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Hvað hefur breyst? 
Að undanförnu hafa vinna og tekjur 
mjög dregist saman. Dansinum í 
kringum gullkálfinn, sem náði há-
marki 1987 er lokið, a.m.k. í bili. 
En hvað hefur gerst meðal unglinga? 
Hvaða áhrif hefur það að þeir hafa 
minna milli handanna nú til þess 
að standa undir skuldbindingun-
um sem þeir gerðu þegar bíllinn var 
keyptur og aðrar skuldbindingar 
gerðar? Næstum annar hver nem-
andi í framhaldsskóla, sem á annað 
borð var með bílpróf, eignaðist bíl 
á gullárunum. Og spyrja má hvort 
versnandi efnahagur foreldra bitni 
ekki á fjölskyldunni allri, unglingun-
um þar með töldum? Rannsóknir 
hafa sýnt að árásargjörn börn koma 
oft frá heimilum þar sem öryggis-
leysi og spenna ríkja. Ofbeldið á 
götunum núna tengist heimilun-
um. Skyldi það vera, að samhliða 
meiri óróleika í samfélaginu og of-
stopa unglinga aukist ofbeldið inni 

á heimilunum? Ofbeldi unglinga, á 
götum úti er eitt — en það dulda 
andlega og líkamlega ofbeldi sem 
viðgengst á heimilunum þarf að 
ræða opinskátt. Líklegast er að það 
hafi stórum aukist með versnandi 
fjárhag og allt of mikilli vinnu. 
(Leiðari í Alþýðublaðinu 1989)

Sem sé eiginhags-
munapólitík
Eins og þér kannist við, þá eru til 
margskonar »pólitíkur«. En aðal-
lega eru þær þrjár: Heimspólitík, 
landspólitik og — hreppapólitík. 
Hver af þessum aðalgreinum getur 
verið misjafnlega rekin, og heitir eftir 
því „góð pólitik“ eða „slæm pólitik“, 
ef til vill kannist þér ennfremur við 
eina aukategund — auðvitað aðeins 
að nafni! — sem sé svo kallaða eigin-
hagsmunapólitík. En hvað er pólitík 
? Alt lífið er i sjálfu sér pðlitík! ~~ 
Framkvæmdir manna og félagsskap-
ur, ráð manna og dáðir til þess að 

koma sér og öðrum sem bezt fyrir 
í baráttu lifsins, í þjóðfélögunum. 

Pólitík er í rauninni í viðustu 
merkingu huqsanir manna og störf, 
til þess að geta lifað. Þess vegna er 
ómögulegt að komast hjá pólitík, 
algerlega. Það getur enginn mað-
ur, svo framarlega sem hann hefir 
nokkur mök við aðra en sjálfan sig, 
og það hafa víst rétt allir. En þar fyrir 
þurfa menn ekki að — umræður um 
hin æðstu stjórnmálaefni þjóðfélag-
anna, . . . 

(Ísafold 30.6. 1915. Gísli Sveins-
son (seinna alþingismaður Vest-
ur-Skaftfellinga)). Mynd af vef al-
þingis. 

KERRUR Í MIKLU ÚRVALI

 kynntu þér úrvalið á kerrur.is

-evrópsk gæðaframleiðsla

Tvö nýyrði komu fram um helgina. Í viðtali við Vigdísi Finnbogadóttur, 
fyrrverandi forseta sl. sunnudag brá hún fyrir sig „orðaofbeldi“ og átti þá 
við þau gífuryrði sem beitt er í umræðu á Íslandi. Umræðuhefðin væri 
bágborin. Hitt orðið var í föstum pistli Guðmundar Andra Thorssonar: 
„orkufrekja“. Hægt sé að tala um (sannkallaðan) orkufrekan iðnað.  
Náttúra landsins er ekki frek á orku. Hún er okkar orkulind.  Hún verður 
heldur ekki mæld í öðru en henni sjálfri. Lifandi orka, ósnortnir fossar, 
kyrrð öræfanna – án verðmerkingar. Alþingismenn tókust á um verð-
lagninguna. Rammaáætlun var prófsteinn á „orkufrekjuna“. Formaður 
atvinnuveganefndar hafði varla lokið máli sínu á síðasta degi og lofað því 
að koma með látum inn í seinni hálfleik – eins og hann kallaði það. Varla 
hafði hann lokið máli sínu að birtist kínverskur flokkur karlmanna inni 
í sjálfum ráðherrabústaðnum. Höfðu líklega tekið kvöldvélina að austan. 
Nú var tilkynnt um svolítið álver á skagfirska efnahagssvæðinu (eða þar 
í grennd). Orkan myndi koma úr héraði. Það virtist vera það eina sem 
nokkur vafi væri á að næði landi. Tvíeykið, Bjarni og Sigmundur mættir 
með fréttina. Umræðulaust án vitundar Alþingis. Rétt si svona. Alþingi 
var sent heim og rétt ofan í það birtust kínverskir til að skrifa undir. Það 
þurfti ekki að ræða orkumálin frekar. Rammáætlunina er ætlað að leysa 
(með orðaofbeldi eða orkufrekju?)  í seinni hálfleik.
Það er til marks um ást manna á náttúru landsins að heimamenn á 
Suðurlandi kortleggja hálendið. Nú síðast í Friðlandi að Fjallabaki. 
Opna með þessum hætti landið fyrir göngufólki. Og opna mörgum 
vegi og vegleysur sem þau hafa aldrei áður augum litið. Þetta er dæmi 
um nýja orkufreka iðju. Guðni Olgeirsson, einn hvatamanna segist eiga 
sér þann draum að Hellismannaleiðin og hálendið þar um kring, innan 
og utan Friðlands að Fjallabaki, verði á pari við vinsælustu gönguleiðir 
um hálendi. „Það er minn langtímadraumur að þessi leið verði þekkt á 
heimskortinu sem „must see“ gönguleið fyrir ævintýragöngumenn, og 
gaman að sjá útlendinga vera farna að uppgötva leiðina.“  
Það er fróðlegt að fylgjast með. Leiðir eru opnar að hjarta landsins, 
hálendinu. Þær opna mönnum sýn inn á þessa dýrmætu lind.

Þorlákur Helgi Helgason

Um orkufreka iðju

LEIÐARI

ÞAÐ VAR OG...

Hagur sveitarfélaga dofnar milli ára.  
Launakostnaður hækkaði um 46,8 milljónir króna á dag!

Ásahreppur sker sig úr
Launakostnaður sveitarfélaga 

hefur hækkað um 17,1 millj-
arð króna milli áranna 2013 

og 2014. Það jafngildir hækkun um 
46,8 milljónir króna upp á hvern dag. 
Laun- og launatengd gjöld hafa einnig 
vaxið sem hlutfall af rekstrarkostnaði 
sveitarfélaga á Íslandi. 

