
Jóla
dagar

Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

kr. 69.900,-

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 
vinsæl.

kr. 9.900,-

Jólatilbo
ð

Favola 
kaffivélin frá 
AEG á sér marga 
aðdáendur enda 
er Lavazza kaffi 
í hylkjunum.

kr. 29.900,-

kr. 5.990,-

Þessi klassíska 
frá AEG, 
endingargóð fyrir 
þá sem vilja það 
einfalt.

kr. 12.900,-

SmartControl
Sport 197s

Rakvél

Silk-Épil 5 
háreiðingartæki. 

Bikini-Styler 
fylgir frítt með í 

desember.

kr. 14.900,-

Jólatilbo
ð

kr. 7.990,-

Braun hárblásari
hd550

kr. 26.900,-

Braun rakvél
380

vatnsheld

EyravEgi 32 - sími 480 1160
Opnunartími alla daga til kl. 21.00

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍ L DS HÖF ÐA  12  -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISJötunn-vélar ehf – Austurvegi 69 – 800 Selfossi – sími: 4800 400 – www.jötunn.is
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Ferðaþjónustan 
er stóriðja 

Sunnlendinga
Rætt við Ragnheiði Elínu um stóru verkefnin. 

Bls.  9.

Skýr krafa um að Ölfusið verði tvöfaldað
Samstaða er um það þvert á flokka og 

byggðir að næsti áfangi í breikkun 
og tvöföldun Suðurlandsvegar verði 

kaflinn um Ölfuss á milli Hveragerðis og 

Selfoss. Vegurinn er umferðarþyngsti og 
hættulegasti veghluti landsins utan þétt-
býlis. Óánægja er með útfærslu breikkunar 
yfir Hellisheiði og skýr krafa um að betur 

verði staðið að breikkun og aðskilnaði ak-
greina. Enn eitt banaslys á Suðurlandsvegi 
undirstrikar mikilvægi aðskilnaðar ak-
greina. Framkvæmdin þolir enga bið. Bls. 2. 

Ölfusárbrú skartar sínu fegursta á aðventunni.  Mynd; Davíð Kristjánsson.
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Björgvin G. Sigurðsson skrifar: 

Samstaða um að Ölfusið verði breikkað næst
-skýr krafa um tvöföldun vegarins
Það er samstaða um það þvert 
á flokka og byggðalög að næsti 
áfangi breikkunar á Suður-
landsvegi verði vegurinn um 
Ölfus á milli Hveragerðis og Sel-
foss, 12 kílómetra langur kafli 
sem er líkast til hættulegasti 
veghluti landsins. Í svari innan-
ríkisráðherra við skriflegri fyrir-
spurn undirritaðs á Alþingi fyrir 
nokkrum dögum kemur fram 
að það kostar á bilinu 150-250 
milljarða að breikka hringveginn 
allan með aðskilnaði akgreina. 
Eftir þvi hvort farið er í tvöföldun 
eða tvo plús einn. 

Þess er sjálfsagt langt að bíða að það 
verði gert hringinn í kringum landið, 
en mikilvægt er að ráðast nú þegar í að-
skilnað akgreina þyngstu og hættuleg-
ustu veghluta landsins. Það er áhrifa-
ríkasta leiðin til að koma í veg fyrir 
alvarlegustu slysin á vegum landsins 
og fjárfesting sem skilar sér margfalt 
til baka inní samfélagið. 

Útfærslan skiptir miklu máli og óá-
nægju gætir á meðal margra vegfar-
enda með framkvæmdina á Hellisheiði. 
Fyrir vikið leggjast margir gegn tveir 
plús einn leiðinni, sem er mun ódýr-
ari og einfaldari framkvæmd og getur 
skilað sama árangri öryggislega séð. 
Það eykur á þrýsting um að kaflinn 
á milli Hveragerðis og Selfoss verði 
tvöfaldaður með svipuðum hætti og 
gert var á Reykjanesbrautinni og þótti 
heppnast vel. Samhljómur er í sunn-
lenskum sveitarstjórnarmönnum um 
framhaldið. Forgangsraða skuli Ölf-
usinu og leggja áherslu á tvöföldun 
veghlutans. 

Krafa um tvöfaldan  
veg um Ölfusið
Ásta S. Stefánsdóttir, oddviti sjálf-
stæðismanna og framkvæmdastjóri 
Árborgar, segir að breikkun vegarins 
yfir Hellisheiði sé tvímælalaust til þess 
fallin að auka umferðaröryggi á þessum 
fjölfarna vegi. „Vonandi tekst að ljúka 
þessum framkvæmdum sem fyrst. 
Vonir standa til þess að framkvæmdir 
við breikkun vegarins á milli Hvera-
gerðis og Selfoss verði næsti áfanga 
verksins. Sá vegarkafli er einhver sá 
hættulegasti á hringveginum og afar 

brýnt að auka umferðaröryggi þar. 
Tryggja þarf að sú framkvæmd verði 
hugsuð til enda, það er að vegurinn 
verði nægilega breiður til að unnt sé 
með öruggum hætti að aðskilja akreinar 
í miðju, en mörgum þykir sem sá vegar-
kafli í Svínahrauni sem fyrst fékk víra-
vegrið á milli akgreina hafi ekki verið 
nógu breiður fyrir slíkt. Í tillögu að 
fjögurra ára samgönguáætlun sem nú 
liggur fyrir Alþingi er gert ráð fyrir að 
verja fjármunum til breikkunar vegar-
ins frá og með næsta ári og að byrjað 
verði á undirbúningi að brúargerð á 
Ölfusá á sama tíma,“ segir Ásta. 

Eggert Valur Guðmundsson, bæj-
arfulltrú Samfylkingarinnar í Árborg, 
segir að sínu mati eigi kaflinn um 
Ölfus að vera tveir plús tveir vegur. 
„Vegabætur yfir Hellisheiðina eru 
löngu tímabærar og í raun skrítið að 
það skuli ekki fyrir löngu verið farið í 
þessar framkvæmdir. Breikkun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis og Selfoss, 
er ekki síður mikilvæg framkvæmd, en 
hugmyndin er sú samkvæmt áætlunum 
Vegagerðarinnar að hefjast handa við 
þær framkvæmdir 2017. Þó að allar 
vegabætur séu af hinu góða er ég 
ósammála því að vegurinn um Ölfus 
verði 2x1 í stað 2x2 eins áður hafði 
verið ákveðið. Ný Ölfusárbrú hefur 
verið færð aftar í framkvæmdaröðina 
samkvæmt áætluninni, en bæjarráð 
Árborgar bókaði um mikilvægi þess á 
sínum tíma að byrjað yrði á veginum á 
undan brúnni. Gríðarlegur fjöldi íbúa 
fyrir austan fjall sækir vinnu á Reykj-
arvíkursvæðið, munu þessar vegabætur 
auka umferðaröryggi verulega, auk 
þess sem Suðurland allt styrkist sem 
búsetukostur fyrir fólk, þó að það sæki 
vinnu og nám á höfuðborgarsvæðið, 
segir Eggert Valur. 

Hvergerðingar  
á sama máli
Bæjarfulltrúar í Hveragerði virðast á 
sömu skoðun og félagar þeirra í Árborg. 
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hvera-
gerðisbæjar, segir að er ekki sé annað 
hægt en að vera ánægð með fram-
kvæmdir á Hellisheiði að undanförnu. 
„Umferðaröryggi er klárlega mun betra 
en áður var og víravegriðið skiptir þar 
miklu máli. Á sama tíma er sárgrætilegt 
að þurfa að óttast þær aðstæður sem 
geta skapast á þeim köflum þar sem 
vegurinn er ein akgrein svo ekki sé nú 
talað um þar sem vegurinn er ein akrein 
og hátt niður af veginum eins og er ofan 
við Hveradali á vesturleiðinni. 

Það verður fróðlegt að sjá hvernig 
vegurinn mun reynast í vetur og afar 

mikilvægt að brugðist verði við komi 
í ljós að þess sé þörf. Samkvæmt áætl-
unum verður ráðist í næsta áfanga á 
Suðurlandsvegi árið 2017. Ég vonast til 
að það verði tvöföldun á milli Hvera-
gerðis og Selfoss enda er umferðar-
þungi þar mikill og viðurkennt að veg-
urinn er mjög hættulegur. Þar myndi ég 
miklu frekar vilja sjá fjármuni nýtta til 
tvöföldunar heldur en í gerð mislægra 
gatnamóta þegar hringtorg geta vænt-
anlega gert sama gagn fyrir miklu lægri 
fjárhæðir,“ segir Aldís.  

Viktoría Sif Kristinsdóttir er bæjar-
fulltrúi Samfylkingarinnar þar í bæ. 
Hún segir mikilvægt að það sé búið 
að aðskilja akstursleiðir sem ætti að 
koma í veg fyrir hörmuleg slys sem 
hafa orðið í gegnum tíðina á þessari leið 

við framanákeyrslur. „Ég hef hinsvegar 
efasemdir um að hafa 2 + 1 á þessum 
fjölfarna og víðsjárverða vegi. Ég hefði 
viljað sjá 2 + 2 alla leið og ég óttast 
einnig veturinn og snjóþunga hans. 

Maður fær alltaf í magann þegar 
maður heyrir í sjúkrabílnum bruna 
fram hjá Hveragerði og upp á Heiði því 
maður óttast að orðið hafi hræðilegt 
slys. Með því að aðskilja akstursleiðir 
ætti alvarlegum slysum að fækka. Það 
hefur verið krafa bæjarstjórnar í Hvera-
gerði að vegurinn á milli Hveragerðis 
og Selfoss verði 2+2 og það er mikil-
vægt að hefjast handa sem allra fyrst. 
Þetta er fjölfarinn vegur sem íbúar á 
svæðinu nota daglega til að fara í skóla 
og vinnu svo dæmi sé tekið,“segir Vikt-
oría Sif.

