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9 Eyjakonur í 
íþróttum í eitt 
hundrað ár 8 Fréttaskýring:

Það þurfa ekki allir
að vera eins 14 Gef mér smakka 

brennivín!

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Fullkomin inn- og útflutningshöfn í Þorlákshöfn og

Skemmtiferðaskipin boðin velkomin
Framundan eru verulegar endur-

bætur og dýpkun hafnarinnar 
í Þorlákshöfn. Gunnsteinn R. 

Ómarsson bæjarstjóri  segir að vonandi 
sjái þess merki í nýrri samgönguáætl-
un sem tekur gildi í ár.  „Vegagerðin 
hefur í frumkostnaðaráætlun gert ráð 
fyrir að hafnarframkvæmdirnar muni 

kosta 1,9 milljarð. Hönnun endurbót-
anna er í vinnslu núna og nákvæm-
ari kostnaðaráætlun mun liggja fyrir 
fljótlega.  Endurbætur hafnarinnar 
munu skipta miklu fyrir þróunina hér 
og möguleika okkar. Í náinni framtíð 
má hugsa sér enn meiri endurbætur á 
höfninni en með tiltölulega lágri fjár-

hæð mætti stækka höfnina enn frekar 
og gera  hana öruggari. Við sjáum 
fram á að hér verði fullkomin inn- 
og útflutningshöfn. Og þá getum við 
boðið skemmtiferðaskipin velkomin.  
Og stutt fyrir farþegana í ómengaða 
nátturu sem Suðurland hefur upp á 
að bjóða.“
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Tvíeykið, Bjarni og Sigmundur Davíð róa lífróður. Reynslunni ríkari 
segir kannski einhver en reynslulítlir sagði Matthías Jóhannessen, 

fyrrverandi ritstjóri málgagnsins í spjallþætti í næstliðinni viku. Matthías 
var ritstjóri Morgunblaðsins um árabil, áratugum saman. Forsætisráðherra 
kennir þjóðinni um, hún skilji ekki og viti ekki – hvað stjórnin sé góð 
við fólk. Hvað við Bjarni erum mikið happ fyrir þjóðina að eiga. Þjóðin 
á að vera glöð. Reynsluleysi segir Matthías. 
Haldið er upp á tveggja ára afmæli ríkistjórnarinnar með mótmælum á 
Austurvelli. Það hefur tekið forsætisráðherra tvö ár að skilja að verka-
lýðshreyfingin sé pólitísk. Enginn efaðist um að Hannibal Valdimarsson 
væri pólitískur sem forseti Alþýðusambands Íslands. Nú tekur það tvö ár 
fyrir þá sem „skortir reynslu“ að skilja það sama. Samt er það það þannig 
að ASÍ hefur líklega aldrei verið eins ráfandi pólitískt og nú. Hvar hefði 
það til dæmis gerst að oddviti stærstu  launþegasamtaka landsins hefði 
sagt sig úr sósíaldemókratískum flokki? En þannig var það. Gylfi Arm-
björnsson lagðist í fýlu og sagði sig úr Samfylkingunni, bara af því bara.
Þegar þetta er ritað standa piltarnir reynslulitlu frammi fyrir mestu 
verkföllum um langa hríð. Og þá er svar þeirra pirringur út í þjóðina. 
Þjóðina sem kaus þá. Fjölmiðlar reyna þó að hysja upp um þá. Eyjan/
Pressan og DV eru orðin svæsnustu málgögn Framsóknarflokksins. 
Alþýðublaðið, eitt af stórblöðum fyrri tíma má sín lítils í samanbuirði 
við umfjöllun þessara miðla. Jóhanni Haukssyni, blaðamanni ársins, var 
sagt upp. „Í hagræðingarskyni.“ Hreinsun, ekkert minna!
„Aftaní fundurinn verður dansur,“ las ég einhverju sinni í Dimmalættingi 
í Færeyjum. Í dag býður engin(n) tvíeykinu upp í dans. 

Brotthvarf ... Brottfall ... Brottkast ...
Skólakerfið stundar brottkast á ungu fólki, segir Sigrún Harðardótt-

ir sem hefur rannsakað stöðu þeirra sem standa höllustum fæti í 
skólakerfinu. Innt eftir því hvað hún eigi við segir Sigrún í netbréfi til 
blaðsins: „Hópurinn sem ég er að vísa til varðandi brottkastið eru þeir 
nemendur sem koma úr grunnskóla með tvær eða fleiri greinar undir 
viðmiðunarmörkum og eru flestir á eða við tornæmismörk. Aðeins 3,5% 
þeirra nemenda hafði lokið framhaldsskóla að fjórum og hálfu ári frá 
upphafi þess í minni rannsókn.“ 
Breytingarnar sem eru framundan í framhaldsskólanum – með styttingu 
framhaldsskólans frá og með haustönn 2015 – eiga kannski eftir að 
leiða í ljós að „brotthvarfið“ minnki og „brottkastinu“ ljúki. Það mun 
tíminn leiða í ljós. Það er vandi að „koma til móts við alla“ eins og það 
heitir. Það er kominn tími til að líta heildstætt á stöðu þeirra nemenda 
sem eiga erfiðast með „kröfur“ skólakerfisins. Hér duga ekki verkfæri 
viðgerðar innan skólans eins. Mikilvægt er að úrræði skólans byggi á 
heildarsýn á þarfir nemenda.

Þorlákur Helgi Helgason

Tvíeykið reynslulitla

LEIÐARI

ÞAÐ VAR OG...

Lipur og nett stúlka
fær í reikningi, óskast nú þegar til
að ganga um beina á kaffihúsi.
Ludvig Bruun.

(augl. Í Morgunbl.  13. maí 1915)

Þá voru líka verkföll
Það var fyrir 30 árum. Útskrift í 
Fjölbrautaskóla Suðurlands í júní 
vegna verkfalla um veturinn. Um 70 
nemendur hrökkluðust frá. Starfs-
fólk hætti – allt af því að verkföll 
settu strik í reikninginn. Nú er öldin 
önnur en ástandið ískyggilegt á fleiri 
sviðum.

Sambandsmálið 
(gagnvart dönskum)
„Við Ölfusárbrú stóð slagurinn síð-
ast. Sá fundur var á fimtudaginn. 

Þá átti að láta skríða til skarar, með 
þvi að óhöndulega þótti hafa til 
tekist á hinum fyrri fundum. Reið 
ráðgjafinn þangað sjálfur og hugði 
að „kristna" landslýðinn. En eftir 
sex stunda fundarþóf, sem mörgum 
mun hafa verið farið að leiðast og 
því gengnir af fundi, — var samþykt 
tillaga með 26 atkv. gegn 13 um að 
ganga ékki að frumv. obreyttu. (Á 
fundi á Stokkseyri tóku fundar-
menn ... „þessum aðskotasendlum 

sem verðugt var og samþyktu með 
42 atkvæðum gegn 13 svohljóðandi 
tillögu:  „Fundurinn tjáir sig mótfall-
inn sambandslaga-uppkastinu, eins 
og það er orðað, og telur breytingar 
á því sjálfsagðar.“ Fundur á Húsa-
tóftum fór á sama veg.)

(Heimild: Ingólfur, 5.7. 1908. 
http://timarit.is/view )

Bannið símana?
Enskir hafa rannsakað áhrif farsíma 
(og slíkra apparata) á nám. Bornir 
voru saman skólar sem annars vegar 
bönnuðu notkun tækjanna og hinna 
sem leyfðu. Kom í ljós að árangur 
„slakari“ nemenda var 14,2% lægri 
í skólum þar sem nemendur fengu 
að hafa síma. Áhrif á nemendur sem 
höfðu góðar einkunnir fyrir voru 
ekki marktæk.

Stunda skólarnir brottkast? 
Miklar breytingar eru 

framundan á framhalds-
skólakerfinu. Hátt ber 

umræðuna um styttingu námstíma 
í 3 ár. Olga Lísa Garðarsdóttir skóla-
meistari í FSu segir skólann laða sig 
að breytingunum eftir bestu geti. 
Það er auðvitað ekki vitað hvernig 
útkoman verður samanborið við 
núverandi kerfi. Hún telur þó að 
sveigjanleiki sé aukinn, t.d. sé val 
nemenda á margan hátt meira í nýja 
kerfinu. Við brautskráningu í FSu sl. 
sagði Olga Lísa að á „þjóðfundi“ í 
FSu í október hefði „Rauður þráður 
í ábendingum varðandi námsfram-
boðið var meira valfrelsi . . .“ Nú 
geti nemandi valið yfir mörk gömlu 
brautanna. Ferlið í gegnum námið 
að lokaáfanga sé markvissara. 

Sigrún Harðardóttir lektor við HÍ 
segir „að skólarnir stundi ákveðið 

brottkast á ákveðnum hópi nemenda 
sem slakast standa við lok grunn-
skóla.“ Djúpt tekið í árinni. Innt eft-
ir því hvað hún eigi við segir Sigrún 
í netbréfi til blaðsins: „Hópurinn 
sem ég er að vísa til varðandi brott-
kastið eru þeir nemendur sem koma 
úr grunnskóla með tvær eða fleiri 

greinar undir viðmiðunarmörkum 
og eru flestir á eða við tornæmis-
mörk. Aðeins 3,5% þeirra nemenda 
hafði lokið framhaldsskóla að fjórum 
og hálfu ári frá upphafi þess í minni 
rannsókn.“
Sjá fréttaskýringu á síðu 8 í blaðinu. 