Ásahreppur sker sig úr hvað varðar 
fjárhagsstöðu sveitarfélags á landinu. 
Skuldir eru litlar og tekjur til að mæta 
skuldagreiðslum eru þær langhæstu í 
landinu miðað við hlutfall af heildar-
tekjum. Rekstrartekjur Ásahrepps 
námu 206,9 millj. króna af A-hluta 
(til A-hluta telst starfsemi sem að hluta 

til eða öllu leyti er fjármögnuð með 
skatttekjum. ). Rekstrarniðurstaða af 
A hluta nam 53,7 millj. kr. í fyrra. 

Samband íslenskra sveitarfélaga hef-
ur birt niðurstöður fyrir sveitarfélög í 
landinu og þá hefur Íslandsbanki gert 
úttekt á fjárhagsstöðu sveitarfélaganna.

Gullkistan í 20 ár. Hátíðarsýning opnuð
Í tilefna 20 ára tímamóta í 

starfsemi Gullkistunnar á 
Laugarvatni verður opnuð 

sérstök hátíðarsýning í Listasafni 
Árnesinga í Hveragerði sunnudag 
19. júlí. Á sýningunni verða verk 23 
listamanna sem ýmist hafa tekið þátt 
í sýningum Gullkistunnar 1995 eða 
2005 eða notið dvalar hjá Gullkist-
unni – miðstöð sköpunar. 

Verkin valdi sýningarstjórinn Ben 
Valentino sem býr og starfar í NY og 
er líka einn þeirra sem dvalið hafa 
hjá Gullkistunni á Laugarvatni. 

Hann hefur valið nýleg verk eftir 
9 íslenska og 14 erlenda listamenn 

og í verkum þeirra erlendu má sjá 
áhrif af dvöl þeirra hér á landi. Um 

er að ræða ljósmyndaverk, málverk, 
teikningar, hljóðverk og vídeó verk.

Gullkistan – listamiðstöð á laugarvatni.

Vindmyllugarður
„Landsvirkjun hyggst reisa vind-

myllugarð sem staðsettur verður 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

og Rangárþingi Ytra. Skýrsla um 
tillögu að matsáætlun verkefnisins 
útgefin af Landsvirkjun hefur verið 
lögð fram og er aðgengi að henni 
á vef sveitarfélagsins. Sveitarstjórn 
samþykkir að sent verði út dreifibréf 
á öll heimili í sveitarfélaginu þar sem 
helstu atriði skýrslunnar verða kynnt 

ásamt upplýsingum um hvar skýr-
sluna er að finna.“ (Úr fundargerð 

sveitarstjórnar Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps 29. júní sl. )

Gjáin í Þjórsárdal. Af vef Skeiða- og Gnúpverjahrepps.Varðar 
leiðina
Lúpínan fylgir veginum á báða 

vegu í Grímsnesinu. Á þetta að 
vera svona? Á að varða vegina eða 
leiðina ? Hvers vegna? Leitum svara. 

Það er víðar en í Eldhrauninu fyrir 
austan sem lúpínan ryður sér braut.

ÞHH
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SELFOSS
12. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Fjölmenni á goslokum
Goslokahátíðin í Vestmanna-

eyjum 2. – 5. júlí var að 
sjálfsögðu með hátíðar-

brag. Hér eru brot af dagskránni. 
Leiksýning Steinunnar Jóhann-
esdóttur „Örlagasaga Hallgríms 
og Guðríðar„á bryggjunni í Sagn-
heimum hrífur áhorfendur. Húsið 
troðfylltist og sýningunni var tek-
ið frábærlega enda áhrifamikil og 
átakanleg saga sem Steinunn segir 
af tilfinningarhita. 

Fallegar sýningar Kjuregej Al-
exöndru Argunovu „Lofsyngjum 
jörðina“ í Safnahúsinu og sýning 
Gíslínu Daggar Bjarkadóttur bæj-
arlistamanns Vestmannaeyja 2014 
„Konur í þátíð“ í Safnaðarheimili 
Landakirkju. 

Þá var fjölmenni á leiksýningu 
leikhópsins Lottu um Litlu gulu 
hænuna á Stakkagerðistúni. 

ÞÓ, HH, /ÞHH

Fjölmenni á sýningunni um litlu gulu hænuna.

Gíslína  Dögg Bjarkadóttir.

Kjuregej Alexandra Argunova.

leiksýning Steinunnar Jóhannesdóttur ,,Örlagasaga Hallgríms og Guðríðar" 
er áhrifamikil.

Sumar-
tónleikar 
í Skálholti 
Hljómeyki frumflytur nýtt 

verk eftir staðartónskáld 
sumarsins, Stefán Arason, í Skál-
holti um helgina og Elfa Rún og 
þýski semballeikarinn Elina Al-
bach flakka á milli 17. og 21. ald-
ar og leika tónlist eftir J.S. Bach, 
G.A.P. Mealli, James Dillon og 
Sciarrino. Tónleikar þeirra bera 
yfirskriftina Contiuum eftir 
samnefndu verki eftir Ligeti, sem 
einnig verður á dagskrá tónleik-
anna. Þær Elfa Rún og Elina koma 
fram fimmtudaginn 9. júlí kl. 20 
og laugardaginn 11. júlí kl. 17. 
Hljómeyki frumflytur verk Stef-
áns ásamt fleiri eldri verkum eftir 
hann laugardaginn 11. júlí kl. 17. 
Tónleikarnir verða endurteknir 
sunnudaginn 12. júlí kl. 15.

Stefán Arason er staðartónskáld í 
Skálholti í sumar.

Konur sem 
vörðuðu veginn
Konur einar sátu hátíðar-

fund í bæjarstjórn Ár-
borgar 19. júní sl. Eftir-

farandi ályktun var samþykkt: 
„Hátíðarfundur í Bæjarstjórn 

Árborgar haldinn í tilefni af 
100 ára kosningaafmæli kvenna 
vill minnast þeirra kvenna sem 
vörðuðu veginn og urðu fyrstar 
til að taka sæti í hreppsnefndum 
þeirra sveitarfélaga sem síðar urðu 
að Svf. Árborg. 

Í Selfosshreppi tók fyrst kvenna 
sæti Unnur Þorgeirsdóttir árið 
1958. 

Í Sandvíkurhreppi tók fyrst 

kvenna sæti Anna Valdimarsdótt-
ir 1973 

Í Eyrarbakkahreppi tók fyrst 
kvenna sæti Valgerður Sveinsdóttir 
1970. 