Sæmundur á Selfossi hlaut tvær tilnefningar
-Íslandsklukka Grænlendinga

Bókaútgáfan Sæmundur á 
Selfossi, sem Bjarni bóksali 
Harðarson rekur, gerði það 

aldeilis gott þegar tilnefningar til Ís-
lensku bókmenntaverðlaunanna voru 
birtar. Tvær bækur úr flóru 14 titla út-
gáfunnar þetta árið fengu tilnefningar. 
Annarsvegar verðlaunabók Kims 
Leine, Spámennirnir í Botnleysufirði, 
fyrir þýðingu, og hinsvegar skáldsagan 
Leiðin út í heim eftir Hermann Stef-
ánsson, í flokki fagurbókmennta. 
Bókin sú hefur fengið rífandi góðar 
viðtökur, enda á ferðinni framúrskar-
andi skemmtileg bók sem veltir upp 
mörgum tilvistarlegum spurningum. 

Óhætt er að fullyrða að útgáfa 
Sæmundar á Spámönnunum sé stór-
virki. Bókin er listavel þýdd og öll 
ytri umgjörð hennar er vel úr garði 
gerð. Bókin er eitt af helstu meist-
araverkum norrænnar bókoaflóru á 
seinni tímum. Bjarni sagði í samtali 
við Suðra að hann væri ánægður 
með tilnefningarnar og bætti við: 
„Spámennirnir eftir Kime Leine er 

Íslandsklukka þeirra Grænlendinga, 
hreint og klárt meistaraverk sem ég 
hvet lesendur til að ná sér í.“ 

Bókin segir frá 18. aldar nýlendu-
samfélagi Dana í smábænum Sykur-
toppi á vesturströnd Grænlands. 
Kristniboðinn Morten Falck er illa 
farinn á sál og líkama og efast um 
sjálfan sig og köllun sína. Hann vill 
umfram allt komast burt en óttast að 

verða sendur heim í hlekkjum. Græn-
lenskur aðstoðarprestur hans tekst á 
við sorg sína og reiði. Kaupmaðurinn 
hefur tögl og hagldir í nýlendustöð-
inni en undir kraumar óvild milli 
heimamanna og nýlenduherranna. 

Inni í Botnleysufirði hafa kristnir 
Grænlendingar sagt sig úr lögum við 
Danaveldi undir forystu spámannanna 
Habakúks og Maríu Magdalenu. Þau 
hafa fundið sinn eigin sannleika og 
láta sig dreyma um frelsi, jafnrétti og 
bræðralag, þótt langt sé til byltingar-
borgarinnar Parísar. 

Kim Leine er danskur rithöfundur, 
fæddur 1961. Hann er hjúkrunar-
fræðingur að mennt og starfaði sem 
slíkur á Grænlandi árum saman. 
Fyrsta skáldsaga Leines, Kalak, kom 
út árið 2007. Í kjölfarið fylgdu Vald-
emarsdag, 2008, og Tunu, 2009. Spá-
mennirnir í Botnleysufirði litu svo 
dagsins ljós árið 2012 og í ár kom út 
bókin Afgrunden. Jón Hallur Stefáns-
son þýddi bókina. 

bgs

Ásta s. stefánsdóttir. Viktoría sif Kristinsdóttir. Aldís Hafsteinsdóttir. eggert Valur Guðmundsson.

ekið yfir Hellisheiði.  Mynd: Sigurður Bogi Sævarsson.
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Brottvísun albönsku fjölskyldnanna af landi brott um miðja nótt, áður 
en mál þeirra var til lykta leitt, var skammarleg. Nöturlegt næturverk 
sem gekk gegn vitund flestra um sæmilegt samfélag og umhyggju 

fyrir þeim sem minna mega sín. Sú staðreynd að tvö langveik börn voru á 
meðal þeirra sem var vísað burt skóp hneykslunar- og reiðiöldu sem er enn 
að rísa. Enda vísar hver á annan og enginn getur útskýrt hvað fór úrskeiðis.

Fjöldamörg dæmi eru um landvistarleyfi eða ríkisborgararétt af mannúðar-
ástæðum. Leiðirnar til að heimila fólkinu landsvist eru margar. Allt tal um að 
lög og reglur hafi skikkað Útlendingastofnun til að vísa fólkinu burt er rangt. 

Sá sem þetta skrifar var formaður Allsherjar-og menntamálanefndar Alþingis í 
nokkur ár. Misseri hvert lögðum við til við þingið að nokkur fjöldi einstaklinga 
fengi undanþágu frá reglum um ríkisborgararétt með lögum frá Alþingi. Þau 
dæmi skipta tugum ár hvert. Tvisvar á ári fórum við yfir lista umsókna og 
leiðarljósið var undanþága af mannúðarástæðum en stjórnvöldum er í lófa 
lagið að veita fólki hæli af þeim ástæðum. 

Engum reglum þarf að breyta til að slíkt sé gert og mál Bobbys Fischer er 
mörgum í fersku minni frá því fyrir rúmum áratug. Ég tók sem óbreyttur 
þingmaður þátt í þeirri afgreiðslu sem rann í gegnum þingið á einum degi, 
enda er vilji allt sem þarf þegar á reynir.

Einu leiðin til að ljúka þessu máli með sóma er að snúa ákvörðuninni við 
án tafar og bjóða albönsku fjölskyldunum að snúa til baka. Börnin fái þá 
læknisþjónustu sem þau þurfa og mál þeirra verði afgreidd með sanngjörnum 
hætti. Það er ómanneskjulegt að fólk sé komið í vinnu og börn í skóla og 
fyrirvaralaust og um miðja nótt rekið upp í rútu og úr landinu. Slík mál þarf 
að afgreiða strax með hagsmuni barnanna að leiðarljósi. 

Brottvísunin er ljótt mál sem kallast á við misgjörðir stjórnvalda fyrir seinna 
stríð, þegar landflótta gyðingum var neitað um landvist af óskiljanlegum 
ástæðum. Brottvísunina verður að leiðrétta strax, enda nöturlegt að fagna 
fæðingu frelsarans og minnast þess hvernig það bar til á sama tíma og þessi 
gjörð hefur ekki verið leiðrétt. 

Hvorki þingið né innanríkisráðherra geta haldið heim í jólafrí með sóma áður 
en þetta nöturlega næturverk hefur verið dregið til baka.

Björgvin G. Sigurðsson.

Nöturlegt  
næturverk

LEIÐARI

ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com 
UMBROT: Prentsnið, PRENTUN: Landsprent, 10.500 eintök. DREIFING:Íslandspóstur

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 10.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SUÐRI HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
3. TBL. 1. ÁRGANGUR 2015

Suðri inn á hvert heimili!

Þið ráðið sjálf 
hvort þið trúið því
Það var um þetta leyti
þarna suðurfrá - í miðausturlöndum. 
Þar var ungt par á ferli
konan kasólétt 
 - þeim var vandi á höndum. 

Öll mótelin vor’upptekin
og yfirbókuð gistiheimilin.

Og þannig byrjaði sagan af því
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Þau létu fyrirberast
inní fjárhúsi - með ösnum og kindum. 
En það var ósköp kósí
ekki ósvipað – gömlum biblíumyndum. 

Þar kom í heiminn – mannkyns von
hinn kunni Jesús Kr. Jósepsson. 
Hann endaði í jötunni
beint undir Betlehemstjörnunni.

Og þannig hljómar nú sagan af því
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Hallelúja!  

Og þannig hljómar nú sagan af því
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Svo rákinn nefið vitringar
sem fyrir rælni voru staddir þar. 
Þeir óðu inn með gras og gull
og eitthvað óríental jurtasull. 

Ó, Jósep sendi SMS. 
Ó, María, var bara furðu hress. 
Ó, barnið lá og snuðið saug
með bros á vör – og soldinn geislabaug 

Og þannig endar nú sagan af því 
þegar hann Jesús kom heiminn í. 

Já, þannig hljómaði sagan af því 
þegar hann Sússi kom heiminn í. 

Þið ráðið sjálf hvort þið trúið því
Amen 

Þetta er jólaguðspjall þeirra í Baggalúti 
við lag sem notið hefur vinsælda síðustu 
misseri og ár og er enn í miklu uppá-
haldi á mínu heimili. Eins og í öðru 
skreyta þeir sínum skemmtilega húmor 
inn í söguna en halda sig þó algjörlega 
við megin efnið. Mér finnst alltaf gott 
þegar aðrir en prestarnir túlka jólafrá-
sögnina. Það sýnir hvað þessi ótrúlega 
saga á sér margar víddir og hvað hún 
á greiðan aðgang að okkur. Um daginn 
fylgdist ég með stórum hópi barna úr 
Þjórsárskóla setja upp jólasöguna með 
sálmasöng, vitringum, englum, fjár-
hirðum, Jósep, Maríu, Jesúbarninu og 
öllu tilheyrandi. Mannréttindalögga 
Reykjavíkurborgar var hins vegar víðs 
fjarri og öryggissveitir vantrúarmanna 

sömuleiðis. Gleðin skein úr hverju and-
liti, jafnt barna sem fullorðinna. Við hér 
í uppsveitunum erum nefnilega ekki 
mikið fyrir öfgar, hvorki þegar kemur 
að trú né trúleysi. Og í aðdraganda há-
tíðar er mikilvægt að sporna við hvers 
kyns skorti, líka skorti á umburðarlyndi 
fyrir trú og kirkju. 

