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Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 
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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott
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Búsetuóskir sunnlenskra unglinga

Burt eða kjurrt? 
41% unglinga í 10. bekk á Suðurlandi segjast helst vilja búa erlendis í framtíðinni! 

Sjá frétt á síðu 2.
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-evrópsk gæðaframleiðsla

Það var ekki laust við að maður hrykki í kút er birtar voru 
niðurstöður rannsóknar (sem sagt er frá í blaðinu í dag) 
um hagi ungmenna á Íslandi. Kannski ekki beint um hagi 

þeirra, öllu fremur um óskir þeirra um framtíðina. Og þá um 
búsetu. Sem auðvitað endurspeglar fremur hvað þau eru að hugsa. 
Burt héðan af landinu eða hvað? Burt eða kjurrt? Það kom ekki 
á óvart að unglinga á Suðurlandi væri ekki hægt – og ekki ástæða 
til – að draga í einn og sama dilkinn. Sumir búa í sveitinni, fjarri 
hinu áþreifanlega umhverfi sem dregur andann nær þéttbýlinu 
á suðvestur horninu. Unglingar í Skaftafellssýslu ferðast um í 
samfélagi sem er með öðru sniði en jafnaldrar þeirra á Selfossi. 
Það er margt sem kallar á. Vekur upp spurningar og ekki síst kallar 
eftir því að óskum unglinganna í 10. bekk verði svarað. Hvernig 
verður brugðist við? Hvað tákna þessi miklu umskipti sem verða 
meðal þeirra við þann umsnúning sem hefur orðið í samfélaginu. 
„2007-hugsunarhátturinn“ og hrunið í kjölfarið. Hvarvetna birtist 
okkur ný mynd sem enn er óráðin. Í pólitíkinni með framrás Pírata 
og tómahljóði „gömlu“ flokkanna. Í fararsniði ungmennanna sem 
sjalf geta hugsað sér að kjósa með fótunum. Burt af landinu til 
annarra og meiri spennandi hlutverka. Eða hvað? Og það sem er 
einnig áberandi er  að aðdráttarafl höfuðborgarinnar er ekki hið 
sama og var. Nú vilja unglingarnir út, ekki „suður“ í jafn ríkum 
mæli og áður. Unglingarnir á Suðurlandi skera sig ekki úr fjöld-
anum. Nema þá innbyrðis þar sem er mikill munur.  
Það verður ekki hjá því komist að hlusta. Greina hvað er á seyði 
í hugarfylgsnum unglinganna. Leita allra leiða til að draga álykt-
anir sem eru þeim í hag. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er 
skýr. Það á að hlusta á raddir  ungs fólks. Og taka mál alvarlega. 
Unglingarnir 4 þúsund sem svöruðu í rannsókninni eru sjálf á 
krossgötum. Á leið burt úr grunnskólanum. Sum á vit óþekktrar 
framtíðar. Önnur með stefnuna þegar setta á hvað þau vilja og 
hvað ekki. Flest eru þó leitandi. En framtíðarmyndin sem blasir 
þeim við er dregin upp af kynslóð sem sjálf er á útleið.
Leiðir munu skilja. Hvort sem farið er langt eða skammt. Átt-
hagarnir munu fylgja. Það er hins vegar framtíðarmyndina sem 
þarf að skanna og skýra frekar. Hlustum á unglingana. Eru þau 
á leið frá eða til?

Þorlákur Helgi Helgason

Eru þau á leið  
frá eða til?

LEIÐARI

SELFOSS-SUÐURLAND
kemur næst út 20. ágúst 2015

ÞAÐ VAR OG...

Póstafgreiðsla að Ölfusá
Í haust fyrirskipaði atvinnumála-
ráðherra að segja síra Ólafi Sæ-
mundssyni í Hraungerði upp póst-
afgreiðslustöðunni. Var því borið 
við, að póstafgreiðslan yrði flutt að 
Ölfusá og sameinuð símanum þar. 
Var síðan auglýst til umsóknar for-
staða pósts og síma að Ölfusá. Meðal 
umsækjenda var ungfrú Guðmunda 
Ólafsdóttir stöðvarstjóri við Ölf-
usá. Var hún að allri dómi sjálfsögð 
í stöðuna. En hvað gerir Tryggvi 
Þórhallsson?

Hann hættir við að sameina póst 
og síma að Ölfusá og skipar Halldór 
Jónsson frá Tröllatungu i Stranda-
sýslu póstafgreiðslumann! Hann 
kvað eiga að hafa aðsetur í mjólk-
urbúi Flóamanna.

(Morgunbl. 1929)

Aldarminning 1915 – 2015:

„Verndarinn hefur engan 
til að vernda lengur“
„Karlmenn eru aldir þannig upp 
og bannað að vera eins og þeim er 
eðlilegt.

Það er auðvitað sorglegt. Þess 
vegna er ég sannfærð um að kvenna-
baráttan

er miklu erfiðari fyrir karlmenn 
en konur. Þeir þjást virkilega fyrir 
nýja tíma.

Karlmenn lifa allt í einu í allt öðr-
um heimi en þeir voru aldir upp til 
að lifa í. Ég held að þeirra sjálfsvit-
und hljóti að vera óskaplega rugluð. 
Það hlýtur að vera óskaplega erfitt 
þegar sterki aðilinn, verndarinn hef-
ur engan til að vernda lengur." 

(Alþýðubl. 23. 1. 1988. Úr viðtali 
við Guðrúnu Helgadóttur. ÞHH)

Burt eða kjurrt?
41% unglinga í 10. bekk á Suðurlandi segjast  
helst vilja búa erlendis í framtíðinni! 

Sunnlensk ungmenni vilja helst 
búa erlendis ef marka má rann-
sóknarniðurstöður. Rannsóknin 

er hluti evrópskrar rannsóknar og nær 
til allra íslenskra unglinga í 10. bekk 
grunnskóla. Hún er lögð fyrir á 4 ára 
fresti og er svarhlutfall í hverri fyrir-
lögn á bilinu 85–92%. 

Hlutfall unglinga á Suðurlandi 
sem vilja helst búa innnanlands en 
utan höfuðborgarsvæðisins er um 
38%. Nokkru fleiri vilja flytja utan 
og búa erlendis eða 41% og 21% vilja 
helst búa á höfuðborgarsvæðinu. Þá 
er yfirleitt töluverður munur á milli 
landssvæða á Suðurlandi. 

Athygli vekur að meðal ungmenna 
í Vestmannaeyjum vill næstum ann-
ar hver helst búa erlendis. Að sama 
skapi eru það einn af hverjum þremur 
í Rangárvallasýslu og Skaftafellssýslu 
sem vilja búa erlendis. Á móti kemur 
að 48% unglinganna í Rangárvalla-
sýslu og Skaftafellssýslu vilja búa á 
landsbyggðinni utan höfuðborgar-
svæðisins en aðeins 32% unglinganna 
í Vestmannaeyjum. 

Það voru kollegar okkar á Akureyri 
vikublaði sem birtu þessar niðurstöð-
ur um íslenska unglinga. 