Í Stokkseyrarhreppi tók fyrst 
kvenna sæti Margrét Frímanns-
dóttir 1982. 

Hátíðarfundurinn minnist 
mikilsverðs framlags þeirra með 
virðingu og þakklæti. Þær ruddu 
brautina með setu sinni í hrepps-
nefnd og sýndu kjark með því að 
hefja gönguna inn á vettvang sem 
áður hafði eingöngu verið skipaður 
körlum. “

Sumarið kom!
Svo var eins og dregið væri frá. 

Nátturan vaknaði og á einni 
viku var hún þarna. Lækir gátu 
jafnvel orðið að mósaikmynd. 

ÞHH

Myndlistar-
sýning
Myndlistarfélag Árnes-

inga opnaði sýningu í 
bókasafninu í Hvera-

gerði um helgina. Margt var um 
manninn og kaffiveitingar. 

ÞHH

Gengur vel
Meistaraflokkur kvenna á Sel-

fossi stendur sig vel í fótbolt-

anum. KR kom í heimsókn í liðinni 
viku og endaði sá leikur 1: 1. Selfoss 
sótti meira en uppskar aðeins eitt 
mark.  ÞHH
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CURCUMIN GOJI BERHAWAIIAN 
NONI

MAGNOLIA 
OFFICINALIS

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

• Ónæmiskerfi
• Veikindi
• Blóðþrýstingur
• Sýkingar

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• Hjarta- og æðakerfi

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

andoxunarefnum, 
vítamínum, steinefnum, 
amínósýrum og fitusýrum

Gullkryddið Veikindabaninn Hamingjuberin Heilbrigður svefn

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Lyfja, Apótekið, Apótekarinn, Lyf og Heilsa, Lyfsalinn, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuhornið Blómaval, Heilsuver, Heilsulausn.is og Heimkaup

Býður betra val Alltaf 100% náttúrulegt www.balsam.is

Natural Health Labs

„Frábært slökkvilið“
Tókst að forða frekara tjóni. Stutt í íbúðabyggð. 

Bruninn 7. júní sl. í SET á 
Selfossi situr í fólki. Gíf-
urlegur eldur braust út en 

það tókst að ná tökum á eldinum á 
undraskömmum tíma. Kolsvartan 
reykinn lagði yfir svo að byrgði sýn. 
Bregsteinn Einarsson forstjóri segir 
að farið sé yfir alla þætti: 

„Atburður sem þessi kallar á 
enn frekari öryggisráðstafanir af 
okkar hálfu. Fyrirtæki okkar hefur 
verið með starfsemi við Eyraveg 
og Gagnheiði í tæpa fimm áratugi 
og á þeim tíma hafa íbúðahverfi 
risið umhverfis svæðið um leið 
og starfsemi okkar hefur yfirtekið 
fleiri byggingar og iðnaðarlóðir á 
svæðinu. Okkur var úthlutað nýrri 

lóð á Sandvíkurmelum rétt fyrir 
efnahagshrunið 2008 og áform um 
flutning voru lögð til hliðar eftir að 
við urðum fyrir miklum samdrætti 
í kjölfar hrunsins. 

Mikil mildi var að ekki fór verr 
í brunanum 7. júní og fumlaus 
viðbrögð komu í veg fyrir enn 
frekara tjón. Nú er verið að fara 
yfir alla þætti málsins og þær varnir 
sem tiltækar eru. Frábært slökkvi-
lið Brunavarna Árnessýslu hefur 
öðlast mikla reynslu og færni í 
átökum við efnaeldana á athafna-
svæði okkar og þeim tókst nú á 
ótrúlega skömmum tíma að forða 
enn frekara tjóni.“

ÞHH

Þannig leit þetta út í fjarlægð út frá langanesi fyrir utan Ölfusá. Kolsvartur 
reykurinn steig hátt.

Englar og menn í 
Strandarkirkju í Selvogi
Tónlistarhátíðin Englar og 

menn hefst í Strandarkirkju 
sunnudaginn 12. júlí nk. 

og verður fimm sunnudaga í júlí 
og ágúst. Hátíðin í ár verður mikil 
sönghátíð. 

12. júlí koma fram Björg Þórhalls-
dóttir sópran, Hrólfur Sæmundsson 
baritón og Helga Bryndís Magnús-
dóttir píanóleikari, sem jafnframt 
leikur á orgel og harmóníum. Yfir-
skrift tónleika þeirra er Rómantík 
að sumri þar sem þau flytja sígildar 
og rómantískar perlur eftir íslensk 
og evrópsk tónskáld. 

Sunnudaginn 19. júlí koma fram 
Svavar Knútur og Kristjana Stefáns 
undir yfirskriftinni Enn er vor um 
haf og land. Sunnudaginn 

2. ágúst munu þrjár söngkonur 
flytja fjölbreytta dagskrá. Ísabella 
Leifsdóttir sópran, Margrét Einars-
dóttir sópran og Þóra Passauer 
kontra-alt og meðleikari þeirra 
verður Renata Ivan. 

Sunnudaginn 9. ágúst kl. 14 verða 
svo þrír herramenn með tónleika, 
þeir Eyjólfur Eyjólfsson tenór, sem 
jafnframt leikur á langspil, Hugi 
Jónsson baritón og Kári Allansson 
sem leikur á harmóníum og orgel. 
Yfirskrift tónleika þeirra er Baðstof-
an og kirkjuloftið, en þeir munu 
m.a. flytja tónlist af nýútkominni 
plötu þeirra Kvöldbæn. 

Lokatónleikar hátíðarinnar verða 

sunnudaginn 16. ágúst, sem ber 
upp á Maríumessu á sumri. Þemað 
verður lofgjörð til Maríu meyjar, 
sem er dýrlingur kirkjunnar. Fram 
koma Sigrún Hjálmtýsdóttir sópr-
an, Björg Þórhallsdóttir sópran, El-
ísabet Waage harpa og Hilmar Örn 
Agnarsson harmóníum og orgel. 
Tónleikarnir verða samofnir upp-
skerumessu sem sr. Baldur Kristjáns-
son sóknarprestur annast. 

Tónleikarnir hefjast allir kl. 14 og 
eru um 50 mínútna langir. 
Björg Þórhallsdóttir sópransöng-
kona er listrænn stjórnandi og fram-
kvæmdastjóri hátíðarinnar, sem er 
styrkt af Menningarráði Suðurlands, 
Tónlistarsjóði og Strandarkirkjunefnd. 
Aðgangseyrir að tónleikunum er 1.500 
kr. Ekki er tekið við greiðslukortum. 

Strandarkirkja er þekkt áheita-
kirkja og þykir þar vera sérstakur 
kraftur til hjálpar og bænheyrslu. 
Yfirskrift hátíðarinnar vísar til helgi-
sagnarinnar um fyrstu kirkjuna þar, 
um ljósengilinn sem birtist sæför-
um í sjávarháska og þeir hétu á í 

örvæntingu sinni. Hann vísaði þeim 
að landi og þeir reistu þar kirkju í 
þakklætisskyni. Í Selvogi var fyrr á 
öldum blómleg byggð með útgerð og 
landbúnaði en nú er þar orðið strjál-
býlt. Fjölmargir ferðamenn heim-
sækja Selvoginn og þar má njóta 
útivistar á fallegum gönguleiðum. 
Með tilkomu nýja Suðurstrandar-
vegarins hafa samgöngur stórbatn-
að og ferðamöguleikar orðið fjöl-
breyttari. Að tónleikum loknum er 
svo upplagt að fá sér hressingu hjá 
heimamönnum í kaffihúsinu T-bæ 
eða í Pylsuvagninum. 

Nánari upplýsingar um dagskrána 
er að finna á vef Strandarkirkju; 
http: //kirkjan.is/strandarkirkja/, 
og á Facebooksíðu hátíðarinnar. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Björg Þórhallsdóttir, listrænn 

stjórnandi tónlistarhátíðarinnar 
Englar og menn, í síma 898 4016

Markmið hátíðarinnar er að bjóða 
upp á lifandi og vandaða tónlistarvið-
burði á þessum sögufræga stað og auðga 
um leið tónlistarlíf á Suðurlandi.

Tyrkjaránið í boði SASS!
Verkefnið Saga og súpa í 

Sagnheimum í Vestmanna-
eyjum hefur notið mikilla 

vinsælda sl. ár. Boðið er upp á súpu-
disk og brauð í hádeginu 5-6 sinnum 
á ári og fengnir fyrirlesarar um hin 
margvíslegustu efni, sem þó tengjast 
öll Eyjunum eða sögu þeirra á ein-
hvern máta. „Með 200 þús. króna 

styrk Samtaka sunnlenskra sveitarfé-
laga nú getum við haldið verkefninu 
áfram og gleðjumst við mjög yfir því. 
Bestu þakkir fyrir okkur,“ segir Helga 
Hallbergs forstöðumaður safnsins. 

Næsta Saga og súpa verður 
fimmtudaginn 16. júlí kl. 12. Þá 
mun dr. Þorsteinn Helgason sagn-
fræðingur einkum beina sjónum sín-

um að vígi sr. Jóns Þorsteinssonar og 
afdrifum sonar hans, Jóns Vestmanns 
en þá eru einmitt liðin 388 ár frá 
Tyrkjaráninu. 

Vinsælt er að fá sér sæti í þjóð-
hátíðartjaldinu og fá sér súpu og 
brauð áður en hlustað er á fyrirlestur 
í fyrirlestraröðinni Saga og súpa í 
Sagnheimum. 

Vinsælt er að fá sér sæti í þjóðhátíðartjaldinu og fá sér súpu og brauð áður 
en hlustað er á fyrirlestur í fyrirlestraröðinni Saga og súpa í Sagnheimum. Og 
lítið mál fyrir sunnlendinga að skella sér til Eyja 16. júlí og taka fyrirlesturinn 
í leiðinni. Herjólfur fer  fimm ferðir á dag!
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Opið: 
Mán. - fim. kl. 09-18  
Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumar

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.

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.

kr
ea

ti
V

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

15ÁRA

 StofNAÐ 2000
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Gengið um hálendið, Hellismannaleið, innan og utan Friðlands að Fjallbaki. 

„Magnað hreint“
Hellismannaleið heitir hún, vígð 2009. Nú hefur Ferðafélag Íslands gefið út 
rit með leiðsögn um gönguleiðina sem liggur úr byggð í Landsveit í Rangár-
vallasýslu, „um eyðibyggðir og áhrifasvæði Heklu, Landmannaafrétt og endar 
í Landmannalaugum.“ Guðni Olgeirsson er höfundur texta og leiðir hann 
okkur líka um fleiri slóðir en Hellismannaleið, á Landmannafrétti bæði innan 
og utan Friðlands að Fjallabaki. 
Hellismannaleiðin er sem sé ekki 
gömul. Árið 2009 er hún vígð og mun 
Haukur Jóhannesson, fyrrverandi for-
seti FÍ eiga hugmyndina að nafninu. 
Heimafólk og aðrir hafa verið ötulir 
við að gera gönguleiðirnar öruggari al-
menningi og eru stikaðar leiðir orðnar 
á annað hundrað kílómetra. Hellis-
mannaleiðin er um 80 km eða um 4 
dagleiðir, hefst við Leirubakka í Land-
sveit um Skarfanes að Rjúpnavöllum. 
Næst liggur leiðin í Áfangagil. Guðni 
er drjúgur að leiðbeina, jafnvel tekið 
fram hvar beri að taka hópmyndir og 
hvar þurfi að gæta þess að ná í vatn. . 
. .“ eins og áður er mikilvægt að taka 
því rólega til að byrja með og þjappa 
hópnum reglulega saman. Hér eiga 
einkunnarorð góðra ferðamanna vel 
við, „hægt af stað, hratt í hlað“.“

Þriðja áfanga lýkur í Landmanna-
helli og lok Hellismannaleiðar er í 
Landmannalaugum. Fólk og nátt-
úra kviknar í lýsingum Guðna, Sig-
ríður í Skarfanesi, vörðurnar 798 
á Fjallabaksleið o. fl. Alls staðar er 
sagan lifandi. Og náttúran leikur und-
ir. Ýmsan annan fróðleik um mannlíf 
er að finna í ritinu. Þá er auk Hellis-
mannaleiðar níu öðrum gönguleiðum 
lýst, lengd þeirra er frá 4 km til 16 
km. Örnefnaskrá fylgir ritinu og stað-
setningar á gönguleiðum á GPS hniti. 

Myndirnar sem hér fylgja eru tekn-
ar af höfundi ritsins, Guðna Olgeirs-
syni. Guðni segir flestar gönguleið-
anna tiltölulega þægilegar, en þar sem 
mestur hluti leiðanna sé á hálendi sé 
allra veðra von á öllum árstímum. 
Mikilvægt sé að búa sig vel . . . og líka 
sé nauðsynlegt að taka góða skapið 
með sér til að njóta þess sem náttúran 
hefur upp á að bjóða. 

„Á heimskortið“
Hellismannaleið fer um víða ver-
öld. Á feisbúkksíðu leiðarinnar, þ. 

e. Hellismannaleiðar getur að líta 
myndband frá för erlends göngu-
manns sem gekk frá Rjúpnavöllum 
að Skógum, þ. e. Hellismanna-
leiðina, Laugaveginn og Fimm-
vörðuháls á 7 dögum. Guðni 
Olgeirsson segir þetta þekkta leið 
erlendis sem long distance trail, sú 
eftirsóttasta á Íslandi um 130 km. 
Með Skarfanesleiðinni þ. e. frá 
Leirubakka að Rjúpnavöllum lengist 
leiðin um einn dag. Hæfileg 8 daga 
ganga, um 150 km ganga sem sé 
nákvæmlega jafn langt og vinsælasta 
gönguleiðin í skosku hálöndunum, 
West highland way sem fast að 100 
þúsund manns gangi árlega. 

„Það er minn langtímadraum-
ur að þessi leið verði þekkt á 
heimskortinu sem must see 
gönguleið fyrir ævintýragöngu-
menn, og gaman að sjá útlendinga 
vera farna að uppgötva leiðina,“ 
segir Guðni Olgeirsson. „Ég veit 
ekki af neinum Íslendingi sem hefur 
labbað þetta í einum rykk, en ég á 
vonandi eftir að gera það einn góð-
an veðurdag. Þessi heildargönguleið 
hefur ótrúlega margt upp á að 
bjóða, t.d. Heklu og áhrifasvæði 
hennar, Heklusetrið, Skarfanes og 
gljúfur og fossa í Þjórsá, Ytri Rangá 
og upptök hennar, Landmanna-
afrétt og falleg fjallavötn sunnan 
Tungnaár, Landmannahellissvæðið 
og Löðmund, konung afréttarins, 
Landmannalaugasvæðið og litadýrð 
Torfajökulssvæðisins, Friðland að 
Fjallabaki, hverasvæði og þvíumlíkt, 
Álftavatn og Syðra Fjallabak, Þórs-
merkursvæðið og loks Fimmvörðu-
háls og Eyjafjallajökul, m.a. nýju 
gígana Móða og Mána frá 2010 og 
síðan fossana í Skógá, Skógarfoss og 
loks minjasafnið á Skógum. Magn-
að hreint,“ segir Guðni Olgeirsson.

ÞHH

Vegvísar á Rjúpnavöllum.
Speglasalur á Vondugiljaaurum nálægt landmannalaugum. Suðurnámur í 
baksýn.

Á leirubakka við styttuna af Guðna Jónssyni prófessor. Við upphaf vígslugöngu Skarfanesleiðarinnar í september 
2011, 25 km dagleið frá leirubakka að Rjúpnavöllum.

Á Hellismannaleið við Fossabrekkur í Ytri Rangá. Guðni Olgeirsson, höfundur fræðsluritsins um Hellismannaleiðina 
og fleiri leiðir að Fjallabaki.
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Unnið að stikun Klukkugilsleiðar haustið 2010. löðmundur í baksýn, konungur 
landmannaafréttar. 

Kvöldstemning við landmannahelli í miðnætursól.

í gróðursældinni í Skarfanesi í landsveit en bærinn fór í eyði 1941. Hekla og 
Búrfell í baksýn.

Hver verða næstu skref í kven-
réttindabaráttunni á Íslandi? 
100 ára kosningarafmæli kvenna 

á Íslandi er svo sannarlega mikið 
fagnaðarefni. Ég gæti ekki verið 

ánægðari yfir allri þeirri góðu umfjöll-
un sem það hefur fengið. Ísland get-
ur svo sannarlega státað sig af sterkri 
jafnréttisbaráttu seinustu 100 árin og 
margir vilja eflaust meina að við séum 
búin að ná settu marki. En það er 
einmitt málið með alla jafnréttisbar-
áttu, sama hvort það er kvenréttinda-
barátta eða ekki, fullnaðarsigur verður 
aldrei unnin. Jafnréttisbarátta þarfn-
ast viðhalds og nýrra sigra, baráttu-
málin eru óendanleg. 

En þá er það spurningin hver 
næstu skref verða. Konur á Íslandi 
hafa unnið merka sigra hvað lagaleg 
réttindi varða, en það sem eflaust 
mætti bæta er viðhorf. Fordómar eru 
eitthvað sem við öll þjáumst af að ein-
hverju leiti. Ég sjálf minni mig á það 
á hverjum einasta degi að dæma fólk 
ekki fyrirfram af kápunni og halda 
opnum hug, því öll höfum við ein-
hverjar fyrirfram ákveðnar hugmynd-
ir um hvernig hlutirnir eru. Konur og 
karlar eru dregin í dilka og flokkuð 
eftir kyni. En raunin er sú að það er 
ekkert sem við ekki getum og það 
alveg burtséð frá kyni. 

Því er þörf á ákveðinni vit-
undarvakningu svo lagalegu réttindin 
geti nýst að fullu. Sem baráttukona af 
yngri kynslóð þá tel ég að samfélags-
miðlar svo sem facebook, twitter og 
annað geti verið góður stökkpallur til 
bjartari framtíðar. Það hefur sannað 
sig á síðastliðnum mánuðum með 
allskonar mismunandi baráttumál-
um líkt og #Freethenipple sem fékk 

heilmikla athygli og undirtektir þökk 
sé Twitter og Facebook og þá aðallega 
Facebookhópnum „Beautytips“ sem 
inniheldur hvorki meira né minna 
en 28693 íslenskar konur. Þar má 
finna hina ýmsu vitleysu en stundum 
opnast mjög þarfar og góðar umræður 
milli kvenna í hópnum. Líkt og fyrir 
um tveimur vikum þegar #Þöggun og 
#Konurtala flóðgáttin opnaðist. Fyrir 
þá sem ekki vita þá snerist sú um-
ræða um frásagnir og opnar umræður 
kvenna um kynferðisofbeldi. Einnig 
má nefna #6dagsleikinn á Twitter þar 
sem bæði konur og karlar sögðu frá 
kynbundnu misrétti eða fordómum 
í daglegu lífi. 

„Konur eru konum verstar“ er 
orðatiltæki sem ég hef heyrt oft og 
mörgum sinnum, en það gleymist 

þó alltaf að taka fram að konur geta 
einnig verið konum bestar. Þetta er jú 
allt spurning um hugarfar ekki satt. 
Það þykir mér einmitt hafa sannað sig 
aftur og aftur í netheimum þar sem 
konur styðja skilyrðislaust við bakið 
á öðrum kynsystrum. Undanfarin ár 
hefur það einnig færst í aukana að 
karlmenn eru farnir að taka virkan 
þátt í jafnréttisumræðunni sem er 
ekki síður mikilvægt. Við þurfum 
fleiri karlkynsraddir sem þora að 
taka af skarið. Því við græðum öll á 
auknu jafnrétti, alveg sama af hvaða 
kyni við erum. 

Ég ákvað fyrr í vetur að taka kynja-
fræði sem valfag í Menntaskólanum 
að Laugarvatni og ég sé svo sannarlega 
ekki eftir þeim tíma. Þó ég hafi verið 
ansi áhugasöm um jafnréttismál til að 
byrja með þá efldist ég til muna við 
þessa kennslu. Jafnvel hinir áhuga-
lausustu fóru að setja upp kynjagler-
augun öðru hvoru og láta sig málin 
varða. Ég tel að það væri skref í rétta 
átt að gera kynjafræði að skyldufagi 
í skólum landsins og þá jafnvel byrja 
að fræða börn örlítið í grunnskólum 
og jafnvel leikskólum þegar hugurinn 
er enn móttækilegur. Það getur verið 
erfitt að kenna gömlum hundi að sitja 
og því þarf að huga vel að komandi 
kynslóðum svo framtíðin geti orðið 
sem björtust. 

Íslendingar geta verið stoltir af sinni 
baráttu og sigrum og halda vonandi 
áfram að vera öðrum styttra komnum 
fyrirmynd í þeim efnum. 

Svanborg Signý Jóhannesdóttir, 
nýstúdent frá Menntaskólanum á 
Laugarvatni. 

Svanborg Signý Jóhannesdóttir.

19. júní 1915 – 19. júní 2015
Öld er að baki. Við höldum áfram 

með að leggja spurninguna um 
hver verði næstu skref í kvennabar-

áttunni fyrir konur á Suðurlandi. Að 
þessu sinni er það Svanborg Signý 
Jóhannesdóttir, nýstúdent og dúx á 

stúdentsprófi frá Menntaskólanum 
á Laugarvatni í vor leið sem fjallar á 
skeleggan hátt um efnið. 

Vel heppnað bókauppboð 
Fjölmenni var á fornbókaupp-

boði sem haldið var næst-
liðinn laugardag í Leikhúsi 

Hveragerðis á vegum Bókabæjanna 
austanfjalls. Uppboðið var hluti af 
starfssemi bókamarkaðar sem star-
fræktur er í Leikhúsinu allar helgar 
í sumar og þar er opið fös. -sun. frá 
12 til 18. 

Á uppboðinu voru boðnir upp 
um 60 gripir á verðbilinu frá 3 til 
350 þúsund króna og seldist um 
þriðjungur bókanna sem var mun 
meira en vonir stóðu til. Meðal upp-
boðsgripa voru nokkrar bækur fyrri 
alda úr Hólaprenti, Leirár og Við-
eyjar en einnig síðari tíma fágæti. 

Ráðgert er að annað sambæri-
legt uppboð fari fram síðustu opn-

unarhelgi markaðarins sem er um 
miðjan ágústmánuð. Uppboðið var 
undir styrkri stjórn Önnu Birnu 

Þráinsdóttur sýslumanns en henni 
til aðstoðar voru bóksalar af Bóka-
kaffinu á Selfossi. 

líf og fjör á bókauppboðinu  Ljósm: Egill Bjarnason.

Skemmtilegar myndir í sköflunum í Stórhöfðanum á landmannaafretti. 
Risaeðlur eða fuglar.
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Gróðursetning til heiðurs 
Vigdísi Finnbogadóttur 
Þann 29. júní eru liðin 35 ár 

frá því að frú Vigdís Finn-
bogadóttir var kjörin forseti 

Íslands. Í tengslum við þessi tíma-
mót voru sveitarfélögin í samstarfi 
við skógræktarfélögin á hverjum 
stað hvött til að gróðursetja með 
táknrænum hætti líkt og Vigdís gerð 
í forsetatíð sinni. 

Gróðursettar voru þrjár fal-
legar birkiplöntur af Emblukyni 
í Skýjaborgum, lund Lionsklúbbs 
Þorlákshafnar í blíðskaparveðri 
laugardaginn 27. júní. Gróður-
setningin fór þannig fram að meðal 
þátttakenda voru piltur og stúlka 
og svo fulltrúi framtíðarinnar sem 
aðstoðuðu við gróðursetninguna. 

Ívar Þór Sigurðsson og Hafdís Þöll 
Berglindardóttir voru fulltrúar kynj-
anna og svo Anna Björg Níelsdóttir 

formaður skipulags- og umhverfis-
nefndar sem fulltrúi framtíðarinnar. 

(af vefnum Ölfus.is)

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. 

„Hálf-
danskur 
bær“
Þegar ég var að alast upp á Sel-

fossi á 6. og 7. áratug síðustu 
aldar voru Danir áberandi í 

Selfosstilverunni. 
Eftir stríð fluttust hingað margir 

Danir, sérstaklega mjólkurfræðingar. 
Margir þeirra bjuggu í sérstöku inn-
flytjendahverfi, en slík hverfi eru 
þekkt víða um heim. Þetta hverfi 
var svolítinn spöl frá kauptúninu 
eins og það var þá, staðsett stutt frá 
mjólkurbúinu og var kallað mjólk-
urbúshverfi. Þar var stutt í kletta-
hóla, Þórishóla, sem voru vinsælt 
leiksvæði okkar strákanna, frábær 
aðstaða til bæði stríðsleikja og land-
könnunar á slóðum índjána eða í 
Afríku, stundum komu þar meira 
að segja stórar vísundahjarðir, risa-
stór og ógnvekjandi geldneyti frá 
Laugardælum. 

Þessir hólar voru síðar eyðilagð-
ir, þegar þar var byggt Sjúkrahús 
Suðurlands. 

Sjaldan hefur hópur innflytjenda 
haft svo mikil og jákvæð áhrif eins 
og selfyssku Danirnir. Þeir féllu hér 
við bæjarlífið eins og flís við rass, ef 
að svo mætti að orði komast, þeir 
voru vinsælir og vel liðnir ágætis-
menn allir með tölu og lífguðu upp 
á staðinn. 

Þeir lífguðu líka upp á tungu-
málaflóru heimsins, því að þó þeir 
væru ólíkir menn eins og gerist áttu 
þeir það sameiginlegt að geta ekki 
lært íslensku. Hver og einn bjó sér 
til sitt eigið tungumál, sinn eigin 
hrærigraut af dönsku og íslensku, 
sem aðeins fjölskylda hans og starfs-
félagar gátu skilið. 

Þannig fjölgaði tungumálum 
heimsins töluvert meðan þessir 
snillingar lifðu hér meðal oss, en 

dóu því miður öll út aftur eins og 
Mesmesískan í Egyptalandi þegar 
þeir féllu frá. 

Ég bar út blöð á þessum árum, 
m.a. í hinu afskekkta mjólkur-
búshverfi og einu sinni í mánuði 
þurfti að rukka fyrir áskriftina. Eftir 
nokkrar misheppnaðar tilraunir til 
munnlegra samskifta við áskrifand-
ann fann ég ráð sem dugði. Þegar 
heimilisfaðirinn kom til dyra spurði 
ég eftir syni hans; „Er hann Stebbi 
heima?“ Þegar Stebbi svo kom til 
dyra bað ég hann að segja pabba sín-
um að ég væri að rukka fyrir blaðið. 
Pabbinn kom aftur og borgaði og 
glotti við tönn. 

Fræg er sagan þegar einn þeirra 
gekk um mjólkurbúið á föstudegi 
og spurði menn hvort þeir vildu vera 
svo vinsamlegir að koma um helgina; 
„Upp í nös að hjálpa mér að staupa“! 
Menn tóku mjög vel í þetta, allir 
til í að staupa en skildu ekki alveg 
þetta með nösina. Síðar kom í ljós 
að hann hafði keypt jörðina Hnaus 
og fyrirhugaði steypuframkvæmdir. 
Á þeim árum hjálpuðust allir að við 
steypuframkvæmdir, og eina steypu-
vél staðarins var í eigu bæjarins og 
Alli frændi minn stjórnaði henni. 
Allir mættu, hver með sínar hjól-
börur og skóflur og málið var leyst. 

Einn af þessum ágætu Dönum 
kenndi mér á kakómjólkurvélina í 
búinu. 

Þar voru prógrömmin númeruð; 
inntaka mjólkur, blöndun o.s.frv. 

Það síðasta sem gert var var að ýta 
á takka nr. 2 sem var skol og þvottur 
vélarinnar. 

Leiðbeiningar orðrétt; „Og tegar 
man skal tvo svo stillar man po tvo“!

Meira um selfyssku Danina í 
næsta pistli.

GE

SELFOSSSÖGUR (2)

Guðmundur Eiríksson

Lýðræði í leikskólum
Hátíðarfundur leikskólanna í 

tilefni 100 ára afmælis kosn-
ingaréttar kvenna var haldinn í hót-

elinu á Selfossi 19. júní. Fjallað var 
sérstaklega um lýðræði í leikskólum. 

ÞHH

Næstu útgáfudagar Selfoss-Suðurlands eru 23. júlí og 13. ágúst
Auglýsingasíminn er 5781190



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir



Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

Harðgerðar
plöntur í úrvali

A
R

G
H

!

Ölfusi, 816 Ölfus
Símar 482 1718 & 846 9776
www.kjarr.is  //  kjarr@islandia.is

Langi þig í lagleg trémeð laufi eða barri, reyndu hvort ei réttast sé að renna við í Kjarri.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Eitt af því skemmtilega við sumarið 
er að grilla. Það er fátt sem jafnast 
á við að kveikja eld í kolagrilli og 
horfa á það hitna – það jafnast á við 
að sitja við arineld að vetri. Mikil 
slökun fyrir sálina að horfa á eldinn 
í svörtum kolum sem mynda glóð 
og breytast í grátt ...  Vera búin að 
marinera eitthvað gott og undirbúa 
meðlætið. Yndislegt.

Þess vegna hlakkaði ég mikið til 
um síðustu helgi. Við fórum á ættar-
mót sem var haldið á tjaldsvæði.  Þar 
leigðum við lítið hús fyrir 16000 kr. 
nóttina. Það var auglýst að kolagrill 
væri með húsinu.  Við tókum tvær 
nætur og fórum á föstudegi til að 
eiga góða stund. Ég setti í plastdall 
fínt lambafíle með sítrónu, hvítlauk, 
brikilaufi og blóðbergi. Við hugs-
uðum okkur ljúfa stund við grillið, 
með æðislegum mat  og í huggu-
legheitum.

Þetta fór á annan veg. Vissulega 
var grillið fyrir utan en illa ryðgað 
eftir vetursetu utan dyra. Þess fyrir 
utan var grindin þykk af óhreinind-
um og ryði.

Við kvörtuðum undan þessu og 
sögðum þetta ekki nothæft. Þá byrj-
aði ballið ... Við fengum yfir okkur 
þvílíkan fúkyrðaflaum um að við 
ættum að vera í stuði í sumarfríi 
og kolagrill væru alltaf svona (við 
notum eingöngu kolagrill heima 
og vitum betur). Þetta varð að há-
vaða rifrildi sem við erum yfirleitt 
ekki þátttakendur í. Það endaði á 

að maðurinn sem veitti þjónustuna 
tók grindina og hreinsaði það mesta 
af henni – kom aftur með hana og 
einhver áhöld með.

En okkar vellíðan var farin og ekki 
förum við sjálfviljug á þennan stað 
aftur.

Þetta kennir okkur líka hvað mik-
ilvægt er að grill séu hrein og vel 
umgengin. Góður matur nýtur sín 
ekki í skítugu umhverfi.

Þegar heim var komið grillaði ég 
á mánudegi heila rauðsprettu sem er 
mjög skemmtilegur grillfiskur.

Heilgrilluð rauðspretta
1 rauðspretta
2-3 msk. smjör
1 sítróna
Hvítlaukur eftir smekk
1 rautt chili (má sleppa)
Kerfill, graslaukur og steinselja úr 

garðinum
Salt og pipar
Olíusletta

Rífið börkinn af sítrónunni 
(þvo hana vel). Saxið hvítlauk, 
chili, steinselju, kerfil og graslauk 
smátt. Stappið smjörið mjúkt með 
sítrónusafa og olíuslettu. Stappið 
með kryddjurtunum, salti og pipar.

Skerið djúpar raufar í rauðsprett-
una og troðið maukinu ofan í rauf-
arnar.

Gott er að hafa fiskinn á álbakka. 
Grillið við góðan hita þar til hann er 
gegnsteiktur en ekki of lengi.

Gott salat er nauðsynlegt með og 
ef til eru nýjar kartöflur með smjöri. 
Nammi -namm.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kveðja, KS
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

SUMARGRILLIÐ

Leikið af 
fingrum 
fram!
Þau sýndu flotta takta í alvöru 

leikhúsi á Selfossi. Tróðu upp 
í lok sumarnámskeiðsins 3. 

júlí sl. og léku af lífi og sál. Skemmti-
leg stund og þarna leynast efni í 
leikara. 



Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn

volundarhus.is · Sími 864-2400

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

VH
/1

4-
04

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
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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!!
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Kokkurinn steikir pöntun númer þrettán
Staðarskáli er Ísland, einhver þétting
í andrúmslofti veldur þeirri staðreynd. 
Það er eins og mikið safngler sogi
í sjóðandi brennidepil alla geisla
inn í þessa miðstöð mannaferða
Mekka þeirra sem á landið trúa. 
Í skurðpunkti þessum skerast allar línur
og skýrt er þar í einni sjónhendingu
hvernig okkar lífi í þessu landi
er lifað og í raun og sanni varið. 
Ísland sem er dauðadrukkið kaffi
dagað uppi volgt í hálfum bollum
börn er mæna á kassa Rauðakrossins
kúrekahúsgögn bæsuð, fitug músík
kokteilsósa, lödufylli af frænkum
á ferð í stretsbuxum og lopapeysum. 
Úr sjálfsala er hægt að hringja í bæinn
halló segir einhver, hvernig gengur. 
Sjoppan er með kort og kalda drykki
kokkurinn steikir pöntun númer þrettán. 
Svo kemur Norðurleiðarrútan rauða
rennur í hlaðið, aðrir bílar fara
nú má heyra ræstan dísildreka

dreifbýlinu óþreytandi að sinna. 
Hér vil ég una ævi minnar daga
innst í skoti bíða veitinganna
átekta og halla mímishöfði
hógvær undir flatt og nema allt þetta. 

Svo yrkir Þórarinn Eldjárn. Þökk 
sé Agli Helgasyni að Þórarinn rifj-
aði upp tildrög ljóðsins í Kilju-
þætti haustið 2014, hvernig fleyið 
bar skáldið að hvössum gnípum 
Austfjarða án þess að kviknuðu nein 
hughrif við landsýnina, en þegar 
hann settist inn í Staðarskála, kom-
inn vestur í Hrútafjörð með fjöl-
skyldu og farangur, þá birtist gyðjan 
og hellti ótæplega á skálar drengsins 
og hann tilreiddi sveitungum sínum 
magnað kvæði sem birtist okkur 
hér að ofan og á óvæntum stað í 
alfaraleið, letrað á gler í nýjum söl-
um Staðarskála. 

Nú komumst við nýverið að 
þinglokum 2015. Við héldum 

áfram að spóla í hjólförum 1901 
eða var það 1907, horfum framan 
í heiminn hreykin á svip, spólum 
svolítið meira og lækkum skattana 
meðan hjúkrunarfræðingar segja 
upp. Ekki liggur okkur heldur á að 
vinna með niðurstöður stjórnlaga-
þingsins glæsilega 2011 eða taka við 
keflinu þegar loks var hægt að fitja 
upp á auðlindaskatti. Við vörpum 
ábyrgðinni á stjórnir spítala og skóla 
– smjöðrum svolítið fyrir þeim í 
leiðinni, hvernig þeir kunni alltaf 
einhver ráð. Lækkum svo skattana 
kannski svolítið meira. Hvað er 
þetta að stjórna? Láta stjórnast af 
íhygli fremur en ótta, ýta frá sér 
fólskunni sem kveikir aðra á móti. 
Hugmynd um kvennaalþingi hefur 
komið fram og Harðhaus nefnir 
skáldaþing. En skammirnar laumast 
víða inn. Við köllum þær stundum 
smágrín til að fipa viðmælandann 

og þá fáum við smáandrúm til að 
gera enn minna úr honum. Og til 
hvers? Bara smágrín, bara að stríða 
svolítið! 

En píratinn Helgi Hrafn vitnaði í 
nýlegt dægurlag eftir Jónas Sigurðs-
son í þingsölunum: 
Hleypið mér út úr þessu partýi,
hér er allt í steik.
Hleypið mér út úr þessum flókna 
látbragðsleik.

Höfundur verður ekki beðinn um 

þennan texta til að hengja upp í 
Staðarskála. Kemur ekki eitthvert 
skáldið með leiðarljóð handa næsta 
þingi, við sem heyrðum í þingfor-
seta og stjórnarandstöðuþingmanni 
í síðustu Vikulokum á Ruv1 veðjum 
á það.

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Helmingur sumarhúsa á Suðurlandi. Þar af . . . 

Eitt sumarhús á hverja 
3 íbúa í Skaftárhreppi!
6446 sumarhús voru skráð á 

Suðurlandi árið 2013. Er það 
helmingur allra sumarhúsa á 

Íslandi. Flest í Grímsnes-og Grafn-
ingshreppur eða 2.642 og í Blá-
skógabyggð 1.881. Annars er röðin 
þessi á Suðurlandi: 

Rangárþing ytra 481, Rangárþing 
eystra 338, Hrunamannahreppur 
331, Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
166, Skaftárhreppur 147, Ölfus 127, 

Hornafjörður 121, Flóahreppur 87, 
Mýrdalshreppur 52, Ásahreppur 31 
og færri í öðrum sveitarfélögum á 
Suðurlandi. 

Það vekur athygli að í Skaftár-
hreppi má finna 147 sumarbústaði. 
Íbúar eru um 450 og kemur því um 
einn bústaður á hverja þrjá íbúa. 
Það má þó ekki skilja það svo að 
Skaftfellingar eigi alla sumarbústaði 
í hreppnum.    (Heimild: Talnarýnir)

langflest sumarhús eru í Grímsnes og Grafningshreppi.

ÞEKKIR ÞÚ?

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 menningarmálaráðu-
neyti til atvinnuskapandi verkefnis 
tengd innskönnun og skráningu á 
ljósmyndum á söfnunum þremur. 
Sveitarfélagið Árborg og Menn-
ingarráð Suðurlands styrktu svo 
sérstaklega verkefnið hér í sýslunni. 

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 mynd 
úr safni sr. Guðmundar Óla Ólafs-
sonar sóknarprests af óþekktum 
húsum/stöðum og að eru þær 
varðveittar á Héraðsskjalasafni 
Árnesinga.

Vinsamlegast hafið samband 
ef þið teljið ykkur kunna skil á 
myndinni. Hægt er að hafa sam-
band beint við Héraðsskjalasafn 
Árnesinga eða í síma ritstjóra 
8942098 eða á netfangið torlakur@
fotspor.is ÞHH



Við smíðum þínar innréttingar

Í yfir 20 ár hefur Fagus sérhæft sig í smíði glæsilegra 

og fjölbreyttra innréttinga og innihurða.

Innréttingar frá Fagus eru allt í senn fallegar, hlaðnar þægindum og 

frábær vinnuaðstaða. Njóttu þess að vera í umhverfi sem er sérsniðið 

fyrir þig. Við smíðum þínar innréttingar.
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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 


