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- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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6 Ég býð þér að verða 
verslunarstjóri á 
Eyrarbakka 8-10 Það þarf 

að vinna af 
heilum hug 14 Vetrarmatur

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Jólin 
koma 
bráðum
Börnin fara að hlakka til. Já miklu fyrr. Til að 
stytta þeim biðina er gott að fjölskyldan sam-
einist um piparkökuskreytingar. Þannig getur 
afraksturinn orðið. Hver með sínu sniði. Hand-
bragðið ólíkt. Gleðin er sú sama. ÞHH
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Nýjar vörur í hverri viku

Börn eiga að njóta bernskunnar. Búa við öryggi, hlýju og eiga að 
geta treyst fullorðnum. Því miður hafa ekki allir þessa sögu að 
segja. Misgóðar minningar úr skóla sitja eftir. Og hjá mörgum 

var skólagangan ekki bein braut. Æskuljómurinn er á stundum blekk-
ing. Allt hafi verið betra fyrrum. Æskan í dag sé á villigötum. Börn og 
unglingar eiga að minnast æskunnar. Eiga góðar minningar.

Tíminn er eins og vatnið,
og vatnið er kalt og djúpt …
Þannig orti Steinn Steinar. En hann orðaði það líka þannig:
Sólin,
sólin var hjá mér,
eins og grannvaxin kona,
á gulum skóm

Í dag er meginumfjöllun okkar í blaðinu um einelti. Baráttuna gegn ein-
elti. Baráttuna um betra líf fyrir þúsundir nemenda – og líka fullorðinna. 
Okkur hefur tekist að draga mjög úr einelti í grunnskólum landsins. Það 
er unnið gott starf víða. En við þurfum að ganga lengra. Setja markið 
enn hærra. Aðgerðaráætlanir þyrftu að vera alls staðar. Aðgerðir gegn 
einelti inn í allar stofnanir, fyrirtæki og hvar sem fólk kemur formlega 
saman. Í íþróttafélögunum og víðar.
Olweusaráætlunin er mikilvægt „verkfæri“ sem beita þarf til að auka 
öryggi nemenda og rétta af kúrs þar sem það á við. Það sama á alls 
staðar í samfélaginu. 
Við sem höfum fylgt Olweusaráætluninni gegn einelti í hvívetna höfum 
sýnt fram á að það eru engin mörk fyrir því hvað hægt er að ná góðum 
árangri. Við viljum leggja meira undir. Ná líka út fyrir veggi skólanna. 
Við vitum að það eru engar hindranir í vegi ef rétt er á haldið. 
Olweusaráætlunin á erindi til okkar allra á Íslandi í dag og um ókomna 
framtíð.

Þorlákur Helgi Helgason

Baráttan  
gegn einelti  
er ekki á enda

LEIÐARI

það var og...

S U Ð U R L A N D

Kemur næst út 
4. desember

Guðbjörg M. Matthíasdóttir gerir það gott: 

Milljarð í arð í fyrra!
Ísfélag Vestmannaeyja hagnaðist 

um 3,4 milljarða króna 2013. 
Félagið greiddi hluthöfum arð upp 

á 1,2 milljarða kr. Langstærsti eig-
andi er Guðbjörg M. Matthíasdótt-
ir og nemur arðurinn til hennar 
970 milljónum króna. 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. gerir 
út sjö skip til veiða á uppsjávarfiski 
og bolfiski. Í flota félagsins eru sex 
nóta- og togveiðiskip auk ísfisk-
togara. Sigurður VE 15 er nýjasta 
skipið í flota Ísfélagsins, smíðað í 
Tyrklandi og afhent á þessu ári.

Gosbrunnur 
táknar líf og fjör
Rene nokkur, haltur múrari, en 

þó kannski enn frekar stein-
smiður en múrari vildi alls ekki taka 
þessa viðgerð að sér. Hann sagðist 
vera í legsteinagerð og það passaði 
ekki að maður sem smíðaði legsteina 
gerði við gosbrunn, það væru allt að 
því helgispjöll. … gorsbrunnur ætti 
að tákna líf og fjör en legsteinn væri 
dauðanum merktur.“

Þetta er 
brot úr bók 
Guðmundar 
S. Brynjólfs-
sonar, Gos-
brunninum, 
sem Sæmund-
ur, útgáfa á 
Selfossi gefur 

út. Þetta er saga úr stríði. Mannlíf 
í dulargervi í þorpinu. Gamli gos-
brunnurinn skal endurbyggður. Lif-
andi og skemmtileg frásögn.  ÞHH

Páley skipuð 
lögreglustjóri
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

dómsmálaráðherra hefur skipað 
Páleyju Borgþórsdóttur í embætti 
lögreglustjóra í Vestmannaeyjum. 
Páley útskrifaðist með embættispróf 
í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 
2002. Hún öðlaðist málflutnings-
réttindi fyrir héraðsdómi árið 2004. 
Páley hefur starfað sem löglærður 
fulltrúi hjá sýslumanninum í Vest-
mannaeyjum og staðgengill sýslu-
manns. Frá 2007 hefur Páley starfað 
sem héraðsdómslögmaður.

Páley borgþórsdóttir.

Prufusöngur fyrir söngleikinn „Björt í sumarhúsi“

„Mjög mikill áhugi 
meðal stelpnanna“
- segir tónskáldið Elín Gunnlaugsdóttir

Elín Gunnlaugsdóttir, tón-
skáld á Selfossi, er umsvifa-
mikil í tónlistarlífinu. Í febr-

úar verður söngleikurinn „Björt í 
sumarhúsi“ eftir Elínu og við texta 
Þórarins Eldjárns frumsýndur í 
Hörpu. Hlutverk í söngleiknum eru 
fjögur; amma og afi, hlaupagikkur 
og stelpa. Sunnudag 23. nóvem-
ber fer fram söngprufa í hlutverk 
stelpunnar. Auglýst hefur verið eft-

ir „söng- og leikelskum stelpum“ á 
aldrinum 10 til 12 ára. „Það er mjög 
mikill áhugi meðal stelpnanna,“ seg-
ir Elín um viðbrögðin. Skipað hefur 
verið í önnur hlutverk og er sunnan-
maðurinn Gissur Páll Gissurarson í 
hlutverki hlaupagikksins. Það verður 
spennandi fyrir unga stúlku að leika 
á sviði og syngja á Myrkum músík-
dögum í þeirri miklu Hörpu.

ÞHH Mynd: Egill Bjarnason

Glaður  
viðmerkjari
Fótamenntin er plássfrek í netmiðl-
um. Það þóttu tíðindi að Ísland 
tapaði. Frændur okkar Færeyingar 
hafa líka skorað. Síðast áttu þeir eina 
mark leiksins þegar Grikkir lágu í 
valnum og það í sjálfri Aþenu. Við-
merkjari leiksins í færeyska sjónvarp-
inu var líka glaður í leikslok. 