Þóroddur Bjarnason, prófessor við 
Háskólann á Akureyri sem leiðir þessa 
rannsókn á Íslandi hefur góðfúslega 
veitt okkur innsýn í hlut ungling-
anna á Suðurlandi. Og birtum við 
þess vegna sérstaklega upplýsingar um 
hug sunnlenskra ungmenna. Rann-

sóknin hefur verið gerð nokkrum 
sinnum áður og eru áþreifanlegar 
breytingar í afstöðu unglinganna 
núna árið 2015. „Búsetuóskir ung-
linga gefa vísbendingu um stemm-
inguna í unglingasamfélaginu og að 
nokkru leyti í samfélaginu í heild“, 
segir Þóroddur svör sextán ára ung-
linga séu vitaskuld ekki áreiðanlegur 
mælikvarði á ákvarðanir hvers og 
eins í framtíðinni. Sumir hætti við 
að flytja og aðrir flytji þótt þeir hafi 
ekki ætlað sér það á unglingsárum.“Í 
sumum tilvikum snúa brottfluttir til 
baka en innlent og erlent aðkomu-
fólk fyllir líka í skörðin. Hins vegar 
hafa íslenskar rannsóknir sýnt að bú-
setufyrirætlanir unglinga hafa býsna 
gott forspárgildi fyrir þróun einstakra 
byggðarlaga yfir lengri tíma.“

Þóroddur bendir á að unglingarnir 
búist ekki endilega við því að búsetu-
óskir þeirra gangi eftir. Á síðustu ára-
tugum hefur þannig til dæmis verið 
tilhneiging til þess að fleiri unglingar 
telji líklegt að þeir muni búa á höfuð-
borgarsvæðinu en myndu helst vilja 
búa þar. Hins vegar hafi fleiri helst 
viljað búa erlendis en búast við því 
að geta það. 

Hugur sunnlenskra ungmenna 
stefnir ekki á einn veg eins og fram 
kemur í töflunni sem fylgir hér. 
Unglingar í Árnessýslu stefna fleiri 
á höfuðborgarsvæðið fái þau að ráða 
en unglingar austar á Suðurlandi eða 
í Vestmannaeyjum. Það er skiljanlegt 

að aðdráttarafl höfuðborgarsvæðisins 
er meira í réttu hlutfalli við fjarlægð 
frá höfuðborginni. Það er sagt að 
Selfoss og byggðin vestast blómgist 
best sé hún undir þeim muni meiri 
áhrifum af höfuðborginni. Eins og 
fram kemur í viðtali við Söndru Brá 
sveitarstjóra í Skaftárhreppi í blaðinu 
í dag þurfa hinar dreifðu byggðir að 
bjóða upp á alhliða þjónustu við íbú-
ana – þó að sveitarfélagið kunni að 
vera afskipt. Lausnin er því kannski 
ekki endilega í því að stækka sveitar-
félögin. Eftir hverju sækist ungt fólk í 
dag? Hvaða óskir koma fram í svörum 
þeirra? Vilja þau út? Eða burt? 

Óskir unglinganna í rannsókn Þór-
odds verða ekki uppfylltar einar og 
sér. Eins og gerst hefur hefur orðið 
algjör viðsnúningur hjá unglingunum 
á síðustu árum. Nú eru það útlönd 
sem unglingarnar horfa til. Í rann-
sókninni kemur glögglega fram þessi 
mikla breyting. Höfuðborgin er ekki 
það aðdráttarafl sem hún var. Alla 
vega ekki um stundir. Hvað þarf til 
svo að óskir unglinganna verði upp-
fylltar? Eða er þetta eitt stundarfyr-
irbærið enn. Hlutfall þeirra unglinga 
sem telja líklegast að þeir muni búa 
erlendis í framtíðinni fyrir landið í 
heild hefur tvöfaldast úr 18% árið 
2003 í 37% árið 2015. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
um búsetuóskir sunnlenskra ung-
linga styrkir þá mynd sem dregin 
hefur verið – að aðstaða og viðhorf 
ungmennanna sé ólík sé litið á 
landshlutann í heild. Hvernig skal 
brugðist við afdráttarlausum óskum 
10. bekkinganna? Það er spennandi 
viðfangsefni. 
Fréttaskýring: Þorlákur Helgi Helgason

Búsetuóskir sunnlenskra unglinga

Höfuðborgarsvæði Annað innanlands Erlendis

Vestmannaeyjar
Árnessýsla
Suðurland annað
Suðurland alls



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

SELFOSS
13. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Útgerð á Suðurlandi: 

Fiskiskipum fækkar 
um helming en 
kvótaúthlutun eykst 
frá aldamótum
Fjölda fiskiskipa með heima-

höfn á Suðurlandi hefur 
fækkað um 53% milli ár-

anna 2002 og 2014. Fiskipin voru 
179 árið 2002 en eru 84 árið 2014. 
„Þetta endurspeglar þá hagræðingu 
sem kvótakerfið hefur drifið,“ seg-
ir á síðu SASS sem birtir upplýs-
ingarnar og úttekt á ýmsum hag-
stærðum undir hatti „Talnarýnsis.“ 
Þessi hagræðing virðist verða langt 
umfram meðlatal á landinu. Yfir 
landið í heild hefur skráðum fiski-

skipum af öllum stærðum á landinu 
fækkað um 250, úr 1.935 skip í 
1.685 skip, en það er einungsi 8,7% 
fækkun. 

Frá aldamótum hefur kvótaút-
hlutun farið heldur upp á við á 
Suðurlandi. Mest fyrstu árin en 
verið nokkuð óbreytt sl. áratug. 

Talnarýnir er skemmtilegt fram-
tak SASS. Varpað er ljósi á stöðu 
Suðurlands við aðra landshluta og 
innbyrðis um stöðuna í landsfjórð-
ungnum. 

Nóg að gera í Vestmannaeyjum: 

Ekkert tilboð barst 
í endurbætur á 
Barnaskólanum
Ekkert tilboð barst í viðgerð-

ir utanhúss á Barnaskól-
anum, en til stóð að hefja 

fyrsta áfanga í sumar. 
Framkvæmda- og hafn-

arráð Vestmannaeyja fól fram-
kvæmdastjóra að „leiða til að ráðist 
verði í nauðsynlegar framkvæmdir 
utanhúss.“ 

Á sama fundi var opnað til-
boð í endurbætur á Fiskiðjunni. 
Eitt tilboð barst, frá 2Þ ehf. kr. 
158.765.585. Kostnaðaráætlun 
hljóðaði upp á kr. 167.787.000

Samþykkt var að fela fram-
kvæmdastjóra að ganga til samn-

inga við bjóðanda á grundvelli fyr-
irliggjandi tilboðs. Fjórir af fimm 
nefndarmönnum samþykktu en 
Georg Eiður Arnarson lét bóka: 