Í mínum huga snúast aðventa og jól 
um það að opna augun og leyfa hjart-
anu finna betra líf. Um það er sungið 
á helgum jólum: 
Sjá, himins opnast hlið, 
heilagt englalið, 
fylking sú hin fríða
úr fagnaðarins sal, 
fer með boðun blíða
og blessun lýsa skal
: , : yfir eymdadal. : , : 

Þetta er úr jólasálmi Björns Halldórs-
sonar í Laufási sem var fæddur 1823. 
Hann fangar erindi jólanna með sálmi 
sem hefur snert hjörtu fólks æ síðan. 
Himins opnast hlið, heilagt engla lið! 
Himinn sem opnast er lýsing á þeirri 
umgjörð sem færist yfir byggðir og ból 
á þessum tíma. Eins og alltaf eru að-
stæður okkar mismunandi og síbreyti-
legar frá einum jólum til annarra. En 
samt koma þau og boða gleði og frið. 
Það er vert að hafa í huga, ekki síst 
þegar við erum kvíðin eða sorgmædd, 
vegna ástvinamissis, vonleysis eða veik-
inda. Himins hlið eru líka opin fyrir 
tilfinningar og tár. Áfram segir í sálm-
inum góða: 

Með fegins fregn ég kem: 
Fæðst í Betlehem
blessað barn það hefur, 
er birtir Guð á jörð, 
frið og frelsi gefur
og fallna reisir hjörð. 
: , : Þökk sé Guði gjörð. „: , :
 
Jólin eru fegins fregn, því vonin og kær-
leikurinn mæta okkur í hinu smáa, í 
barninu. Aðventan er því ekki síst 
undirbúningur hið innra, því hjartað 
er staðurinn. Bústaður tilfinninga og 
heimili vonar. Það orðar annað skáld, 
Einar Sigurðsson í Heydölum fallega 
í jólasálmi sínum Nóttin var sú ágæt 
ein. En Kvæði af stallinum Kristí sem 
er upprunalegt heiti sálmsins kom fyrst 
út á prenti árið 1612. Kvæðið er alls 28 
erindi auk viðlags en aðeins sjö þeirra 
eru tekin upp í sálmabók kirkjunnar. Í 
einu þeirra segir: 

Þér gjöri eg ei rúm með grjót né tré, 
gjarnan læt ég hitt í té, 
vil ég mitt hjarta vaggan sé, 
vertu nú hér minn kæri. 
Með vísnasöng ég vögguna þína hræri. 

Samkvæmt þessu er okkur ætlað að 
gera hjartað að jötu og tíminn fram 
að jólum því ætlaður til jötuundirbún-
ings. Hann getur til dæmis falist í því 
að gefa af sér til samferðarfólksins og 
líta til okkar minnstu bræðra og systra, 
flótamanna, stríðshrjáðra og fátækra. 
Að ógleymdu því að njóta samvista með 
sínum nánustu, treysta böndin og láta 
ilm og söng jólanna hreyfa við sér. 

Kæru Sunnlendingar. 
Hér hefur verið farið út um víðan völl. 
Baggalútur, Björn í Laufási og Einar 
í Heydölum. Hver túlkar boðskapinn 
með sínum hætti en allt ber þó að sama 
brunni. Jólin eiga við okkur erindi. Mér 
finnst dálítið góð lokahendingin hjá 
þeim Baggalútsmönnum þegar þeir 
hafa rakið fæðingarsöguna í Betlehem: 
Þið ráðið sjálf hvort þið trúið því.

Að lokum þetta: Ég er á því að að-
ventan og jólin séu þess megnug að 
draga fram allt það besta í okkur. Ég 
er líka á því að jólin boði kærleika sem 
er sterkari en allt sem til er í heiminum 
okkar. Og ég trúi því að ef við gefum 
þessum kærleika pláss í hjörtum okkar 
þá getum við bætt líðanina, styrkt sam-
félag okkar og breytt til betri vegar. Og 
ég er líka sannfærður um að himinninn 
sem jólin opna okkur er góður staður 
og öruggur bæði fyrir lifendur og látna. 
Þið ráðið sjálf hvort þið trúið því.

Guð gefi ykkur friðsæla aðventu og 
gleðileg jól!

Óskar Hafsteinn Óskarsson 
Hruna

Eyjamyndir Sigurðar
í Safnahúsinu
Laugardaginn 5. desember opn-

aði málverkasýning Sigurðar 
K. Árnasonar í Einarsstofu, 

Safnahúsi í Vestmannaeyjum. Sýn-
ingin verður opin alla virka daga 
10-18 og á laugardögum 13-16 eða á 
opnunartíma Safnahúss og stendur til 
áramóta. Sigurður er fyrsta barn hjón-
anna Helgu Sveinsdóttur, Þórðarsonar 
frá Mýrum og Gamla Hrauni og Árna 
Magnússonar, Jónssonar, Valdasonar 
frá Steinum undir Austur Eyjafjöllum, 
en kona hans var Guðríður Jónsdóttir 
frá Ytri Skógum í sömu sveit. Þau 
fluttu til Eyja frá Minni Borg árið 1911. 
Magnús, föðurafi Sigurðar, fékkst við 
sjómennsku og grjóthleðslur og var 
kallaður „Mangi grjót“. 

Myndirnar sem Sigurður sýnir að 
þessu sinni tengjast allar Vestmanna-

eyjum og sýna margar hverja æsku-
stöðvarnar sem nú eru komnar undir 
hraun. Tengslin við Vestmannaeyjar 
hafa aldrei slitnað og sýndi hann á 
listahátíðinni, Dagar lita og tóna á 
hvítasunnu 1996. Þá gaf hann Vest-
mannaeyjabæ málverk eftir sig sem 
er góð viðbót við glæsilegt listasafn 
bæjarins. 

Listvinir Safnahúss

Auglýsingasíminn er 

578 1190

séra Óskar Hafsteinn Óskarsson.



Jóla
dagar

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.X-HM21 hljómflutningstæki 

með dokku fyrir síma eða 
spjaldtölvu. Til í hvítu og svörtu.

XW-LF1-K/W
2x40mm full range BlueTooth hátalarar

m. Dynamic Range Control.

kr. 29.900,-

Heimabíómagnarar. 
Kraftmiklir og 

ómótstæðilegir.
Verð frá kr. 55.900,-

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, 

ferðalagið, gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

Verð frá kr. 3.990,-

kr. 45.900,-
kr. 8.690,- kr. 23.900,-

Hljómtækjastæða

PIX-EM-12 - 2 X 30W - CD MP3 og WMA afspilun - FM Útvarp m. 
30 stöðva minni - RDS stuðningur - Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

kr. 35.900,-

PL-990 Reimdrifinn 
- Alsjálfvirkur 
- Innbyggður 
formagnari

Plötuspilari

Gæðavörur sem 
gleðja og gagnast

Opnunartími alla daga til kl. 21.00

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333

25
ÁR 

HJÁ

Pottar og pönnur 
fagmannsins

Expresso-
kaffivél, 

hálfsjálfvirk. 
Einfaldur 

og tvöfaldur 
skammtari.

Frábært verð:

kr. 14.900,-

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 

vinsæl.

kr. 9.900,-

kr. 12.900,-

SmartControl
Sport 197s

Rakvél

Silk-Épil 5 
háreiðingartæki. 

Bikini-Styler 
fylgir frítt með í 

desember.

kr. 14.900,-

Jólatilboð
Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

kr. 69.900,-
Jólatilboð

Braun hárblásari
hd550

kr. 7.990,-



Riddaragarði | Sími 895 6962

Vélaleiga og 
efnisflutningar

Óskum sunnlendingum 
svo og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.
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Fjölbreytt myndlistarnámskeið 
í Listasafni Árnesinga
Listasafn Árnesinga býður upp á 

fjölbreytt myndlistarnámskeið 
hjá Guðrúnu Tryggvadóttur 

myndlistarkonu eftir áramótin. Guð-
rún nam myndlist í Akademie der 
Bildenden Künste í München 1979-
83, École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts í París,1978-79 og Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands 1974-78. 
Hún hefur unnið til viðurkenninga og 
haldið fjölda sýninga bæði hér heima 
og erlendis en undanfarin ár hefur hún 
rekið umhverfisvefinn Náttúran.is, sem 
hún stofnaði 2006. 

Guðrún hefur kennt við gamla 
Myndlista- og handíðaskólann og 
við Listaháskóla Íslands. Þetta er því 
einstaklega spennandi tækifæri fyrir þá 
sem vilja spreyta sig á myndlistinni að 
nema hjá framúrskarandi listamanni á 
borð við Guðrúnu. 

Guðrún stofnaði RÝMI - Mynd-
menntaskóla, haustið 1992, þá ný-
komin heim frá Bandaríkjunum, en 
skólinn var aðeins starfræktur þennan 
eina vetur því hún flutti aftur til Þýska-
lands vorið 1993. Guðrún stýrði skól-
anum, skipulagði allt nám og kynn-
ingar og fékk aðra myndlistarmenn 
með sér til að leiðbeina á námskeiðum. 
Í RÝMI voru einnig fluttir fyrirlestrar 
og haldnar sýningar og ýmis helgar-
námskeið í hugmyndafræði og tækni-
útfærslum. Aðsókn vargóð en um 250 
nemendur sóttu þar nám á vetrar- og 
vorönn 1992-93. 

Nú býðst Sunnlendingum að njóta 
góðs af reynslu Guðrúnar með þátttöku 
í fjölbreyttum myndlistarnámskeiðum 
í Listasafni Árnesinga undir yfirheitinu 
LISTRÝMI. Hægt er að panta gjafakort 
fyrir öll námskeiðin en þau eru:  

Allir geta teiknað!  
- Teikning 1
Undirstöðuatrið teikningar. Þjálfun í 
að horfa á myndefnið með hreinum 
huga og koma til skila með fjöl-
breyttum tækniaðferðum. Unnið út 
frá verkefnum jafnframt því sem lögð 
er áhersla á að skissa og halda utan um 
eigin hugmyndir. 

7 janúar - 18. febrúar 2016. Á 
fimmtudögum frá kl. 18: 00 - 20: 30, 

Vatnslitamálun - Málun 1
Undirstöðuatriði málunar með vatns-
litum og blandaðri tækni. Kafað í lita- 
og formfræðina, bæði á efnislegan 
og persónulegan hátt. Unnið út frá 

verkefnum, tilraunum og eigin hug-
myndum. 

10. mars - 28. apríl 2016. Á fimmtu-
dögum frá kl. 18: 00 - 20: 30. 

Fjarvídd og aðrar víddir  
- Teikning 2
Undirstöðuatriði fjarvíddar, að koma 
rými til skila á myndfletinum. Auk 
klassískrar fjarvíddarteikningar gefa 
litir og form, rými og fjarlægðir til 
kynna. 

30. jan. - 20. febrúar 2016. á laugar-
dögum frá kl. 11: 00 - 13: 30

Módelteikning - Teikning 3
Teiknun og málun eftir lifandi fyrir-

mynd. Styttri og lengri stellingar og 
áhersla lögð á fjölbreytta tækninotkun. 

12. mars - 2. apríl 2016. á laugar-
dögum frá kl. 11: 00 - 13: 30. 

Olíumálun - Málun 2
Gerð og meðferð olíulita. Lögð áhersla 
á að gera tilraunir með ýmsar aðferðir 
til að kanna möguleikana sem olíu-
tæknin býr yfir. Vinnustofa fyrir fólk 
sem hefur þegar einhverja reynslu af 
því að mála með olíulitum. 