Þögul aðventa?
Elín Gunnlaugsdóttir, tónlistar-
kennari og tónskáld á Selfossi  vekur 

athygli á verkfalli tónlistarkennara 
á Fésbókinni: Tónlist á aðventunni 
kunni að verða með fátækara móti 
– ef ekki semst. „Ég bý á Selfossi og 
ég veit að á velflestum jólafundum 
félaga hér í bæ koma fram nemend-
ur úr Tónlistarskóla Árnesinga. Það 
verður erfitt að fá nemendur til að 
koma fram þetta árið því að tónlist-
arkennararnir þeirra (26 af 30) hafa 
verið í verkfalli síðan 22. október. 
Þessir kennarar vilja sömu laun og 
aðrir kennarar hér í bæ. Er erfitt að 
skilja það?“

Vonandi leysist verkfallið með 
sæmd. Þegar þetta er skrifað er 
komið nokkurt varphljóð í samn-
ingsaðila. Og styttist í vöfflurnar í 
karphúsinu. 

Matarskattur 
og lyfjaverð
Ríkisstjórnin reynir að krafla í land 
með matarskattinn ofan á sér. For-
sætisráðherra hefur meira að segja 
andmælt honum. Það verði að koma 
einhverjar „mótvægisaðgerðir“ sem 
dragi úr áhrifunum. Ein af undar-
legu tillögunum hljóðar upp á það 
að lyfjaverð fyrir aldraðra lækki. 
Þetta þýðir væntanlega að mótvægið 
aukist með minni bata? 

Guðbjörg m. matthíasdóttir. 
Af vefnum visir.is Sigurður ve 15.



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa er hvorki lyf né fæðubótarefni. Það er matvæli með mjög góðum lífeðlisfræðilegum 
áhrifum. Í Vita Biosa eru venjulegar, heilsusamlegar og náttúrulegar örverur, aðallega mjólkur-
sýrubakteríur, sem eru mjög mikilvægar fyrir þarmana, meltinguna og úrgangslosun, fyrir 
upptöku næringarefna og ónæmiskerfið. Bakteríurnar í þörmunum eru einnig mikilvægar fyrir 
framleiðslu margra vítamína.”

Dr. Carsten Vagn-Hansen
Úr bókinni „Maginn - þinn besti vinur”

„Góð þarmaflóra er hornsteinn 
góðrar heilsu. Ég hef prófað ótal 
mismunandi góðgerlabætiefni og 
Vita Biosa er það sem hefur virkað 
lang best fyrir mig. Sömu sögu má 
segja um þá fjölmörgu sem hafa 
sagt mér reynslu sína af drykknum, 
fólk finnur mun, því líður betur og 
það eru bestu meðmælin.”

Ösp Viðarsdóttir
Næringarþerapisti

„Í starfi mínu sem læknir hitti ég fólk með hin ýmsu heilsufarsvandamál sem oftar en ekki 
fylgja einhvers konar meltingartruflanir. Til að ná heilsu er nauðsynlegt að þarmaflóran sé 
í jafnvægi. Heilbrigð þarmaflóra styrkir varnir líkamans, framleiðir vítamín, tryggir betri 
upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á alla þarmastarfssemi. Vita Biosa er mjög 
öflugur góðgerladrykkur án allra aukefna. Hann getur haft mikil  áhrif á bakflæði, 
brjóstsviða, andremmu, candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  hægðartregðu og margt 
fleira. Hann hefur reynst bæði mér og mínum skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma meltingunni í lag 
og halda henni í lagi.”

Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

„Ég hef átt við maga og melting-
arvandamál að stríða frá því ég 
var unglingur. Eftir að ég fór að 
taka  Vita Biosa þá hefur maginn 
og meltinginn verið upp á sitt allra 
besta.”

Una Kristín Árnadóttir
Háskólanemi

„Bakflæðið sem hefur hrjáð mig í 
mörg ár  hvarf sama dag og ég 
byrjaði að taka Vita Biosa.”

Björn Sverrisson
Sölumaður

„Eftir aðeins örfáa daga fór ég að 
finna fyrir miklum mun á 
meltingunni og það komst meira 
jafnvægi á hana.”

Gunnhildur Guðnýjardóttir
Innanhússarkitekt

Dreifing: Organic 577-5100
 Fæst í Heilsuvöruverslunum
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Selfoss inn á hvert heimili!

 Árvissir 
kærleiksenglar 
- Liður í fjáröflun SSK. 

Samband sunnlenskra kvenna 
áformar að gefa út kær-
leiksengla í fjáröflunarskyni. 

Framvegis verði það árviss viðburður 
og kvenfélög í SSK skiptist á um að 
hafa umsjón með verkefninu. Lista-
konurnar Margrét Baldursdóttir og 
Elín Björg Haraldsdóttir bjuggu til 
englana að þessu sinni og eru þeir 
úr gleri. 

Kvenfélag Grímsneshrepps, 
Kvenfélag Hrunamanna, Kvenfélag 
Laugdæla, Kvenfélag Biskupstungna 
og Kvenfélag Gnúpverja hafa haft 
umsjón með þessu skemmtilega ver-
kefni sem er fyrir árið 2015. Auk kær-
leiksenglanna voru gerð lítil gjafakort 
eftir mynd af listaverki því sem SSK 
konur unnu í tilefni af 85 ára afmæli 
SSK og afhentu í ágúst til HSu. Kær-
leiksenglarnir og gjafakortin eru til 
sölu hjá kvenfélögunum. 

Hið nýja form fjáröflunar var 
kynnt á fundi formanna kvenfélaga í 
Árnes- og Rangárvallasýslu sem héldu 
sinn árlega fund laugardaginn 8. nóv-
ember á Hótel Heklu á Skeiðum. 
Hátt í 60 konur mættu á fundinn. 

Fundurinn var að öðru leyti helg-
aður 100 ára afmæli kosningarétt-
ar kvenna á Íslandi 2015. Auður 
Styrkársdóttir, formaður kvenna-

sögusafns Íslands var aðalfyrirlesari 
fundarins og rakti hún sögu kosn-
ingaréttar kvenna. Nokkrar umræður 
urðu um málefnið og unnu konur í 
hópum og ræddu um hvernig best 
væri að minnast þessa merka afmælis 
og vekja athygli á þessum sjálfsögðu 
réttindum í lýðræðisþjóðfélagi. 

Fundurinn samþykkti eftirfar-
andi tillögu: 
52. formannafundur Sambands 
sunnlenskra kvenna haldinn á Hót-
el Heklu, laugardaginn 8. nóvember 
2014 lýsir miklum áhyggjum með 
það ástand sem skapast hefur í kjölfar 
verkfalls lækna og skorar á stjórn-
völd og Læknafélag Íslands og Félags 
skurðlækna að ljúka kjarasamningi 
þegar í stað. 

FSu vann breiðablík í leik í Kópavogi í 1. deild karla á dögunum 81:90. Þarna var mættur hópur stuðningsmanna frá 
Selfossi sem lét vel í sér heyra.  Mynd: GAG

Drottinn sé með yður  
– þó ekki Skeiðamönnum? 