„Þar sem ekki liggur fyrir 
hvernig eigi að nýta þetta hús-
næði í framtíðinni, tel ég rétt að 
fresta fyrirhuguðum úrbótum og 
legg ég til að þetta fjármagn sem 
eyrnamerkt er þessu verkefni, 
verði frekar nýtt til þess að hefja 
stækkun á Hraunbúðum, enda 
þörfin þar gríðarleg og að mínu 
mati er það verkefni miklu brýnna 
en þessar endurbætur á húsi Fisk-
iðjunnar. “

Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum: 

Fróðlegur fyrirlestur 
í Sagnheimum
Ennþá er á lífi fólk í Vest-

mannaeyjum sem minnist 
þess frá barnæsku að það ótt-

aðist að sjóræningjar kæmu á land. 
Þann 16. júlí 1627 sáust torkennileg 
skip við Vestmannaeyjar og daginn 
eftir kom her manns ofan af Heima-
ey úr þeirri átt sem enginn átti von 
á landgönguliðum. Um þetta leyti á 
sumrin minnast Vestmanneyingar 
þessa voðaatburðar ennþá. Fimmtu-
daginn 16. júlí kom góður gestur, 
Þorsteinn Helgason sagnfræðingur 
í Sagnheima byggðasafn og sagði 
sögu og á eftir var boðið upp á súpu 
í dagskrá sem heitir Saga og súpa sem 
haldin er regluglega á byggðasafninu. 

Þorsteinn byrjaði á að segja frá 
Jóni Vestmann. Jón var sonur séra 
Jóns Þorsteinssonar píslarvotts sem 
var myrtur af ræningjunum. Jón son-
ur hans var einn af 242 Vestmanna-
eyingum sem voru teknir til fanga 
og fluttir til Algeirsborgar. Örlög 
hans urðu önnur og betri en flestra 
annarra fanga sem voru boðnir upp á 
þrælatorginu. Honum tókst að vinna 
sér frelsi, varð skipstjóri og seinna 
komst hann til mannvirðinga í 
Kaupmannahöfn og átti ævintýralega 
ævi. Þorsteinn rakti sögu hans áður 
en hann vék sögunni að merkilegri 
altaristöflu í Krosskirkju í Landeyj-
um. Kláus Eyjólfsson sýslumaður, 
sem skrifaði skýrslu um ránið í Eyj-
um gaf kirkjunni altaristöfluna 1650 
og hefur Þorsteinn kenningu um að 
upprisumynd altaristöflunnar vísi til 
Tyrkjaránsins og drápsins á séra Jóni 
píslarvotti í Rauðshelli í Vestmanna-
eyjum ríflega 20 árum fyrr. 

Pálsstofa í Sagnheimum var þétt 
setin og á eftir fyrirlestrinum komu 
skemmtilegar fyrirspurnir sem Þor-
steinn svaraði.

ÞÓ

Fallegt
Óskað hefur verið eftir 

ábendingum frá íbú-
um Áborgar um falleg-

asta garðinn, fallegustu götuna og 
snyrtilegasta fyrirtæki sveitarfélags-
ins. Verðlaunin verða veitt á Sum-
ar á Selfossi og nánari tímasetning 
verður tilkynnt síðar, segir í tilkynn-
ingunni. Sveitarfélagið Árborg tekur 
við ábendingum og tilnefningum 

frá íbúum til 31. júlí nk. í gegnum 
netfangið sesseljas@arborg.is eða í 

gegnum þjónustuverið í síma 480-
1900. 

Úr doktorsritgerð 
Þorsteins Helgasonar: 
„Frásagan af píslarvætti Jóns Þor-
steinssonar í Vestmannaeyjum er 
helgisaga sem byggist á atburð-
um sem gerðust í veruleikanum. 
Engin ástæða er til að efast um 
að Jón hafi verið veginn í Vest-
mannaeyjum. Ennfremur er ljóst 
að hann var sanntrúaður maður 
og ekki ólíklegt að hann hafi lagt 
trúarlegan skilning í atburðina 
sem voru að gerast. Hann hefur þá 
jafnvel tekið því sem að höndum 
bar sem píslarvætti. Séra Jón með-
tók dauða sinn, tvær konur horfðu 
og hlustuðu á, Kláus Eyjólfsson 
skráði frásögnina – ef þessir þrír 
aðilar hafa lifað og hrærst í kristi-
legri orðræðu er ekki að undra að 
afraksturinn verði hin formfasta 
helgisaga. Hvað hver um sig hefur 
lagt til málanna getum við ekki 
vitað.“

Hann var þéttsetinn bekkurinn í Pálsstofu í Sagnheimum.

Þorsteinn Helgason

Brothættar byggðir
Skaftárhreppur er eitt af sjö 

byggðarlögum þar sem 
Byggðastofnun stendur fyrir 

verkefninu Brothættar byggðir. Um 
er að ræða samstarf Byggðastofnunar 
við Skaftárhrepp, Samtök sunnlenskra 
sveitarfélaga, Háskólann á Akureyri og 
íbúa sveitarfélagsins. Í byggðaáætlun 
fyrir árin 2014-2017 er kveðið á um 

sértækar aðgerðir á varnarsvæðum svo-
nefndum brothættum byggðarlögum. 
„Markmiðið er að stöðva viðvarandi 
fólksfækkun í smærri byggðakjörnum 
og í sveitum landsins. Virk þátttaka 
íbúa og markviss eftirfylgni er þunga-
miðjan í verkefninu,“ segir Eirný Vals 
verkefnastjóri. Það verður fjallað nán-
ar í blaðinu um stöðu verkefnisins. Eirný Vals verkefnastjóri
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Akrýlútimálning á stein
Þakmálning
Gluggamálning
Eldvarnarmálning

Steinsílanmálning á múrkerfi og stein                                      
Viðarvörn fyrir íslenskar aðsæður                             
Harðviðarolía á sólpalla og klæðningar                    
Silikatmálning  

HÁGÆÐA MÁLNINGAREFNI FRÁ SÉREFNI 

SérEfni ehf Síðumúli 22, 108 Reykjavík. Sími 5170404. www.serefni.is

Hágæða harðviðarolía
á sólpalla og veggi

Vörn gegn gráma og flögnun. Einstök á allar 
tegundir af harðvið og furupanel. Njóttu þess 
að vera á fallegum palli í sumar.

Pallahreinsir, pallaolía, viðarvörn 
- vörn gegn gráma og fúa.

fyrir     eftir
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Graníthellur hafa mun lengri endingartíma en venju legar 
hellur. Þær henta vel fyrir bílaplön, torg, stíga, þrep, litlar 
hleðslur og garða. 

Fjárfesting sem steinliggur

 

Graníthellur20
YFIR

TEGUNDIR

AF HELLUM

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Allar hellur Steypustöðvarinnar eru framleiddar 
samkvæmt viðurkenndum stöðlum.

Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar 
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.

4 400 400

Þú bjarta, 
heiða júlínótt
Nú máttu hægt um heiminn 

líða orti Fljótshlíðingur-
inn, Þorsteinn Erlings-

son um júlínóttina. Það varð hon-
um intermezzo í ljóðaflokk hans, 
Eiðinn, þar sem hann fjallaði um 
sögu og tilfinningar Ragnheiður 
biskupsdóttur í Skálholti 1641 – 
1663. 

