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Bæjar- og menningarhátíð haldin 24. – 27.apríl í Sveitarfélaginu Árborg
Fjöldi sýninga, tónleika og annarra viðburða fyrir alla fjölskylduna. „Gaman saman“ 
stimpilleikurinn á sýnum stað. Nánar um hátíðina á www.arborg.is.

2014
Bæjar- og menningarhátíð haldin 23. – 26.apríl í Sveitarfélaginu Árborg
Fjöldi sýninga, tónleika og annarra viðburða fyrir alla fjölskylduna. „Gaman saman“ 
leikurinn á sýnum stað. Opnunarhátíð á Hótel Selfoss kl. 17:00 fim. 23. apríl þar sem 
menningarviðurkenning Árborgar 2015 er afhent. Nánar um hátíðina á www.arborg.is.

2015

16. Apríl 2015
7. tölublað 4. árgangur S U Ð U R L A N D

9 Mótun lands 
og samfélags á 
Brunasandi6 Hafsteinn 

Þorvaldsson 
- minning 12 Svínakótilettur í 

litríku umhverfi

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Þá vona menn eptir sunnanvindum og sólskini
Sumardagurinn fyrsti er handan við 

hornið. Veturinn verður að láta und-
an, að minnsta kosti á almanakinu. 

„En allt um það er þá enginn tími, sem 

menn hjer á landi eins almennt fagna og 
sumarbyrjuninni; þá vona menn eptir 
sunnanvindum og sólskini, og skipa-
komum og fregnum útlendum; þá koma 

aðflutningar til að bæta mönnum í búi, 
kýrnar græða sig og ærnar bera, lóurnar 
syngja og gaukurinn hneggjar, og spáir 
um sumar“ (Norðri 1860)
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Fólk veltir því fyrir sér í alvöru hvort stjórnarsamstarfið hangi á bláþræði. Yf-
irlýsingar forsætisráðherra um afnám gjaldeyrishafta og ýmislegt þar á undan 
t.d. um að byggja spítala á Útvarpshúsinu olli titringi. Kurr er í þingmönnum 
Sjálfstæðisflokksins og hefur einn þeirra líkt loforðum forsætisráðherra um 
„stöðugleikaskatt“ sem eignaupptöku. Að minnsta kosti verði hann tugir 
prósenta. Fjarvera forystumanna ríkisstjórnarflokkanna í umræðum á Alþingi 
sl. mánudag – eftir langt páskahlé – var ekki til þess að slá  á. Þótti harla 
undarlegt. Í ljósi verkfalla og yfirlýsinga á landsfundi framsóknarmanna. Það 
kom fram í umræðunum sl. mánudag að þeir væru að funda „úti í bæ“ um 
afnám gjaldeyrishafta. En voru þeir á sama fundinum? Líklegt er að drjúgur 
tími hafi farið í að ræða ósamræmi það sem er í athöfnum ríkisstjórnarinnar. 
Sigmundur Davíð og Bjarni hafi væntanlega verið á sáttafundi fremur en að 
ræða stöðugleikaskatt og eignaupptöku. Og afnám gjaldeyrishafta fyrir þinglok.
Hvert stefnir ríkisstjórnin? Hún getur ekki lifað á brauði einu saman. Þraukað 
getur hún en það var t.d. augljóst af viðbrögðum stjórnarliða á Alþingi sl. 
mánudag að stór mál eru alls ekki útkljáð. Þar á meðal eru húsnæðistillögur 
félags- og húsnæðismálaráðherra. Virðist helst mega líkja hlut ráðherra við þá 
stöðu sem Jóhanna Sigurðardóttir lenti í forðum með þeim Jónunum þegar 
hún var félagsmálaráðherra. Það þótti allt of dýrt fyrir þjóðarbúið að fylgja 
tillögum Jóhönnu til samþykktar.   Eygló virðist vera að lenda í sama jaðri 
ríkisstjórnarinnar.
Forsætisráðherra hefur ekki þurft að kvarta undan því að ekki takist að smala 
framsóknarmönnum í almenninginn. Hann hlaut rússneska kosningu á 
landsfundinum. En þegar kemur að því að draga í dilka vandast málið. Það 
virðist sem hjörðin fylgi ekki. Og loforð um stærri drætti (síðast „hundruðir 
milljarða“ í stöðugleikaskatt) virðist fólk fremur líta á sem happdrætti en fé í 
hendi. Kannski að þetta sé bara „mengunarskattur“ eins og Seðlabankastjóri 
nefnir hann. Hvað um það, eftir því sem forsætisráðherra lofar meiru til alls 
og allra borgara þessa lands – þeim mun meira minnkar fylgið við flokkinn. 
Og ekki er að sjá að samstarfsflokkurinn njóti góðs af. Stjórnarliðar hljóta að 
líta ástandið alvarlegum augum.

Þorlákur Helgi Helgason

Skattur sem mengar

LEIÐARI

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum














Aðgangseyrir: 1.500 kr. 
Innifalið í verði eru léttar kaffiveitingar eftir tónleika. 
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Hellisheiði lokuð, Þrengslin lokuð
 . . . 
Hvenær kemur vorið?

Hafði opið lengur
Fengu hærra tilboð

Sveitarstjórn Mýrdalshrepps 
hug ðist selja gamla læknis-
bústaðinn í Vík. Samþykkt 

var að tilboðsfrestur yrði til há-
degis mánudag 30. mars sl. Á 
aukafundi sveitarstjórnar 1. apríl 
lagði meirihlutinn fram bókun 
þar sem segir m.a. „Þar sem mun 
hærri tilboð bárust í fasteignina 
Mýrarbraut 13 eftir kl. 12.00 
mánudaginn 30. mars, samþykk-
ir sveitarstjórn Mýrdalshrepps 
að miða söluna ekki við ákveðna 
tímasetningu þann dag heldur að 

taka hæsta tilboði sem í eignina 
barst.“

Fulltrúar M-lista gátu ekki fall-
ist á þessar málalyktir og bókuðu . 
. . „Sveitarstjórn samþykkir að fela 
sveitarstjóra að ganga frá sölu eignar-
innar og taka hæsta tilboði sem i gildi 
verði í eignina kl. 12.00 á hádegi 
mánudaginn 30. mars. Svo hljóðaði 
bókun sveitarstjórnar á síðasta fundi. 
Fyrir hádegi 30. mars tekur sveitar-
stjóri ákvörðun um að framlengja 
frestinn um óákveðinn tíma án 
nokkurs samráðs við sveitarstjórn.“

Svo fór að tillaga meirihlutans 
var samþykkt og bókuðu fulltrúar 
B-lista „. . . að í hvívetna var hags-
muna sveitarfélagsins gætt við þessa 
fasteignasölu. Skv. 58. gr. sveitar-
stjórnarlaga getur sveitarstjórn 
ein tekið ákvörðun umsölu eigna 
sveitarfélagsins. Sveitarstjórn hefur 
eftir þetta ferli val um að breyta fyrri 
ákvörðun og taka hæsta tilboði sem 
í eignina barst og sveitarstjóri hefur 
undirritað með fyrirvara um sam-
þykki sveitarstjórnar, eða hafna því 
og breyta ekki fyrri samþykkt sem 
þá þýðir verðlækkun eignarinnar 
um 2 milljónir króna. 

Meirihluti sveitarstjórnar þakkar 
sveitarstjóra fagleg vinnubrögð við 
sölu eignarinnar. “

Frétt vikunnar
Sigmundur Davíð var kosinn for-
maður Framsóknarflokksins á lands-
fundi um sl. helgi.

„Vilja svo gjarnan 
vera á fundinum“
Vissi forsætisráðherra ekki að hér yrði 
rætt við ráðherra? Ég veit ekki í hvaða 
leikriti ég er staddur. Þeir eru úti í bæ 

að ræða höftin? Af hverju er ég ekki 
á þeim fundi? Enn eina ferðina hefur 
skapast alvarlegt ástand á Landsspít-
ala. Hvernig ætlar forsætisráðherra 
að efna loforð um að flytja spítalann 
ofan á Útsvarshúsið? Þetta er brot af 
umræðu (eða umræðuleysi) sem fór 
fram á Alþingi sl. mánudag undir 
fundarliðnum „Um fundarstjórn“. 
Hvorki forsætisráðherra né fjármála-
ráðherra voru á fyrsta þingfundi eftir 
langt páskahlé og þótti það tíðindum 

sæta. Og þar á ofan hafði forsætisráð-
herra tilkynnt framsóknarmönnum 
að það ætti að afnema gjaldeyrishöft. 
Forseti Alþingis sagði m.a. að ráð-
herrar „hefðu svo gjarnan viljað vera 
á fundinum.“ Það kom fram að ráð-
herrarnir höfðu báðir brugðið sér á 
aðra fundi – eða voru jafnvel að ræða 
saman á einum og sama fundinum 
um hugsanlegt afnám haftanna. Og 
einhverja forsendubresti fyrir stjórn-
arsamstarfi?