Séra Brynjólfur var prestur á 
Ólafsvöllum á Skeiðum 1886 
til dauðadags 1925. Hann gat 

verið kerskinn. Jóhannes Sigmunds-
son fjallar um prest í bók sinni 
Gamansögur úr Árnesþingi. „Eitt 
sinn í messu mun hann hafa sagt: 
„Mér óar við að segja „drottinn sé 
með yður“ yfir ykkur Skeiðamönn-
um.“ Sagan segir að séra Valdimar 
Briem vígslubiskup hafi þá verið við 

 messu á Ólafsvöllum og staðið upp 
og gengið út, …“

Jóhannes kemur víða við. Geri 
ég ráð fyrir að ýmsir kannist við 
atburði og ummæli. Þetta er því 
nokkur sagnfræði. Teikningar eftir 
Ellisif Malmo Bjarnadóttur og Torfa 
Harðarson eru smellnar. Heimildar-
amanna er getið. Mörg gullkorn og 
skemmtilesning. 

ÞHH

Jólatorgið á 
Selfossi opnar 
laugardaginn 
22. nóvember 
klukkan 12. 

Kveikt á stóra torgtrénu 
klukkan 16 en leikskóla-
börn í Árborg munu 

aðstoða við það sem og syngja 
nokkur lög undir stjórn Guðnýj-
ar Birgisdóttur. Jólatorgið verður 
opið föstudaga, laugardaga og 
sunnudaga. Handverk og ýmsar 
jólavörur ásamt kakói á boðstól-
um og viðburðir um helgar. 

Kostuleg samtöl …  
sem enda úti í móa 
Óskar Árni Óskarsson þýðir og 

hefur tekið saman bók með úr-
vali prósaljóða eftir bandaríska ljóð-
skáldið Russel Edson. Bókasmiðja, 
Selfossi gefur út. Sum ljóðanna minna 
á örleikrit. Þannig lýsir þýðandinn 
verkunum. „Edson snýr öllu á hvolf 
… og afbakar veruleikann.“ Fjar-
stæðukennd veröldin sem hann skap-
ar getur sýnst býsna grimm á köflum. 

Maður verður hugsi við lesturinn. 
Hvað er raunveruleiki? Hvenær er 

Edson að leika með okkur? Eða er 
hann að kalla eftir því að við tökum 
við og botnum sjálf? 

Hér upphaf ljóðsins sem ber titil-
inn Þessa heims. 

„Gamli maðurinn er augljóslega 
með vængi. Þú sérð þá við rétt birtu-
skilyrði. Þeir eru fastir við snjáðan 
frakkann sem einu sinni var blár en 
er að verða brúnn.“

Undarleg en dásamleg bók.
ÞHH

Mun kalla á meiri ánægju
- Dapurlegt, segir bæjarfulltrúi

Það hefur vakið athygli að 
meðlimir í Ungmenna-
ráði Árborgar skuli styðja 

tillögu um að leyfa sölu áfengis í 
verslunum. Skrif félaganna birt-
ist í Dagskránni í fyrri viku. Telja 
þau að áfengið eigi markaðurinn 
að sjá um eins og aðrar neysluvör-
ur. Breytingarnar geri „aðgengi að 
áfengi mun þægilegri fyrir neytand-
ann.“ Þá muni sala áfengis án af-
skipta ríkisins kalla á meiri ánægju 
neytenda. 

Eggert Valur Guðmundsson bæj-
arfulltrúi segir þetta framtak ekki í 
samræmi við stefnu sveitarfélagsins. 

„Mér finnst dapurt að sjá með-
limi Ungmennaráðs Árborgar, tjá 
sig opinberlega um umdeilt mál 
með þessum hætti. Málflutningur 

þessa unga fólks er fjarri því að vera 
í takt við forvarnarstefnu sveitarfé-
lagsins sem var til afgreiðslu á fundi 
Íþrótta og menningarnefndar í síð-
ustu viku. En ábyrgð á forvarnar-
málum í sveitarfélaginu, er hjá 
menningar- og frístundasviði, en 
undir þeim málaflokki starfar Ung-
mennaráð Árborgar.“ ÞHH

eggert valur Guðmundsson

Það voru (f. v. ) Helga Guðmundsdóttir sérfræðingur hjá Landsbankanum, 
Þorsteinn rúnar Ásgeirsson, formaður handknattleiksdeildar Selfoss, Gunn-
laugur Sveinsson útibússtjóri Landsbankans á Selfossi og einar Guðmunds-
son yfirþjálfari yngri flokka handknattleiksdeildar Selfoss sem undirrituðu 
samninginn. Þeim til aðstoðar voru (f. v. ) Perla ruth Albertsdóttir, Andri már 
Sveinsson, Alexandra bía Sumarliðadóttir og Gunnar Páll Júlíusson, leikmenn 
meistaraflokka Selfoss.

Samningur endurnýjaður
Landsbankinn á Selfossi verður 

áfram einn helsti samstarfs-
aðili handknatttleiksdeildar 

Ungmennafélags Selfoss. Samningur 
er endurnýjaður og nær samstarfið 
til yngri sem eldri flokka félagsins. 



Glitter mottur
Verslunin Mottur.is er eini aðilinn á Íslandi sem eingöngu selur Glitter mottur.

Við bjóðum eingöngu hágæðamottur úr polyester, 
sem þýðir lengri endingu og auðveldari þrif á mottunum.

30% afsláttur 
af eldri gerðum

Mottur.is

3 stærðir
120x150, 140x200 og 170x240

Opnunartími 
13-18 alla virka daga

og 13-16 á laugardögum

Erum staðsett í 
Hokkí & Sport 

Faxafeni 8, 2 hæð 
sími 588 9930

Þú getur skoðaða fleiri 
myndir á facebook síðu 
okkar glitter mottur
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

„Ég býð þér hér með að verða verslunarstjóri á Eyrarbakka“
Húsið á Eyrarbakka eftir Lýð Pálsson 
safnstjóra er komin út. Bókin er af-
rakstur rannsókna til margra ára. Inn 
í fróðlega sagnfræði fléttar Lýður frá-
sögnum og viðburðum úr sögu Hússins. 
Í sögunni hefur nafn Guðmundar 
Thorgrímsen orðið samofið Húsinu 
á Eyrarbakka, segir Lýður. 