ÞHH

Ölfusárbrú í allt öðrum búningi en 
1908. Myndin er tekin 2015.

Ágúst Sigurðsson

Ferðamenn í Rangárþingi margir: 

Kemur á óvart
Við birtum niðurstöður 

könnunar á ferðalöngum í 
Rangárþingi. Kom á óvart 

hversu mjög þeim fjölgar. „Það kom 
okkur nú dálítið á óvart hve ferða-
menn með viðkomu í Rangárþingi 
eru gríðarmargir. Fjöldinn er því til 
staðar og mikil tækifæri liggja í því 

að þeir stoppi meira hjá okkur. Það 
þarf að vera gott framboð á gistingu 
og veitingaþjónustu og möguleik-
um til fjölbreyttrar afþreyingar og 
það þarf að huga betur að mark-
aðsmálum og kynningu á svæðinu,“ 
segir Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri í 
Rangárþingi ytra. 

Samtímalist 
og samfélagið
Áhugaverð sýning stendur yfir í 

Listasafni Árnesinga. Sirra Sig-
rún Sigurðardóttir, myndlistarmaður 
frá Selfossi sýnir samtímaverk. Sýn-
ingin sem ber yfirskriftina GEYMAR 
var til umræðu á sérstakri samkomu sl. 
laugardag. Lagt var út af sýningunni: 
samtímalistin og samfélagið sem hún 
sprettur úr. Hér er Sirra við eitt verka 
sinna á sýningunni í Hveragerði. 

Ljósmynd: ÞHH



KJÓSUM UM
VERKFALLSBOÐUN

OG STÖNDUM
ÞÉTT SAMAN!

Samiðn
- og aðildarfélög
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
10. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Virkjum hæfileikana
Vinnumálastofnun, Ör-

yrkjabandalag Íslands og 
Þroskahjálp hafa ákveðið 

að fara af stað með samstarfsverk-
efni sem miðar að því að skapa störf 
fyrir atvinnuleitendur með skerta 
starfsgetu. Verkefnið hefur fengið 
nafnið Virkjum hæfileikana – alla 
hæfileikana. 

Með þátttöku í verkefninu geta 
opinberar stofnanir og sveitarfélög 
ráðið til sín einstaklinga með skerta 
starfsgetu með stuðningi frá ráð-
gjöfum Vinnumálastofnundar og 
vinnusamningi öryrkja. Með gerð 
slíkra samninga fá launagreiðendur 
endurgreiðslu að hluta af launum og 
launatengdum gjöldum. 

Umfjöllun fjölmiðla um 
kvennaboltann á skjön við þátttöku: 

9,1% í fjölmiðlunum
en 31,5% iðkenda!
Við opnun sýningar í Sagn-

heimum í Vestmannaeyj-
um á Íslenska safnadegin-

um kynnti Þórhildur Ólafsdóttir 
íþróttafræðingur, þjálfari og leik-
maður meistaraflokks ÍBV í fótbolta 
lokaritgerð sína við HR 2014 um 
„Samanburð á umfjöllun íslenskra 
vefmiðla á knattspyrnu karla og 

kvenna.“ Í máli Þórhildar kom fram 
að þó að um 31,5% iðkenda í fót-
bolta séu konur þá er heildarhlutfall 
umfjöllunar fjölmiðla þar sem fjall-
að er um konur aðeins 9,1% auk 
þess sem umfjöllun um karlafót-
boltann var almennt fjölbreyttari. 
Með tillti til forvarnargildis íþrótta 
væri þetta ekki síst alvarlegt ástand. 

Til hamingju
Rannveig Anna Jónsdóttir, for-

stöðukona Konubókastofu 
tók við myndarlegum pen-

ingastyrk í Seðlabanka Íslands mið-
vikudaginn 13. maí. Er hann veittur 
úr menningarsjóði tengdum nafni 
Jóhannesar Nordals, fyrrverandi 
seðlabankastjóra. Upphæðin er ein 
milljón króna og mun nýtast í fram-
kvæmd verkefnisins: Varðveisla og 
öflun upplýsinga um skrif kvenna í 
íslenskri menn-ingarsögu. 

Með verkefninu er ætlunin að 
afla upplýsinga um kvenrithöfunda 
Íslands og útgefin verk þeirra. Upp-
lýsingarnar verða gerðar aðgengi-
legar á stafrænu formi á heimasíðu 
Konubókastofu og einnig er stefnt 

á að gefa þær út á bókarformi. Upp-
lýsingarnar verða einnig á erlendum 
tungumálum. 

Fylgið hjartanu
„Í nútíma samfélagi er mikið 

áreti úr öllum átrtum og auð-
velt að miisa sjónar á stefnunni. 

Hafið það hugsafast að láta ekki 
afvegaleiðast, við öllum þurfum 
að fylgja hjarta okkar og innsæi.“ 
Þannig fórust Olgu Lísu Garðars-
dóttur orð er hún beindi orðum 
sínum til þeirra 102 nemenda sem 
brautskráðust frá Fjölbrautaskóla 
Suðurlands á Selfossi föstudag 22. 
maí sl. Af hópnum urðu 53 stúdent-
ar og þar af sex nemendur sem luku 
stúdentsprófi að loknu grunnnámi. 
Nemendur sem kvöddu skólann 
höfðu lokið námi af ýsmum öðrum 
brautum. Flest grunnámi ferða- og 
matvælagreina. Gat skólameistari 
þess við útskrift að þau ættu auðvelt 
með að fá vinnu – og voru sum hver 
því fjarverandi við brautskráningu. 

Aðalbjörg Ýr Sigurbergsdóttir, 
úr Þorlákshöfn er dúx skólans að 
þessu sinni með einkunnina 9,59. 
Aðalabjörg Ýr, Barbara Meyer og 

Iðunn Rúnarsdóttir hlutu sérstaka 
viðurkenningu Hollvarðasamtaka 
skólans. 

Þórarinn Ingólfsson aðstoðar-
skólameistari flutti annál skólans. 
Meðal þess sem koma fram var að 
823 nemendur hefðu verið skráðir í 

skólann við upphaf vorannar, starfs-
menn hefðu verið 130 og 14134 
einingar hefðu verið undir en 10806 
hefðu skilað sér í hús þegar upp var 
staðið. Er það slakari árangur en 
undanfarin ár. 

ÞHH

Hér má sjá frá vinstri knattspyrnukonurnar Sóleyju Guðmundsdóttur sem 
spilaði á flautu við opnun sýningarinnar og Þórhildi Ólafsdóttur sem flutti 
athyglisvert erindi um mismunandi umfjöllun vefmiðla á knattspyrnu karla 
og kvenna.

Rétturinn til letinnar
- handa sáttasemjara

Útgáfufélagið Sæmundur 
afhenti samningsaðilum 
í yfirstandandi kjaradeil-

um eintök af nýrri bók útgáfunnar, 
Réttinum til letinnar eftir 19. aldar 
sósíalistann Paul Lafargue. 

Höfundur deilir á langan 
vinnudag og almenna dýrkun á 
vinnunni. Hann rökstyður að með 
styttri vinnuviku megi auka fram-
leiðni sem er aldrei nógsamlega 
brýnt fyrir hinum vinnuglöðu Ís-
lendingum. En þetta 130 ára vakn-
ingarrit er einnig ádeila á sóun og 
græðgi iðnaðarsamfélagsins og á 
fullt erindi til okkar, segir útgef-
andi. 

„Það er von útgefenda að sjónar-
mið Lafargue megi verða til að opna 

augu Íslendinga fyrir þeim grund-
vallarsjónarmiðum að dagvinnu-

stundir launafólks eigi að duga til 
sómarsamlegrar framfærslu.“

Gunnlaugur Bjarnason og Guðjón Ragnar Jónasson starfsmenn bókaútgáf-
unnar Sæmundar afhentu Magnúsi Péturssyni ríkissáttasemjara og Elísabetu 
Ólafsdóttur skrifstofustjóra eintök af Réttinum til letinnar. Eintökum var einnig 
komið á skrifstofu Samtaka atvinnulifsins.  Ljósmynd: Alda.

Dúx skólans, aðalbjörg Ýr Sigurbergsdóttir er hér með fangið fullt enda hlaut 
hún viðurkenningu fyrir frábæran árangur í ýmsum greinum.  Ljósmyndir: ÞHH

Hér eru þær stöllur hylltar sérstaklega. Frá vinstri: Iðunn Rúnarsdóttir, aðalbjörg Ýr Þorbergsdóttir og Barbara Meyer. 
Þær hlutu allar ágætiseinkunn. 



29.900,-

BRAUN 
CoolTec

CT2s
Rakvél sem kælir 
húð og minnkar 

ertingu.
vatnsheld2.290,-

Oral B Stages Power
Rafmagnstannbursti

fyrir börn.

rafmagnstannburstar rafmagnsrakvélar klukkurtæki fyrir konur

19.990,-

BRAUN 
Skin Spa

Face & body 
Care Set

Til hagræðingar 
fyrir heimilin í landinu

Stafrænar eldhúsvogir

EldhúskrukkurMæliskálarWOK - pannaPotta og pönnusett

Straubretti Sterk eldhúsáhöld

Eðal panna sem er ómissandi fyrir 
þá sem hafa prófað einu sinni.