Mánudag 
20. apríl. 
kl. 19.
Ganga Ferðamálafélags Ölfuss
Gömlu Kambar
Göngustjóri er Hulda Svandís 
Hjaltadóttir



 Bækur SyStkinin Freyja og Fróði lenda í ýmSum ævintýrum

Nýr íslenskur bókaflokkur fyrir leikskólabörn

 FjölSkyldan FyrStu 1000 dagarnir í líFi Barna Skipta Sköpum um Framhaldið

Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

LA
M

PA
R

Elevation 310 rúmið frá Dunlopillo er þægilegt og sterkbyggt 
rafmagnsrúm. Dýnurnar eru 7 svæðaskiptar gerðar úr 
18cm heilsteyptum Latex kjarna eftir forskrift Dunlopillo.

Dunlopillo Elevation 310
Rafstillanlegu rúmin frá Lama í Danmörku eru í senn falleg 
og vönduð vara. Margir möguleikar eru í dýnuvali. Rúmin 
eru einnig til án rafstýringar í mörgum útfærslum.

Lama contenental

Fáanlegur sem 2ja, 3ja og 4ja sæta. Öll sæti 
stillanleg. Draumur einn að setjast í þennan. 
Má standa nánast við vegg þegar bak hallast.

Isabella hægindasófi

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Frábær gæði frá Belgíu. Rafstillanlegt rúm af hæsta 
gæðaflokki. Fáanleg í fjölda stærðum og útfærslum.
Fæst í nokkrum stærðum og litum.

Henson design Brixton
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Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Diva tungusófi

Vandaður horn/tungusófi alklæddur leðri eða tauáklæði. 
Hvíldarstóll í enda.Fáanlegur með vinstri eða hægri tungu. 
Má standa nánast við vegg. Fáanlegur í mörgum litum.

TRINUS hornsófi

Alklæddur leðri eða í slitsterku tauáklæði. sófinn er fáanlegur 
í fjöldamörgum útfærslum svo sem tveggja, þriggja eða fjögura 
sæta. Öll sæti fáanleg með rafstýrðum skemlum.

ERMES Hægindasófi

Glæsilegur og virkilega vandaður svefnsófi frá Ítalíu. 
Öflugt og sterkt stálstell. Fjölmargir litir í tauáklæðum 
og leðurútfærslum.

Demetra Svefnsófi
Góðir hvíldarstólar með háu baki og stillanlegum 
hnakkapúða fyrir auka stuðning. Margir litir í boði.

Ezzy og Mobius hvíldarstólar

Stjórnaðu 
rúminu með 

símanum
Í Box elevation rafstillanlegu línunni er dýnan 
samföst stillanlegum stálbotninum. Latex kjarni 
með innbyggðum auka 5cm latex mottu 
til að hámarka þægindin og gefa meir dýpt. 

Dunlopillo Box Elevation
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ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. Dreifing: Íslandspóstur

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
7. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Að lúta í gras
Íþróttafréttamenn grípa til þess 

að kalla að keppnislið „lúti í 
gras“ – þegar það bíður ósigur. Nú 

var því ekki til að dreifa á íþrótta-
vellinum á Selfossi í sl. viku. Þar 
áttust við Selfoss og KR og lauk 
leiknum með jafntefli. KR var 
með yfirhönd í fyrri hálfleik og 

Selfoss sneri leiknum sér í vil í 
þeim seinni. 1: 1 varð niðurstaðan 
og hvorugt lið laut í gras - snjór 
yfir og erfitt um vik. 

Birna Sigurðardóttir ráðin 
skólastjóri Hvolsskóla
Birna Sigurðardóttir hefur 

verið ráðin skólastjóri Hvols-
skóla í Rangárþingi eystra. 

Birna hefur verið deildarstjóri og 
staðgengill skólastjóra í Hvolsskóla 
undanfarin ár. Birna er Rangæingur 
og búsett á Hvolsvelli. Umsóknar-
frestur var til og með 20. mars 2015. 

Alls bárust sjö umsóknir um starfið. 
Sveitarstjórn fór yfir allar umsóknir 
og tóku fjóra umsækjendur í viðtal. 
Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri 
skýrði frá ráðningunni í Hvolsskóla 
að viðstöddum öllum nemendum og 
starfsfólki skólans. (af vef sveitarfé-
lagsins)

Foreldrar vilja 
akstur í félags-
miðstöð á 
Selfossi
Þetta er bókað í 
fundargerð Flóahrepps: 

„Lagðar fram niðurstöður úr 
skoðanakönnun meðal for-
eldra vegna aksturs á Selfoss 

eftir skóla og heim aftur. Niður-
staðan gefur til kynna að ekki 
sé þörf á þessum akstri. Aftur á 
móti benda niðurstöður varðandi 
akstur í tengslum við félagsmið-
stöð til skýrari vilja til þess að 
nýta sér þá þjónustu. 

Sveitarstjóra falið að ræða við 
forstöðumann félagsmiðstöðvar 
og formann æskulýðsnefndar 
varðandi málið.“

Jarðvangsvika Kötlu jarð- 
vangs 19. til 25. apríl 2015
Fjölbreytt dagskrá er um báð-

ar sýslur; Rangár- og Vestur-
-Skaftafellssýslu. Sjá frekar á vefn-
um: http: //www. hvolsvollur.is/

library/Files/Jarðvangsvikan%20
2015. pdf 

„Til fundar 
við formæður“
- 25. apríl klukkan 14!

Ég hef sagt það áður og segi 
það bara aftur „nú er vorið 
alveg að koma“. Vor í Árborg 

byrjar í öllu falli örugglega á sum-
ardaginn fyrsta – hvernig sem það 
kemur heim og saman. Þá verður 
opið á bókasafninu kl. 12: 00 – 
15: 00. Gísli Sigurðsson opnar þá 
málverkasýningu í Listagjánni og 
við verðum með kaffi og kruðerí í 
tilefni þess. 

Laugardaginn 25. apríl verðum 
við svo að vanda með árlegt te/
kaffiboð í Bókasafninu. Þetta árið 
ætlar Kvenfélag Selfoss að ganga 
til liðs við okkur og þær munu sjá 
um dagskrá helgaða 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna, þær ætla líka 
að vera með sýningu á „spari“ okkar 
kvenna, veskjum og höttum, ekki 
láta þær þar við sitja, heldur sjá um 
veitingarnar líka. 

Við hlökkum til að ganga „til 
fundar við formæður“ eins og dag-

skráin heitir og heiðra þessar yndis-
legu, baráttuglöðu og öflugu konur 
sem bjuggu okkur líf og ljós sem þær 
hefði ekki getað dreymt um fyrir 100 
árum. Við komum í okkar fínasta 
pússi og gaman væri ef þið sem eigið 
þjóðbúning vilduð skarta honum á 
þessum degi. 

Og að sjálfsögðu mætum við með 
fínasta bollann og kökudiskinn og 
gleðjumst saman í boðinu þann 25. 
apríl kl. 14: 00. 

Með kveðju,  
Heiðrún Dóra Eyvindardóttir

forstöðumaður Bókasafns Árborgar

Fjölgun ferðamanna: 

Suðurland tekur meira til sín
Gistinætur á hótelum á Suður-

landi voru 25119 í febrúar sl. 
en voru 15144 í sama mánuði fyrir 
ári. Þetta er aukning um 66% og 
langt umfram þá aukningu sem var 
almennt á Íslandi. Sé litið lengra 
aftur kemur í ljós að hlutur Suður-
lands hefur vaxið meira í saman-
burði við gistingu á landsvísu. Í 
febrúar 2005 voru gistinætur á 
hótelum á Suðurlandi 4494 og 
hefur fjölgunin verið næstum sex-

föld á þeim áratug sem liðinn er. 
Þá er febrúarmánuður til saman-
burðar. Á landsvísu var fjölgunin 
tæplega fjórföldun á sama tíma. 
Spennandi tímar eru framund-
an og bjartsýni ríkjandi. Hér er 
aðeins tekið til skoðunar ferða-
mannafjöldi á hótelum sem rekin 
eru allan ársins hring. Allir vita að 
það er einnig mikil gróska í öllum 
öðrum þáttum ferðamennskunnar 
á Suðurlandi. 

Myndin er tekin við Hverfisfljót í Fljótshverfi.  Mynd: ÞHH

Frost og Funi í Hveragerði er lýsandi dæmi um spennandi ferðamennsku 
á Suðurlandi.



H6475 LÍNAN
 

400 CMR  skjár /Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 og S móttakari

32“  verð:  119.900.-
40“  verð:  139.900.-
48“  verð:  169.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 og S móttakari

48“  verð   199.900.-

GOTT VERÐ FYRIR KRÖFUHARÐA

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Orkunotkun A+++
· Barkalaus
· Demantatromla

Verð: 109.900,- Verð: 96.900,- Verð: 139.900,-

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333
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Vortónleikar 
Karlakórs Rangæinga
Karlakór Rangæinga hefur 

æft af kappi í vetur, undir 
stjórn Guðjóns Halldórs 

Óskarssonar (sjá mynd) og kemur 
fram á sex tónleikum á þessu vori. 
Framundan eru þessi tónleikar: 

Áskirkju í Rvk. 16. apríl klukkan 
20.30. Hvoli 17. apríl kl. 20.30. Síð-
an verður haldið vestur um land, á 
Akranes, Þingeyri og Ísafjörð. 