Guðmundur Thorgrímsen 
ræðst til Eyrarbakkaverslunar 
„Guðmundur var verslunarstjóri 
hjá Lefolii kaupmanni í 39 ár og 
gat sér góðan orðstír. Kona hans var 
Sylvía Thorgrímsen og henni fylgdi 
feiknamikil tónlistarmenning sem 
hafði áhrif á samfélagið á Eyrar-
bakka og nágrenni,“ segir Lýður. 
„Kaupmannshjónin og húsráðendur 
Hússins, Guðmundur Thorgrímsen 
og Sylvía kona hans, ríktu á tímum 
gullaldar á Eyrarbakka um miðja 
19. öld en í upphafi 20. aldar fengu 
seinni kynslóðir kaupmanna annan 
veruleika að glíma við.“

Guðmundur Thorgrímsen var 
skrifstofumaður hjá frönsku verslun-
arfyrirtæki í Kaupmannahöfn áður 
en hann kom til Íslands. Hann labb-
aði alltaf sömu leið frá heimili sínu 
í vinnu og úr. Nema í eitt skiptið 
þá tekur hann sveig á leið sína og 
mætir þá Jacob Lefolii stórkaup-
manni í Kaupmannahöfn sem segir 
honum að hann sé búinn að kaupa 
verslun á Eyrarbakka. Þeir þekktust 
þá eitthvað eins og verslunarmenn 
alltaf. Lefolii segir Guðmundi hvort 
hann ætli sér að vera áfram á þessari 
frönsku verslunarskrifstofu. Þá segir 
Guðmundur: „Nei það var nú hér 
ekki meiningin. Ég ætlaði bara að 
læra hér verslunarfræði.“ Og þá segir 
Lefolii: „Ég er búinn að kaupa þessa 
verslun og vantar verslunarstjóra. Ég 
býð þér hér með að verða verslun-
arstjóri á Eyrarbakka.“ Úr varð að 
hann sló til og þáði stöðuna. 

Frá fyrstu tíð var sú regla viðtek-
in, að með árrisi var úr rekkju risið, 
börnin þó eigi fyrri en stundu síð-
ar, kl. 7, en á sunnudögum hálfri 
stundu fyrir dagmál eða kl. 8½. Stór 

ketill var þá var þá við höndina með 
heitu vatni og stórt baðker, er þau 
voru látin baða sig í. Á sumrum fóru 
þau á fætur með árrisi sem aðrir. Var 
þá drukkið kaffi, en einkum te með 
tvíbökum eða smurðu brauði. . . . 

Þannig lýsir Jón Pálsson frá Syðra-
Seli í Stokkseyrarhreppi (í Austan-
tórum III) heimilisháttum í Húsinu 
á Eyrarbakka á tímum Sylvíu og 
Guðmundar Thorgrímsen. 

Þetta eru glefsur úr bókinni Húsið 
á Eyrarbakka eftir Lýð Pálsson safn-
stjóra. Bókin segir sögu íbúanna í 
Kaupmannshúsinu á Eyrarbakka frá 
árinu 1765 til dagsins í dag og tengir 
við sögu samfélagsins í heild. Húsið 
er merkur minnisvarði um dönsk 
áhrifa á Suðurlandi bæði á atvinnu- 
og menningarlíf ásamt því að vera 
stórbrotin bygging. Fjölmargir koma 
við sögu í bókinni. Lýður segir sögu 
afkomenda kaupmannshjónanna. 
Þar er ekki síst að nefna barna-
barn þeirra, Guðmundu Nielsen 
kaupmann, tónskáld með meiru. Í 
Húsinu bjuggu þó ekki aðeins kaup-

menn og vinnuhjú þeirra heldur var 
þar fjölbeytt búsetufyrirkomulag þar 
til síðasti ábúandinn Auðbjörg Guð-
mundsdóttir eignast húsið 1979. 
Fjölmargir dvöldu þar um lengri 
eða skemmri tíma eins og listafólk, 
tónskáld, rithöfundar, alþýðufólk, 
hermenn og ljómyndari. Húsið er 
í dag sýningarhúsnæði Byggðasafns 
Árnesinga og þar er sögð margbrotin 
saga sýslunnar. 

Bókin er í stóru broti, prýdd 
fjölda ljósmynda, litprentuð og á 
80 síðum. Sylvía Kristjánsdóttir sá 
um hönnun og umbrot en Oddi 
prentaði. Byggðasafn Árnesinga 
gefur bókina út. Safnasjóður og 
Kaupmannasamtök Íslands styrktu 
útgáfuna. 

Bókin er seld í öllum helstu bóka-
búðum landsins en einnig er hægt 
að kaupa hana beint frá safninu og 
fá hana senda heim. Hafið samband 
í síma 483 1504 eða með tölvupósti 
á husid@husid.com eða lydurp@
husid.com.

ÞHH magister Hörring ljósmyndar.

Guðmundur Thorgrímsen.



Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is
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Það þarf að vinna af heilum hug
- Árangursríkt starf í Olweusaráætluninni gegn einelti. 
Við birtum hér í blaðinu góða myndir af nemendum í Hveragerði. Það var 
kært að verða vitni að því þegar grunnskólanemendur ungir sem eldri fóru hús 
úr húsi í Hveragerði og fluttu heimilisfólki boðskap sem tákn um baráttuna 
gegn einelti. Í Grunnskólanum í Hveragerði eins og í Barnaskólanum á Eyrar-
bakka og Stokkseyri, eins og í Vallaskóla á Selfossi, Flóaskóla, Þjórsárskóla og í 
Grunnskóla Vestmannaeyja vöktu nemendur og starfsmenn athygli á starfinu 
sem unnið er í Olweusarskólum á Suðurlandi. Og þannig fór þetta einnig fram 
með margvíslegum hætti í öðrum „Olweusarskólum“ um allt land. Og í öðrum 
grunnskólum. Í 12 ár hefur markvisst starf verið unnið í grunnskólum undir 
hatti Olweusaráætlunarinnar. 

Eftirminnilegur árangur. 
Árangurinn í baráttunni gegn einelti 
er sýnilegur á margsvíslegan hátt. 
Sýnilegastur er hann í því að dregið 
hefur stórlega úr einelti í grunn-
skólum sem fylgja Olweusaráætl-
uninni. Staðfesta eineltiskannanir 
okkar þetta, en könnunin er lögð 
fyrir á hverju skólaári. Við höfðum 
verulegar áhyggjur af því að einelti 
myndi jafnvel aukast við efnahags-
hrunið og á árunum sem fylgdu. 
Það reyndi á þegar hrunið barði 
að dyrum hjá okkur árið 2008. Á 
umræddum tíma; frá 2007 og til 
2013 dregst eineltið saman um allt 
að 57%. Meðaltal yfir alla skóla í 
Olweusaráætluninni er um 40% 
samdráttur. Einelti í 5. – 10. bekk 
mælist í síðustu könnun okkar (nóv-
ember 2013) 4,5% . 

Ýmis önnur atriði sem spurt er um 
í eineltiskönnuninni hníga í sömu 
átt: Þeim fækkar um 35-45% sem 
segja að þeim líki illa í skólanum. 
Og þeim fækkar um 33-40% sem 
segja að þau eigi enga(n) eða bara 
eina góða vinkonu eða einn góðan 
vin í skólanum. 

Þá sögðu 40% nemenda í 5. 
-10. bekk árið 2007 að umsjónar-
kennari gerðir lítið eða ekkert til 
að koma í veg fyrir einelti í bekkn-
um. Í könnuninni 2013 var hlut-
fallið komið niður í 28% og hafði 
því lækkað um tæplega þriðjung á 
tímabilinu. 