Allt á sinn stað í 
eldhúsinu. 

úr stáli, eldhúsprýði 
sem endist.Bæði stakir og í setti eru  

pottarnir og pönnurnar 
gæðagripir.

Ómissandi gæðagripir og sannkölluð 
eldhúsprýði. Til í nokkrum litum.

Ostaskeri, hvítlaukspressa, pizzuhnífur, 
þeytari eða dósaopnari, allt á sínum 
stað í eldhúsinu.

Brettin eru öll 
með skrautlegu 
áklæði og með 
mismunandi 
palli fyrir 
mismunandi 
straujárn.

Tappatogarar í mörgum litum

Tímalaus nytjalist - tilvalin gjafavara
Djúskanna

Heitt kaffi í bílinn Eldhúsáhöld Skálar Kaffikvörn Hnífageymsla með fiberþráðum

Skurðarbretti 8 bolla hita- og pressukanna Salt- og piparkvörn, saman í 
einum stauk. 

Koparlitaða pressukannan

3.590,-

BRAUN 
Ferðavekjari

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333
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Jómfrú Ragnheiður
Að morgni 5. maí síðast-

liðnum var þess minnst í 
morgunútvarpinu að 70 ár 

væru liðin frá því að Guðmundur 
Kamban var skotinn í Kaupmanna-
höfn af félögum úr andspyrnuhreyf-
ingunni. Seinna sama morgun barst 
mér bókin Jómfrú Ragnheiður sem 
gefin er út af bókaforlaginu Sæ-
mundi á Selfossi. 

Í Morgunblaðinu 30. apríl 2015 
er sagt frá þessari útgáfu. 

„Jómfrú Ragnheiður kom fyrst út 
1930 og var fylgt eftir á næstu árum 
með þremur bókum sem saman 
mynda stórvirkið Skálholt. Hér 
er ein þekktasta og dramatískasta 
ástarsaga Íslandssögunn-ar dregin 
fram í stórkostlegu bókmennta-
verki sem hlaut þegar við útkomu 
frábæra dóma. Sagan hefur þrisvar 
verið endurprentuð en hefur nú um 
áratugaskeið verið ófáanleg,“ segir í 
fréttatil-kynningunni. 

Jómfrú Ragnheiður var dóttir 
hins stórlynda og mikilhæfa Skál-
holtsbiskups, Brynjólfs Sveinsson-
-ar (1605-1675). Á Skálholtsstað er 
ungur og myndarlegur prestsson-
ur frá Hruna, Daði Halldórs-son. 
Hann er í miklum metum hjá bisk-
upi sem felur honum að annast um 
einkakennslu dóttur sinnar. Þegar 
grunur um ástarsamband fellur á 
Ragnheiði og Daða gerir biskup 
dóttur sinni að sverja eið að hrein-
leika sínum. Fjörutíu vikum síðar 
elur hún barnið Þórð Daðason. 

Í tilkynningunni segir að Ragn-
heiður Brynjólfsdóttir sé sterk kona 
í meðförum Kambans og gegn-heil 
í ást sinni og viljastyrk. En í henni 
býr einnig stórlyndi og sjálfstæði sem 
ögrar kristilegu feðraveldi 17. aldar. 
Höfundur teflir hér fram sammann-
legri baráttu ástar og lífs gagnvart 
öfga-fullu og refsiglöðu kirkjuvaldi. 

(Morgunblaðið 30. apríl 2015)
Sveinn Einarsson hefur ritað 

ævisögu Guðmundar Kamban og 
segir svo í viðtali um bókina. 

Hann er fyrsta stórskáld okkar 
sem er alþjóðlegt í sniði. Sem skrif-

ar um alþjóðleg málefni.  Fram að 
þessu (Innskot: þegar Kamban reyn-
ir að snúa til Íslands 1926/27 en er 
hafnað) hefur sögusviðið alltaf verið 
Ísland nútímans en nú sneri hann 
sér að fortíðinni. Hann skrifaði á 
þessum tíma sögulegu skáldsöguna 
Skálholt sem er fram að Íslandsklukk-
unni merkilegasta sögulega skáldsaga 
sem við höfum átt. Og ég held nú 
reyndar að Halldór Laxness hafi 
tekið eftir Skálholti og verið undir 
einhverjum áhrifum þaðan. 

Hann er femínisti í þessu verki, 
hefur reyndar alltaf verið mjög 
femínískur í leikritum sínum en 
hann lætur sér mjög annt stöðu 
konunnar í samfélaginu eins og 
sést á persónunni Ragnheiði. Hann 
er nokkuð einn um það að mörgu 
leyti á þessum tíma. Þetta er kannski 
sérkennilegt miðað við hvað hann 
var mikill patríark sjálfur, en sam-
úð hans er klárlega með Ragnheiði 
biskupsdóttur en ekki Brynjólfi 
biskup. Önnur mjög femínísk verk 
eftir hann eru til dæmis: Ég sé vítt 
land og fagurt og Þessvegna skiljum 
við. Hann er að minnsta kosti með 
allt aðra siðgæðisvitund heldur en 
var ríkjandi í borgaralegu samfélagi 
þess tíma. 
(Viðtal í Reykvélin við Svein Einars-

son sem ritaði ævisögu Guðmundar 
Kamban 27. des. 2013)

Borgþór Arngrímsson minnist 
Guðmundar Kambans í  
Kjarnanum 5. maí 2015
Hernáminu í Danmörku lauk 
formlega að morgni 5. maí 1945. Í 
landinu var mikil ringulreið í bland 
við gleðina yfir að þjóðin skyldi vera 
laus undan oki Þjóðverja. Lögleysis-
ástand sögðu fjölmiðlar síðar. 

Danskir andspyrnumenn (kölluðu 
sig gjarna frelsisliða) voru snemma á 
fótum og um hádegisbil komu þrír 
þeirra á Hotel-Pension Bartoli við 
Uppsalagötu 20 í Kaupmannahöfn. 
Þar bjó rithöfundurinn Guðmundur 
Kamban ásamt Agnete eiginkonu 
sinni og Sibil dóttur þeirra hjóna, 

þau sátu að snæðingi. Frelsisliðarnir 
skipuðu Guðmundi að fylgja sér, 
hann spurði frá hverjum sú skipun 
kæmi og bað um að fá að sjá hand-
tökuskipun. Þessum orðaskiptum 
lauk með því að einn þremenning-
anna hleypti af skoti og féll rithöf-
undurinn í gólfið örendur. 

Morðið vakti reiði á Íslandi
Fréttin um morðið á Kamban fréttist 
nær samstundis til Íslands og olli 
mikilli reiði. Íslensk stjórnvöld 
kröfðust rannsóknar og skýringa en 
svör danskra stjórnvalda voru rýr. Í 
orðsendingu danska utanríkisráðu-
neytisins er morðið harmað en ekki 
vikið einu orði að því að þarna var 
í raun um að ræða aftöku, án dóms 
og laga. 

Danskir fjölmiðlar fjölluðu mikið 
um morðið, sum þeirra bendluðu 
Kamban við þýsku nasistana og 
danska nasistaflokkinn og eitt þeirra 
greindi frá því að hann hefði veitt 
mótspyrnu þegar átti að handtaka 
hann. Þótt þessar sögusagnir hefðu 
í öllum meginatriðum reynst rangar 
urðu þær þó langlífar. 

(Kjarninn 5. maí 2015  
– Borgþór Arngrímsson)

Hallgrímur Pétursson  
fylgdi ekki ritúalinu
Að lesa Jómfrú Ragnheiði í dag er 
frábær lesning. Það kannast margir 
við sögu Ragnheiðar biskupsdóttur 
í Skálholti sem hefur verið oft sögð. 
Einnig fjallar hin frábæra ópera 
Gunnars Þórðarsonar og Friðriks 
Erlingssonar um hana. 

Bókin fjallar um samskipti fólks 
á tímum sem við þekkjum ekki á 
Íslandi í dag en þekkjum vel sögu-
slóðirnar. Samskipti sem byggja á 
valdi auðs, metorða, trúarkredd-
um og siðræði þess tíma sem hún 
gerist á upp úr miðri 17. öld. Ég 
er sammála Sveini Einarssyni um 
að sagan er ótrúlega feminísk í 
meðförum Guðmundar Kamban. 
Styrkur ungu konunnar Ragnheiðar 
og Helgu í Bræðratungu frænku 

hennar gerir þær að ótrúlega flott-
um, sterkum persónum - á meðan 
allir þessir prestar og biskup eru 
óttalegir hallærisgæjar í skjóli trú-
ar og valds. Það er samt einn sem 
er ekki alveg eins og hinir, það er 

sálmaskáldið Hallgrimur Pétursson 
sem fylgir ekki alveg „ritúalinu“. 
Hann finnur samhljóm með Ragn-
heiði og heimsækir hana dauðveika. 
Við útför hennar eru í fyrsta sinn 
sungnir þeir útfarasálmar eftir sem 
við þekkjum svo vel. Allt eins og 
blómstrið eina ...

Móðir Ragnheiðar Margrét Hall-
dórsdóttir er brotin kona sem hefur 
misst fimm af sjö börnum sínum og 
lifir undir valdi bónda síns. 