Á Skálholtsstað söfnuðust saman 
s.l. laugardagsmorgun, hinn átjánda 
júlí, nokkrir tugi manna til mál-
þings og það var Skálholtshátíð í 
vændum. Við komum þangað til að 
hlýða á þrjá fyrirlestra um Ragnheiði 
og fagran söng biskupsfrúarinnar á 
staðnum. Auður Hildur Hákonar-
dóttir deildi fyrst með gestum þeirri 
sýn sem hún hafði til þessa höfuð-
staðar kirkjunnar, hún bar saman 
systurstaðina Skálholt og Hóla 
fram til sautjándu aldarinnar þegar 
Ragnheiður Brynjólfsdóttir mátti 
sæta lítilsvirðingu og kúgun í Skál-
holti meðan nafna hennar nyrðra, 
prófastsdóttir vestan úr Djúpi, varð 
biskupsfrú og fékk síðar heiðurs-
sæti á fimmþúsundkrónaseðlinum. 
Jón Sigurðsson fyrrum skólastjóri 

og ráðherra og Anna Sólveig Bó-
asdóttir prófessor komu sömuleiðis 
með fyrirlestra um Ragnheiði og 
kúgandi og karllægt samfélag sautj-
ándu aldar. Til sagnfræðiverks Ingu 
Huldar Hákonardóttir, Fjarri hlýju 
hjónasængur, vitnuðu fyrirlesararnir 
og ljóð Þorsteins frá Hlíðarendakoti 
úr Eiðnum römmuðu nokkuð inn 
fyrirlestur Jóns. 

 Dagskráin hófst með málþinginu 
kl. 10, en kl. 12.45 var messa við 
Þorlákssæti en síðan afhjúpuðu 
biskup Íslands og fyrrum forseti Ís-
lands, Agnes M. Sigurðardóttir og 
Vigdís Finnbogadóttir minningar-
mark um Ragnheiði biskupsdóttur, 
son hennar Þórð Daðason, foreldra 
hennar og systkini sem ekki komust 
úr frumbernsku utan Halldór sem 
lést í Englandi. 

Í fyrirlestri sínum sagði Hildur: 
„Sjálfri finnst mér eins og Ragn-
heiður hafi verið leidd í gildru – og 
ef hennar saga hefði verið skáld-
saga þá væri persónuuppbyggingin 
ótrúverðug - henni er settur einka-
kennari; laglegur, ungur og upp-
rennandi embættismaður og ekki 

laus við kvensemi – klassískum 
fimm árum eldri en hún og hann 
var á þeim tíma eftirlæti föður henn-
ar sem vissi að hún var í samvistum 
við hann daglega og svo þegar hún 
verður ástfangin (og eins víst að hún 
hafði haldið að það væri í þökk föð-
ursins) þá er það allt í einu óæskilegt 
og eins og faðirinn og ráðamenn 
hafi skyndilega skipt um skoðun, 
tvíkúplað í lofinu - og hún á að gef-
ast öðrum því það kemur í ljós að 
það þjónar betur hagsmunum þeirra 
eða staðarins. 

Inga Huld Hákonardóttir segir í 
bók sinni – Fjarri hlýju hjónasængur 
… „Konur voru (ráðstöfunargóss 
ætta sinna), eins konar jarðtengd 
kjarabréf sem reynt var að fá sem 
besta ávöxtun á. ” Það var ekki eins 
og Ragnheiður væri að eltast við 
strákinn úti við túngarð - henni 
er afhentur hann og þeim útveg-
að notalegt innipláss til að eiga þar 
samverustundir. Þetta hefur mér 
alltaf fundist óskiljanlegt í ljósi þess 
sem á eftir fór.“ 

Þarna heyrist tónninn frá mál-
þinginu, að minnast þessa fórn-
arlambs tignarmanna og sjálfrar 
kirkjunnar á sautjándu öld. Mál-
þingið var glæsilegur upptaktur fyr-
ir Skálholtshátíðina og útsetningar 
sautjándu aldar laganna sem Mar-
grét Bóasdóttir söng við sellóundir-
leik Sigurðar Halldórssonar og Jóns 
Bjarnasonar staðarorganista voru 
gerðar af tónskáldinu og Tungna-
manninum Elínu Gunnlaugsdóttir. 

Þökk sé þeim sem að unnu og vel 
gerðu. Og svo við höldum áfram að 
syngja ljóð piltsins úr Fljótshlíðinni: 

Nú máttu hægt um heiminn líða
svo hverju hjarta verði rótt
og svæfa allt við barminn blíða
þú bjarta heiða júlínótt. ÞE

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Ljósmynd: Axel Njarðvík Árnason

Að hjáleiðast
Austurvegurinn, þjóðvegur eitt, 

fékk andlitslyftingu á dögun-
um. Um tíma varð að hjáleiðast 
um allan bæ. Reyndist óvönum 
nokkuð strembið en gleðin þeim 
mun meiri þegar aðalleiðin opnað-
ist. Tryggvagatan er undir lögð enn 
um sinn. 

Áveitan í 18 eintökum
Kirkjuvegsútgáfan hefur gefið 

út ritling í 18 eintökum sem 
ber heitið Áveitan á Galtastöðum. 

Höfundurinn, Sigurjón Erlingsson 
skrifar um Flóaáveituna á einum 
bæ. Fróðleg lesning. 

Boltinn rúllar
Fótboltinn rúllar og um sl. 

helgi var heljarinnar stúlkna-
mót með þátttöku hátt í 2 

þúsund fótboltaglaðra (og margt 
foreldra). Þessi mynd er úr eldri 
deild sem líka hafa staðið sig vel. 

Í hálfa 
stöng
Það var flaggað í hálfa stöng 

á veiðisvæðinu við Ölf-
usá. Ákveðnum kafla lýkur 

þegar Jakobsen er allur, en hann 
var heiðursfélagi í Stangveiðifélagi 
Selfoss. 



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir
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Sandra Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri:

„Fjölmörg tækifæri í Skaftárhreppi“
„Það er mér mikilvægt sem íbúa þessa sveitarfélags að við vinnum að því í 
sameiningu að gera gott sveitarfélag enn betra. Með það í huga sótti ég um starf 
sveitarstjóra þegar það var auglýst í byrjun árs,“ segir Sandra Brá Jóhannsdóttir 
sem er ný á stóli sveitarstjóra í Skaftárhreppi. Sandra Brá er ekki á ókunnum 
slóðum – hún segist vera hreinræktaður Skaftfellingur. 
„Ég er fædd og uppalin í því sem nú 
er Skaftárhreppur. Fyrstu tvö árin bjó 
ég á Kirkjubæjarklaustri eða þar til 
foreldrar mínir tóku við búi á Breiða-
bólsstað á Síðu. Foreldrar mínir eru 
Sigurjóna Matthíasdóttir frá Breiða-
bólsstað og Jóhann Þorleifsson (d. 
2010) frá Þykkvabæ í Landbroti. 

Segja má að ég sé hreinræktaður 
Skaftfellingur þar sem báðir for-
eldrar mínir og þeirra foreldrar eru 
úr Skaftafellssýslunum og hægt að 
rekja það enn lengra aftur. Foreldr-
ar mömmu voru Elín Einarsdóttir, 
fædd í Búlandsseli í Skaftártungu (d. 
1980) og Matthías Ólafsson fæddur 
á Hunkubökkum á Síðu (d. 2012), 
en þau hófu búskap 1944 á Breiða-
bólsstað sem þá var aðsetur héraðs-
lækna. Föðurforeldrar mínir voru 
Pálína Stefánsdóttir frá Arnardrangi 
í Landbroti (d. 2004) og Þorleifur 
Pálsson (d. 1972) frá Hofi í Öræfum 
og hófu þau búskap að Þykkvabæ II 
í Landbroti í kringum 1944.“

Alltaf sól og blíða
„Það var einstaklega gott að alast 
upp á Síðunni og í minningunni 
alltaf sól og blíða. Því fylgir mikið 

öryggi að alast upp á litlum stað 
úti á landi og mjög oft líf og fjör 
í sveitinni, sérstaklega á sumrin. 
Oft voru frændsystkini okkar send 
í sveit á Breiðabólsstað og því margt 
um manninn. Ég var svo heppin 
að fá að alast upp með móðurafa 
minn á heimilinu og leitaði ég oft í 

hans félagsskap. Afi minn var mikill 
náttúruunnandi og hafði skemmti-
legan húmor. Hann hafði gaman 
af því að ganga um landið sitt og 
átti sinn sérstaka stað uppi í heiði 
þar sem hann settist iðulega niður 
til að horfa yfir og dást að sveitinni 
sinni. Hann tók svo uppá því þegar 
hann var kominn á áttræðisaldur að 
fá sér reiðhjól og hjólaði eftir það 
a.m.k. einu sinni á hverjum degi til 
að skoða hvort hann kæmi auga á 
fisk í ánum í kring og jafnvel mink. 

Að alast upp í sveit og í litlu sam-
félagi gerir það að verkum að hver 
og einn þarf að kunna ýmislegt fyrir 
sér og afla sér þekkingar á mörgum 
sviðum og ég tel að það hafi haft 
mikil áhrif á mig og mín lífsviðhorf. 
Fámennið gerir það að verkum að 
færri hendur eru um hvert verk sem 
veldur því að hver og einn þarf oftar 
en ekki að hafa víðtækari kunnáttu 
en í stærri samfélögum þar sem 
sérhæfing getur orðið meiri. Sjálf-
boðaliðastarf er samfélagslega mjög 

mikilvægt og er algengt að sömu 
einstaklingarnir sinni málefnum 
tengdum björgunarsveitum, ung-
mennafélagi og kvenfélagastarfi svo 
dæmi séu tekin.“

„Haustið 2013 fluttum við fjöl-
skyldan á Breiðabólsstað til að 
byggja upp nautaeldi og erum í dag 
með um 80 naut. Sambýlismaður 
minn heitir Einar Bárðarson og er 
rafeindavirki að mennt – en hann 
rekur einnig flutningaþjónustu 
fyrir Landflutninga-Samskip með 
búskapnum. Við eigum tvö börn, 
Jóhönnu Ellen 9 ár og Tómas Hrafn 
5 ára. Sigurjóna mamma mín býr 
einnig á Breiðabólsstað.“

Fjölmörg tækifæri í hreppnum
Sandra Brá hefur ekki setið lengi 
á stóli sveitarstjóra í Skaftárhreppi 
en líst vel á . . . „Starfið leggst mjög 
vel í mig. Í Skaftárhreppi eru fjöl-
mörg tækifæri til uppbyggingar í 
tengslum við landbúnað og ferða-
þjónustu fyrir frumkvöðla og verð-
ur mjög spennandi að fylgjast með 
þeirri þróun og eiga þátt í að stuðla 
að henni. Skaftárhreppur er mín 
heimabyggð og hér liggja mínar 
rætur og býr mikið af góðu fólki 
sem ég hef þekkt frá því ég man eftir 
mér. Það verður gaman að takast 
á við þau fjölbreyttu verkefni sem 
framundan eru. Mest spennandi við 

Fjölskyldan saman komin á tindi háum: Sandra Brá, Einar Bárðarson, Tómas Hrafn og Jóhanna Ellen.

Eldmessutangi. Systrastapi.
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starfið er að fá tækifæri til að vinna 
að því að sveitarfélagið blómstri til 
framtíðar og hér verði bæði eftir-
sóknarvert og gott að búa. 

Það er óhætt að segja að fjár-
hagsleg staða sveitarfélagsins sé 
mjög góð. En samkvæmt rekstrar-
reikningi A og B hluta var niður-
staða ársins 2014 jákvæð um 46,3 
milljónir króna sem er betri niður-
staða en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
Skuldahlutfall A og B hluta námu 
í árslok 2014 66% en þetta hlut-
fall var 73% í árslok 2013. Íbúum 
hefur aðeins verið að fjölga undan-
farin ár og hér er ferðaþjónustan 
vaxandi atvinnugrein en einnig 
hefur orðið nýliðun í landbúnaði 
í sveitarfélaginu sem er einstaklega 
ánægjulegt.“ 

Vaxtarbroddurinn í  
ferðaþjónustu og landbúnaði. 
Innt eftir því hvort sveitarstjóra-
starfið hafi verið eitthvað sem hún 
stefndi að svarar Sandra Brá því að 
svo hafi ekki verið. „Ég get ekki sagt 
það, mín leið hefur meira legið á 
sviði verkefnisstjórnunar og inn-
an einkafyrirtækja að undanskildu 
starfi hjá Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands. Ég flutti aftur í Skaftárhrepp 
haustið 2013 til að byggja upp 
nautaeldi með fjölskyldunni minni 
á Breiðabólsstað og vann samhliða 
því hjá klasanum Friði og frum-
kröftum. En það er mér mikilvægt 
sem íbúa þessa sveitarfélags að við 
vinnum að því í sameiningu að gera 

gott sveitarfélag enn betra. Með það 
í huga sótti ég um starf sveitarstjóra 
þegar það var auglýst í byrjun árs.“
- Hvernig sérðu þróunina fyrir þér í 
Skaftárhreppi? 

„Ég lít mjög björtum augum til 
framtíðar fyrir Skaftárhrepp. Það 
er vinna í gangi við að finna leiðir 
til að ljósleiðaravæða sveitarfélagið 
og fá þriggja fasa rafmagn. Einnig 
hefur verið hér húsnæðisskortur en 
nú í sumar fer verktaki hér heima-
fyrir af stað að byggja nýtt raðhús 
á Kirkjubæjaklaustri. Vaxtarbrodd-
urinn liggur í ferðaþjónustunni og 
landbúnaðinum og kannski ekki 
síst samtali þessara tveggja atvinnu-
greina. Hér eru þegar farin af stað 
nokkur verkefni í fullvinnslu mat-
væla sem verður virkilega gaman að 
fylgjast með og óhætt að segja að 
það sé sóknarhugur í fólki. 

Ég hef væntingar til þess að 
sveitarfélagið og verkefnið Skaftár-
hreppur til framtíðar muni vinna 
að því í sameiningu ásamt íbúum, 
stofnunum og fyrirtækjum að Skaft-
árhreppur verði eftirsóknarverður 
staður til að búa í og heimsækja. 

Kostir þess að hafa fáa íbúa er 
ótvírætt nálægðin við hvern og einn 
og stuttar boðleiðir. Rekstrarhag-
ræði er hins vegar ekki endilega fyrir 
hendi því lítil sveitarfélög þurfa að 
halda úti sömu þjónustu og stærri 
sveitarfélög.“
- Er framtíðin kannski fólgin í frekari 
sameiningu (við Mýrdalshrepp eða 
enn stærra)? 

„Hvað framtíðin ber í skauti sér í 
þeim efnum er óljóst. Í dag er þetta 
leyst með byggðasamlögum um 
ýmis málefni s.s. félags- og skóla-
þjónustu, málefni fatlaðra, samstarf 
um skipulags- og byggingafulltrúa 
ofl. og hefur það verið að koma 
ágætlega út. Vegalengdir frá Kirkju-
bæjarklaustri í aðra þéttbýliskjarna 
t.d. Vík og Höfn er talsverð og því 
líklegt að Skaftárhreppur þyrfti að 
halda úti ýmiskonar þjónustu þó til 
sameiningar kæmi, “ segir Sandra 
Brá. 

ÞHH

lómagnúpur.

Jóhanna Ellen og Tómas Hrafn með kálfa á Breiðabólstað.

„Vaxtarbroddurinn liggur í 
ferðaþjónustunni og land-
búnaðinum og kannski ekki 
síst samtali þessara tveggja 
atvinnugreina. Hér eru 
þegar farin af stað nokk-
ur verkefni í fullvinnslu 
matvæla sem verður virki-
lega gaman að fylgjast með 
og óhætt að segja að það sé 
sóknarhugur í fólki.“
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Furðulegar aðfarir við fiskveiðar
Þó að Danirnir hér á Selfossi hafi 

verið góðir kallar og skemmti-
legir, verður ekki komist hjá 

hinum bitra sannleika um þessa 
menn. Sérstaklega ekki í í pistlum eins 
og þessum, sem hafa sannleikann svo 
mjög að leiðarljósi. 

Í sannleika sagt tóku þeir upp á 
ýmsum stórfurðulegum og jafnvel 
hneykslanlegum uppátækjum. 

Einn góðan veðurdag tóku þorps-
búar eftir manni sem stóð á bakka 
Ölfusár með langa spítu í höndunum. 
Frá enda spítunnar lá þráður niður í 
ána og á endanum krókur hvar á engd-
ist ánamaðkur í öngum sínum. „Hvað 
er maðurinn eiginlega að gera“? spurði 
hver annan. Jú, hann er að reyna að 
fá einn og einn laxfisk til að bíta á 
krókinn svo hann geti dregið hann í 
land. Þarna stóð hann allan daginn við 
þessa sérkennilegu iðju. „Hann hefur 

ekki mikið að gera maðurinn!“, sagði 
fólk hneykslað, „og það um hábjarg-
ræðistímann!“

Veiðiskapur Íslendinga hafði um 
aldir falist í að reyna að ná sem mest-
um afla á land á sem stystum tíma 
(ádráttur, net), svo ekki væri sóað of 
mikið af dýrmætum tíma frá heyskap 
og öðrum bústörfum, svo það var 
kannski ekki nema von að gamla fólk-
inu fyndist þetta furðulegar aðfarir. 

Hefði einhver sagt þeim að 
nokkrum áratugum seinna myndu 
meira að segja Íslendingar ekki bara 
borga kýrverð á dag fyrir að fá leyfi 
til að stunda slíka veiði í ám og vötn-
um, heldur einnig borga ennþá fleiri 
kýrverð fyrir fatnað og veiðigræjur 
sérframleiddar fyrir þetta fokk, hefði 
enginn trúað slíku bulli. 

Og hefði einhver reynt að segja 
þeim að í framtíðinni kæmi að því 

að þegar slíkir veiðimenn settu í fisk 
og drægju hann á land með öllum 
þessum tilfæringum, og með útbúnað 
og klæði sem minna mest á vel útbúna 
sérdeildarhermenn í fremstu víglínu, 
þá myndu þeir kyssa kvikindið á lús-
ugt trýnið, láta svo taka mynd af sér 
með því, og síðan henda lífsbjörginni 
lifandi aftur á ána, þá hefði skörin 
farið að færast upp árbakkann svo um 
munar. Fólk hefði beðið viðkomandi 
vinsamlegast að fara ekki með slíkt 
fleipur og og láta ekki nokkurn mann 
heyra svona heimskulegan bannsettan 
þvætting. 

En Danirnir á Selfossi, Hoffritz, 
Jakobsen, Olesen og allir hinir, 
kenndu heimamönnum smám saman 
hvernig lax er veiddur með stæl, hina 
eðlu list stangveiðinnar. 

Ég man það eins og það hafi gerst í 
gær þegar Tage Olesen kallaði á mig, 

nýkominn „úr ánni“ og sýndi mér 
þann stærsta lax sem ég hef nokkurn 
tíma séð, hvorki fyrr né síðar, nýveidd-
an og gljándi. Þetta var fallegur og 
girnilegur matfiskur og ekki nema 
eðlilegt að annar sona hans yrði mat-
reiðslumaður (Óli), en hinn mikil 
veiðikló (Bjarni). 

Þetta með veiðiskapinn var þó ekk-
ert miðað við þá furðu sem það vakti 
þegar fréttist að Danirnir væru með 
hundkvikindi í þéttbýli, sem þá var 
gersamlega óþekkt, og raunar bann-
að með lögum. Kettir voru meira að 
segja sjaldgæfir, ég man bara eftir 2 
köttum á Selfossi í minni æsku, og 
átti þá sama konan báða, báðir fress 

og hétu þeim skemmtilegu nöfnum 
„Póstur“ og „Sími“. 

En meira um þetta í næsta pistli. 
ES. Nú berast mér þær fréttir að 

sá síðasti af þessum frábæru dönsku 
Selfyssingum sé látinn, Henry Jak-
obsen. Sendum fjölskyldu hans sam-
úðarkveðjur. Blessuð sé minning hans 
og allra þessara manna sem bæði áttu 
svo mikinn þátt í að skapa þennan bæ 
og settu svo mikinn og skemmtilegan 
svip á hann.

Grunnskólabörn í Vestmannaeyjum: 

Nemendur 35% 
færri en um síðast-
liðin aldamót!
Nemendur á grunnskóla-

stigi í Vestmannaeyjum 
voru 805 um síðustu 

aldamót en eru 519 í ár. Gert er ráð 
fyrir að launakostnaður losi hálfan 
milljarð á næsta skólaári og heildar-
rekstrarkostnaður Grunnskólans 
verði ríflega 700 milljónir króna. 

Fræðsluráð fjallaði um 
skólareskturinn á síðasta fundi og 
þar er þetta fært til bókar: 

„Í tillögu framkvæmdastjóra 
kom fram að áætlaður fjöldi nem-
enda skólaárið 2015-2016 verði 
519 í 30 bekkjardeildum. Meðaltal 
í bekk er áætlað um 17 nemend-
ur. Heildarfjöldi kennslustunda til 
ráðstöfunar fyrir skólastjóra verður 
1226,1 þar af eru 129,8 vegna sér-
kennslu, 10 vegna stuðnings við 
nemendur með annað móðurmál 
en íslensku og 2,5 vegna íþrótta-
akademíu. Samtals eru þetta 47,89 
stöðugildi kennara. Samtals eru 
önnur stöðugildi 37,3. Stöðugildi 
til ráðstöfunar í GRV skólaárið 
2015-2016 eru 85,19. Áætlaður 
kennslukostnaður skólaársins með 
launatenglum er um 420 milljónir 
kr. Annar launakostnaður er um 

100 milljónir kr. Gera má ráð 
fyrir að heildar launakostnaður 
Vestmannaeyjabæjar vegna GRV 
á skólaárinu 2015-2016 verði um 
520 milljónir kr. heildar rekstrar-
kostnaður GRV árið 2015 er áætl-
aður um 705 milljónir. 

Fræðslufulltrúi lagði í kjölfarið 
fram tölur fyrir fræðsluráð varð-
andi þróun nemendafjölda og 
stöðugilda við GRV. Fram kom 
að á tímabilinu 2000-2015 hafi 
nemendum fækkað um 35% eða 
úr 805 í 519 nemendur. Á tímabil-
inu hefur stöðugildum kennara og 
stjórnenda fækkað um 13% sem 
þýðir hlutfallslega fjölgun miðað 
við nemendafjölda. Stöðugildum 
annarra starfsmanna hefur fjölgað 
um 9% á sama tímabili. Stöðugildi 
stuðningsfulltrúa hefur fjölgað um 
32% frá 2010 og hafa þeir aldrei 
verið fleiri en árið 2014-2015. 
Nemendum, sem voru skráðir í 
stuðning og sérkennslu, hefur ekki 
fjölgað að sama skapi. 

Fræðsluráð samþykkir tillögu 
framkvæmdastjóra til skólastarfs 
2015-2016. “
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Prosciutto er ítalska orðið yfir skin-
ku eða hráskinku. Í sænsku „luftt-
orkad skinka“ sem þýðir vindþurrk-
uð skinka sem kemur úr latneska 
orðinu perexsuctum sem þýðir „það 
sem hefur þornað upp“. Þekktasta 
skinkan á Ítaíu er ættuð frá bæn-
um Parma og allir hafa heyrt um 
parmaskinku. Samsvarandi skinka er 
á Spáni og heitir jamón serrano sem 
þýðir skinka úr fjöllunum.

Hráskinka er mjög mkilvæg í mat-
argerð í löndum Suður – Evrópu. 
Þar eru margar tegundir af hráskin-
ku og er munurinn aðallega eftir 
svínategundum (frá hvað búum og  
hvernig aðbúnaði svínin lifa við) og 
svo vinnsluferlinu sem er yfirleitt frá 
8 til 13 mánaða.

Þessi hefð er ekki til á Íslandi að 
sama skapi. Þó eru sumir að feta sig 
fram að framleiða hráskinku þó að 
vinnsluferlið sé ekki það sama og í 
Suður – Evrópu.

Kjötvinnslan Krás á Selfossi sem 
margir þekkja vegna góðrar vöru 
sem þaðan kemur er að framleiða 
hráskinku sem er alveg frábær vara. 
Hún heitir Árborgarskinka og fæst 
eingöngu í Fjallkonunni sem er sæl-
keraverslun á Selfossi. Einnig má 
fá hana í Krás. Þeir hafa það sem 

leiðarljós að hafa gott hráefni. Þeir 
nota eingöngu svín frá svíinabúinu 
að Ormsstöðum. Það svínabú þykir í 
fararbroddi í góðri meðferð á svínum 
og fengið viðurkenningar fyrir það. 

„ Dýraverndarsamband Íslands 
(DÍS) veitti svínabúinu að Orms-
stöðum viðurkenningu í fyrri viku 
fyrir bætta velferð dýra. Ormsstaða-
búið hefur beitt sér fyrir tilraunaver-
kefni í samvinnu við Matís sem felst 
í því að sleppa algjörlega að gelda 
grísir. Í umsögninni segir að með 
því að hlífa þeim þannig við óþarfa 
sársauka og streitu sé ótví- rætt verið 
að bæta velferð grísanna. Vonir séu 
bundnar við það að Ísland bætist í 
hóp þeirra landa sem ekki láta gelda 
grísi og vill stjórn DÍS styrkja þetta 
frumkvöðlastarf. Fjárstyrkurinn fer 
að beiðni Ormsstaðabúsins til Matís 
þar sem prófanir eru gerðar á afurð-
um ógeldra grísa og er upphæðin 
70.000 krónur“ (Selfoss – Suður-
land, 30. Apríl 2015)

Árborgarskinkan er góð ofan á 
brauð, á pitsu, í salat. Í allskonar 
matargerð bæði hrá eða soðin eða 
steikt. Ég er búin að prófa ýmislegt 
en þetta stendur upp úr.

Blálanga með hráskinku
500 gr. blálanga
(úr fiskbúðinni á Selfossi)
5 sneiðar hráskinku
Safi úr hálfri sítrónu
Salt og pipar
Skerið lönguna í fimm bita og 

kreistið safan úr sítrónunni yfir, 
saltið og piprið. Vefjið síðan hrá-
skinkunni utan um bitana. Setjið í 
eldfast form og eldið í ofni sem er 

215°C heitur í ca. 15 mínútur. Þetta 
er líka frábært á grillið.

Punkturinn yfir i-ið er svo brætt 
smjör með kryddjurtum. Ég bræddi 
smjör og setti út í nokkur birkilauf 
og blóðberg úr garðinum, einng 
hvítlauksrif í sneiðum. Það er líka 
mjög gott að hafa 2-3 greinar að rós-
marín. Gott er að kreista sítrónu út 
í. Þetta er frábært út á soðninguna.

Salat með hráskinku.
Blandað grænt salat eftir smekk
Nokkrar sneiðar af hráskinku
Kasjúhnetur
Tómatar
Rauðlaukur
Salatsósa
Safi úr hálfri sítrónu
1 tsk. sinnep
1 dl. ólífuolía
Salt og pipar
Pressaður hvítlaukur eftir smekk 
– má líka sleppa.
Hráskinka er skemmtilegt efni í 

matargerð sumarsins og gefur óend-
anlega möguleika.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.isHRÁSKINKA



Hyrjarhöfði 8  110 Reykjavík
sími: 577-1090
netfang: sala@vikurvagnar.is 
www.vikurvagnar.is

Hestakerra 2 öxla sem 
rúmar 4 hesta.