Varúðarbjöllur klingja. 
Þrátt fyrir minna einelti eru samt 
blikur á lofti. Sérstaklega hjá stúlk-
unum. Það sem vekur mikla athygli 
er að í síðustu könnun okkar í 
Olweusaráætluninni ( nóvember 
2013) segjast hlutfallslega fleiri 
stelpur en strákar vera lagðar í ein-
elti. Er það í fyrsta skipti frá upphafi 
okkar mælinga (2002) sem þetta 
kemur fram. Munurinn er ekki síst 
áberandi í 9. og 10. bekk. Kemur 
þetta heim og saman við aðra vísa 
sem benda í þá átt að erfiðara sé að 
eiga við einelti stúlkna. Þá hækkar 
hlutfall stúlkna í 9. og 10. bekk í 
mælingum 2011, 2012 og 2013 sem 
segja að þeim líki illa eða mjög illa 
að vera í skólanum úr 1,7% 2011 
í 4,2% 2013. Á sama tíma fækkar 

drengjum úr 4,3% 2011 í 2,8% 
2013 sem taka undir þá fullyrðingu. 
Enn má bæta því að hlutfallslega 
segja miklu fleiri stelpur en strákar 
að þeim hafið þótt eineltið sem þær 
hafi lent í „vont og særandi“ eða 
„hræðilegt“. Undanfarin ár höfum 
við lagt aukna áherslu á afla þekk-
ingar og að miðla reynslu í glímunni 
við einelti meðal stúlka. Og vinna að 
því að skapa anda í skólanum sem 
eflir velferð stúlkna. Sérstakt erindi 
var flutt á málþingi Olweusaráætl-
unarinnar 22. nóvember 2013 um 
einelti meðal stúlkna, sem byggir 
m.a. á meistaraprófsritgerð við Há-
skólann á Akureyri. 

Eineltiskönnun  
nauðsynleg á hverju ári!
Eineltiskönnunin veitir mikilvægar 
upplýsingar og er góður eftirlitsgjafi. 
Þessa dagana eru skólarnir að leggja 
fyrir ítarlega könnun um eineltið, 

líðan nemenda og mat nemenda á 
því sem hinir fullorðnu eru að gera 
til að auka öryggi nemenda í skólun-
um og styrkja þau félagslega. Ábyrgð 
og handleiðsla hinna fullorðnu í 
skólanum skiptir sköpum. Ef erfið 
eineltismál koma upp er markviss 
vinna nauðsynleg. Skólinn þarf að 
leggja sig allan fram um að efla traust 
milli heimilis og skóla eigi að nást 
árangur. Margir foreldrar eiga sjálfir 
slæmar minningar úr skóla. Þau geta 
því átt erfitt með að koma inn fyrir 
þröskuld skólans. Þessir foreldrar 
eru enn kröfuharðari fyrir þá sök að 
skólinn sem þau gengu í hafði ekki 
burði til eða hunsaði kvartanir um 
yfirgang annarra í garð þeirra. 

Hvers vegna erum  
við að ná árangri? 
Það er hluti kjarnans í Olweus-
aráætluninni að allir starfsmenn 
taki þátt af óskiptum vilja. Það er 
öllum þessum starfsmönnum að 
þakka að við erum að ná árangri. 
Öllum þessum þúsundum sem ég 
hef verið samferða á vegferð okkar 
gegn einelti í samfélaginu undanfar-
inn áratug – og rúmlega það. Í þeim 
hópi eru skólastjórar, verkefnastjórar 
í Olweusaráætluninni, starfsmenn 
og nemendur, foreldrar og enn fleiri. 
Markmiðið er það sama – sinna vel-
ferð barna og unglinga – af mynd-
ugleika og ábyrgð. 

Olweusaráætlunin gegn einelti á 
góðan áratug að baki í grunnskól-
um á Íslandi. Allir starfsmenn, allir 

Olweusaráætlunin er heildstæð 
áætlun sem nær til skólans í heild, 
til bekkja/hópa og til einstak-
linganna. Skólar eru hvattir til 
að fylgja í hvívetna þeim megin-
þáttum sem lögð er á áhersla á. Þar 
er sviðið vítt, allt frá skólabrag til 
fastmótaðrar vinnu til úrlausnar 
í eineltismálum. Skólinn hefur 
vissulega ekki einn lögsögu yfir 
þeim þáttum sem bæta hag barna. 
Skólinn og heimilin, grenndar-
samfélagið, viðhorf og ábyrgð 
hinna fullorðnu, þátttaka nem-
enda o. fl. mynda þessa heild. 
Ábyrgð skólans og starfsmanna 
hans er ótvíræð. Í anda Olweus-
aráætlunarinnar þurfa allir starfs-
menn að sýna öllum nemendum 
hlýju en um leið að koma fram af 
myndugleika. 



920.  Nóvember 2014

Vanlíðan stúlkna kom 
fram löngu seinna
Tíminn sem fylgdi efnahags-

hruninu á Íslandi er ekki 
liðinn. Olweusaráætlunin er 

mikilvægt „verkfæri“ sem beita þarf 
til að auka öryggi nemenda og rétta 
af kúrs þar sem það á við. Hér er fjall-
að um stöðu stúlknanna sérstaklega. 
Í kreppunni sem kom yfir Svíþjóð 
fyrir hartnær tveimur áratugum kom 
í ljós að kreppan skall á stúlkunum 
seinna – eftir kreppu voru einkennin 
að koma í ljós. Vanlíðan birtist sem 
sagt löngu seinna. 

Fleira þarf að hafa í huga. Lang-
tíma-afleiðingar. Nefni aðeins eitt til 
að benda á mikilvægi heildsteyptrar 
eineltisáætlunar. Nýjar rannsóknir 
leiða í ljós að helmingur „brott-
fallsnemenda“ í framhaldsskólum í 
sömu Svíþjóð segja ástæður þess að 
þau gáfust upp vera EINELTI sem 
þau lentu í. 

Það er skýrt að það er allra hagur 

að vinna vel gegn einelti í skólum 
og fyrir skólabrag þar sem einelti 
og annað ofbeldi þrífst ekki. Enn 
meiri ástæða nú en nokkru sinni að 
vera á vaktinni. Í samfélagi sem er 
flóknara með hverju árinu. Og þar 
sem samskipti barna og unglinga 
verða hinum fullorðnu ósýnilegri. 
Þau ferðast um í netheimum sem við 
skiljum vart, við erum langt á eftir 
og vitum of lítið um þau siðferðis-
legu gildi sem þar eru. Við höldum 
enn að börnin fylgist með RÁS 1 í 
Ríkisútvarpinu. 

Aldrei fyrr hefur verið eins mikil 
ástæða til að vernda og hlúa að börn-
unum. Skapa þeim heim sem veitir 
öryggi og þar sem virðing og traust 
eru lykilorð. 

Olweusaráætlunin á erindi til okk-
ar allra á Íslandi í dag og um ókomna 
framtíð. 