Ég mæli með þessari bók í sum-
arbústaðinn fyrir alla – sérstaklega 
hér á Suðurlandi þar sem þessar 
söguslóðir eru allt í kringum okkur.

Takk fyrir Bjarni Harðarson í 
Sæmundi

Pendúllinn hjálpar  
til við verðlagningu
Minnum á skemmti-

lega sýningu Sigur-
bjargar Eyjólfsdóttur, 

handverkskonu úr Selvoginum, á 
bókasafninu í Þorlákshöfn sem ber 
yfirskriftina „það er hægt að mála á 
allt“. Orðum sínum til staðfestingar 
sýnir hún myndir sem hún hefur 
málað á rekavið, ryðgaðar skófl-
ur, ónýta fötu og ýmislegt annað. 
Myndefnið er sveitalífið á Íslandi 
áður fyrr, bátar, konur og karlar. 

Þegar sýningin var komin upp, 
dró Sigurbjörg fram pendúl sem 
hjálpar henni að verðleggja hand-
verkið. Hún spyr pendúlinn hvað 
viðkomandi handverk eigi að kosta 
og hann gefur yfirleitt skýr svör. 
Reyndar kom upp smá vandamál 
varðandi tvö verk, en pendúllinn 
vildi ekki samþykkja neitt verð 
á þau og túlkar Sigurbjörg það 
þannig að hún eigi ekki að selja 
þau verk. 
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Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
Laugardaga kl. 11-15 

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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„Það þurfa ekki allir að vera eins“
Umræðan um brotthvarf nemenda  
í framhaldsnámi er ekki ný af nálinni. 

Í janúar 1991 eða fyrir 24 árum birti undirritaður greinarstúf í DV um 
framhaldsskólann. Meðal tillagna til úrbóta taldi ég eftirfarandi: 1) Samstarf 
skóla og heimila verði miklu nánara. 2) Launakjör kennara verði stórum bætt. 
3) „Ef að minnsta kosti einn skóli fer til ónýtis á hverju ári vegna brottfalls 
nemenda, er það þess virði að eyða nokkrum ársverkum í að kanna hvað gert 
er, hvernig og hvað verði af nemendum.“ 4) Einni önn verði þegar í stað bætt 
við námstímann (3ur árum síðar ákvað þáverandi menntamálaráðherra að 
skólatími skyldi lengdur á hverju ári). 5) Námsráðgjöf verði efld til muna. 

Mörgum spurningum ósvarað
Fyrir aldarfjórðungi var brottfall í 
framhaldsskólum mikið rætt. Þá að 
gefnu tilefni. Síðan hefur umræð-
an stundum orðið hávær. Rann-
sóknir birtast sem kalla á frekari 
bollaleggingar - hvað er til ráða? Er 
þetta skólakerfinu að kenna, aga-
leysi í þjóðfélaginu, „brottkasti“ 
ákveðins hóps í samfélaginu sem 
er skilinn eftir umkomulaus hjá 
garði, of mikilli áherslu á bóknam, 
ónógri samvinnu skóla og heimila, 
misskilningi sem er því fólginn að 
allir þurfi „að vera eins“ . . . ? 

Ofan í miðja umræðuna er svo 
skotið inn breytingum sem enginn 
veit hvað muni hafa í för með sér. 
Allavega ekki með neinni vissu. 
Tillagan um styttingu náms í fram-
haldsskólum um 3 ár er hluti af 
þessu. Fyrir aldarfjórðungi voru 
takmarkðar upplýsingar um náms-
framvindu. Nú er öldin önnur. Eða 
maður skyldi ætla það. 

Þessari fréttaskýringu er ætlað 
að vera upphaf að umfjöllun um 
skólann á Íslandi. Byrjum hér 
á fyrsta hluta um „brottfallið,“ 
„brotthvarfið“ eða „brottkastið“ 
úr framhaldsskólanum. Að gefnu 
tilefni. Á dögunum birtist athug-
un Námsmatsstofnunar á brott-
hvarfinu úr framhaldsskólum á 
Íslandi. Kannað var hvaða ástæður 
nemendur segja sjálfir að liggi að 
baki því að þau hverfa frá námi. 
Haustönn 2014 er undir. Hvað er 
til ráða? Hvað segir skólameistari 
Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu) 
og fræðslustjóri Árborgar? 

Ef ekki námsörðugleikar,  
hvað þá? 
Við fyrstu sýn vekur það athygli 
hversu fáir nemenda segja að það 
séu fyrst og fremst námsörðugleik-
ar að baki brotthvarfi. Aðeins 2% 
af þeim nemendum sem teljast til 
brotthvarfsins gefa upp að það sé 
vegna námsörðugleika. 

Olga Lísa Garðarsdóttir, skóla-
meistari FSu, segir að svarið „Ég 
er að fara að vinna,“ geti þýtt að 
barnið sé að glíma við námsörð-
ugleika. Það sé rótin. 

Brotthvarfið (skv. Námsmats-
stofnun) er miklu hærra hlutfalls-
lega meðal nemenda sem eru tutt-
ugu ára eða eldri. 40% af þeim sem 

hættu í skóla (og fóru ekki i annan 
skóla) eru tvítug eða eldri 60% 
meðal þeirra sem eru á aldrinum 
16 og að tvítugu. Þar sem nemend-
ur 20 ára og eldri eru aðeins 38% 
heildarnemendafjöldans er áhættan 
meiri hjá eldri nemendum en yngri 
að hverfa frá námi. 

Með „hreint borð“
Það tekur tíma að finna rétta 
rólið í skólanum. Skólameistari 
nefnir ófullnægjandi upplýsingar 
sem eina af ástæðunum fyrir því 
að nemendur séu leitandi og að 
þau séu jafnvel á röngum stað í 
kerfinu. Til séu þeir foreldrar sem 
óski eftir því að börnin þeirra byrji 
með „hreint borð“ þegar þau hefji 
skólagöngu í framhaldsskólanum. 
Fyrir bragðið geti nemendur lent í 
því að vera á rangri hillu. Og ástæð-
an sé að „hreina borðið“ verði til 
þess að einhver konar greiningar 
fylgi ekki barninu þegar það hefur 
nám í framhaldsskólanum. Námið 
reynist því of erfitt. Margir krakkar 
séu leitandi. Vita ekki hvað þau 
vilja. Líklegt er að þau lendi á bók-
námsbraut (þar sem flestir eru). Í 
FSu er skimað fyrir um stöðu ný-
nemans. Þá geta komið fram atriði 
sem skora hærra sem áhættuþættir 
brottfalls. Og skólinn reynir þá að 
bregðast við í samræmi við þær 
niðurstöður. Stuðst er við niður-
stöður rannsókna í Háskóla Íslands 
um áhættuþætti. 

Sjúkdómsvæðing
Félagsráðgjafar hafa mjög mælt með 
heildstæðri nálgun á“vanda“ þeirra 
nemenda sem eru í áhættu. Sviðið 
allt sé skoðað – ekki bara skólinn. 
Skólanum geti líka orðið á að 
„sjúkdæmsvæða“ vandann. Sigrún 
Harðardóttir lektor í HÍ sem hef-
ur starfað lengi í framhaldsskólum 
og rannsakað „brotthvarfið“ segir 
í viðtali við Fréttablaðið 21. maí 
sl. m.a. : „Eins og staðan er núna 
þá hefur sérkennslan verið alls ráð-
andi í grunnskólanum, sem byggir 
á sjúkdómsnálgun og þá að gera þá 
sem veikastir eru fyrir eins og alla 
hina.“ Sama mælistikan sé svo not-
uð á alla. Einn fær tíu og annar 2 á 
prófi. Menn þurfi að opna augun 
fyrir því að við erum ekki eins . . . 
„og það þurfa ekki allir að vera eins.“ 

Þorsteinn Hjartarson, fræðslu-
stjóri í Árborg, tekur í svipaðan 
streng í samtali við Selfoss-Suður-
land: „Öll börn geta náð árangri.“ 
Þorsteinn vill að samvinna skóla, 
heimila og félags- og heilbrigðis-
þjónustu falli í einn farveg þegar 
kemur að því að nálgast barnið á 

þess forsendum. „Mér líður eins og 
ég hugsa,“ ætti að vera sameigin-
legt stef. Grunnskólinn í Árborg 
hefur lagt áherslu á bætt læsi allra 
nemenda og skimað er fyrir meðal 
nemenda í 3. 6. og 9. bekk. Læsi sé 
lykill að bættum árangri í skóla og 
einnig líðan nemenda. Vanlíðan sem 
kemur m.a. fram í kvíða og þung-
lyndi hjá börnum sé staðreynd. Olga 
Lísa skólameistari segir beinlínis að 
kvíði og þunglyndi sé að aukast með-
al framhaldsskólanemenda. 