Flatvagn 2 öxla með 
niðurfellanlegum skjólborðum. 

Víkurvagnar ehf. 
Sérhæfir sig í öllu sem viðkemur dráttarbeislum og kerrum. 

Við getum boðið upp á breiða línu af kerrum til flestra nota,          
svo sem hestakerrur, farangurskerrur, bílaflutingavagna, vélavagna 
ásamt sérsmíði eftir þínum þörfum. 

Önnumst allt almennt viðhald á kerrum og vögnum. 



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. 

14 23.  Júlí  2015

ÞEKKIR ÞÚ?

Í síðasta blaði birtum við mynd 
af óþekktum bæ. Myndasmiður 
var sr. Guðmundur Óli Ólafsson-
ar sóknarprestur í Skálholti og er 
myndin ein af mörgum í safni 
hans sem varðveitt er í Héraðs-
skjalasafni Árnesinga. Safnið 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 Menning-
arráð Suðurlands styrktu svo sér-
staklega 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. 

Sæludagar í Heysholti
Mynd úr safni sr. Guðmundar Óla 
Ólafssonar sem við birtum í síðasta 
blaði reyndist vera af Heysholti í 
Landsveit. Upplýsingar bárust frá 
lesendum og þá leitum við fanga 
um bæinn og forsögu myndatök-
unnar: 

Sr. Guðmundur Óli Ólafsson 
var í sveit í Heysholti. Í viðtali í 
Litla Bergþóri 1998 segir hann 
m.a.: „Ég hafði mestan áhuga 
á að starfa í sveit, en ég hafði 
sem drengur verið í Heysholti 
í Landssveit og heillast af lífinu 
þar ... Ég var 10 ára þegar ég kom 
fyrst í sveitavistina, á sauðburði 
vorið 1938, og þar var ég næstu 
3 sumur. Faðir minn hafði áður 
verið þar í 10 sumur sem barn 
og unglingur. I Heysholti var þá 
stundaður sveitabúskapur eins 
og hann hafði verið stundaður í 
1000 ár, áður en tækniöldin reið 
í garð. Verkfærin voru orf, hrífa, 
tréskjólur, og hesturinn var þarf-
asti þjónninn. Á þeim tíma voru 
börn látin vinna mikið, en það var 
einhvernvegin sjálfsagt mál. Ég var 
þar smaladrengur, mokaði fjós, rak 
kýrnar í haga og sótti, hjálpaði til 
við að þurrka tað, vinna á og á 
slætti fékk ég stutt orf og sló allan 
daginn. En þetta voru sæludagar, 
maturinn var góður, heimabakað 
brauð og flatkökur, eldað við skán. 
Þar komu oft gestir og þá voru 
skemmtilegar umræður.“

Þegar Guðmundur Óli kom úr 
námi og hugðist sækja um presta-
kall í sveit var prestsembætti ekki 
á lausu í Landsveit, en hann sækir 
um Skálholt. Og fær Skálholt þar 
sem hann sat um árabil.

Fyrirmyndin að Árna í Hraun-
koti.

Heysholt ratar inn í skáldverk á 
merkan hátt. Ármann Kr. Einar-
asson rithöfundur segir í ítarlegri 
minningargrein um Óskar Guð-
mundsson í Heysholti, 1985: „ 
Þegar ég skrifaði bækurnar um 
Árna í Hraunkoti hafði ég í huga 
Heysholt og næsta nágrenni.“ Og 
bætir svo við í minningargreininni: 
„Þetta var útúrdúr.“

Húsholt?
Hvað merkir Heysholt? „Loks vil 
ég minnast á b æ j arnafnið Heys-
holt. Í m a n n talinu frá 1719 
er bærinn nefndur Húsholt og 
hygg ég það réttara. Mun fjárhús 
hafa staðið á hólnum til forna, 
en síðan verið byggður þar bær 
(úr landnámsjörðinni Flæöldu?). 
(Sr. Ragnar Ófeigsson í Tímanum 
1950)

Í Sunnlenskum byggðum V 
(1987) er þetta skráð: „Bærinn 
Heysholt stendur uppi í hæð og 
horfir vel við frá þjóðbraut í snyrti-
legum burstastíl fortíðar.“

Að þessu sinni endurbirtum við 
tvær myndir sem voru í blaðinu 
sem kom út 25. júní sl. Myndirnar 
eru líka úr safni sr. Guðmundar 
Óla og eru varðveittar á Héraðs-
skjalasafni Árnesinga. Vinsamlegast 
hafið samband ef þið teljið ykkur 
kunna skil á mynd eða þeim báð-
um. Hægt er að hafa samband beint 
við Héraðsskjalasafn Árnesinga eða 
í síma ritstjóra 8942098 eða á net-
fangið torlakur@fotspor.is

ÞHH

Gullkistan í 20 ár
Fjöldi manns mætti á opn-

un myndlistasýningarinnar 
Gullkistan: 20 ár í Listasafni 

Árnesinga síðastsliðinn sunnudag. 
Þetta er hin glæsilegasta sýning, 
fjölbreytt í vali: málverk, ljós-
myndir, vídeóverk, innsetningar 

og útiverk. Sýnendur eru 24 
listamenn frá átta löndum m.a. 
Bandaríkjunum, Austurríki, Ítalíu, 
Frakklandi, Mexíkó og eiga það 
sameiginlegt að hafa dvalið á veg-
um Gullkistunnar á Laugarvatni. 
Auk þess varpar sýningin ljósi á 

merkilega og alþjóðlega starfsemi 
Gullkistunnar í tuttugu ár frá listá-
hátíð 1995 og 2005 til reksturs 
residensíu eða dvalarstaðar fyrir 
skapandi fólk sem fer fram í bæn-
um Eyvindartungu og gömlu tjald-
miðstöðinni á Laugarvatni. 

Gullkistukonur Kristveig til vinstri og Alda yst til hægri 
ásamt sýningarstjóranum Ben Valentine og forstöðumanni 
listasafns Árnesinga Ingu Jónsdóttur. Jasna Bogdanovska sem á verk á sýningunni ásamt gestum.

Hluti listamanna og gestir við inngang sýningarinnar.
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OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10:00-18:00  •  LAUGARDAGA 10:00-16:00  •  SUNNUDAGA 12:00-16:00

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
VETRAR- OG ÚTIVISTARFATNAÐUR

LUCAS  Flíspeysa   kr. 4.900



48” & 55”
Vinsælustu stærðirnar

Bein eða bogin - þín upplifun

55” 249.900.-
Samsung H6475

Besta
verðið

48” : 139.900.-
Samsung H5005

Samsung JU6675

48” : 239.900.-

Samsung  JU6415

48” : 249.900.-

Samsung JU7005

55” 389.900.-

Samsung JU6675

55” 319.900.-
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