ÞHH

nemendur og foreldrar mynda eina 
samfellda keðju í hverjum skóla. Og 
verkefnið teygir sig út í grenndar-
samfélagið. Áætlunin er forvarnar-
verkefni. Markmiðið er að mynda 
skólasamfélag þar sem einelti og 
annað andfélagslegt atferli þrífst 
ekki. Þar sem börnum og ungling-
um líður vel. Þar sem þau búa við 
öryggi og traust ríkir innan skóla 
sem og milli skóla og heimilis. Og 
borin ómæld virðing fyrir þeim. 
Komi upp einelti eða grunur sé um 
einelti er unnið faglega samkvæmt 
viðurkenndu vinnulagi Olweus-
aráætlunarinnar. 

Sami andi og vinnubrögð í 
skóla sem fyrirtæki. 
Olweusaráætlunin hefur fyrst og 
fremst verið nýtt í grunnskólum á 
Íslandi. Umgjörðin er hins vegar 

mjög svipuð, hvort sem um er að 
ræða leik-, grunn- eða framhalds-
skóla. Og reyndar líka í fyrirtæki. 
Áherslurnar eru hinar sömu. Mark-
miðin sömuleiðis. 

Því ber að fagna því sérstaklega að 
fræðsluyfirvöld og löggjafinn hafi 
styrkt aðgerðir gegn einelti með 
skýrari ákvæðum sem skólum ber 
að fylgja (sjá frekar í sér texta). Enn 
sem komið er nær reglugerðin um 
ábyrgð og skyldur aðila í skólasam-
félaginu aðeins til grunnskóla. Það 
er eðlilegt að sömu kröfur og óskir 
muni fylgja í reglugerðum fyrir önn-
ur skólastig á Íslandi. Og þess óska 
ég að skýrari reglur gildi um allar þær 
stofnanir og félög þar sem ungt fólk 
ver stundum. Fyrirmyndin er þegar 
komin í Olweusaráætluninni.

Samantekt og myndir:  
Þorlákur Helgi Helgason

Sjá nánar á næstu síðu
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Búnaður fyrir orkuflutning og orkusparnað

Dexta orkutæknilausnir ehf. 
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» Varmaskiptar - Ýmsar gerðir á lager
» Varmadælur og kælisamstæður
» Iðnaðarviftur og -blásarar
» Loftræstisamstæður
» Tæknirýmis- og tölvukælar
» Vökvakælar
» Hitabúnt
» Hitablásarar
» Loftskiljur og afloftarar
» Dælur
» Hraðabreytar
» og margt fleira... 

REGLUGERÐ
um ábyrgð og skyldur aðila  
skólasamfélagsins í grunnskólum.

I. KAFLI
Almenn ákvæði.
1. gr.
Gildissvið.

Reglugerð þessi tekur til ábyrgð-
ar nemenda með hliðsjón af aldri 
þeirra, þroska og aðstæðum. Þá tek-
ur hún til réttinda og skyldna aðila 
skólasamfélagsins í allri starfsemi á 
vegum skóla, skólabrags, samskipta 
í skóla, skólareglna og málsmeð-
ferðar vegna brota á þeim.

Reglugerð þessi tekur einnig 
til nemenda í grunnskólum sem 
fengið hafa viðurkenningu ráðherra 
skv. 43. gr. laga nr. 91/2008, um 
grunnskóla.

Foreldrar samkvæmt reglugerð 
þessari teljast þeir sem fara með 
forsjá barns í skilningi barnalaga.
…
7. gr.
Starf grunnskóla gegn einelti.

Allir skólar skulu hafa heildstæða 
stefnu fyrir skólann til að fyrir-
byggja og bregðast við líkamlegu, 
andlegu og félagslegu ofbeldi og 
félagslegri einangrun. Skólar skulu 
setja sér aðgerðaáætlun gegn einelti 
með virkri viðbragðsáætlun til að 
takast á við eineltismál í skólanum.

Áætlunin skal ná til allrar starf-
semi og alls starfsfólks skóla og 
skal kveða á um skyldur þess til að 
vinna gegn einelti með ábyrgum 
og virkum hætti. Áætlunin skal ná 
til allra nemenda og styrkja þá til 
að bera virðingu hver fyrir öðrum, 
sýna tillitssemi og samkennd og 
taka afstöðu gegn einelti. Áætl-
unin beinist einnig að foreldrum 
með það að markmiði að þeir séu 
virkir í samstarfi við skólann í að 

vinna gegn einelti og vinna með 
starfsfólki skóla að úrvinnslu ein-
eltismála, eftir atvikum með form-
legum samningi milli heimilis og 
skóla. Einnig skal í áætluninni vikið 
að aðilum í grenndarsamfélaginu 
sem starfa með börnum og ung-
lingum og þeir upplýstir um vinnu 
skólans gegn einelti og óskað eftir 
samráði við þá eftir því sem þörf 
krefur.

Aðgerðir skóla gegn einelti taka 
til skólans í heild, einstakra bekkj-
ardeilda, námshópa og einstak-
linga. Hver kennari ber ábyrgð á að 
framfylgja með virkum og ábyrgum 
hætti aðgerðaáætlun skólans gegn 
einelti og skólastjóri ber ábyrgð á 
að starfið sé samhæft.

Kanna þarf reglulega eðli og 
umfang eineltis í skólum, kynna 
niðurstöður og nýta þær til úrbóta.

Aðgerðaáætlun gegn einelti er 
hluti af skólanámskrá og er kynnt 
sérstaklega eftir því sem þurfa þykir 
og skal birt opinberlega. Starfsfólk 
sérfræðiþjónustu skal aðstoða skóla 
í tengslum við aðgerðir gegn einelti 
og úrlausn einstakra mála eftir því 
sem þörf krefur.

Foreldrar eða skólar geta óskað 
eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem 
starfar á ábyrgð mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytis ef ekki tekst 
að finna viðunandi lausn innan 
skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir og aðkomu sér-
fræðiþjónustu. Ráðuneytið gefur 
út verklagsreglur um vísun mála 
til fagráðsins, málsmeðferð og eft-
irfylgni að höfðu samráði við Sam-
band íslenskra sveitarfélaga.



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 9-18 · Laugardaga kl. 11-15

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð

Ofnar

Háfar

Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐAFSLÁttUr30% 

AF ÖLLUM 

rAFtÆKJUM þEGAr 

INNrÉttING Er 

KEyPt

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur

BESTA VERÐ!
Nú í AÐDrAGANDA JÓLANNA hÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAr 

ALBEStA VErÐ, SANNKALLAÐ JÓLAVErÐ!

AFSLÁttUr

25% AF ÖLLUM 
INNrÉttINGUMtIL JÓLA

20%



rauða hússins
Jólahlaðborð

ógleymanleg kvöldstund
22. nóvember · 29. nóvember
6. desember · 13. desember

verð 8.500 kr á mann
borðapantanir: 483-3330 

raudahusid@raudahusid.is

rauða
Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka

www.raudahusid.is

Uni og Jón Tryggvi spila undir 
borðhaldi frá kl. 20:00-23:00

Myndlistarmenn –  
Rithöfundar - Tónlistarmenn

Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu 

Varmahlíð í Hveragerði.

Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækj-
um. Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til 
menningar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, 

Sunnumörk 2, 810 Hveragerði eða rafrænt til  
jmh@hveragerdi.is . Í umsókn þarf að koma fram  

æskilegt dvalartímabil og að hverju listamaðurinn 
hyggst vinna meðan á dvölinni stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. til 
og með desember 2015, mánuð í senn.  

Nánari upplýsingar hjá menningar-  
og frístundafulltrúa s. 483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar
www.hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. 

LEIKFÉLAG ÖLFUSS SÝNIR 
GAMANLEIKINN: 
 
ENGINN MEÐ STEINDÓRI 
EFTIR NÍNU BJÖRK 
JÓNSDÓTTUR 
 
Í LEIKSTJÓRN DON ELLIONE 

7. SÝNING 20. NÓVEMBER KL. 20:00 

8. SÝNING 21. NÓVEMBER  KL. 20:00—ÖRFÁ SÆTI LAUS 

9. SÝNING 22. NÓVEMBER KL. 20:00 

 

SÝNINGARTÍMAR AUGLÝSTIR Á  

FACEBOOKSÍÐULEIKFÉLAGS ÖLFUSS 

 

MIÐAPANTANIR Í SÍMA 661-0501 

OG Á LEIKFJELAG@GMAIL.COM 

MIÐAVERÐ KR. 2500 

 

SÝNT Í RÁÐHÚSINU, ÞORLÁKSHÖFN 
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Það er kannski skrýtið að 
vera að tala um vetrarmat í 
þessarri veðurblíðu sem hefur 

verið hjá okkur, en veturinn getur 
komið fyrr en varir og þá er gott 
að vera við öllu búinn og elda sér 
notalega kjötkássu.

Tommy Myllymäki er sænskur 
kokkur sem var kokkur ársins 
(Årets kock) í Svíþjóð 2007.  Hann 
kallar þennan rétt  „vinsælt laugar-
dagschili“ sem er sterkur og bragð-
góður  réttur eldaður í langan tíma.  
Ég studdist við uppskrift hans en 
breytti henni aðeins.

Ég fór í Krónuna og ætlaði að 
kaupa nautagúllas en fékk í stað-
inn fínt hrossakjöt sem var miklu 
ódýrara. 

Þetta varð því hálfgerð  
hrossakássa.

800 gr. hrossakjöt
2 gulir laukar
4 rif af hvítlauk
1-2 rauður chilipipar  með fræjum
2 tsk. broddkúmen (cummin)
2 tsk. kóriander
1 tsk. reykt papríka
1 tsk. oregano
1 tsk. fennel
1-2 lárviðarlauf
1 lítil dós tómatpúrre
2 tsk. villibráðarkraftur
3-4 dl. pilsner
Olía til að steikja úr 
Salt eftir smekk
Steinselja
Grísk jógúrt
Kjötið er brytjað í fremur smáa 

bita og brúnað í potti. Laukur, chili 
og hvítlaukar saxað og bætt við. 
Kryddið sett út í og svo vökvinn. 
Þetta er svo látið malla í 2-3 tíma.

Gott er að klipppa steinselju yfir 
og skeið af grískri jógúrt á diskinn 
er frábæt. Það má hafa kartöflumús 
eða hvað sem er með.  Tommy 
mælir með steiktu brauði.  Þá eru 
brauðnsneiðar skornar í þríhyrning 
og steiktar upp úr smjöri á báðum 
hliðum. Það er rosalega gott en ekki 
beint megrunarfæða.

Þetta er alveg frábær matur á 
laugardegi þegar tími er til að láta 
matinn malla í rólegheitum. Hrossa-
kjöt er vanmetið og  gott kjöt sem 
ætti að vera miklu meira úrval af. Ég 
fór að hugsa um af hverju það var 
ekki borðað hér áður fyrr og hvort að 
fordómar gagnvart hrossakjöt væru 
enn á kreiki. 

Og fann þetta á Vísindaavefnum 
http://www.visindavefur.is/svar.
php?id=5381

Af hverju var bannað að borða 
hrossakjöt hér áður fyrr? 
Um aldir var það almennt viðhorf 
í íslensku samfélagi að algjört bann 

væri við því að leggja sér hrossakjöt 
til munns. Þetta bann var tengt 
túlkun á Biblíunni, sem fól í sér að 
einungis mætti borða kjöt af klauf-

dýrum. Bannið við hrossakjötsáti var 
fornt en neysla þess var meðal annars 
notuð til að greina á milli heiðinna 
manna og kristinna í frumkristni 
á Norðurlöndum. Í fyrstu íslensku 
kristnilögunum er hrossakjötsát 
lagt að jöfnu við barnaútburð og 
skurðgoðadýrkun. Viðbjóður manna 
á hrossakjöti var svo mikill að það 
eitt að handfjatla eða nýta sér hrossa-
slátur, án þess þó að borða það, var 
illa séð. 

Staða hestsins sem mikilvægs at-
vinnu- og samgöngutækis hefur að 
líkindum enn frekar styrkt bannið 
gegn hrossakjötsátinu. En hér á landi 
gegndi hesturinn mikilvægu hlut-
verki bæði við vinnu og flutninga 
allt fram á 20. öld.

Til marks um það hve strangt 
forboðið gegn hrossakjötsáti var, 
má nefna að á 18. öld þegar tíðir 
harðindakaflar gengu yfir landið, 
töldu margir kirkjunnar menn að 
neyð fólks og hungur nægði ekki 
sem afsökun fyrir neyslu hrossakjöts. 
Í einum ákafasta harðindakafla 18. 
aldar, sem stóð yfir á árunum 1754–
1758, neyddust sumir landsmenn til 
að leggja sér hrossakjöt til munns. Í 
bók sinni Mannfækkun af hallær-
um tilfærir Hannes Finnsson Skál-
holtsbiskup dæmi um hrossakjötsát 
landsmanna, í sömu andrá og hann 
getur um fjölgun þjófnaða. Þrátt 
fyrir neyð almennings, var andúðin 
á hrossakjötsáti það sterk og neysla 
þess talin svo stór siðferðisbrestur að 
mörgum prestum landsins stóð ekki 
á sama. Þeim bar að halda guðsorði 
og góðum siðum að almenningi og 
þó neyðin væri mikil var hrossa-
kjötsátið svo alvarlegt afbrot að það 
var ekki látið óátalið.