Andleg veikindi og vinna
Í rannsókn Námsmatsstofnunar 
(2014) á ástæðum brotthvarfs nem-
enda í framhaldsnámi á haustönn 
2014 kom fram að nemendur sem 
hurfu frá námi báru 12% fyrir 
sig andlegum veikindum. Stelpur 
frekar en strákar. Strákarnir töldu 
frekar en stelpur að vinna og brot á 
skólareglum lægju að baki. Þá nefna 
strákarnir umfram stelpur „tilgangs-
leysi“ með náminu vera ástæðu þess 
að þeir hurfu úr skóla. Auk kynja-
munar er einnig augljóst að aldur 
skiptir máli. Haustið 2013 (tölur 
fyrir haustönn 2014 eru ekki komn-
ar fram) voru skv. Hagstofunni 62% 
nemenda á aldrinum 16-19 ára. Í 
könnun Námsmatsstofnunar báru 

hlutfallslega fleiri úr eldri hópnum 
(20+) fyrir sig að þau þyrftu að fara 
að vinna. En það vekur líka eftirtekt 
að líkamleg og andleg veikindi og 
ástæður persónulegs eðlis liggja að 
baki hjá tiltölulega stórum hópi eldri 
nemenda. 

Það sem af er þessari önn hafa 
20 nemendur í FSu hætt námi á 
önninni og tóku því ekki próf í 
lok annar. Um 70 hafa skráð sig 
úr stöku áföngum. Ekki liggja fyrir 
tölur um fall á prófi þegar þetta er 
tekið saman. 

Skólarnir stundi brottkast . . . 
Miklar breytingar eru framundan 
á framhaldsskólakerfinu. Hátt ber 
umræðuna um styttingu námstíma 
í 3 ár. Olga Lísa skólameistari í FSu 
segir skólann laða sig að breytingun-
um eftir bestu geti. Það er auðvitað 
ekki vitað hvernig útkoman verður 
samanborið við núverandi kerfi. 
Hún telur þó að sveigjanleiki sé auk-
inn, t.d. sé val nemenda á margan 
hátt meira í nýja kerfinu. Bundinn 
kjarni á námsbrautum hafi verið 
stærri hluti áður. Nú geti nemandi 
valið yfir mörk gömlu brautanna. 
Ferlið í gegnum námið að lokaáfanga 
sé markvissara. 

Sigrún Harðardóttir lektor segir 
„að skólarnir stundi ákveðið brott-
kast á ákveðnum hópi nemenda sem 
slakast standa við lok grunnskóla.“ 
Djúpt tekið í árinni. Innt eftir því 
hvað hún eigi við segir Sigrún í 
netbréfi til blaðsins: „Hópurinn 
sem ég er að vísa til varðandi brott-
kastið eru þeir nemendur sem koma 
úr grunnskóla með tvær eða fleiri 
greinar undir viðmiðunarmörkum 
og eru flestir á eða við tornæmis-
mörk. Aðeins 3,5% þeirra nemenda 
hafði lokið framhaldsskóla að fjórum 
og hálfu ári frá upphafi þess í minni 
rannsókn.“ 

Breytingarnar sem eru framund-
an í framhaldsskólanum – með 
styttingu framhaldsskólans frá og 
með haustönn 2015 – eiga kannski 
eftir að leiða í ljós að „brotthvarfið“ 
minnki og „brottkastinu“ ljúki. Það 
mun tíminn leiða í ljós.

Fréttaskýring Þorlákur Helgi Helgason

Þorsteinn Hjartarson fræðslustjóri.

Olga Lísa Garðarsdóttir skólameistari.
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Forvitnileg sýning í Sagnheimum í Vestmannaeyjum: 

Eyjakonur í íþróttum
í eitt hundrað ár
„Afrekskonur í fleiru en íþróttum, þó að ekki væri það alltaf skráð á blöð sögunnar“

Á íslenska safnadaginn, 
sunnudaginn 17. maí, voru 
allir hvattir til að heimsækja 

söfnin og nýta sér það sem boðið var 
upp á. Ein af safnaperlum Suður-
lands eru Sagnheimar, byggðasafnið 
í Vestmannaeyjum.

Eyjakvenna í íþróttum minnst 
á íslenska safnadeginum
Safnadaginn, sunnudag 17. maí 
opnaði Dóra Björk Gunnarsdóttir 
framkvæmdastjóri ÍBV glænýja sýn-
ingu í Sagnheimum í Vestmanna-
eyjum: „Eyjakonur í íþróttum í 
eitt hundrað ár.“  Á sýningunni 
eru dregnir fram fulltrúar þeirra 
mörgu afrekskvenna í íþróttum sem 
Eyjamenn hafa átt. Í níu skipti af 37 
hafa konur hlotið titilinn íþrótta-
maður Vestmannaeyja og er þeim 
gerð sérstök skil á sýningunni.  Þar 
er einnig að finna stutt myndband 
sem Sighvatur Jónsson tók saman 
um Eyjakonur í íþróttum.

Við opnun sýningarinnar kynnti 
Þórhildur Ólafsdóttir íþrótta-

fræðingur, þjálfari og leikmaður 
meistaraflokks ÍBV í fótbolta lokarit-
gerð sína við HR 2014 um ,,Saman-
burð á umfjöllun íslenskra vefmiðla 
á knattspyrnu karla og kvenna“. Í 
máli Þórhildar kom fram að þó að 
um 31,5% iðkenda í fótbolta séu 
konur þá er heildarhlutfall umfjöll-
unar fjölmiðla  þar sem fjallað er 
um konur aðeins 9,1% auk þess sem 
umfjöllun um karlafótboltann var 
almennt fjölbreyttari. Með tilliti til 
þess hversu stórt hlutverk íþróttir 
gegna í öllu forvarnarstarfi barna 
og unglinga og í allri sjálfsstyrkingu, 
er þetta háalvarlegt mál og hlýtur 
jafnræði að þurfa að gæta þar sem og 
í öðru. Íþróttir gegna því mikilvægu 
hlutverki í að efla jafnrétti kynjanna. 

Þórhildur sagðist vona að með því 
að leggja staðreyndirnar á borðið 
gæti hún hjálpað til við að opna 
umræðuna betur meðal almennings, 
stjórnenda og fréttamanna. Áður en 
sýningin var formlega opnuð lék Sól-
ey Guðmundsdóttir í meistaraflokki 
ÍBV í fótbolta á flautu og Svanhildur 

Eiríksdóttir, sundmaður Vestmanna-
eyja 2012 og sundþjálfari lék á gítar 
og söng.

Sýningarstjórn var í höndum 
Helgu Hallbergsdóttur, safnstjóra 
Sagnheima, en sýningin var unnin 
með styrk frá Safnaráði og verkefn-
inu ,,Kosningaréttur kvenna á Ís-
landi í 100 ár“  Helga benti á að við 
heimildavinnuna hafi henni orðið 
ljóst að þessar konur voru oftast 
afrekskonur í fleiru en íþróttum, 
þó að ekki væri það alltaf skráð á 
blöð sögunnar. Þær voru einstaklega 
skipulagðar, einbeittar, úrræðagóðar 
og vinnusamar atorkukonur sem 
náðu langt í hverju sem þær tóku 
sér fyrir hendur. Grunninn lögðu 
þær í íþróttunum og er það ekki 
einmitt slíkar konur sem við þurfum 
til forystu í þjóðfélaginu?  Áætlað er 
að sýningin standi fram á næsta ár 
og eru allir hvattir til að koma og 
skoða sýninguna svo og annað sem 
Sagnheimar og Safnahús hafa upp 
á að bjóða.

HH/ÞHH

Þrír ættliðir íþróttakvenna: Guðný Jensdóttir, íþróttakennari og öflug sund-
kona, Sóley Guðmundsdóttir spilar með meistaraflokki íBV í knattspyrnu og 
Guðný Gunnlaugsdóttir, sund – og leikfimikennari í hálfa öld. Var einnig öflug 
í handbolta og fimleikum.

Stutt dagskrá var flutt við opnun sýningar. Hér má sjá á fyrsta bekk frá vinstri 
knattspyrnukonur meistaraflokks íBV frá vinstri: Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir 
markvörður, Sóley Guðmundsdóttir sem lék á flautu og Þórhildi Ólafsdóttur 
sem flutti athyglisvert erindi um mismunandi umfjöllun vefmiðla á knattspyrnu 
karla og kvenna.

„Þá getum við boðið skemmtiferðaskipin velkomin,“
segir Gunnsteinn R. Ómarsson bæjarstjóri um verulegar endurbætur og dýpkun hafnarinnar í Þorlákshöfn

„Þar sem reynslan liggur eru verð-
mæti hvers manns,“ segir Gunn-
steinn R. Ómarsson, bæjarstjóri í 

Sveitarfélaginu Ölfusi. Gunnsteinn á 
að baki stjórnunarstörf í fleiri sveitar-
félögum á Suðurlandi, sem sveitar-
stjóri í Skaftárhreppi 2002 – 2006, 
síðar í Rangárþingi ytra, en í millitíð-
inni lagði hann stund á framhaldsnám 
og vinnu í Danmörku. Leiðin lá svo 
í Ölfusið þegar þáverandi bæjarstjóri 
lét af störfum á ofanverðu kjörtímabili 
2010 - 2014. „Leitað var til mín og 
ég sló til.“ Gunnsteinn var svo endur-
ráðinn við upphaf kjörtímabilsins sem 
hófst í fyrra að loknum sveitarstjórn-
arkosningum 2014. 

„Hvert sveitarfélag hefur sín sér-
kenni,“ segir Gunnsteinn. „Fámenni 
og dreifbýli í Skaftárhreppi, í Rangár-
þingi eru þorp og sveit – og svo er 
meiri bæjarbragur á Ölfusinu þar 
sem stærstur hluti íbúa býr í Þorláks-
höfn.“ Nálægðin við höfuðborgina 
hefur áhrif á samfélagsgerðina, þjón-
usta byggist upp á annan veg þar sem 
stutt er t.d. á höfuðborgarsvæðið og 
til næstu bæja. Héðan getur fólk auð-
veldlega sótt vinnu til Reykjavíkur 
og margir gera það. Rétt eins og þeir 
sem búa á höfuðborgarsvæðinu en 
stunda vinnu í Ölfusi. Gunnsteinn 
nefnir m.a. fiskvinnsluna Frostfisk, 
sem sé stærsta fyrirtæki á Íslandi sem 
er í fiskverkun sem rekur ekki sjálft 
útgerð. Eigendurnir eru búsettir á 

höfðuborgarsvæðinu en reka fyrirtæki 
í Þorlákshöfn. Hér var húsnæði til 
taks og hafnaraðstaða góð. Og Gunn-
steinn tekur fleiri dæmi. Til dæmis 
um vatnsverksmiðjuna sem þurfi m.a. 
á séhæfðu vinnuafli að halda. Mörg 
fyrirtæki væru örugglega betur staðsett 
austan fjalls en á höfuðborgarsvæðinu. 
„Svo er margt fólk sem fer daglega á 
milli í vinnu, en býr í sveitarfélaginu. 
Héðan er rétt um hálftíma akstur til 
Reykjavíkur. Það er gott að búa hér og 
ekkert að því að sækja vinnu suður.“

Fer ekki saman mengandi stór-
iðja ofan í byggð
Við ræðum það almennt hversu 
margir sæki vinnu af Suðurlandi á 
höfuðborgarsvæðið og öfugt og hvað 
styrki búsetu. Hvar liggja möguleik-
arnir? Hvað er skynsamlegt? „Það er 
ekki ákjósanlegt að leggja allt í sömu 
körfuna,“ segir Gunnsteinn og legg-
ur áherslu á að það fari ekki saman 
mengandi stóriðja ofan í byggð. „Þetta 
var í umræðunni hér en er það ekki 
lengur.“ Þessu tengdu berst talið að 
höfninni. 

Gunnsteinn ræðir áform um endur-
bætur og dýpkun hafnarinnar og mik-
ilvægar áætlanir sem væntanlega megi 
sjá merki um í nýrri samgönguáætlun. 
Samgönguáætlun sem verður á dag-
skrá 2015 til 2018. „Verulegar endur-
bætur eru framundan. Vegagerðin 
hefur í frumkostnaðaráætlun gert ráð 

fyrir að hafnarframkvæmdirnar muni 
kosta 1,9 milljarð. Hönnun endurbót-
anna er í vinnslu núna og nákvæmari 
kostnaðaráætlun mun liggja fyrir fljót-
lega. Endurbætur hafnarinnar munu 
skipta miklu fyrir þróunina hér og 
möguleika okkar. Í náinni framtíð 
má hugsa sér enn meiri endurbætur 
á höfninni en með tiltölulega lágri 
fjárhæð mætti stækka höfnina enn 
frekar og gera hana öruggari. Við sjá-
um fram á að hér verði fullkomin inn- 
og útflutningshöfn. Og þá getum við 
boðið skemmtiferðaskipin velkomin. 
Og stutt fyrir farþegana í ómengaða 
nátturu sem Suðurland hefur upp á 
að bjóða.“

Getur munað  
heilum vinnsludegi
Með Suðurstrandarveginum og bætt-
um hafnarskilyrðum telur Gunn-
steinn að hægt sé að styrkja byggð enn 
frekar. Það geti munað um hálfum 
sólahring að þurfa ekki að sigla fyrir 
Reykjanes. Og það geti munað heilum 
vinnsludegi fyrir t.d. fiskframleiðend-
ur að flytja út frá Þorlákshöfn í stað 
Reykjavíkur. Útflutningur frá Þor-
lákshöfn gæti verið frá Grindavík og 
af Suðurnesjum og jafnvel austur um 
allt að Höfn í Hornafirði. Gunnsteinn 
er ekki bara að tala um fiskafurðir; 
vatnið, ylræktin og landbúnaðarafurð-
ir komi þar líka til álita. „Ísland getur 
markaðsett sig með hágæða matvæli 
á dýrum markaði.“ Og enn lengra 
megi teygja sig á hugarflugi. Hvað 

með aðflutninga til Íslands, t.d. vélar 
og tæki til landbúnaðar? „Hér eru öfl-
ug fyrirtæki á Suðurlandi sem þjóna 
landbúnaðinum. Og t.d. miklir flutn-
ingar hjá SET á Selfossi. Og enn má 
nefna allan bílaflotann sem er fluttur 
inn til landsins í hverri viku. Bílunum 
er skipað á land í Reykjavík og þeir 
geymdir á rándýrum svæðum – eigum 
við að segja hekturum – í Reykjavík. 
Eru ekki fluttir til landsins um 600 
bílar á viku? “

Gunnsteinn áréttar að sveitarfélögin 
á Suðurlandi hafi staðið heilshugar 
að baki við því að koma hafnarfram-
kvæmdunum á kortið. „Við eigum að 
vinna saman á Suðurlandi. Ekki ein-
skorða okkur við sveitarfélagamörk,“ 
segir Gunnsteinn. 

ÞHH

„Endurbætur hafnarinnar munu skipta miklu fyrir þróunina hér og möguleika 
okkar. í náinni framtíð má hugsa sér enn meiri endurbætur á höfninni en 
með tiltölulega lágri fjárhæð mætti stækka höfnina enn frekar og gera hana 
öruggari.“

Gunnsteinn R. Ómarsson: „Þar sem 
reynslan liggur eru verðmæti hvers 
manns.“ 
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LISTHÖNNUNARDEILD
GRAFÍSK HÖNNUN

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega framsetningu 
hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu og 
þjálfun í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við krefjandi verkefni á sviði 
hönnunar fyrir prentmiðla og margmiðlun. 
Námseiningar: 180

FAGURLISTADEILD
FRJÁLS MYNDLIST

Námið í Fagurlistadeild er fjölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir 
starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun og tilsögn 
sem gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og fjölbreyttar aðferðir 
í listsköpun sinni.
Námseiningar: 180

MYNDLIST - HÖNNUN - ARKITEKTÚR
FORNÁM

Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. Listrænn og tæknilegur 
undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar og arkitektúrs. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 72ja eininga heildstætt 
nám í sjónlistum.

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015

auglýsir inntöku nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016

WWW.MYNDAK.IS

462 4958 · Kaupvangsstræti 16 · Pósthólf 39 · 602 Akureyri

Messur og fermingar
SUNNUDAGUR 7. JÚNÍ.  
HAUKADALSKIRKJA EÐA HAUKADALSSKÓGUR
Ferming í Haukadalskirkju eða Haukadalsskógi sunnudag 7. júní 
kl. 14.00.  Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Sara Jasmín Sigurðardóttir, Mjósundi 10 220 Hafnarfirði.

SUNNUDAGUR 12. JÚLÍ.  
MIÐDALSKIRKJA Í LAUGARDAL
Ferming í Miðdalskirkju, Laugardal,  
sunnudag 12. júlí kl. 14.00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Fermd verður:
Katla María Guðmundsdóttir, Noregi.

7. júní – Hagakirkja í Holtum, Rang.
Aron Frosti Elíasson
Heiðarbrún 57, 810-Hveragerði

Þorlákskirkja
Laugardagur 6. Júní kl. 11:00 (Sjómannadagsmessa) 
Ferming:
Matthías Rafn Ágústsson Klébergi 9  815 Þorlákshöfn
Annabella Arndal Erlingsdóttir Brynjólfsbúð 14  815 Þorlákshöfn
Sólrún Petra Halldórsdóttir Eyjahrauni 3 815 Þorlákshöfn
Sunnudagur 31. maí 2015
Fermdur:
Tristan Máni Valdimarsson, Svíþjóð

Skarðskirkja 7. júní kl. 11.00
Fermdur:
Hrafn Erlingsson, Lambalæk, 861 Rangárþingi eystra
Hagakirkja 7. júní kl. 14.00
Fermd:
Aron Frosti Elíasson, Heiðarbrún 57, 810 Hveragerði 
Sigurlín Franziska Arnarsdóttir, Herríðarhóli, 851 Ásahreppi
Laugardagur 6. Júní kl. 11:00 (Sjómannadagsmessa) 
Matthías Rafn Ágústsson Klébergi 9  815 Þorlákshöfn
Annabella Arndal Erlingsdóttir Brynjólfsbúð 14  815 Þorlákshöfn
Sólrún Petra Halldórsdóttir Eyjahrauni 3 815 Þorlákshöfn

Konur, skúr og karl
Ljósmyndarar á Stokkseyri 1896-1899

Hún er fræðandi og 
skemmtileg sýningin 
sem opnuð var í Húsinu 

á Eyrarbakka á safnadeginum 17. 
maí sl. Hún er haldin í tilefni 100 
ára afmælis kosningaréttar kvenna. 
Lýður Pálsson safnstjóri rakti söguna 
að baki: 

„Margrét Möller Árnason, Lára 
Ólafsdóttir og Ingimundur Eyjólfs-
son störfuðu öll sem ljósmyndarar á 
Stokkseyri rétt fyrir aldamótin 1900 
og tóku hvert við af öðru. . . . Í upp-
hafi ljósmyndunar um miðja 19. öld 
var fagið ekki kynbundið og efnaðar 
konur sóttu í ljósmyndanám jafnt 
sem karlar. 

Þessir þrír ljósmyndarar fóru ólík-
ar leiðir í lífinu. Margrét og Lára 
voru nokkuð dæmigerðar fyrir þær 
konur sem mörkuðu upphafspor 
ljósmyndasögunnar á Íslandi. Mar-

grét yfirgaf fagið þegar börnum 
fjölgaði en Lára sem var ógift og 
barnlaus átti lengri feril. Ingimund-
ur varð mjög farsæll ljósmyndari á 
erlendri grund og gerði ljósmyndun 
að ævistarfi. Ljósmyndun á þessum 
árum snerist oftar um innkomu en 

ástríðu og eðlilega eru eftirliggjandi 
verk helst mannamyndir. Útimyndir 
og mannlífsmyndir eru þess vegna 
fágæt gersemi.“ 

Sýningin er samstarfsverk-
efni Byggðasafns Árnesinga og 
Þjóðminjasafns Íslands. 
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjóra vegna 
leyfis frá og með 1. ágúst 2015 við: 

• Leikskólann Brimver/Æskukot

Leikskólinn er með tvær starfseiningar, Brimver á Eyrar-
bakka og Æskukot á Stokkseyri. 
Leikskólinn er heilsuleikskóli sem leggur mikla áherslu á 
hreyfingu og tónlist. Leikskólinn er í góðu samstarfi við 
Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og eru leikskóla-
börnin þátttakendur í verkefninu Barnabæ sem hlotið hefur 
mikla athygli og viðurkenningu Heimilis og skóla.

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnanda 
með leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu.  
Í sveitarfélaginu búa rúmlega 8 þúsund manns, lögð er 
áhersla á eflingu skólastarfs, snemmtæka íhlutun og gott 
samstarf foreldra og helstu fagaðila sem koma að málefnum 
barnanna. 

Meginverkefni: 
- Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar  
 í skólastarfi.
- Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og  
 rekstri skólans.
- Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal  
 annars mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnám 
 skrá leikskóla.
Menntun og færnikröfur: 
- Leikskólakennararéttindi áskilin.
- Menntun og reynsla í stjórnun æskileg.
- Færni í mannlegum samskiptum. 
- Áhugi og hæfni í starfi með börnum.
- Leiðtoga- og skipulagshæfileikar. 
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðs-
lustjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent 
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum 
fræðslusviði Árborgar v/leikskólastjóra, Austurvegi 2, 800 
Selfoss. Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015 . Karlar jafnt 
sem konur eru hvattir til að sækja um störfin. Laun fara eftir 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags. 

Deildarstjóri
Leikskólinn Brimver/Æskukot óskar eftir að ráða í tvær 
stöður deildarstjóra frá og með 10. ágúst 2015. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að taka 
þátt og leiða áfram gott faglegt starf í skólanum.

Meginverkefni:
Vinnur samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi og 
menntun leikskólabarna.
Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasam-
starfs undir stjórn leikskólastjóra.

Menntun og færnikröfur:
- Leikskólakennararéttindi áskilin
- Jákvæðni, frumkvæði og samstarfsvilji.
- Færni í mannlegum samskiptum.
- Áhugi og hæfni í starfi með börnum.
- Góðir skipulagshæfileikar.
- Færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Frekari upplýsingar veitir M. Sigríður Jakobsdóttir, sími 
4803272/4806352 og áhugasamir geta sent umsóknir á 
netfangið brimver@arborg.is

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015.

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.
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„Grettisgata“
Fjögurra daga gönguleið frá Geysi í Haukadal,  
í Botnsdal í Hvalfirði. Valkostur við Laugaveginn. 

- „Nútíminn býður manni upp á þann 
munað að ferðast án tilgangs. Að fara 
á milli staða án þess að eiga sérstakt 
erindi. Þegar brunað er á bíl eftir 
þjóðvegum skimar maður til fjalla og 
veltir fyrir sér: „Hvernig skyldi vera 
þarna? Þarna hinum megin við fjöll-
in? Einhvern tímann ætti maður að 
rannsaka það.“ Svo gerir maður það 
kannski aldrei. En stundum fylgir 
maður hvötinni og drífur sig af stað.“

Þannig hefst hún rafbókin sem 
Örn Arason skrifar og gefur út. Örn 
vekur athygli á og lýsir fjögurra daga 
gönguleið frá Geysi í Haukadal í 
Botnsdal í Hvalfirði sem höfundur 
nefnir Grettisgötu. Gönguleið þessi 

er aðgengileg og fremur auðveld 
gönguleið um frekar fáfarið svæði 
í óbyggðum sem er engu að síður 
stutt frá byggð. Leiðarlýsingin mið-
ast við bakpokaferðalanga en hún 
hentar líka dagferðalöngum og fyrir 
trússferðir. 

Hér er verið að benda göngugörp-
um á valkost við aðrar þekktari leiðir 
svo sem Laugaveg og Fimmvörðu-
háls þar sem álagið og mannfjöldinn 
er jafnvel farinn að spilla fyrir upp-
lifuninni. Í rafbókinni lýsir höf-
undur leiðinni og upplifun sinni af 
henni. Þar má finna GPS punkta, 
yfirlitskort og ljósmyndir frá svæð-
inu sem gengið er um. 

Bókin er einungis fáanleg sem raf-
bók á vefnum www. landnama.is sem 
höfundur opnaði af þessu tilefni. 
Rafbókina er hægt að prenta út eða 
lesa af tölvuskjám og spjaldtölvum. 
Örn starfar sem tölvunarfræðingur 
en hefur verið áhugasamur útivista-
maður í áratugi.  ÞHH
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Skorað á 
síðustu 
mínútu
Það var atgangur í fótboltan-

um í liðinni viku. Áttust við 
tvö lið af Suðurlandi. Selfoss 

hafði betur og skoraði í blálokin. 
Það mark gerði útslagið. ÍBV skoraði 
marki minna eða tvö. 

Vonandi fer verkföllunum að 
ljúka - og með farsælli lausn. 

Ég hef minnst á það áður 
að hægeldaður matur er bæði góður og 
safaríkur. Hægeldaður kjúklingur með 
sítrónum er frábær laugardagsmatur 
sem getur verið í ofninum meðan farið 
er í sund eða út að viðra hundinn. 
Nú er blóðbergið farið að spretta og 
sítrónur minna á sólina og sumarið. 

Hægeldaður kjúklingur
1 kjúklingur eða bitar
2-3 sítrónur
1 heill hvítlaukur
Blóðberg
½ dl olía
Skvetta af hvítvíni (má sleppa)
Sætar kartöflur
Salt og pipar
Stillið ofninn á 150°C. 

Hlutið kjúklingin í nokkra bita, 
skerið sítrónur í fjóra hluta og hvítl-
aukinn í geira. 

Sætar kartöflur í bita. Raðið þeim 
neðst í eldfast form og raðið svo 
saman kjúklingi, sítrónum og hvít-
lauk. Stráið blóðbergi yfir, salti og 
pipar. Skvettið olíu og hvítvíni yfir. 
Setjið álpappír yfir og setjið í ofn í 1 

½ - 2 tíma. Takið svo álpappírinn af 
og hækkið hitann í 200°C og eldið 
áfram þar til kominn er litur á kjúll-
ann og hann gegnsteiktur eftir ca. 20 
mínútur. 

Berið fram með góðu salati. Tilvalið 
að nota fíflablöð og hundasúrur með 
vorbragði. 

Gangi ykkur vel og verði ykkur að 
góðu. 

Kveðja, KS

SAFARÍKUR 
KJÚKLINGUR

 

Grettisgata 
Gönguleið frá Geysi að Glym 

 

 

 

 

 

 

Örn Arason 
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Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

Gæði til framtíðar

Rangárþing ytra

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

ÞÓR ehf  vélaverkstæði
info@velathor.is - www.velathor.is



Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og 
hjúkrunarheimili og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið.  Ferðaþjón-
usta er öflug og vaxandi í 
sveitarfélaginu og fjölbreyttir 
möguleikar á því sviði fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.

Lausar stöður í Vík í Mýrdal:

• Staða skólastjóra Leikskóla Mýrdalshrepps
Starfssvið:

• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans
• Skipulagning skólastarfs og fagleg forusta á sviði kennslu og     
 skólaþróunar.

• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á því sviði sem sótt erum .
• Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða uppeldis og kennslufræðum     
 æskileg.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Metnaður, frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á forystu í skapandi skólastarfi og hæfni til að að leiða faglegt 
starf nemenda og starfsfólks. Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi 

félags innan Kennarasambands íslands.

• Umsjónakennarar
• List- og verkgreinakennari 
• Íþróttakennari í afleysingu í eitt ár

Tvær stöður umsjónakennara, á yngsta- og miðstigi, staða list- og verkgreinakennara og staða íþrót-
takennara í eitt ár við Grunnskóla Mýrdalshrepps eru einnig lausar til umsóknar frá og með næsta 
skólaári.