Hafsteinn Þorvaldsson –  minning
Alúð, gleði og fölskvalaus 

hlýja einkenndu samskipti 
Hafsteins Þorvaldssonar 

og félaga hans í Hörpukórnum 
á Selfossi. Undirleikari kórsins, 
undirritaður fór sannarlega ekki 
á mis við þá eiginleika þessa for-
ystumanns kórsins. Hafsteinn unni 
tónlist og sparaði ekki tíma né fyr-
irhöfn til að greiða kórnum veg. 
Ragnhildur frá Hvítárbakka, kona 
hans, tók mikinn þátt í kórstarfinu 
og söng einsöng með kórnum og 
fleiri söngfélögum sínum. Minn-
isstæð er för kórsins til Toscana 
á Ítalíu með systurkórnum Eldey 
af Suðurnesjum. Undirbúningur 
þeirra ferðar var mikið starf sem 
þau hjónin áttu stóran þátt í. Ferðin 
tókst líka mjög vel og varð eftir-
minnileg okkur sem hennar nutu. 
Með Flóamönnum í Villingaholts-
hreppi áttu þau Hafsteinn sam-
leið á árunum sem þau bjuggu í 
Syðri-Gróf þegar sveitungarnir þar 
lögðu saman í það átak að finna 
félagsheimilinu Þjórsárveri stað 
og reisa það á holtinu þar sem það 
enn horfir austur til jökulelfunnar 
miklu og Flóaskóli hefur risið síðan. 
Einn var sá staður enn sem oft bar á 
góma í orðræðum okkar Hafsteins, 
það voru Biskupstungur þar sem 
foreldrar hans bjuggu á æskuárum 
hans og þaðan fór hann ungur til 
Sigurðar Greipssonar, í Íþrótta-
skólann í Haukadal. Þar kynntist 
hrifnæmur unglingur skólasveinum 
víða af landinu, sönggleðinni sem 
fylgdi þeim, formfestu skólans og 

eldmóði stjórnandans sem bjó með 
honum alla tíð. 

Eysteinn bróðir Hafsteins gaf út 
bók með ljóðum Þorsteins Valdi-
marssonar, uppáhaldsskáldi hjá 
undirrituðum og sækir þangað 
ljóð til að minnast góðs vinar. Í 
Smalavísum sem komu út 1977 er 
ljóðið Hörpumorgunn:

Eld úr dúni
dynfarinn lúni
hátt í greinum hristir;
gneistar stökkva
um stofninn dökkva
lifna kalnir kvistir.
 
Óravegi 
vængurinn fleygi
lagði loks að baki.
Senn má hlýða
á hljóða, blíða
kvakið undir kofaþaki.
                              ÞV

Kór eldri borgara á Selfossi hét 
kórinn okkar þegar Hafsteinn og 
Einar Sigurjónsson réðu ritar-
ann sem undirleikara í ársbyrjun 
1997. Og því starfi sinnti hann 
hálft þriðja ár eða til vorsins 1999 
og þá hafði kórinn fengið sitt sérs-
taka nafn, Hörpukór heitir hann og 
við félagarnir, sem þar störfuðum 
saman, áttum þar margar góðar 
söngstundir og eigum þaðan ljúfar 
minningar. 

Og gamaltroðna gatan mín
í geislaljóma nýjum skín.
Ég lýt að blómi í lágum reit 
og les þar tákn og fyrirheit
þess dags er ekkert auga leit. ÞV

Hafsteinn lést 26. mars s.l. eftir 
skamma legu. Minning um hann 
og þau Ragnhildi ríkir björt í huga 
mínum.

Ingi Heiðmar Jónsson

Myndin af hjónunum ragnhildi Ingvarsdóttur og Hafsteini Þorvaldssyni 
er tekin í ferð Hörpukórsins til Toscana sumarið 1998, en með þeim er 
söngstjórinn, Sigurveig Hjaltesteð og undirleikari, Ingi Heiðmar Jónsson.

Selfosskirkja
Messa og barnastarf, 2. s. e. 

páska, 19. apríl, kl. 11. Um-
sjón með barnastarfi hefur Hugrún 
Kristín Helgadóttir, æskulýðsfull-
trúi. Kirkjukórinn syngur, organisti 
Jörg Sondermann. Prestur Þorvaldur 
Karl Helgason. -Kaffisopi eftir mes-
su og súpa og brauð á vægu verði. 

Barna- og unglingakór Selfoss-
kirkju fagnar sumrinu, Sumar-
daginn fyrsta, kl. 15: 00 í Selfoss-
kirkju með tónleikunum „Fuglinn 
í fjörunni“. Á tónleikunum verða 
einungis flutt verk sem snúa að fugl-
um. Um undirleikinn sér Miklós 
Dalmay og er kórstjórnandi Edit 
Molnár. Aðgangseyrir: 1500 kr. Inn-
ifalið í verði eru léttar kaffiveitingar 
eftir tónleika. 

Messa og barnastarf, 3. s. e. 
páska, 26. apríl, kl. 11. Fermdur 
verður Stefán Tor Leifsson. Síð-
asta samvera barnastarfsins í bili. 
Umsjón hefur Hugrún Kristín 
Helgadóttir æskulýðsfulltrúi. 
Kirkjukórinn syngur, organisti 
Jörg Sondermann. Prestur Axel 
Árnason Njarðvík. -Kaffisopi eft-
ir messu og súpa og brauð á vægu 
verði. 

Vor í Árborg 2015 
Kallað er eftir tillögum að 

atburðum að hátíðinni Vor 
í Árborg 2015 sem stendur 

yfir 23. – 26. apríl nk. Það er íþrótta- 
og menningarnefnd Sveitarfélagsins 
Árborgar sem hefur umsjón með 
hátíðinni. 

Fjölskylduleikurinn, „Gaman- 
saman sem fjölskylda„– verður áfram 
hluti af hátíðarhöldunum. Sértakt 
vegabréf verður gefið út með dagskrá 

hátíðarinnar sem stimplað verður í 
eftir þátttöku í atburðum og heim-
sóknum á viðburði. Vegabréfinu er 
síðan skilað inn eftir hátíðina og eiga 
þátttakendur möguleika á veglegum 
vinningum. 

Áhugasömum er bent á að hafa 
samband við Braga Bjarnason, 
menningar- og frístundafulltrúa, 
netfang bragi@arborg.is eða í síma 
480-1900.



Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 

og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 

og léttir þrif.

Stigahúsateppi
Mikið úrval!

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Sérverslun með teppi og parket
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Hið andlega fárviðri
- Einstök bók

Nú er komin út bókin Vertu 
úlfur eftir Héðin Unn-
steinsson. Héðinn er einn 

fremsti sérfræðingur þjóðarinnar á 
sviði geðheilbrigðismála og framlag 
hans til þess málaflokks er þjóðinni 
gríðarlega dýrmætt. Má þar m.a. 
nefna Geðorðin 10 sem hanga á 
velflestum ísskápshurðum landans, 
á vinnustöðum, í kennslustofum og 
víðar. 

Í bókinni Vertu úlfur leggur Héð-
inn sjálfan sig undir með því að deila 
með lesendum tímabili í lífi sínu þar 
sem hann fór frá því að vera jakkafa-
taklæddur ráðuneytissérfræðingur í 
að vera (talinn) alvarlega geðsjúkur 
maður sem hefur misst alla sína reisn 
og endaði sem viljalaust verkfæri 
einstaklinga og aðstæðna sem hann 
sjálfur hafði enga stjórn á. 

Með ótrúlegum styrk og þekkingu, 
bæði á sjálfum sér og sjúkdómnum, 
leyfir hann lesandanum að fylgjast 
með hruninu öllu og upprisunni 
sjálfri í eigin lífi. Í sjúkum huga sín-
um myndar m.a. snarbiluð tengsl 
milli stöðu sinnar og hins eiginlega 
hruns sem síðar átti eftir að verða. 

Reisn Héðins, kærleikur, virðing 
og skynjun fyrir heildarmyndinni 
kemur svo vel fram í frásögninni. 
Það var ómögulegt að leggja frá sér 
bókina allt frá fyrstu blaðsíðu til 
þeirrar síðustu. Ég hef lengi ekki 
lesið bók sem hefur haft svona áhrif 
á mig. Svona sérstök áhrif. Ég grét 
aftur og aftur, sá húmorinn í fárán-
leikanum, fann á köflum til mikillar 
reiði yfir því kerfi sem við höfum 
komið okkur upp í tengslum við 
geðheilbrigðisþjónustu, skynjaði 
óbærilegan sársauka í gegnum frá-
sögnina, og langaði til að reyna að 
skilja það andlega fárviðri sem á sér 
stað í huga einstaklings sem tekst á 
við veikindi af þessu tagi. 

Frásögnin öll er einstaklega ljóð-
ræn. Djúp vitund Héðins um það 
sem er í gangi frá mínútu til mín-

útu meðan veikindin stóðu yfir, gerir 
mann í raun þátttakanda í atburða-
rásinni vegna spennuþrunginnar frá-
sagnar hans. Dásamleg er notkun 
tungumálsins þar sem Héðinn lýsir 
dýpri skynjun á hverju smáatriði í 
líkama sínum, í umhverfi sínu, á al-
heiminum, skynjun sem er ýktari og 
öfgafyllri en venjulegur maður getur 
skilið. Hver einasta skynjun, and-
leg og líkamleg, virðist þúsundföld, 
næmi fyrir manneskjum, náttúru, 
sjálfum sér - og Guði. 

Héðinn skilur okkur lesendur eftir 
með sterka samlíðan með honum og 
sammannlegan vilja til að hjálpa til. 
Og það var svo fallegt að lesa um vini 
hans sem sýndu honum skilning og 
virðingu og leyfðu honum að ráða 
ferðinni í fáránlegu leikriti lífs hans 
þegar mest gekk á. 

Þetta er engin venjuleg mann-
eskja sem Héðinn lýsir í æðikastinu 
- í uppheimum, og frásagnir eru 
magnaðar af fáránleikanum sem í 
textanum líða áfram eins og eðlilegur 
hlutur í sjúkum huga. Í geðveikum 
huga geta ítrekuð fataskipti, sér-
dregnar gardínur í sjúkrastofu, fólkið 
í útvarpinu og útreiknuð bílnúmer 
haft stórkostleg áhrif á framvindu 
mikilvægra mála eða jafnvel á framtíð 
heimsins. Á sama tíma að átta sig á, 
milli heima, - að eitthvað er ekki eins 
og það á að vera og svo síðan hrunið 
þegar „þykka flauelsteppið var yfir 
heilanum“. 

Upprisan hefur tekið tíma. Að ná 
sáttum og fyrirgefa. Og það hefur 
Héðinn gert. Markmið hans er að 
hafa áhrif til breytinga. 

Það þarf mikið þor til að skrifa 
svona bók. Ekki síst fyrir mann 
sem vill láta taka sig alvarlega sem 
pólitískur ráðgjafi eða sérfræðing-
ur, jafnvel á heimsvísu, en Héðinn 
starfaði m.a. hjá Alþjóða heilbrigð-
ismálastofnuninni. 

Eitt er víst að Héðinn Unnsteins-
son er enn stærri manneskja og mik-

ilvægari fyrir að stíga fram og deila 
með okkur hvernig það er að hafa 
veikst af geðhvarfasýki en vera samt 
einn af lykilmönnunum, hugsuðun-
um í íslensku samfélagi. Það sannar 
fyrir mér að við höfum líklega farið 
á mis við stórkostlegar manneskjur 
í gegnum tíðina sem hafa greinst 
með sama sjúkdóm, vegna þess að 
þær voru ekki meðhöndlaðar rétt og 
fengu ekki þann kærleik og skilning 
sem til þurfti. 

Í lok bókar færir Héðinn Unn-
steinsson þjóðinni ótrúlega fallega 
gjöf í formi lífsorðanna 14 sem hver 
einasta manneskja getur fundið 
bjargræði í. 

Vertu úlfur er einstök bók sem allir 
ættu að lesa til að reyna að skilja hvað 
á sér stað í heimi einstaklings sem 
hefur verið sleginn af í samfélaginu 
vegna þeirra ríkjandi viðhorfa sem 
ríkt hafa í geðheilbrigðismálum á 
Íslandi. 

Héðinn segir á einum stað í bók-
inni þegar hann lýsir viðbrögðum 
heilbrigðiskerfisins við geðsjúkum 
manni: „það var litla móðurorku að 
finna í heilbrigðiskerfinu.“ 

Móðurorkan sem er kærleikurinn 
í sinni fegurstu mynd. 

Hafðu þakkir Héðinn Unnsteins-
son fyrir framlag þitt. 

Soffía Vagnsdóttir  
fræðslustjóri Akureyri

Fermingar og 
messur á næstunni
Sunnudagur 26. apríl – Selfosskirkja

Stefán Tor Leifsson     Stekkholti 8

19. apríl – Hveragerðiskirkja, fermingarmessa kl. 10:30
Andri Fannar Sigurðsson
Borgarhrauni 17, 810-Hveragerði
Birta Marín Davíðsdóttir
Hraunbæ 7, 810-Hveragerði
Natalía Rut Einarsdóttir
Réttarheiði 5, 810-Hveragerði
Sævar Ingi Reynisson
Bjarkarheiði 26, 810-Hveragerði

19. apríl – Kotstrandarkirkja, fermingarmessa kl. 13:30
Guðrún Rós Guðmundsdóttir
Valsheiði 11, 810-Hveragerði

23. apríl - Sumardagurinn fyrsti
Skátaguðsþjónusta í Hveragerðiskirkju kl. 11:00.
Skátar aðstoða við helgihaldið.

Árbæjarkirkja 19. apríl, kl. 13.00
Dagný Rós Stefánsdóttir, Þjóðólfshaga 2, 851 Rangárþingi ytra
Hannes Árni Hannesson, Arnkötlustöðum, 851 Rangárþingi ytra
Sóley Kristjánsdóttir, Lækjarbraut 10,  851 Rangárþingi ytra

FÖSTUDAGUR 1. MAÍ. MOSFELLSKIRKJA 
Ferming í Mosfellskirkju, Grímsnesi, föstudaginn 1. maí kl. 11.00.  
Prestur sr. Egill Hallgrímsson.

Fermd verður:
Kristrún Urður Harðardóttir,
Haga 1, Grímsnesi, 801 Selfoss.

Landakirkja
Laugardagur 18. apríl kl. 11:00

Alexandra Ósk Gunnarsdóttir, Faxastíg 2b, 900 Vestmannaeyjar
Andri Steinn Sigurjónsson, Illugagötu 55, 900 Vestmannaeyjar
Arnar Þór Lúðvíksson, Kirkjubæjarbraut 3, 900 Vestmannaeyjar
Brigitta Kristín Bjarnadóttir, Breiðabliksvegi 3, 900 Vestmannaeyjar
Daníel Smári Vilhjálmsson, Ásavegi 22, 900 Vestmannaeyjar
Elí Kristinn Símonarson, Ásavegi 27, 900 Vestmannaeyjar
Erna Hlín Sigurðardóttir, Brimhólabraut 37, 900 Vestmannaeyjar
Halldóra Kristín Jónsdóttir, Áshamri 75, 900 Vestmannaeyjar
Jóhanna Björg Bjarnadóttir, Hásteinsvegi 41, 900 Vestmannaeyjar
Jón Kristinn Elíasson, Birkihlíð 3, 900 Vestmannaeyjar
Lena Dís Víkingsdóttir, Áshamri 75, 900 Vestmannaeyjar
Sigurður Ágúst Pétursson, Faxastíg 24, 900 Vestmannaeyjar
Sigurður Ragnar Steinarsson, Foldahrauni 29, 900 Vestmannaeyjar
Sigurlaug Margrét Sigmarsdóttir, Vallargötu 10, 900 Vestmannaeyjar
Snorri Geir Hafþórsson, Hólagötu 14, 900 Vestmannaeyjar
Viktoría Líf Vattnes Sigurjónsdóttir, Vallargötu 4b, 900 Vestmannaeyjar 

Sunnudagur 19. apríl kl. 11:00
Auðbjörg Helga Friðþjófsdóttir, Boðaslóð 13, 900 Vestmannaeyjar
Daníel Hreggviðsson, Búhamri 32, 900 Vestmannaeyjar
Hulda Helgadóttir, Brimhólabraut 15, 900 Vestmannaeyjar
Kristín Inga Þorvaldsdóttir, Faxastíg 8a, 900 Vestmannaeyjar
Þráinn Jón Sigurðsson, Faxastíg 21, 900 Vestmannaeyjar

landakirkja í Vestmannaeyjum. 

„... leyfir hann lesandanum að fylgjast 
með hruninu öllu og upprisunni sjálfri 
í eigin lífi.“

Landssöfnun Lions 17. -19. apríl: 

Rauða fjöðrin seld til að kaupa 
leiðsöguhunda fyrir blinda
Hver hundur kostar 8-10 

milljónir króna. Þörf er á 
14-16 hundum á Íslandi 

en aðeins 7 verða í þjónustu á kom-
andi sumri. 

Lionsfólk verður á fjölförnum 
stöðum um land allt. Valkröfur 
verða aðgengilegar í heimabanka 
og innhringinúmer í símasöfnun. 
Markmiðið er að safna í sjóð til að 
fjármagna kaup á leiðsöguhundum 
fyrir blinda í samvinnu við Blindra-
félagið og Þjónustu- og þekkingar-
miðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga. 

Má klappa leiðsöguhundum? 
Það má ekki klappa leiðsöguhundi 
þegar hann er að vinna, segir í frétt 
Lionsfélaga. Þegar leiðsöguhundur 
er með beisli bendir það undan-
tekningarlaust til þess að hann sé 
að vinna. Þegar hann er aðeins í 
ól og ekki með beisli má sennilega 
klappa honum, en þá er engu að 
síður góður siður að fá leyfi til þess 
hjá notandanum. Leiðsöguhundar 
eru mjög mannelskir og vilja gjarn-
an láta klappa sér. Hinsvegar eru 
þeir þjálfaðir til að viðhalda mikilli 
stillingu og sýna lágmarks viðbrögð 

við fólki og öðrum dýrum þegar 
þeir eru við störf. 
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Sumardagurinn fyrsti: 

Sprengidagur
í sveitinni!
Sumardagurinn fyrsti er handan 

við hornið. Veturinn verður að 
láta undan, að minnsta kosti á 

almanakinu. Það getur verið hollt að 
bera saman gamla tíma við okkar og 
hugleiða með höfundi þessarar frá-
sagnar sem birtist í blaðinu Norðra 
árið1860: 

„En hvað sem nú þessari stóru 
kjöthátíð líður, og hvað sælir og 
merkir sem þessir helgidagar og 
hátíðisdagar kunna að vera, er það 
enginn dagur á árinu, sem vjer ís-
lendingar, mjer liggur við að segja, 
ungir og gamlir, elskum eins mikið 
og s u m a r d a g in n fyrsta. 

Vjer höfum jól og nýár, sprengi-
kvöld pg öskudag, skírdagsgraut og 
föstudaginn langa, sem í fyrnd-

inni var börnum svo minnis-
stæbuð, því þá voru þau flengd 
stórri flengingu fyrir ö11 brek sín 
á föstunni, — vjer höfum konungs 
bænadag og uppstigningadag, hvíta-
sunnuhátíð, og þrenningarhátíð, sem 
vjer höfum nú reyndar ekki meira 
við en hvern annan sunnudag, og þá 
koma nú töðugjöld eptir túnaslátt og 
slaginn eða slægurnar eptir sláttarlok, 
en þá fer nú að minnka um, því ekki 
fögnum vjer vetri með neinum tylli-
dag, sem varla er heldur von; en vjer 
ætlum að flestum af lesendum vorum 
þyki vænst um sumardaginn fyrsta, 
og optast mun sá dagur vera eða hafa 
verið sprengidagur í sveitinni. 

Hanginn bringukoll . . . og sér í 
lagi sumargjafirnar
Og þessi dagur er nú ekki einung-
is einkennilegur fyrir þá sök, að 
bændumir hafa þá á diski sínum 
hanginn bringukoll og mjaðmar-
stykki, og vinnumennirnir volduga 
langleggi og breið og þykk áskurðar-
rif fyrir utan viðbætir seinni tímanna 
kaffi og brennivín, heldur eínkum og 
sjer í lagi fyrir sumargjafirnar. 

Útlendar þjóðir gefa jólagjafir og 
nýársgjafir, afmælisgjafir og brúð-
kaupsgjafir, en vjer gefum sumar-
gjafir og þetta sýnir meðal annars, 
hve miikil hátíðþessi dagur er oss. 
Það er oss í barns minni, að ekkja 

bjó á jörðu og systir hennar á næsta 
bæ; túnin lágu saman. Ekkjan hafði 
aldrei kaffi, en systirin á hinum 
bænum brúkaði 1 eða 2 pund um 
árið, og á sumardaginn fyrsta kom 
hún með kaffikönnuna og annað 
sem meb þurfti og gaf systur sinni 
og börnum hennar kaffi, og þótti 
þetta næsta hátíðlegt. 

Það er nú reyndar almennur siður 
hjá oss hjer á landi, einkum við börn, 
að gefa þeim einhver

fataplögg fyrir jólin, svo þau fari 
ekki í jdlaköttinn, eins og kallað er; 
en aðalgjafirnar og almennustu eru 
þó á sumardaginn fyrsta. Þá gefa 
húsbændur einatt öllu fólkinu eitt-
hvað, og börnin opt foreldrunum 
og stnndum jafnvel vinnufólkið 
húsbændunum. Þegar sumargjaf-
irnar eru ekki kostnaðarsamar og 
heppilega valdar, álítum vjer þær 
eiga vel við, og engan tíma ársins 
betur fallinn til ab gleðjast og skiptast 
á gjöfum. 

Þá vona menn eptir sunnan-
vindum og sólskini
Þegar vjer gætum þess, hversu 
norðarlega Iand vort liggur á 
jarðarhnettinum og hve langur

og strangur veturinn er vanur að 
vera hjá oss, er það engin furða, þó 
vjer sjeum meiri hluta hans með hálf-
um hug, þar sem það er allt undir því 
komið, hvernig hann ræðst, hvort 
vjer fáum haldið lífsbjargarpeningi 
vorum. En ef að veturinn er góður 
og allt gengur vel til sumarmála, þá 
hafa menn þá ætið góða von um, að 
vel muni farnast, þó vorið geti nú 
reyndar stundum sorfið nokkuð að, 
ef það er sjerlega hart. En allt um 
það er þá enginn tími, sem menn 
hjer á landi eins almennt fagna og 
sumarbyrjuninni; þá vona menn 
eptir sunnanvindum og sólskini, og 
skipakomum og fregnum útlend-
um; þá koma aðflutningar til að bæta 
mönnum í búi, kýrnar græða sig og 
ærnar bera, lóurnar syngja og gauk-
urinn hneggjar, og spáir um sumar; 

...“ (Norðri 30. apríl 1860,  
millifyrirsagnir: ÞHH)

Mótun lands og 
samfélags á Brunasandi
Ráðstefnan Mótun lands og 

samfélags á Brunasandi var 
haldin í Þjóðminjasafni Ís-

lands laugardaginn 11. apríl s.l. Ráð-
stefnan var í raun fyrsta kynning á 
rannsóknum, sem þverfaglegur hóp-
ur vísindamanna hefur lagt stund á 
svæðinu undanfarin þrjú ár. Í þeim 
níu erindum sem flutt voru á ráð-
stefnunni var fjallað um náttúrufar 
á Brunasandi og nágrenni, skýrt út 
hvernig hann myndaðist og þróun 
náttúrufars í gegnum tíðina allt til 
nítjándu aldar þegar landnám hefst á 
Brunasandi með útmælingu á býlinu 
Orustustöðum. 

Helgi Björnsson jöklafræðingur 
sagði meðal annars: „Brunasandur 
varð til í mörgum áföngum, jarð-
fræðilega. Jarðeldar runnu úr iðrum 
jarðar, landið reis og hneig, fallvötn, 
jöklar og öldurót hafsins rufu jörðina 
og fluttu til, hlóðu upp setlögum, 
sem sandurinn stendur nú á.“ 

Bergrún Anna Óladóttir jarð-
fræðingur gerði var ítarleg grein 
fyrir eldstöðvunum sem umkringja 
Eldsveitirnar með sérstakri áherslu á 
gosið í Lakagígum 1783 -1784, hún 
sagði m.a. : „Þann 29. ágúst brutust 
út eldar norðaustan við Laka. Þessi 
eldsumbrot voru upphaf þess að 
búseta varð möguleg á Brunasandi 
tæpum 40 árum seinna. Hverfisfljót 
þornaði upp í byrjun ágúst og hraun 
fór að renna út úr Hverfisfljótsgljúfri 
7. ágúst. Tveimur dögum seinna var 
hraunið komið 4 km suður og suð-
austur fyrir Orustuhól.“ 

Þóra Ellen Þórhallsdóttir grasa-
fræðingur ræddi um gróður og gróð-
urfar á Brunasandi og nágrennis, 
hún rakti gróðursögu svæðisins í 
stórum dráttum frá ísöld og til okk-
ar dags og sagði meðal annars um 
gróðurframvinduna eftir að Skaft-
áreldum lauk: „Eftir að Brunahraun 
bægði Hverfisfljóti burt, greri landið 
upp með undraverðum hraða. Tel 
ég að fá ef nokkur dæmi séu um 
svo hraða gróðurframvindu á jafn 
víðáttumiklu svæði.“

Jóhann Óli Hilmarsson fugla-
fræðingur ræddi um fuglalífið, fjöl-
breytileika þess eftir árstíðum og um 
mikilvægi Brunasands, sagði hann: 
„Brunasandur er á skrá Alþjóða 
fuglaverndarsamtakann, BirdLife 
International um mikilvæg fuglsvæði 
(IBA). Nú er unnið að friðlýsingu 
hluta svæðisins. „Markmið með frið-
lýsingu fugla- og votlendissvæðis á 
Brunasandi er að vernda fjölbreytt 
fuglalíf og alþjóðlega mikilvægt bú-
svæði fugla. Á Brunasandi er m.a. að 
finna tegundir á válista, ábyrgðar-
tegundir og tegundir á viðauka 
Bernarsamningsins.“

Jón Hjartarson rakti sögu land-
náms frá 1823, gerði grein fyrir land-
námsbýlunum og skiptingu þeirra 
niður í minni býli og hjáleigur. Í 

erindi sínu vísaði hann til ítarlegri 
umfjöllunar um efnið í Dynskóga 
2015 sem kemur út í maí. 

Ásta Hermannsdóttir forn-
leifafræðingur ræddi um menn-
ingarminjar á Brunasandi og sagði 
m.a. : „Fornleifarnar á Brunasandi 
hafa mikið menningarsögulegt 
gildi og þá sérstaklega vegna þess 
að saman mynda þær heildstætt 
menningarlandslag sem endurspegl-
ar sögu Brunasands frá upphafi til 
enda. Víðast hvar hefur minjum ekki 
verið raskað eftir að búskapur lagðist 
af á bæjunum og því er Brunasandur 
að miklu leyti óhreyfð minjaheild í 
sínu náttúrulega umhverfi sem þó 
er ekki stöðugt heldur síbreytilegt 
og dýnamískt.“

Um Landnám sagnahefðar á 
Brunasandi sagði Júlíana Þóra 
Magnúsdóttir þjóðfræðingur í sínu 
erindi: „Stór hluti þessara sagna 
endurspegla einnig kunnugleg 
stef í yfirnáttúrulegri heimsmynd 
íslenska bændasamfélagsins, þar á 
meðal hugmyndir um landamæri 
milli hins staðbundna samfélags og 
umheimsins og ótta manna við þá 
gerð framliðna sem eru „án stöðu“ 
í framhaldslífinu.“

Að lokum fjallaði Edda Sigurdís 
Oddsdóttir líffræðingur um skóg-
inn og skógræktina á Brunasandi 
og sagði eftirfarandi: „Hlýtt og rakt 
veðurfar Skaftafellssýslna á vel við 
trjágróður, eins og víða sjást merki 
í sýslunum, og ólíkt því sem mætti 
halda getur sléttur og sendinn jarð-
vegur, líkt og á Brunasandi hentað 
vel til skógræktar.“

Frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrver-
andi forseti Íslands setti ráðstefnuna 
með inntaksríkri hugvekju og Eva 
Harðardóttir oddviti og formaður 
stjórnar Kirkjubæjarstofu sleit henni 
með ágætu ávarpi þar sem hún lagði 
áherslu á mikilvægi rannsókna fyrir 
samfélagið og minnti á að lítil samfé-
lög eins og Skaftárhreppur gæti lagt 
heilmikið af mörkum til fræðasamfé-
lagsins ekki síður en önnur samfélög. 

Ráðstefna fór vel fram ráð-
stefnugestir voru milli 140 og 150 
þannig að það var fullt út úr dyrum. 

Næst verður svo útgáfuhátíð 23. 
maí í vor þegar Dynskógar koma út 
með greinum allra þeirra vísinda-
manna sem tekið hafa þátt í rann-
sóknum á Brunasandi síðastliðin 
þrjú ár. 

JHj

„ ... og hve langur og strangur veturinn er vanur að vera hjá oss, er það engin 
furða, þó vjer sjeum meiri hluta hans með hálfum hug, þar sem það er allt 
undir því komið, hvernig hann ræðst, hvort vjer fáum haldið lífsbjargarpeningi 
vorum.“ Myndin er tekin 155 árum eftir greinina í Norðra.  Mynd: ÞHH

Ólafía Jakobsdóttir og Snorri Baldursson ráðstefnustjórar.

Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi 
forseti íslands, setti ráðstefnuna.

Eva Harðardóttir, oddviti og formaður 
stjórnar Kirkjubæjarstofu, sleit ráð-
stefnunni.

Hluti ráðstefnugesta sem voru hálft annað hundrað.
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„Það er enginn slíkur staður að 
ofbeldi geti ekki átt sér þar stað“
Rannsóknir sýna að fatlaðar 

konur eru líklegri til að verða 
fyrir ofbeldi en aðrar konur. 

Viðamikil rannsókn á högum fatlaðra 
kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi 
var kynnt á dögunum. Þær fötluðu 
konur sem þátt tóku í rannsókn-
inni höfðu orðið fyrir ýmiss konar 
ofbeldi, í æsku, á unglingsárum og 
fullorðinsárum. Ofbeldið var meðal 
annars andlegt, líkamlegt, kynferðis-
legt og þjónustutengt. Ein kvennanna 
sagði: „. . . það er enginn slíkur staður 
að ofbeldi geti ekki átt sér þar stað.“

Flestar höfðu konurnar orðið fyrir 
heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu 
sambandi. Konur sem bjuggu á 
stofnunum eða í sértækum búsetu-
úrræðum lýstu einnig ofbeldi og 
viðvarandi valdníðslu og kúgun á 
heimilum sínum. Gerendur ofbeldis 

í æsku og á unglingsárum voru oft-
ast feður og í minna mæli mæður 
og aðrir fjölskyldumeðlimir . . . (Úr 
skýrslunni „Ofbeldi gegn fötluðum 
konum og aðgengi þeirra að stuðn-
ingi“ en rannsóknin stóð yfir á ár-
unum 2013–2015 og nær til fleiri 
landa. Rannsóknin var unnin við 
Rannsóknasetur í fötlunarfræðum 
við Háskóla Íslands í samstarfi við 
ýmsar erlendar rannsóknarstofnanir 
og háskóla)

Fæstar fengið stuðning til að 
takast á við afleiðingarnar
Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnars-
dóttir, sem ásamt Rannveigu Trausta-
dóttur prófessor er höfundur rann-
sóknarinnar, segir að fyrst og fremst 
hafi verið kannað aðgengi fatlaðra 
kvenna að stuðningi fyrir brotaþola, 

þ. e. félagasamtök og stofnanir sem 
veita almennt stuðning til fólks sem 
hefur orðið fyrir ofbeldi (t.d. Stíga-
mót, Drekaslóðir og Neyðarmóttakan 
svo eitthvað sé nefnt). „Í ljós kom að 
langfæstar konurnar sem tóku þátt í 
rannsókninni höfðu fengið stuðning 
til að takast á við afleiðingarnar sem 
ofbeldið hafði. Þetta átti bæði við um 
þátttakendur á Íslandi og í hinum 
löndunum. Hindranirnar innan fé-
lagasamtaka og stofnana sem styðja 
brotaþola fólust oftar en ekki í því 
að innan þeirra var þekking á ofbeldi 
gegn fötluðum konum yfirleitt mjög 
lítil. Oft var ekki gert ráð fyrir fötl-
uðum konum, þá voru húsakynni 
t.d. oft óaðgengileg fyrir konur sem 
nota hjólastóla, lítið um upplýsingar 
á auðskildu máli fyrir konur með 
þroskahömlun, eða á táknmáli fyrir 

heyrnalausar konur. Það var vöntun 
á aðgengilegum upplýsingum um það 
hvert konur gætu leitað ef þær yrðu 
fyrir ofbeldi. Einnig kom í ljós að 
ráðgjafar og starfsfólk sem starfar hjá 
félagsamtökum og stofnunum sem 
styðja brotaþola eru oft óöryggir 
þegar kemur að því að styðja fatl-
aðar konur og þekkja ekki leiðir til 
þess að gera stuðninginn aðgengilegri 
þannig að hann komist til móts við 
þarfir sem flestra. En allir voru mjög 
viljugir til að gera betur, þá kom hins 
vegar á daginn að mörg félagasamtök 
eru mjög lítil og hafa ekki nægt fjár-
magn til að ráðast í breytingar sem eru 
nauðsynlegar til að gera stuðninginn 
aðgengilegan.“ 

Hrafnhildur segir að ólíkt hinum 
löndunum sem tóku þátt, sé Ísland 
ekki með nein lög eða lagaákvæði er 
varða ofbeldi gegn konum sérstaklega. 
Því þurfi að sjálfsögðu að breyta. 

Þeim er ekki trúað
„Margar konurnar sem tóku þátt 
höfðu lent í því að þeim hafði ekki 
verið trúað og að fólk sýndi þeim 
lítinn skilning þegar þær sögðu frá. 
Margar voru einnig í þeirri stöðu 
að treysta sér ekki til að segja frá of-
beldinu þar sem þær voru háðar ger-
endum um aðstoð eða þjónustu. Þetta 
átti bæði við um konur sem urðu fyrir 
ofbeldi í nánum samböndum, innan 
fjölskyldna og þjónustutengt ofbeldi. 
Þær urðu hræddar um að ef þær segðu 
frá ofbeldinu sem þær höfðu orðið 
fyrir gætu þær misst nauðsynlega 
hjálp og stuðning. Svo var það mjög 
sjaldan sem mál komust áleiðis til 
lögreglu og í langflestum tilvikum 
fengu konur engan stuðning til að 
takast á við afleiðingarnar.“

Hrafnhildur segir að þátttakend-
ur á Íslandi hafi talið algengustu 
birtingarmyndir ofbeldis félagslega 
útskúfun og að konurnar væru á jaðri 
samfélagsins. Slíkt ofbeldi væri marg-
slungið og fléttaðist jafnan saman við 
algengar staðalmyndir og fordóma. 
Það væri líka oft flókið fyrir fatl-
aðar konur og aðra að greina þetta 
ofbeldi því það væri orðið svo flækt 
inn reynslu þeirra af hversdeginum 
hreinlega, af því að lifa við valdaleysi 
til lengri tíma. „Niðurstöður rann-
sóknarinnar undirstrika því hve sam-
ofið ofbeldi gegn fötluðum konum 
er valdaleysi þeirra og undirskipaðri 
stöðu. Það ýtir undir ofbeldi gegn 
þeim og hindraði það einnig að þær 
fengu stuðning sem þær þurftu á að 
halda.“ 

Megintilgangur rannsóknarinnar 
var að afla upplýsinga um stöðuna 
og megin hindranir og þróa tillög-
ur að því hvernig væri hægt að nýta 
þær til að bæta stuðning til fatlaðra 
kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi. 
„Við sömdum bækling sem ætlaður er 
fötluðum konum (heitir Ofbeldi gegn 

fötluðum konum) og í honum eru 
m.a. upplýsingar um það hvert konur 
geta leitað ef þær hafa orðið fyrir of-
beldi. Þessi bæklingur er aðgengilegur 
á hefðbundnu máli, auðskildu máli, á 
táknmáli og á hljóðskrá. Við hvetjum 
fólk, félagasamtök og stofnanir til að 
dreifa þessu, setja þetta á heimasíður 
sínar eða á facebook síður.“

Í skýrslu um rannsóknina er að 
finna hagnýtar upplýsingar, svo sem 
tilmæli til ólíkra aðila (stjórnvalda, 
aðila sem sinna þjónustu við fatlað 
fólk og félagasamtaka og stofnana 
sem styðja brotaþola) um aðgerðir 
sem þessir aðilar geta ráðist í til að 
bæta stuðning til fatlaðra kvenna sem 
hafa orðið fyrir ofbeldi. Þessi skýrsla 
er einnig aðgengileg á hefðbundnu 
máli, auðskildu máli, á táknmáli og 
á hljóðskrá. 

„Loks gerðum við bækling sem 
ætlaður er félagasamtökum og 
stofnunum sem styðja brotaþola og 
þjónustaðilum sem sinna þjónustu 
við fatlað fólk, með hagnýtum upp-
lýsingum um það hvað sé mikilvægt 
að hafa að leiðarljósi til að stuðla að 
árangurstríkum stuðningi.“

Á slóðinni http: //fotlunarfraedi. 
hi.is/sites/fotlunarfraedi. hi.is/files/
tilmaeli.pdf eru tilmæli um aðgerðir 
ólíkra aðila til að bæta stuðning til 
fatlaðra brotaþola. Fremst í skjalinu 
eru tillögur að stefnumörkun stjórn-
valda. Þetta eru allt mjög mikilvæg 
atriði. Hrafnhildur telur brýnt að 
meira fjármagn fari til sérhæfðra 
stuðningsúrræða og sjá til þess að 
þau geti tryggt fötluðum konum 
aðgengi að þjónustu sinni og það 
þurfi nauðsynlega að bæta aðstoð 
við brotaþola á landsbyggðinni. „Það 
sýndi sig í öllum löndunum, ekki síst 
á Íslandi, að á strjálbyggðum svæðum 
var oft mjög takmarkaður aðgangur 
að stuðningi. Einna mikilvægast er að 
mínu mati líka að styðja við aukna 
samfélagsþátttöku fatlaðra kvenna og 
sjálfstætt líf þeirra. Það þarf að sjá til 
þess að þjónusta sem fatlaðar konur 
fái styðji undir sjálfsákvörðunarrétt 
þeirra og vald yfir eigin lífi. “

ÞHH

ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnars-
dóttir: „Niðurstöður rannsóknarinnar 
undirstrika hve samofið ofbeldi gegn 
fötluðum konum er valdaleysi þeirra 
og undirskipaðri stöðu.“ Myndin var 
tekin í Druslugöngunni 2014 af Árna 
Frey Haraldssyni.
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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!!



Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Svefnvandi, kvíði, depurð

MAGNOLIA
OFFICINALIS

Börkur af plöntunni 
MAGNOLIA 
OFFICINALIS, sem vex 
í fjallahéruðum Kína, 
hefur verið notaður við 
svefnvandamálum, kvíða 
og þunglyndi í yfir 2000 
ár í Asíu.

Heilbrigður svefn

“Hjálpar þér að losna 
úr vítahringnum og ná 

stjórn á svefninum”
Dr. Michael Breus 

www.thesleepdoctor.com

• Heilbrigður svefn
• Upphaf svefns
• Samfelldur svefn
• Þunglyndi og kvíði

GOJI BER

Húð, hár og neglur

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Heilsuhúsið, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is og Heimkaup

Hamingjuberin

GOJI BER innihalda 
500 sinnum meira magn 
C-vítamíns en appelsínur, 
margfalt meira járn en 
spínat og tífalt meiri 
andoxunarefni en bláber

• Hár, húð og neglur
• Vellíðan
• Sjón og minni
• Stútfull af 

andoxunarefnum, 
vítamínum, steinefnum, 
amínósýrum og 
fitusýrum

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

www.sgs.is

SAMEINUÐ  
BERJUMST VIÐ!

KJÓSTU JÁ
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SVÍNAKÓTILETTUR Í 
LITRÍKU UMHVERFI
„Hvar er vorið?“ spyrja margir 

þessa dagana þegar snjóar á vor-
dögum og blessaðir fuglarnir 

koma þreyttir og hungraðir yfir haf-
ið í leit að vorinu. Það er ennþá of 
kalt til að hugsa  vor- eða sumarmat. 
Eins og litrík salöt og grillmat. Samt 
er löngunin komin með birtunni. 
Ég ákvað því á laugardaginn að hafa 
litríkan mat þegar Hellisheiðin var 
lokuð einu sinni enn.

Svínakótilettur í  
litríku umhverfi. 

Svínakótilettur
Blóðberg eða tímían
Salt og pipar
Olía til að steikja úr
Ostur  eftir smekk 
– ég  valdi hvítmygluost.
Kótiletturnar barðar aðeins og 

brúnaðar á pönnu. Settar í eldfast 
form. Kryddaðar og osturinn settur 

ofan á. Síðan í 200°C heitan ofn í ca. 
10 – 15 mínútur.

Gott er að sjóða rótarávexti eins og 
rófu og kartöflur.

Skerið niður grænmeti eins og t.d. 
lauk, hvítlauk, græna og rauða papr-
íku, sveppi, chili og gott er líka að 
nota beikon.

Léttsjóðið sperkilkál og kannski 
blómkál.

Notið pönnuna sem kótiletturn-
ar voru steiktar á og feitina sem er á 
henni með viðbættri olíu.

Látið grænmetið og beikonið steikj-
ast  - bætið við rótaávöxtunum og 
kálinu.

Salt og pipar eftir  smekk.
Látið þetta mýkjast og malla aðeins.
Takið síðan kótletturnar úr ofnin-

um og  leggið þær ofan á grænmetið 
á pönnunni og berið fram.

Gangi ykkur vel og verði ykkur að 
góðu. Kv, KS
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Að þessu sinni birtum við 
tvær nýjar myndir. Önnur 
er af opinberri byggingu 

(?), ljósmyndari ókunnur, en hina 
hefur Ella Jónasson (Ella danska) 
tekið. Hvaðan eru myndirnar? 
Kunnið þið frekari skil á þeim, 
hvenær teknar og ef til vill frásagnir 
af fólki?

Vinsamlegast hafið samband,  
við ritstjóra í síma 8942098 eða 
á netfang: torlakur@fotspor.is. Þá 
má hafa samband beint við Héraðs-
skjalasafnið sem er til húsa í gamla 
kaupfélagshúsinu við Austurveg á 
Selfossi. Á sömu hæð og bókasafnið.

Kirkja afhelguð á Stöðvarfirði
Í síðasta blaði birtum við mynd af 
fólki í heyskap. Kirkja blasir líka 
við. Heimildarmenn telja þetta vera 
mynd af Stöðvarfirði. Líklega tek-
in um miðja síðustu öld. Morgun-
blaðið birtir frásögn 1999 undir 
fyrirsögninni: Sofið á kórloftinu,¬ 
spjallað úr stólnum. Segir þar af ferð 
blaðamanns austur á Stöðvarfjörð.

Ferðafólk sem á leið á um Aust-
firði getur fengið gistingu í 120 
ára gamalli kirkju á Stöðvarfirði, 
notið lífsins í rólegu og fallegu 
umhverfi, sofið á kórloftinu eða á 
kirkjubekkjum, spjallað við gesti úr 
prédikunarstólnum og tyllt kaffi-
krúsinni á altarið.

Gamla kirkjan á Stöðvarfirði 
stendur reisuleg yfir þorpinu og 
er eitt af sérkennum þess. Kirkjan 
var afhelguð árið 1991, þegar nýja 

kirkjan sem stendur utar í þorpinu 
var tekin í notkun. Nú er ferða-
þjónustan Kirkjubær rekin í Gömlu 
kirkjunni.

Gamla kirkjan á Stöðvarfirði var 
upphaflega byggð á kirkjustaðn-
um Stöð í Stöðvarfirði árið 1879 
en rifin og endurreist í kauptúninu 
á Stöðvarfirði um 1925. Kirkjan 
var afhelguð árið 1991, þegar nýja 

kirkjan sem stendur utar í þorpinu 
var tekin í notkun.

Blaðamaður Morgunblaðsins seg-
ir svo frá eftir heimsóknina 1999: 
„Safnaðarstjórnin tók altaristöflu 
sem sýnir krossfestinguna, skírnarsá 
eftir Ríkarð Jónsson myndhöggv-
ara og fleiri muni úr kirkjunni til 
notkunar í þeirri nýju. Annað er 

ÞEKKIRÐU BÆINA?

▶▶▶▶
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Ekkert Allt sem þú þarft 
til þess að ganga

frá viftunni!

íshúsið
Úrval af viftum
og blásurum til

á lager. 

SUÐ!

Hljóðlátu baðvifturnar
30

ára reynsla

1983 - 2013

Hljóðlátar viftur

frá 8.990

10%
afsláttur af 
aukahlutum 

með kaupum á
viftu

Allt í einu!

Iðnaðarviftur

viftur.is
Sérfræðingar í viftum

Hljóðlátir VENTS
rörablásarar.

Mjög öflugir og
hljóðlátir.  

Rörablásari
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Elfa Björk 
sýnir verk sín 
í Gallerí undir 
stiganum
Fimmtudaginn 

í liðinni viku 
opnaði Elfa Björk 
Jónsdóttir sýn-
ingu á verkum 
sínum í Gallerí 
undir stiganum, 
sýningarrými Bæjarbókasafns 
Ölfuss. 

Þetta er fyrsta einkasýning 
Elfu Bjarkar, en hún hefur tek-
ið þátt í samsýningum. Þar á 
meðal sýningunni „Vistaverur, 
bjartar og djúpar“ í Háskólabíó 
í júní árið 1994 og afmælissýn-
ingu Umsjónafélags einhverfra 
í Ráðhúsi Reykjavíkur í nóv-
ember árið 1997. Einnig hafa 
myndverk eftir Elfu Björk verið 
á sýningum erlendis. 

Blátt vað-
málspils  
– að gjöf
„Búskaparlag hans var æði ein-

kennilegt. Stundum hafði hann 
stórbú, en stundum féllu flestar 

skepnur hans úr hor. Eitt vor er hann 
hafði misst flest fé sitt og nautgripi, 
tók hann sig upp úr byggðinni og 
flutti fram á heiði. Þar byggði hann 
sér býli á svonefndum Réttarhól 
og tók bærinn nafn af honum. Þar 
var fyrstu árin þröngt í búi. Börn-
in voru þá ung og munu sum vera 
fædd þar, en furðu lítið sá á þeim og 
komust þau öll vel til manns. Þar 
er líka mörg matarholan. Nægur 
silungur í vötnunum. Nóg af fugli 
og fjallagrösum. Tófur áttu þar greni 
í nánd, og fékkst nokkuð fyrir að 
vinna þau og og líka verð fyrir yrð-
lingana, enda var Björn ótrauður 
að nota sér öll þessi náttúrugæði.“ 

Birni bónda Eysteinssyni og bú-
skap hans, síðast á Orrastöðum er 
Ingunn á Kornsá að lýsa hér að fram-
an í bók sinni Gömul kynni, en í 
sjálfsævisögu sinni lýsir Björn ævi 
sinni af einlægni, minnist áranna 
inni á heiðinni þar sem hann kom 
aftur fótum undir trausta afkomu 
og fór síðar að búa í Grímstungu, 
gömlu prestsetri og stórbýli í Vatns-
dal, eignaðist fleiri jarðir í Húna-
þingi og skilaði barnahópi sínum 
góðum arfi.

Einn sona Björns flutti suður á 
land, bjó í Selsundi og nam land á 
Hellu en sonur hans, sagnfræðingur-
inn Björn Þorsteinsson bjó til 
prentunar bókina um afa sinn. 

Gefum Birni sjálfum orðið:„Nú 
fór að þrengjast um okkur feðgana 
í Grímstungu og var voði þegar fé 
þeirra kom snemma úr fóðrum; þá 
var ómögulegt að hýsa. Þá var ég 
nýlega búinn að kaupa Orrastaði og 
dettur mér í hug, að ég skuli flytja 
þangað, en láta þá tvo, Þorstein og 
Lárus, verða eftir í Grímstungu, úr 
því að ég átti jörðina; þeir væru þar 
kunnugir og gætu svo notið jarðar-
innar eftir mig, en ég mundi eitthvað 
drasla fram úr því að flytja að Orra-
stöðum; líka væri jörðin Orrastaðir í 
mestu niðurníðslu, og ég væri færari 
um þann kostnað heldur en þeir. 
Svo flyt ég að Orrastöðum um vorið 
1910. Þá fór þessi stúlka til mín, 
Kristbjörg að nafni Pétursdóttir, sem 
Ólafur útvegaði.“ Hún varð þriðja 
kona ekkjumannsins Björns og móð-
ir Erlendar sýslumanns og Marteins 

Björnssona, en Marteinn var verk-
fræðingur að mennt og síðar lengi 
byggingarfulltrúi á Selfossi.

Enn segir Björn: „Drengirnir 
mínir smáfara frá mér, sem vonlegt 
er, en fólk kann best við frjálsræði, 
dansiböll og ferðalög, en okkur 
bændagreyjunum dugar það ekki. Ég 
var fyrir eina tíð búinn að heita því, 
þegar ég gæti ekki gengið á undan 
fólki mínu til vinnu, þá hætti ég að 
búa, því að mikið viðkunnanlegra 
hefur mér fundist að segja: komdu 
en farðu.“

Guðrún Björnsdóttir og Guð-
bjargar fyrstu konu hans giftist 
fram í Blöndudal og búa afkom-
endur hennar þar á þremur bæjum: 
Guðlaugsstöðum, Höllustöðum og 
Ytri-Löngumýri. Hún bjó með föður 
sínum og stjúpu inn á heiðinni, á 
Réttarhóli þangað sem Björn flutti 
með fjölskyldu sína í stað þess að 
fara í spor fjöldans – til Vesturheims.

Þessum Harðhaus af harðhausn-
um Birni Eysteinssyni lýkur með 
frásögn hans af komum Blönddæl-
inga til þeirra á Réttarhóli:

„Bugsmenn höfðu þá hross sín á 
heiðinni meðan nokkur snöp voru 
og lágu í skála áður en ég byggði 
en eftir það hjá mér og vitjuðu um 
hross sín á hálfsmánaðarfresti þegar 
fært var veðurs vegna og þótti mér 
ævinlega vænt um þegar þeir komu. 
Ég hafði mikla skemmtun af þeim og 
ef mig vantaði meðul handa börn-
unum, þá voru þeir alltaf boðnir 
til að ná þeim og koma til mín og 
eins hefði það verið, hefði eitthvað 
borið út af, þegar þeir komu; það 
voru Jónar tveir, annar frá Þröm 
en hinn frá Eldjárnsstöðum, heiða-
menn miklir og óragir og svo einhver 
með þeim frá Eiðsstöðum. Þá um 
veturinn, miðvikudaginn seinastan í 
vetri kemur Jón frá Eldjárnsstöðum 
gangandi og hefur hnakkhest í taumi 
og flytur í hnakknum sitt af hverju 
handa okkur til sumardagsins fyrsta 
og eins gerir hann vorið eftir. Þá bið 
ég hann að gera þetta ekki oftar, því 
nú sé ég farinn að standa mig svo 
vel. Og Guðrún systir hans kom 
einu sinni. Hún lá við grös. Hún 
fór úr alveg nýju bláu vaðmálspilsi 
og gefur konu minni. Þarna lýsti sér 
hvern mann þau höfðu að geyma, 
enda voru þau systkin samvaldar 
ærumanneskjur.“ 

Auglýsingasími: 578 1190
S U Ð U R L A N D

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

óhreyft, eins og kirkjubekkir, pré-
dikunarstóll og altari.

Við breytingarnar var rifinn upp 
gólflisti og aftan á honum var vísa:

Vilt þú náðurs lina lín,
leyfa það án biðar.
Tveggja blaða bók í þín
barns getnað að skrifa.“

Vísan er skrifuð af Erlendi á Bóli 
og talin vera frá þeim tíma er kirkj-
an var flutt frá Stöð á núverandi 
stað. „Þessi vísuósómi hefur vænt-
anlega verið falinn í kirkjunni í 70 
ár.“  (Heimildir: Mbl. o.fl.)

ÞHH

Tilboð í gerð aðalskipulags í Flóahreppi:

Munaði 50 þúsund krónum!
Sveitarstjórn Flóahrepps hefur 

tekið tilboði Steinholts sf í 
gerð aðalskipulags fyrir sveitar-

félagið. Tilboðið var 50 þúsund 
krónum lægra en það næst lægsta.

Þessi fyrirtæki buðu í verkið:
Alta ehf kr. 6.550.000. 

Landmótun ehf kr. 6.950.000. 
Landslag ehf kr 7.688.250 kr 
Steinsholt sf kr. 6.500.000. 
Lögð fram tillaga á sveitarstjórnar-

fundi um að taka tilboði Steinsholts 
og var hún samþykkt með 3 atkvæð-
um. Tveir fulltrúar sátu hjá.
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 