Um miðja 18. öldina fóru yfirvöld 
trúmála í danska konungsveldinu, 
sem Ísland var þá hluti af, að sýna 
merki um tilslakanir á banni við 
neyslu hrosskjöts. Kirkjustjórnarráð-
ið í Kaupmannahöfn gaf út þá yfir-
lýsingu árið 1757 að hrossakjötsát 

í neyð væri ekki brot og því ekki 
refsivert. Á svipaðan streng hafði 
Hólabiskupinn Gísli Magnússon 
slegið árið 1756 er hann hélt því fram 
í bréfi að hann teldi hrossakjötsátið 
vera ólíðandi að nauðsynjalausu, en 
vildi þó ekki meina að í því fælust 
ekki nein kristnispjöll. Vandamálið 
væri hin almenna hneykslun sem 
af átinu hlytist. Samkvæmt þessu 
var ástæða bannsins, að mati Gísla, 
ekki lengur sú að það væri brot gegn 
kristni heldur er almenn andúð á því 
tilgreind sem ástæða. 

Árið 1775 setti Magnús Ketils-
son sýslumaður í Dalasýslu fram þá 
skoðun, á síðum tímaritsins Islands-
ke Maanedestidende, að rétt væri að 
landsmenn hagnýttu sér sláturafurð-
ir af hrossum. 

Um aldamótin 1800 virðist sem 
tekið hafi að draga verulega úr andúð 
fólks á hrossakjötsáti. Kann það að 
vera að einhverju leyti tilkomið 
vegna skrifa Magnúsar Ketilssonar, 
en einnig var þá orðið alkunna að 
hrossakjöt þætti herramannsmatur í 
Danmörku. Árið 1808 tók Magnús 
Stephensen dómstjóri upp þráðinn í 
hrossakjötsumræðunni. Hann gekk 
lengra en Magnús Ketilsson hafði 
áður gert. Magnús Stephensen mælti 
opinberlega með hrossakjötsáti og 
gerði einnig um það tillögur. Þær 
miðuðu að vísu aðallega að því að 
„troða” hrossakjötinu í fanga og 
ómaga, en einnig vildi Magnús vekja 
athygli almennings á því. Á þessum 
tíma voru harðindi á Íslandi og sigl-
ingateppa en þrátt fyrir það mæltust 
þessar hugmyndir dómstjórans al-
mennt illa fyrir og uppskar hann fyr-
irlitningu og háð margra samlanda 
sinna. Óbeit á hrossakjöti lifði fram 
eftir 19. öld, og jafnvel lengur, meðal 
stórs hluta landsmanna þó að trúar-
legar ástæður hafi ekki lengur verið 
til staðar.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, Kristjana

12

Vetrarmatur
Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



14 20.  Nóvember 2014

Ráfa villu-
gjarna móa
Þær lifa – bókmenntirnar – á 

götum og túnum, úti í garðs-
horni að ógleymdum fjöll-

um og dölum. Þetta sannar Pétur 
Önundur, ljóðskáld og kennari við 
Vallaskóla í nýrri ljóðbók sinni þar 
sem hann stefnir saman stöðum og 
söguhetju frá fyrri öldum:

Elvar Logi vakti hann
til lífsins í skólum
og samkomuhúsum
þorpanna í kring.  

Hér er skáldið að fjalla um Gísla 
Súrsson, hetjuna úr Íslendinga-
sögunum og leikarann Elvar Loga 
sem færir leikhúsgestum sögu hans:

Göngufólk hlykkjast í röð
eins og litfögur slanga 
einstigið í átt Einhamri
sækja að Gísla.

Eftirminnilegar myndir dregur 
höfundurinn upp – eins og með 
margræða sagnorðinu að sneiða, 
sem stundum minnir á mat en 
gerir stundum sneiðinga í bratta. 
Fjallfoss fær bassahlutverk heima í 
Arnarfirðinum:

fossinum er brugðið
raddvana bassi í kór
glorsoltinna kríuunga 
sem berjast á melnum

norðan í móti

í fjarðarspegli
sneiða ærnar 
hlíðina.
Þessi síðasta ljóðabók Péturs Ön-

undar sem nú hefur orðið umræðu-
efni í Harðhaus ber nafnið Innlögn 
og skiptist í tvo kafla: Staði og Nátt-
mál:

Kaldi haustdagur
ekkert er eins og var
gamall maður
staulast við staf
og dægrin skjótast hjá.

Ljúkum þessum ljóðapistli með 
mynd skáldsins frá Flóabardaga, frá 
sumrinu 1244, þar sem Kolbeinn 
ungi og Þórður kakali héldu ekki að-
eins örlögum vígamanna í höndum 
sér, heldur einnig þeirra sem heima 
biðu – ótíðinda:

Dögun við Húnaflóa
 Jörð starir tárvot
á móti nýjum degi
 
siglutré 
verpast
 
kvein særðra 
hljóðna um stund
 
mæður og börn 
ráfa villugjarna móa.

Úr Harð Haus (21)

Ingi Heiðmar Jónsson

þekkirðu bæinn?

Rétt þykir að endurbirta myndina 
sem við kölluðum fram síðast. Kalla 
eftir frekari upplýsingum um tilurð 
hennar. Ljósmyndari var Eyjólfur 
Eyjólfsson í Bakkárholti. Við viljum 
jafnframt þakka heimildarmönnum 

sem þegar hafa látið í sér heyra. Sem 
fyrr má hafa samband við ritstjóra á 
netfangið torlakur@fotspor.is eða í 
síma 8942098. Þá er hægt að setja 
sig í samband við Héraðsskjalasafn 
Árnesinga á Selfossi.

Góð blanda á Degi íslenskrar tungu: 

Jónas Hallgrímsson og eldri borgarar í Vallaskóla!
„Þau hlustuðu svo vel og voru 

vel undirbúin,“ segir Guðrún 
Jóhannsdóttir, deildarstjóri í 

Vallaskóla á Selfossi. Föstudaginn 
14. nóvember var dagur íslenskrar 
tungu haldinn hátíðlegur í Valla-
skóla. „Sú skemmtilega hefð hefur 
skapast í skólanum að eldri borg-
arar í Árborg komi í heimsókn í 

skólann, sem næst fæðingardegi 
Jónasar Hallgrímssonar, og lesi upp 
úr bókum fyrir nemendur 1. – 6. 
bekkja. Að þessu sinni komu 14 
eldri borgarar í heimsókn og lásu í 
alls 18 bekkjum. Greinilegt var að 
bæði lesarar og nemendur skólans 
nutu stundarinnar. Ekki spillti fyrir 
ánægjunni að boðið var upp á kaffi, 

smurt brauð og kökur á kaffistofu 
kennara í tilefni heimsóknarinnar.“ 
Guðrún segir að þessi góði siður sé 
kærkominn liður í því að gera nær-
samfélagið sýnilegt inni í skólanum. 
Það tengi krakkana betur við sitt 
umhverfi.  ÞHH



Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum og gerðum,  

allt eftir þínum óskum. Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin. 

Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum hvíla.  

Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við sölumenn okkar.

Svíf þú inn í svefninn
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ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
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"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8 LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. Glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

eYrArveGi 32 · SeLFOSSi · Sími 480 1160HiLmiSGÖtU 4 · veStmANNAeYJUm · Sími 481 3333

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU