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum kennurum í þessar stöður. Laun skv. kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri ragnhildur@vik.is eða í síma 4871242. 
Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. Umsóknarfrestur er til 8. júní n.k

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík sími 487-1210
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Gef mér 
smakka 
brennivín!
Fjölmörg og fágæt orð í eðlilegu 

umhverfi sínu, ritaðri grein 
eða ívitnuðu tilsvari geymast í 

Austantórum Jóns Pálssonar. Í öðru 
hefti kemur fyrst grein um Eyrar-
bakkaverslun, Bakkamenn, ferjur 
og flutninga, reiðinga og reiðver, 
vorlestirnar, ferðalög fótgangandi 
manna, ferjutolla hjá Óseyrarnesi 
og svo má áfram telja.

Heftin eru alls þrjú og í formála 
fyrir öðru hefti upplýsir Guðni Jóns-
son ýmislegt um samskipti þeirra 
Jóns og sýnilegt verður hvað miklu 
meira tveir fá áorkað heldur en ein-
yrkinn þótt skrifi og miðli.

Magister Guðni segir: „Þó að 
Jón Pálsson væri í fyrstu hikandi 
eða jafnvel tregur til að láta úrval 
úr safni sínu koma fyrir almenn-
ingssjónir nú þegar, þá er mér vel 
kunnugt um það, að hann sá alls 
ekki eftir því, að í það var ráðist, 
enda þurfti hann þess eigi heldur. 
Viðtökur þær sem 1. hefti af Austan-
tórum fékk, voru svo vinsamlegar 
og lofsamlegar, að þær glöddu hinn 
aldurhnigna heiðursmann stórlega 
og vöktu áhuga hans fyrir útgáfunni. 
Kom því svo að lokum, að hún var 
orðin eitt af hjartfólgnustu áhuga-
málum hans.“

Hér er ferðasaga Mýrdælinga til 
Reykjavíkur:

„Hinn 1. desember 1889 lögðu 
tveir menn af stað frá Felli í Mýr-
dal suður til Reykjavíkur. Var annar 
þeirra aldraður og hafði hest einn til 
reiðar, en hinn var ungur og hraust-
ur vel. Fór hann fótgangandi sem 
fylgdarmaður hins eldra, er vildi 
verja mál sitt fyrir landsyfirréttin-
um í Reykjavík. Heim til sín komu 
þeir aftur á þrettánda dag jóla, 6. 
janúar  1890 og höfðu verið 37 
daga í ferðinni fram og aftur, lent í 
vondum veðrum og umbrotaófærð 
báðar leiðir, teppst við árnar dögum 
saman og verið 11 daga á leiðinni 
frá Reykjavík austur að Sanhólaferju 
við Þjórsá; það er nálega 77 km leið. 
Í Reykjavík dvöldust þeir aðeins 3 
daga. Fylgdarmaðurinn kostaði ferð 
sína að öllu leyti báðar leiðir, nesti, 
gistingar á bæjum, þar sem eitthvað 
var tekið fyrir þær, svo og dvöl sína 
í Reykjavík. Hann fékk 12 krónur 
fyrir túrinn.“

Og við þessa 12 króna greiðslu 
má hæfa að bæta við ferjutollum í 
Óseyrarnesi, sem höfundur tiltekur, 
að hafi verið 60-70 árum áður, gætu 
verið 1860-1870:

Fyrir að flytja lausgangandi mann  
25 aurar

Fyrir að flytja mann og hest  35 
aurar

Fyrir að flytja mann, hest og 
klyfja hest 50 aurar

Væri fleiri en einn áburðarhestur 
með í ferðinni, var það kölluð lest. 
Fyrir að skipleggja stórgripi, hesta 
og nautpening, varð að greiða eina 
krónu fyrir hvert þeirra. Gjald þetta, 
ferjutollurinn, var oftast miðaður 
við fiskvirði, og var hann oftast 
nokkru lægri við ferjurnar við Þjórsá 
en við Ölfusá, enda var meðalalin 
oftast metin nokkru lægri í Rang-
árvallasýslu en Árnessýslu.

Síðar í bókinni er sagt frá 
starfsmönnum Eyrarbakkaverslunar, 
s. s. kornmanni, öðrum við búðar-
borðið, laxakarlinum og brennivíns-
manninum: „Í þessa vandasömu og 
veglegu stöðu völdust jafnan góðir 
menn og reglusamir. Staða þeirra 
var erfið og ónæðissöm og þeir 
máttu aldrei líta upp frá því, sem 
þeir voru að gera. Starf þeirra var 
argsamt mjög og eirulaust, en ein-
stætt að því leyti, að sá sem hafði 
það á hendi, þurfti ekki að hafa 
mikla ferlivist. Hann var ef til vill 
haltur eða bagaður mjög á fótum 
og gat að meinalausu setið eða stað-
ið í sömu sporum allan liðlangan 
daginn. Naumast mun þó nokkur 
annar starfsmaður við verslunina 
hafa haft vanþakklátara starf á hendi 
en hann, því að vara sú, vínið, sem 
hann átti að sjá um, að fengi eðli-
leg útrás, þoldi enga bið. Ávallt var 
verið að hrópa til hans og kalla á 
þessa leið:„Tvo potta brennivín!“ – 
„Þrjá pela brennivín!“ – „Hálfpela 
brennivín!“ – „Staup!“ – „Staup!“  
– „Staup!“ Varð hann þá að endur-
taka þessi orð svo hátt, að sá, er fyr-
irskipunina gerði, heyrði það, og 
endurómuðu þeir hin sömu orð eða 
einhver þeirra og í sömu andránni 
frá einum eða öðrum, oft mörgum 
í einu: „Staup!“ „Staup!“ – „Staup!“ 
– „Þrjá pela!“ o. s. frv.“ 

Harðhausi lýkur með drykkju-
vísu sem Rangæingar kváðu fyrrum 
og þurftu enda út yfir hana Þjórsá 
til komast á Bakkann. Einnig má 
minnast myndanna sem Halldór 
Laxness dregur upp í Íslandsklukk-
unni og við fylgjumst með jung-
kæranum í Bræðratungu, komnum 
í félagsskap drukkinna presta niður 
í Flóa en öxin liggur heima í spóna-
hrúgunni:

Eg er að flakka eins og svín
út á Bakka og heim til þín
Góins stakka grundin fín
gef mér smakka brennivín. 
Vísan er eftir Árna Böðvarsson, 

Snæfelling fæddan 1713 og er úr 
einni fjölmargra rímna hans. Upp-
hafleg gerð vísunnar er talin vera:

Eg er að flakka eins og svín 
út um víðar sveitir. 
Góins stakka grundin fín, 
gef mér smakka brennivín.

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Héraðsskjalasafn Árnesinga hefur á 
undanförnum árum fengið fjölda 
merkra ljósmyndasafna. Héraðs-
skjalasafnið fékk ásamt Héraðs-
skjalasafni Austfirðinga og Héraðs-
skjalasafni Skagfirðinga styrk frá 
Mennta og Menningarmálaráðuneyti 
til atvinnuskapandi verkefnis tengd 
innskönnun og skráningu á ljósmynd-
um á söfnunum þremur. Sveitarfélag-
ið Árborg og Menningarráð Suður-
lands styrktu svo sérstaklega verkefnið 
hér í sýslunni. Á héraðsskjalasafninu 
eru nú rúmlega tvö hundruð þúsund 
ljósmyndir. Í tengslum við verkefnið 

er búið að skanna inn um 105.000 
ljósmyndir. Stór hluti þeirra er skráður 
að einhverju eða öllu leyti.

Mikil vinna liggur að baki skrán-
ingu á ljósmyndum og oft á tíðum er 
ekki hægt að greina nákvæmlega frá 
viðburðum eða þekkja þá einstaklinga 
sem eru á myndunum. Mikilvægt er 
að geta leitað til almennings og fá 
aðstoð við skráningu á ljósmyndum. 
Birting ljósmynda með þessum hætti 
er því í raun samvinnuverkefni íbúa 
héraðsins og skjalasafnsins. 

Að þessu sinni birtum við myndir 
úr safni sr. Guðmundar Óla Ólafsson-

ar sóknarprests af óþekktum húsum/
stöðum og að eru þær varðveittar á 
Héraðsskjalasafni Árnesinga.

Vinsamlegast hafið samband ef 
þið teljið ykkur kunna skil á mynd 
eða myndunum. Hægt er að hafa 
samband beint við Héraðsskjala-
safn Árnesinga eða í síma ritstjóra 
8942098 eða á netfangið torlakur@
fotspor.is

Við köllum eftir ábendingum um 
myndirnar sem við birtum síðast. 
Höfum fengið upplýsingar um aðra 
þeirra og fjöllum um frekar í næsta 
blaði. ÞHH

ÞEKKIR ÞÚ?

Kemur næst út 11. júní
S U Ð U R L A N D

Auglýsingasími: 

578 1190



Hafðu þá samband við Elínborgu 
 í síma 483 4000 / 861 6866

eða í elinborg@hveragerdi.is
Föstudaginn 26. júní kl. 16.00 – 18.00
Laugardaginn 27. júní kl. 12.00 – 18.00
Sunnudaginn 28. júní kl. 12.00 – 18.00

HEFUR ÞÚ EITTHVAÐ 
AÐ SÝNA EÐA SELJA?

AÐGANGUR ÓKEYPIS ALLA DAGANA
www.blomibae.is
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EITT ER VÍST: ALNO

Suðurlandsbraut 26   Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga.  www.alno.is 