9. - 30. apríl 2016. Á laugardögum 
frá kl. 11: 00 - 14: 30. 

Skráning á gudrun@tryggvadottir.
com og frekari upplýsingar á tryggva-
dottir.com og í síma 863 5490.

Í hinni bráðskemmtilegu ný-
útkomnu bók „Þá hló Skúli“ 
segir frá æviminningum Skúla 
Alexanderssonar, fyrrverandi 
al þingismanns. Bókin er eftir 
Óskar Guðmundsson og er 
kosta góð bók og vel skrifuð, 
enda viðfangsefnið með 
skemmti legri mönnum.
Þar segir Skúli m.a. frá tveimur 
skemmtilegum vísum. Gefum Skúla 
orðið: Sú saga var sögð af tveimur 
vinum sem voru báðir miklir gleð-
skaparmenn og snjallir iðnaðar-
menn, þeim Lúðvík Kemp smið og 
verkstjóra og Hirti Laxdal, rakara 
staðarins, Sauðárkróks, að þeir hefðu 
skipst á sendingum á friðardaginn – 
að loknu stríði. 

Lúðvík sendi þessa kersknisvísu 
á vin sinn.
Sveiflað er fánum og sunguið er lag.
Sefur nú enginn sem frjáls verður
   talinn.
Blindfullir eru þeir báðir í dag
bartskeri Laxdal og félagi Stalín.

Ekki kunni Hjörtur að taka þessu 
skensi þegjandi. Hann fékk til liðs 
við sig Stefán Vagnsson alþýðuskáld 
og honum var falið að skjóta á Kemp 
hinum megin. Stefán fékk að vita 
að Kemp væri staddur norður í 
Fljótum.

Hitler er dauður og horfinn sem pest.
Himmler tók eitur og dysjast í gjótum.
Quisling þeir hengja sem kött „fyrir rest“
en Kemp liggur blindfullur norður 
          í Fljótum.

Af Facebooksíðu  
Sigurdórs Sigurdórssonar.

VÍSNAÞÁTTUR

Saga Þorlákshafnar komin út
Það var árið 2001 sem ákveðið var 

að fá Björn Pálsson, þá héraðs-
skjalavörð Árnessýslu, til að skrifa sögu 
Þorlákshafnar frá árinu 1930 til 1990. 
Af tilefni þess að bókin er nú að koma 
úr prentun var efnt til útgáfuveislu á 
Bæjarbókasafni Ölfuss í Þorlákshöfn kl. 
17: 00-18: 00 föstudaginn 27. nóvember. 

Bókin spannar spennandi tímabil í 
sögu staðarins, þar sem ungt og athafna-
samt fólk ákveður að koma til Þorláks-
hafnar, byggja hús og flytja hingað með 
fjölskyldur sínar. Smám saman verður til 
þorp sem býr að athafnagleði, virku fé-
lagslífi, framtakssemi og samtakamætti 
þeirra sem hingað fluttu. 

Á bakhlið bókarinnar skrifar hand-
ritshöfundur „hér er brugðið upp 
myndum af framkvæmdum í Þor-
lákshöfn, fyrirtækjum, félögum og 
lífsháttum íbúa. Hundruð ljósmynda 
og teikninga hjálpa lesanda að rata 
þær söguslóðir. Skráðir íbúar árið 
1950 voru fjórir, 523 árið 1970 og 1218 

við sögulok árið 1990. Nefnd eru öll 
íbúarhús byggð á 20 árum frá 1951, 
íbúa getið og hvaðan þeir komu. Fjöl-
skyldumyndir eru af nær öllum þeim 
sem þar höfðu tekið sér búsetu fyrir 
árið 1971 og teljast því frumbyggjar 
Þorlákshafnar. “

Guðrún við eitt verka sinna.



www.fagport.is
Sími :  893-0003

sérhæfum okkur 

í uppsteypu

Fag p or te h f.

Með yfir 30 ára reynslu leggjum við hjá Fagport 
áherslu á hraða í verki og vönduð vinnubrögð.
Í samstarfi við Tyrfing og Þórdísi í 
Meiri-Tungu var 700 m2 uppeldishús steypt upp 
og gert fokhelt á aðeins 7 vikum. 

www.fagport.is
Sími :  893-0003
fa g p o r t @ v o r t e x . i s

700 fermetrar á 7 vikum

Selfossi • Austurvegur 3-5
Hveragerði • Sunnumörk 2

Almar bakari óskar 
viðskiptavinum sínum 

og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar 

á komandi ári.

Almar Bakari
Selfossi, S. 482 2829
Hveragerði, S. 483 1919

Sunnumörk 2

Austurvegur 3-5

óskar sunnlendingum 
gleðilegra jóla

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
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Dynkur styrkir Ólafsvallakirkju 
Lionsklúbburinn Dynkur var 

stofnaður fyrir einu og hálfu 
ári. Klúbburinn hefur starfað 

af miklum krafti síðan þá en aðsetur 
hans er í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Á dögunum hélt Dynkur jólafund 
sinn og notaði tilefnið og afhenti 
sóknarnefnd Ólafsvallakirkju 300.000 
krónur með því að gefa vinnuframlag 
við þökulagningu kirkjugarðsins. 

Snæbjörn Guðmundsson, gjald-
keri sóknarnefndar, tók við gjafabréfi 
sem Guðmundur Sigurðsson, ritari 
fjáröflunarnefndar, afhenti honum. 
Þá var Matthildi Vilhjálmsdóttur á 
Hlemmiskeiði þökkuð mikil aðstoð 
við ungmennaskipti Lions í sumar 
með þartilgerðri nælu sem Björgvin 
G. Sigurðsson, formaður Dynks, af-
henti henni. 

Litríkt haust hjá Fræðsluneti Suðurlands að ljúka
Óhætt er að segja að haustið 

hjá Fræðsluneti Suðurlands 
á Höfn hafi verið blómlegt. 

Haldnar voru tvær námsleiðir eftir 
námskrá Fræðsumiðstöð Atvinnu-
lífsins (FRÆ), annað kallast Skrefin 
og snýst um að auka færni í lestri og 
ritun, farið er ansi vel í alla grunna ís-
lenskunnar á 60 kennslustunda nám-
skeiði sem var í umsjá Zophoníasar 

Torfasonar íslenskukennara við FAS. 
Listasmiðjan er orðin af árlegri hefð 
hér á Höfn og nýtur mikilla vinsælda 
og er frábær tenging við allt það góða 
starf sem unnið er í Vöruhúsinu. Þetta 
árið var listasmiðjan tengd myndlist 
og var farið í teikningu og allt sem 
henni tengist, námskeiðið er 120 
kennslustundir og var í umsjón Þið-
rikar Emilsson myndlistarkennara við 

FAS. Þjóðbúningasaumanámskeiðið 
fór vonandi ekki framhjá neinum en 
hér sátu 10 konur stíft við, 4 helgar og 
saumuðu sér sinn þjóðbúning í um-
sjón Guðrúnar Hildar Rósenkjær hjá 
Annríki. Afraksturinn var svo frum-
sýndur hér í Nýheimum og á sama 
tíma var stofnað Þjóðbúningafélag 
Hornafjarðar. 

Á Höfn eru nemendur í svoköll-
uðum Menntastoðum, sem er undir-
búningsbraut fyrir háskólabrú en með 
útskrift af henni útskrifast nemendur 
með stúdentspróf. Menntastoðir eru 
kenndar í fjarnámi með staðlotum. 
Íslenska I og III fylltust af nemendum 
og gengið hefur fram úr vonum með 
báða hópa og svo hefur hópur Ís-
lendinga skellt sér á dönsku námskeið 
hjá Frede sem er danskur farkennari 
hér staddur í vetur. 

Haldin hafa verið námskeið í 
notkun spjaldtölva og hin sívinsælu 
námskeið í FabLab fyrir fatlaða Horn-
firðinga. Ekki hefur mikið borðið á 
stökum námskeiðum þó sló Dóri í 
Pakkhúsinu í gegn með námskeiði 
í tapasgerð þar sem 17 manns gerðu 
sér glaðan dag á spænska vísu. Fyrir 
utan allt þetta hefur hið hefðbundna 
staðið fyrir sínu eins og námskeið 
fyrir starfsfólk sveitarfélagsins sem 
þetta árið snérist um streitu og auð-
vitað skyndihjálp. Árið endar svo 
með fagnámskeiði í fiskvinnslu sam-
kvæmt námskrá FRÆ fyrir starfsfólk 

Skinney Þinganes. Einnig er desem-
bermánuður undirlagðu próftöku 
nemenda sem þess óska frá háskólum 
landsins. 

Í lok árs hættir Nína Sibyl en Eyrún 
Unnur Gunnarsdóttir tekur við 
hennar starfi hjá Fræðsluneti Suður-

lands og Háskólafélagi Suðurlands. 
Við þökkum ykkur kærlega fyrir 

samvinnuna og samveruna og 
hlökkum til að starfa með ykkur 
öllum á nýju ári. 

Gleðileg jól.  
Magga Gauja og Nína Sibyl

sigurður björgvinsson, skarði, er siða-
meistari klúbbsins og flutti fundinum 
ljónsöskrið sem er fastur liður í Lions. 

bjarni birgisson, blesastöðum, matreiddi af list ofan í gestina og sker hér á 
diska hjónanna bjarna og bryndísar frá Fjalli. 

snæbjörn tekur við gjafabréfi sem 
Guðmundur afhenti fyrir hönd Dynks. 

björgvin nælir þakklætisnælu Lions 
í matthildi.

bjarni Harðarson var gestur fundar-
ins og las úr verðlaunabókinni spá-
mennirnir í botnleysufirði.

Kirkjukór Stóra-Núps- og Ólafsvallasókna: 

Hljómdiskur 
með sálmum 
sr. Valdimars 
kominn út
Hljómdiskurinn, „Ó, syng 

þínum Drottni„, með 
nokkrum völdum sálmum 

sr. Valdimars Briem (1848-1930) á 
Stóra-Núpi kom út nú í byrjun des-
ember. Það er Kirkjukór Stóra-Núps- 
og Ólafsvallasókna sem syngur 
sálmana undir stjórn Þorbjargar Jó-
hannsdóttur organista. Af þekktum 
sálmum sem kórinn syngur má nefna 
„Þú Guð sem stýrir stjarnaher“, „Ég 
horfi yfir hafið“, „Í dag er glatt í 
döprum hjörtum“ og „Nú árið er 
liðið“. En alls eru á diskinum sungnir 
ellefu sálmar úr sjóði sr. Valdimars 
sem tvímælalaust má flokka sem eitt 
besta og afkastamesta sálmaskáld 
okkar Íslendinga. Auk sálmanna leika 
þau nokkur orgelverk á diskinum 
Þorbjörg Jóhannsdóttir organisti og 
Haukur Guðlaugsson, fv. söngmála-
stjóri kirkjunnar. 

Upptökur á diskinum fóru fram 
í Skálholtskirkju sl. vor og var öll 
hljóðvinnsla unnin af Halldóri 
Víkingssyni. Umgjörðin utan um 
hljómdiskinn er sérlega vönduð en 

á forsíðu er málverk af sálmaskáldinu 
sr. Valdimar Briem eftir Ásgrím 
Jónsson listmálara. Þá eru einnig 
myndskreytingar við einstaka sálma 
eftir Katrínu Briem. Sóknarprestur-
inn, sr. Óskar Hafsteinn Óskarsson, 
ritar formála og fjallar þar um sálma-
kveðskap sr. Valdimars. Hljómdisk-
urinn „Ó, syng þínum Drottni“ er 
seldur í Sunnlenska bókakaffinu á 
Selfossi en auk þess er hægt að nálgast 
diskinn hjá kórfélögum í Kirkjukór 
Stóra-Núps- og Ólafsvallasókna en 
kórinn og organistinn, Þorbjörg Jó-
hannsdóttir standa að verkefninu. 

Suðri kemur næst út  
fimmtudaginn 14. janúar

NÆSTA BLAÐ
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Ferðaþjónustan er stóriðja Sunnlendinga
Ragnheiður Elín Árnadóttir hefur í mörgu að snúast sem iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra, auk þess að vera oddviti Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi. Suðri tók Ragnheiði Elínu tali um ráðherrastarfið 
og helstu verkefnin í annasömu ráðuneytinu, sem meðal annars fer 
með ferðmálin sem hafa vaxið stórum á liðnum árum og eru nú ein 
stærsta atvinnugrein landsins að ógleymdum iðnaðinum. 

- Hvernig hefur ráðherrastarfið verið, 
hvað kom mest á óvart við starfið? 

„Ráðherrastarfið er klárlega eitt 
það skemmtilegasta starf sem ég hef 
gegnt. Það er fjölbreytt og í öllum 
þeim málaflokkum sem ég ber ábyrgð 
á er mikil gróska. Það eru forréttindi 
að taka þátt í að byggja upp og efla 
hinar mismunandi atvinnugreinar, 
hvort sem um er að ræða nýsköpun, 
ferðaþjónustu, hönnun eða iðnað, 
stóran sem smáan. Ég bý að því að 
hafa verið aðstoðarmaður ráðherra í 
9 ár þannig að ég hugsa að starfið hafi 
kannski komið mér minna á óvart en 
þeim sem koma að þessu frá grunni. 
En auðvitað er alltaf eitt og annað sem 
maður lærir og upplifir sem maður 
hafði aðrar hugmyndir um – en engin 
stórmál. Ég er mjög ánægð í starfi, 
verkefnin eru mörg og misjöfn og ég 
hef yfir engu að kvarta.“
- Hveru eru helstu markmiðin í ráðu-
neytinu á kjörtímabilinu? 

„Það hafa nokkur mál verið í for-
grunni á kjörtímabilinu, enda margir 
málaflokkar sem ég ber ábyrgð á. Heilt 
yfir hef ég lagt áherslu á einföldun 
regluverks og bætt umhverfi atvinnu-
lífsins. 

Ferðamálin hafa verið áberandi. Þar 
hefur verið mikill vöxtur og fjölmörg 
verkefni og áskoranir sem hafa fylgt 
þeim sem við höfum verið að vinna 
að. Nú nýverið kynnti ég ásamt Sam-
tökum ferðaþjónustunnar nýjan Veg-
vísi í ferðaþjónustu þar sem við erum 
að horfa til framtíðar og þar liggja 
fjölmörg verkefni sem við þurfum að 
vinna að til að styrkja grunn ferða-
þjónustunnar enn frekar. Við höfum 
einnig unnið markvisst að einföldun 

regluverks í greininni og svo mætti 
lengi telja. 

Nýsköpunarmálin eru einnig vax-
andi málaflokkur og gleðilegt að sjá 
það gríðarlega mikla nýsköpunar-
starf sem á sér stað bæði í nýjum og 
starfandi fyrirtækjum. Við erum að 
leggja lokahönd á aðgerðaráætlun fyrir 
frumkvöðla og sprotafyrirtæki sem við 
höfum unnið í samráði við nokkur 
hundruð manns úr greininni sjálfri og 
hafa drög að henni þegar verið kynnt 
á vefsíðu ráðuneytisins. Þar erum við 
að horfa á fjölmarga þætti til að styrkja 
umgjörð þessara mála enn frekar og 
ýta undir frekari vöxt. 

Einnig vil ég nefna að við lukum 
við það áratuga baráttumál að jafna 
kostnað við dreifingu raforku í dreif-
býli og þéttbýli, sem og að jafna hús-
hitunarkostnað á svokölluðum köldum 
svæðum sem einnig hafði verið unnið 
að um áratuga skeið. Þannig að ég get 
með góðri samvisku sagt að talsverður 
árangur hafi náðst í orkumálum í 
minni tíð.“

- Eiga Sunnlendingar von i upp-
byggingu á iðnaði en lengi hefur verið 
mikil skekkja, þar sem hér er framleitt 
mikið af rafmagninu en úrvinnsla lítil? 

„Það er erfitt fyrir mig að spá til um 
hvað verði – enda er það fyrirtækjanna 
sjálfra að ákveða hvar þau vilja setja 
sig niður. Þessi umræða er ekki ný en 
ég sé ekkert því til fyrirstöðu að við 
sjáum vöxt í uppbyggingu margvíslegs 
iðnaðar á Suðurlandi á næstu árum. 
Ef við nefnum orkufrekan iðnað sér-
staklega þá hefur Sveitarfélagið Ölfuss 
meðal annars lagt mikla vinnu í að 
skipuleggja sín iðnaðarsvæði og þar er 
höfnin og áform um stækkun hennar 
mikill styrkleiki. Innviðirnir á Suður-
landi eru til staðar og ég held að það sé 
einungis tímaspursmál þangað til við 
sjáum hreyfingu í þessum málum hér. 

Svo má auðvitað ekki gleyma hinni 
„stóriðjunni“ sem við sjáum byggj-
ast upp á Suðurlandi sem er ferða-
þjónustan. Þar liggja mörg tækifæri á 
næstu árum. Ég hlakka til að mynda til 
að sjá áformin um uppbyggingu „nýju 
gömlu húsanna“ verða að veruleika á 
Selfossi á næstu árum, nýja gestastofu 
á Klaustri sem lengi hefur verið í 
undirbúningi svo einhver dæmi séu 
nefnd.“
- Er hægt að gera meira fyrir garð-
yrkjuna í lækkun rafmangsverðs, ef 
svo er hvað helst? 

„Við höfum tekið þessi mál nokkuð 
föstum tökum á kjörtímabilinu. Garð-
yrkjan er nú þegar að fá töluverðar 
niðurgreiðslur á raforkuverði og 
greiðir raunar einungis um 11% af 
dreifikostnaði raforku. Það er erfitt að 
ætla að lækka það mikið meira. Helsta 
vandamálið liggur frekar í orkukostn-
aðinum og aðstæðum þessara fyrir-
tækja sem mörg hver nota álíka mikla 
orku og heilt þorp og vilja eðlilega að 
það verði litið í meira mæli til þeirra 
sem „stórnotenda“ en nú er gert. Þar 
semja þau hinsvegar sjálf við viðkom-
andi orkusala og hafa val um hvert 
þau beina viðskiptum sínum. Ég get 
tekið undir þau sjónarmið að það þurfi 
að skoða þessi mál frekar og þetta er 
eitt af því sem við erum að vinna að 
með þeim.“
- Nú var náttúrupassinn umdeildur, 
hvaða leiðir eru mögulegar í staðinn? 
Kom þér á óvart hvaða viðtökur hann 
hlaut? 

„Já, það kom mér nokkuð á óvart 

hversu umdeildur náttúrupassinn 
reyndist vera. Sérstaklega í ljósi þess að 
ýmsir aðilar höfðu á undan mér talað 
fyrir og lagt til einhvers konar útfærslu 
á nátturupassa, t.a.m. í aðdraganda 
síðustu kosninga. Ég er enn þeirrar 
skoðunar að þetta hafi verið einföld 
og góð leið til að afla aukinna tekna til 
uppbyggingar á ferðamannastöðum. 
En það þýðir ekki að velta sér upp úr 
því heldur halda áfram enda nóg af 
verkefnum framundan í ferðaþjón-
ustunni. 

Við höfum verið að fjármagna þá 
uppbyggingu sem náttúrupassanum 
var m.a. ætlað að fjármagna á kjör-
tímabilinu með auknum framlögum á 
fjárlögum, enda má færa sterk rök fyrir 
því að verja skuli hluta þeirra auknu 
skatttekna sem af greininni koma til 
fjárfestinga í innviðauppbyggingu. 
Við erum að gera breytingar á virð-
isaukaskattskerfinu, minnka bilið 
á milli þrepanna og fækka undan-
þágum. Þetta hefur áhrif á þær tekjur 
sem ferðaþjóðnustan er skila í formi 
skatttekna.“

- Hvernig varð Vegvísirinn til? 
„Eins og ég nefndi hér áðan þá 

kynntum við í byrjun október nýjan 
Vegvísi í ferðaþjónustu sem er af-
rakstur góðs samstarfs okkar og SAF. 
Þar eru áherslur lagðar og forgangs-

verkefni skilgreind. Það sem við 
sáum að skorti kannski mest á var 
samhæfing. Ferðaþjónustan er víð-
tæk atvinnugrein sem hefur marga 
snertifleti út um samfélagið allt, við 
mörg ráðuneyti, stofnanir o. fl. Við 
settum því á fót Stjórnstöð ferðamála 
sem í sitja fjórir ráðherrar, fulltrúar 
sveitarfélaganna og fulltrúar Samtaka 
ferðaþjónustunnar til að auka sam-
hæfinguna. Stjórnstöðin er samræm-
ingarvettvangur, ríkis sveitarfélaga og 
greinarinnar sjálfrar sem ætlað er að 
stytta boðleiðir og bæta verklag og ég 
bind miklar vonir við að þetta starf 
verði árangursríkt. 

Ég er búin að fara um allt land ásamt 
Samtökum ferðaþjónustunnar til að 
kynna Vegvísinn og viðtökurnar hafa 
vægast sagt verið frábærar á þeim 14 
fundum sem haldnir hafa verið. Sem 
þarf kannski ekki að koma á óvart 
sé horft til þess að Vegvísirinn var 
unnin með aðkomu yfir 1.000 manns 
á 50 fundum um allt land. Þannig að 
eignarhaldið er mjög dreift og Veg-
vísirinn endurspeglar vel það sem fólk 
telur að þurfi að leggja áherslu á. Ég 
bind því miklar vonir við þetta verk-
efni og hlakka til að vinna að þessu á 
næstu misserum.“
- Hvað með tvöföldun Suður-
landsvegar, nú er rætt um útfærslu á 
breikkun, viltu sjá Ölfusið tvöfalt eða 
dugar þrígreining? 

„Tvöföldum vegarins er það sem 
stefnt skal að og mál sem við þing-
menn höfum stutt heilshugar. Mér 
finnst skipta máli að hlusta á áherslur 
Sunnlendinga í því máli og mun sem 
þingmaður styðja við þær þegar 
kemur að því að forgangsraða í sam-
göngumálum. “ bgs

 „Garðyrkjan er nú 
þegar að fá töluverðar 
niðurgreiðslur á raforku-
verði og greiðir raunar 
einungis um 11% af 
dreifikostnaði raforku.“

„Það kom mér nokkuð á 
óvart hversu umdeildur 
náttúrupassinn reyndist 
vera. Sérstaklega í ljósi 
þess að fjölmargir aðilar 
höfðu á undan mér 
talað fyrir og lagt til 
einhvers konar útfærslu 
á nátturupassa, t.a.m. 
í aðdraganda síðustu 
kosninga.“

ráðherrann í réttum. Tungnaréttir sóttar með.

ragnheiður ásamt sonum sínum og þeim Knúti og Helenu í Friðheimum.

ragnheiður á blómstrandi dögum í Hveragerði í sumar.

Iðnaðarráðherrann ragnheiður elín á vettvangi, ásamt þeim Ingvari Pétri Guðbjörnssyni t.v. , aðstoðarmanni sínum, 
og Ingva má Péturssyni.
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Sælureitur 
á Suðurlandi

Sími / Tel. 488 7040

Sauna 
Heitir pottar

- - - 
Sauna 

Hot pools 

Sundlaugin Hellu

Sumaropnun / Opening Hours:
Virka daga / Mon - Fri: 6:30 - 21:00
Laugard.-Sunnud. / Sat-Sun: 10:00 - 19:00

Vetraropnun / Opening Hours:
Virka daga / Mon - Fri: 6:30 - 21:00
Laugard. - Sunnud. / Sat - Sun: 12:00 - 18:00

Hægeldaður lax af 
jólaseðli Tryggvaskála
Knekkebröd 

150 gr rúgmjöl
125 gr hveitiklíð 
300 gr hveiti
15 gr salt
25gr vatn
25 gr ger
55 ml bjór 
25 gr hunang
225 gr súrmjólk

Öllum efnunum er blandað saman í 
hrærivélaskál og hnoðað í 10 mínútur. 
Síðan þarf að vinna deigið í samfellda 
kúlu, pakka því í plast og láta það standa 
á borðinu í 5 klukkutíma. Að því loknu 
er deiginu skipt í 10-15 hluta sem flattir 
eru út mjög þunnt. Þetta er síðan sett á 
bökunarplötu, með bökunarpappír, og 
bakað á 180° C í 7-8 mínútur. 

Rifsberja Chutney
200 gr rifsberjahlaup
100 gr rifsber

Unnið saman í matvinnsluvél í 10-15 
sekúndur

Létt sýrðar gúrkur
Skerið eina agúrku í 5 mm þykkar 
skífur. Takið síðan 15 ml af ediki,  
t.d. hvítvínsedik eða eplaedik, 30 ml 
af ólífuolíu og blandið saman við 
gúrkurnar. Myljið síðan svartan pipar 
yfir þetta, eftir smekk, og leyfið þessu 
að liggja í nokkrar mínútur.  

Laxinn grafinn
30 gr púðursykur
30 gr salt
30 gr þurrkað dill
Rifin börkur af hálfri sítrónu

Fljótlegast er að kaupa lax sem búið 
er að beinhreinsa og roðfletta en að 
sjálfsögðu er hægt að nota heilan lax 
og gera það sjálfur. Best er að grafa lax-
inn í um 30 mínútur en að þeim tíma 
loknum er hann skolaður og skammt-
aður í hæfilega stór stykki. Uppskriftin 
hér að ofan miðast við eitt gott laxaflak 
en hægt er að minnka hana eða stækka 
eftir þörfum.

Laxinn eldaður
Þegar búið er að skammta laxinn er 
nauðsynlegt að setja hvert stykki í 
poka sem hægt er að loka, svokallaða 
zip lock poka. Því næst er vatn sett í 
pott og það hitað að 50°C. Þegar því 
hitastigi er náð er best að slökkva á 
hellunni og setja laxinn, í pokanum, 
ofan í vatnið og leyfa honum að eldast 
þar í 5-7 mínútur. 

Nauðsynlegt er að bera laxinn strax 
fram til að hann ofeldist ekki. Það er 
því ekkert annað eftir að gera en að ná 
sér í disk og leyfa sköpunargleðinni að 
njóta sín. Gott er að skreyta disktinn 
með smá fersku dilli sem gefur honum 
fallegt útlit og gott bragð. Verði ykkur 
að góðu. 

Nýtt fólk í stjórn Knattspyrnudeildarinnar
Aðalfundur knattspyrnu-

deildar Selfoss er nýlokið. 
Nýtt fólk kom inn í stjórn 

og varastjórn þar sem Adólf Ingvi 
Bragason verður formaður og Einar 
Karl Þórhallsson ritari. Aðrir nýjir 
inn eru þau Svava Svavarsdóttir, 
Sævar Sigurðsson, Jósef Anton 

Skúlason, Guðmundur Karl Sigur-
dórsson, Árni Hilmar Birgisson og 
Ingþór Jóhann Guðmundsson sem 
var komin inn fyrir fundinn. Óskar 
Sigurðsson fráfarandi formaður og 
Þorsteinn Magnússon yfirgefa stjórn 
eftir farsælt starf. Óskar hefur verið 
formaður stjórnar í 8 ár og leitt 

deildina á áður ókunnar slóðir. 
Meistaraflokkur kvenna fór upp í 
Pepsídeild í fyrsta skipti og hafnaði 
þar í 4. og 3. sæti sl tvö ár. Auk þess 
fór liðið í úrslitaleik Borgunarbik-
arsins bæði árin. Meistaraflokkur 
karla lék einnig í Pepsídeild 2010 og 
2012 í fyrsta skipti. 

ÚR SUNNLENSKUM KOKKABÓKUM

Sigurður Ágústsson er nýjasti með-
limurinn í úrvalsliði matreiðslu-
manna Tryggvaskála. Hann út-
skrifaðst sem matreiðslumaður frá 
Menntaskólanum í Kópavogi um 
síðustu jól en hann gerði sér lítið 
fyrir og útskrifaðist sem dúx skól-
ans. Þetta var í fyrsta skipti sem 
þessi heiður féll í hendur iðnnema 
en venjan er að stúdentsefni sé efst 
á blaði.
Þaðan lá leiðin á Satt Restaurant og að nemasamningi loknum tók hann 
við starfi vakstjóra á Kolabrautinni. Sigurður og kona hans Birta hafa 
fylgst að frá byrjun en hún útskrifaðist sem framreiðslumaður síðustu 
jól. Síðastliðið haust var þau farið að langa að koma aftur heim á Selfoss 
og kom þá ekkert annað til greina en að sækjast eftir því að komast að í 
Tryggvaskála.  
Uppskriftin sem Sigurður ætlar að deila með okkur í dag er hægeldaður 
lax sem borinn er fram með rifsberjum, gúrku, dilli og hrökkbrauði. Þetta 
er einn af jólaréttum Tryggvaskála en í ár var tekin upp sú nýbreytni að 
vera með jólamatseðil í stað hinna hefðbundnu jólahlaðborða. 
Þessi uppskrift útheimtir ýmis tæki og tól sem aðeins finnast í atvinnu-
eldhúsum eins of sous vide eldunartól og vacum pökkunarvél. Með smá-
vægilegum breytingum höfum við þó náð að laga hana að þörfum þeirra 
sem langar að gera hana heima. 

sigurður Ágústsson ásamt Kristínu 
birtu Jónsdóttur eiginkonu sinni og 
framreiðslumanni í Tryggvaskála.
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Þorlákshafnarhöfn

Gæði til framtíðar

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is



Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Menningarstund í Þorlákskirkju, skipulögð af  
Jónasi Ingimundarsyni, píanóleikara. 
Mánudaginn 28. desember kl. 20:00. 
Aðgangur 2.000 krónur.

Kammerkór Suðurlands syngur 
undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar
Björg Þórhallsdóttir, söngkona, 
Marta Gunnarsdótttir, sellóleikari 
og Helga Bryndís Magnúsdóttir

Bjarni Harðarson flytur ávarp

Suðurlands
Menningarráð

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

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

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

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

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Netverslanir: aha.is, Heimkaup.is, Krabbameinsfelagid.is og Netsöfnun.is

Útsölustaðir:
Nótívó Selfossi, Apótekarinn í Vestmannaeyjum
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„Rithöfundar eru samfélag 
hvatvísra ljúfmenna“
-segir Auður Jónsdóttir um nýju skáldsöguna sína Stóra skjálfta. Bókin hefur fengið 
mjög góðar viðtökur og er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. 

Stóri skjálfti er sérlega vel skrifuð 
skáldsaga og án efa ein af bestu 
íslensku bókum síðustu ára. 

Auður hefur sannað sig sem einn af 
færustu rithöfundum landsins og sýnir 
það og sannar með þessari bók að hún 
er í fremstu röð Norrænna höfunda. 
Suðri tók Auði tali um nýju bókina. 
- Um hvað er bókin? 

„Bókin er í stuttu máli um konu sem 
er með flogaveiki. Í upphafi sögunnar 
rankar hún við sér upp úr flogi og 
hefur týnt barninu sínu. Raunar fær 
hún þrjú flog á stuttum tíma og finnur 
í kjölfarið fyrir óþægilegum minnis-
gloppum en á þó erfitt með að gera 
sér grein fyrir umfangi þeirra, hvað sé 
ímyndun og hvað ekki. Í rauninni má 
segja að veruleiki hennar gliðni. Fjöl-
skylda hennar þarf að gæta hennar því 
hún má ekki vera ein og er þar að auki 
nýfráskilin. Hún speglar sig í augum 
þeirra til að reyna að finna út hver 
hún er en það er að vissu leyti eins og 
að spegla sig í tívolíspeglum því augu 
annars fólks sýna bjagaðar og um leið 
ólíkar myndir af henni sjálfri. Að sama 
skapi verða til ólíkar myndir af þessari 
sömu fjölskyldu.“
- Hver var kveikjan af sögunni? 

„Kveikjan var ósköp einfaldlega sú 
að mig langaði að byrja bók á því að 
manneskja væri að vakna upp úr flogi. 
Svo vatt þetta upp á sig.“
- Tekur þú fyrirmyndir úr eigin lífi? 

„Já og nei. Auðvitað notaði ég 
nokkuð augljósar fyrirmyndir úr 
fjölskyldunni minni í skáldsögunni 
Ósjálfrátt. En það á aðallega við um 
þá bók. Í Fólkinu í kjallaranum notast 
ég að vísu við bakgrunn sem ég þekki, 
þar sem aðalsöguhetjan er alin upp í 
dal og í kringum svokallaða elítista 
upp í sveit en það er líka allt og sumt 
og Fólkið í kjallaranum er bara pjúra 
skáldsaga. Allir höfundar nota eitt-
hvað úr lífi sínu og eitthvað, já, ein-
hver svona element, sem þeir þekkja 
til að gera skáldskapinn trúverðugan. 
Maður verður að hafa trúverðugan 
ramma utan um hugarburðinn. En út 
af Ósjálfrátt þá vill þetta loða við mig, 
að ég noti fjölskylduna mína óspart. 
Satt að segja eru bækurnar mínar mjög 
ólíkar innbyrðis, ég hef skrifað sjö 

skáldsögur og fjölskyldan mín hefur 
sjaldnast komið við sögu.“
- Ertu að skrifa inní samfélags-
deigluna? 

„Mér finnst samfélagið spennandi 
á svo margan hátt, mannleg sambúð 
í sjálfri sér. Þannig að já, ég á til að 
gera það en ekki alltaf vísvitandi og 
þá sjaldnast að ég spái í pólitíkina sem 
slíka. Stundum kannski einhverja sam-
félagslega hluti í bríaríi, eins og t.d. 
markaðssetningu bóka í jólabókaflóð-
inu. Nema kannski í Tryggðarpanti þar 
sem ég lék mér að lögum og reglum 
sem varða innflytjendur og flóttafólk 
í Evrópu. Ég reyni þó að fá útrás fyrir 
svona pælingar í pistlum frekar en 
skáldskapnum.“
- Hvernig er að vera rithöfundur á 
Íslandi? 

„Það er gott að vera rithöfundur á 
Íslandi, því betra því eldri sem maður 
verður og kann betur að meta alla góðu 
rithöfundavinina- og kunningjana í 
kringum sig, þetta samfélag hvatvísra 
ljúfmenna. Ég er viss um að skálsagan 
sé í blússandi sókn, það er svo margt 
skemmtilegt og spennandi að gerast í 
þeim efnum. Og gott að vera einmitt 
innan um allt þetta fólk sem fæðir af 
sér svo frjóan jarðveg sem maður fær 
að sá sínu í.“
- Hvernig hefur gengið með bækurnar 
erlendis? 

„Það hefur verið misjafnt eftir 

bókum, enda eru þær ólíkar. Fólkið 
í kjallaranum gekk t.d. ótrúlega vel í 
Danmörku en Tryggðarpantur varð 
vægast sagt umdeild þar, fékk ýmist 
fimm eða tvær stjörnur í blöðunum, 
en hún hafði reyndar líka verið um-
deild á Íslandi. Vetrarsól gekk aftur 
á móti ofboðslega vel í Þýskalandi og 
líka öðrum þýskumælandi löndum, 
var t.d. valin ein af bókum sumarsins 
af bóksölum í Sviss. Skoðanir fólks á 
Ósjálfrátt í Frakklandi virtust skipt-
ast í tvo hópa, ýmist varð fólk mjög 
ánægt með hana eða þoldi ekki hversu 
ólínulaga frásögnin er. Það er eigin-
lega allur gangur á þessu. Núna bíð 
ég spennt eftir að gefa Ósjálfrátt út í 
Þýskalandi í vor til að sjá hvort hún 
eigi eftir að halda í við Vetrarsól þar 
í landi. Bækurnar mínar hafa verið 
þýddar í nokkrum löndum, misjafnt 
hverjar hafa komið út hvar, en helstu 
útgáfurnar hafa verið í Danmörku, 
Svíþjóð, Þýskalandi, Sviss, Austurríki, 
Hollandi, Frakklandi og ég held líka 
frönskumælandi Kanada. Nú síðast var 
Ósjálfrátt seld til forlags í Líbanon, það 
er að segja rétturinn til útgáfu á arab-
ísku. Mér finnst það mjög spennandi. 
Það er misjafnt hversu umfangsmikil 
útgáfan er, til dæmis í Þýskalandi er 
forlagið mjög stórt og viðamikið (BTB 
Random House) og með dreifingu eftir 
því. Eins í Frakklandi. “

bgs

Lokaáfangi göngustígs milli 
Eyrarbakka og Stokkseyrar hafinn
Mánudaginn 7. desember 

2015 hóf Gröfutækni 
framkvæmdir við lokaá-

fanga við göngustíginn milli Eyrar-
bakka og Stokkseyrar. Verkið felur 
í sér uppbyggingu á göngustíg milli 
Stokkseyrar og Eyrarbakka. Stígurinn 
liggur frá gamla ruslahaugaveginum 
við Eyrarbakka að sjóvarnargarði 
rétt við Hraunsá en þangað hafa fyrri 
áfangar stígsins náð frá Stokkseyri. 
Hluti verksins verður unnin á árinu 
2015 en heildarverklok eru 17. maí 
2016. 

Mynd og texti:  
menningarstadur.123.is
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Óásættanleg fjárhagsstaða Árborgar
Þann 9. desember sl. var fjárhags-

áætlun ársins 2016 samþykkt 
í bæjarstjórn Árborgar. Í fjár-

hagsáætluninni kemur glöggt fram að 
fjárhagstaða sveitarfélagsins er langt 
frá því að vera ásættanleg. Gert er 
ráð fyrir að A-hluti samstæðunnar, 
bæjarsjóður, verði rekinn með rúm-
lega 180 milljóna króna halla. Vegna 
þessarar slæmu fjárhagsstöðu fékk 
sveitarfélagið bréf frá Eftirlitsnefnd 
um fjármál sveitarfélaganna í haust. 
Eftirlitsnefndin fór fram á að sveitar-
félagið setti fram raunhæfa áætlun um 
hvernig ætti að ná niður hallanum og 
gera bæjarsjóð sjálfbæran. 

Framkvæmdir í  
sögulegu lágmarki
Á árinu 2016 er gert ráð fyrir því að 
fé til fjárfestinga, framkvæmda og 
viðhalds eigna verði í sögulegu lág-
marki eða u.þ.b. 290 milljónir króna. 
Til samanburðar hljóðuðu fjárfestingar 
á kosningaárinu 2014 upp á u.þ.b. 1 
milljarð króna og er því ljóst að fjár-
hagsstaða sveitarfélagsins er komin 
í ákveðið öngstræti og allt önnur en 

yfirlýsingar meirihlutans í kosninga-
baráttunni vorið 2014. 

Að tillögu Samfylkingarinnar var 
sú nýlunda tekin upp á þessu ári að 
fagnefndir sveitarfélagsins hófu um-
fjöllun um fjárhagsáætlun strax á 
reglulegum fundum sínum í maí. 
Áður höfðu fagnefndir lítið sem ekkert 
fjallað um fjárhagsáætlun og eingöngu 
fengið kynningu á henni þegar búið var 
að ákveða allt saman. Bæjarfulltrúar 
Samfylkingarinnar hafa tekið virkan 
þátt í vinnunni við gerð fjárhagsáætl-

unarinnar. Það er skoðun okkar að 
þrátt fyrir að sitja í minnihluta skipti 
það miklu máli að taka þátt í vinnunni 
frá byrjun. Það hvílir rík ábyrgð á öllum 
kjörnum fulltrúum að nýta hvert það 
tækifæri sem gefst til þess vinna að 
framgangi mikilvægra hagsmunamála 
fyrir íbúa sveitarfélagsins. 

Flókin forgangsröðun
Eins og áður segir er fjárhagsstaða 
Svf. Árborgar erfið og því þurfti að 
forgangsraða grimmt í fjárhagsáætl-
unarvinnunni. Bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar lögðu alla áherslu á að ekki 
yrði á nokkurn hátt dregið úr faglegri 
þjónustu við börn í sveitarfélaginu 
ásamt því að félagsþjónustusviði yrði 
hlíft við niðurskurði. 

Það vakti töluverða undrun að 
meirihluti D-lista skyldi kjósa að nýta 
ekki möguleika á einhverri tímabund-
inni hækkun á fasteignaskattinum. 
Slíkt hefði orðið til þess að bæta rekstur 
bæjarsjóðs, sem veitir svo sannarlega 
ekki af. Það voru undirritaðri einnig 
mikil vonbrigði að ekki náðist sátt um 
að setja fjármuni í að gera grunnskól-

ann að öllu leyti gjaldfrjálsan með því 
að innkaupalistar heyrðu sögunni til. 
Ég ber þó þá von í brjósti að meirihlut-
inn sjái ljósið og setji fjármuni í þetta 
mikilvæga mál í fjárhagsáætlun 2017. 

Verkefnin framundan
Brýnasta hagsmunamál sveitarfélagsins 
er að minnka skuldir og koma jafnvægi 
á rekstur bæjarsjóðs. Það verður ekki 

hjá því komist að leita enn frekari leiða 
til að auka hagkvæmni og skilvirkni í 
öllum rekstri sveitarfélagsins. Ef ekki 
næst árangur í því þarf að skera niður 
þjónustu við íbúana og nauðsynleg 
uppbygging getur ekki átt sér stað í 
sveitarfélaginu. 

Ég vil að lokum óska lesendum inni-
lega gleðilegrar jólahátíðar. Megi nýtt 
ár verða ykkur farsælt og gott.

„Guðinn sem gefur 
tómstundir og frelsi“
Rétturinn til letinnar eftir Paul 

Lafargue. Íslensk þýðing 
Guðmundur J. Guðmunds-

son 2015. Bókin kom upphaflega út 
í París 1883. Útgefandi er Sæmundur 
Selfossi, 2015. 

Rétturinn til letinnar er eitt 
þekktasta áróðursrit sósíalista á 19. 
öldinni, að sjálfu Kommúnistaávarp-
inu undanskildu. Bók Pauls Lafargue 
hefst á eftirfarandi tilvitnun í Lessing; 
„Verum löt á öllum sviðum, utan ástir 
og drykkju, fyrir utan leti“ og er þar 
sleginn tónninn í ögrandi riti sem sett 
er fram sem harkaleg árás á langan 
vinnudag almennings og þá vinnu-
dýrkun sem viðgekkst víða, og gerir 
enn í sumum löndum. 

Paul Lafargue var franskur læknir 
sem varði stærstum hluta starfsæv-
innar í blaðamennsku og stjórnmál. 
Eiginkona hans hét Paula og var dóttir 
Karls Marx en árið 1911 sviptu þau sig 
lífi rétt að verða sjötug. Ástæðan fyrir 
sjálfsvígum þeirra hjóna voru hug-
sjónaástæður sem byggðust á andúð 
þeirra á hefbundnar kennisetningar 
trúarinnar. 

Í Réttinum til letinnar setur Paul 
Lafargue fram máttug rök í stuttu 
og hnitmiðuðu riti fyrir því að stytta 
vinnuvikuna en jafnframt að auka 
framleiðni í samfélaginu. Spurningu 
sem ríflega 130 árum síðar er áleitin og 
eitt af helstu úrlausnarefna kjarasamn-
inga næstu missera ef að líkum lætur. 

Kapítalisminn er í djúpstæðri 
kreppu og færa má rök fyrir því að 
í fyrsta sinn sé tilvist hans ógnað á 
nýjum tíma öfga eftirhrunsáranna. 
Rétturinn til letinnar var skrifuð á 
uppgangstímum hins iðnvædda mark-
aðssamfélags og var ákall, vakningarrit 
um sóunina og græðgina sem fylgdi 
nýjum tímum, og skorti á lifsnautn 
tómstundanna. Ádeila á auðlinda-
sóun, áganginn gegn náttúrunni og 
sífellda sókn í meira. 

Lafargue staðhæfir í bókinni að 
undarlegt æði hafi runnið á hinar 
vinnandi stéttir markaðssam félagsins. 
Æði sem birtist í ofurást á vinnunni 
og beri með sér félagslega eymd sem 
dregur úr lífskrafti einstaklingsins 
þegar fram í sækir. Vinnuástin sé 
borin uppi og lofsungin af leiðtogum 
samfélagsins; prestunum, hag-
fræðingunum og siðapostulunum sem 
sveipi vinnuna helgiljóma. 

Vinnan er orsök allrar andlegrar 
hnignunar í auðvaldssamfélaginu, 
segir Lafargue (Rétturinn til letinnar, 
bls. 25) sem gerir alþýðuna að verk-
smiðjuþrælum. Vinnukreddan sefar 
ekki sálina, hún er ræktuð í tóm-
stundum, segir hann og lofsyngur 
tilkomu vélarinnar sem losar verka-
manninn undan oki og þrældómi. 

Breytingar á framleiðsluháttum sem 
líkja mætti við tölvutæknina og þá 
sjálfvirkni sem hún getur af sér við 
færibandið. 

Í bókarlok segir Lafargue að hem-
spekingar kapítalismans skylji ekki 
enn að vélin er frelsari mannkyns, 
guðinn sem frelsar mennina frá 
launaþrældómi. „Guðinn sem gefur 
tómstundir og frelsi (bls. 73).“

Rétturinn til letinnar hittir án 
efa beint í mark hjá mörgum þeim 
sem er hugleikin samfélagsskipan á 
tímum blindrar markaðshyggju, sem 
yfir hvílir skuggi fjármálahruns og 
fallvaltleika markaðarins sem riðar 
á brauðfótum í opnu samfélagi sem 
virðist vera að lokast í ógnum nýrra 
tíma. Bókin á ekki síður erindi nú en 
þegar hún kom út inní deiglu vaxandi 
átaka um fyrirkomulag samfélagsins: 
Eignarhald á atvinnustarfsemi og 
auðlindum. Félagslegur rekstur þjóð-
nýtingar atvinnutækjanna eða frjálst 
markaðshagkerfi þar sem hver keppir 
um auð og áhrif hindrunarlítið. 

Öllum þessum áratugum síðar 
eiga sömu ögrandi og áleitnu spurn-
ingarnar sem Lafargue setur fram í 
Réttinum til letinnar vel við nú. Ekki 
að uppgangur sósíalisma og þjóð-
nýtingar ógni markaðshyggjunni, 
heldur frekar vaxandi ómur af gæsa-
gangi fasískra afla sem vaða uppi víða 
um heim í leit almennings að skjóli í 
óvissu hryðjuverka og markaðshruns. 

Rétturinn til letinnar er einkar 
aðengileg bók. Vel skrifuð, listavel 
þýdd, stutt og hnitmiðuð. Bókin er 
60 blaðsíður og inngangur þýðanda er 
13 síður. Útgáfan er hin smekklegasta 
þar sem foríðu prýðir sterk mynd af 
höfundi, áprentuð á harða kápu sem 
gerir þessa sögufrægu bók að sérlega 
eigulegum grip. Hvalreki fyrir alla þá 
sem hafa gaman að ágengri stjórn-
speki og kærkomin viðbót við flóru 
góðra, íslenskra þýðinga á heimsbók-
menntum.

Björgvin G. Sigurðsson.

Höfundur er
Arna Ír Gunnarsdóttir,  

bæjarfulltrúi S-lista.

Auglýsingasíminn er 578 1190

23Bændablaðið  |  fimmtudagur 7. júlí 2011

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
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!



Snilldarbók fyrir fólk með ofnæmi 
og óþol... og aðstandendur. Fræðsla, 
snyrtivörur og uppskriftir sem henta 
bæði þeim sem þurfa og vilja vera á 
glútenlausu fæði, heilsunnar vegna.

Glútenfrítt líf

Fullorðnir, unglingar og börn

Íslenski hesturinn, lundinn, 
þorskurinn og ótal önnur dýr 
prýða þessa skemmtilegu bók. 
Börn læra að þekkja dýrin og 
nöfn þeirra. Bókin er bæði á 
íslensku og ensku.

Íslensku dýrin

Frábær bók fyrir alla fjölskylduna. 
Í henni eru sögur af sveinunum 
þrettán og af fólkinu sem á bæjunum 
bjó. Sögusvið er fyrri hluti 19. aldar 
og er fléttað saman laufléttum 
fróðleik um íslenska þjóðhætti.

Jólasveinarnir í þá gömlu góðu daga

NÝJAR

BÆKUR

Þegar hin þrettán ára gamla Embla 
hefur leitina að hauskúpunni lendir 
hún í illdeilum við glæpamenn. Hvers 
vegna elta þeir hana uppi? Hvaða 
leyndarmál leynast í mýrinni?
250 árum seinna hafast Ísold og Hrólfur 
við í breyttum heimi þar sem dularfull 
myrk öfl eru komin til jarðarinnar.

Leitin að Gagarín



Í lifanda lífi var Skúli 
Alexandersson eins 
og náttúruafl. Hvar-

vetna fylgdi honum 
hressandi gustur og 
kringum hann var aldrei 
leiðinlegt. Skúli var athafnaskáld og al-
þingismaður – en líka náttúrubarn. Í 
stjórnmálasögunni steig hann upp sem 
svarnasti andstæðingur kvótakerfisins, 
gekk á hólm við innmúraðar klíkur 
í heimi stjórnmála og fjármagns, var 
kærður, dæmdur, gafst samt aldrei upp, 
og stóð að lokum uppi sem hinn algeri 
sigurvegari í Hæstarétti. Þessi partur 
bókarinnar er eins og spennandi reyfari.

Skúli var það sem Bretar kalla „larger 
than life.“ Óskari tekst sérlega vel að 
koma litríkum karakter hans, lífsgleði 
og frásagnarþrótti til skila í bók sinn Þá 
hló Skúli. Í tvennum efnum er bókin líka 
merkilegt sagnfræðilegt framlag. Annars 
vegar í lýsingu Skúla á upphafi barátt-
unnar sem enn stendur um að gera fiski-
stofnana að þjóðareign. Hins vegar rispar 
bókin nokkrar pólitískar helgimyndir, s.s. 
af Einari Olgeirssyni, þannig að margir 
munu hrökkva í kút.

Bókin rís hæst á þremur stöðum. Í 
Skúla býr náttúrulýrík sem brýst fram í 
undurblíðum frásögnum af bernskunni 
og bernskuslóðum. Hann lýsir uppvexti 
og löngu horfnu mannlífi á Ströndum, 
ekki síst síldarævintýrinu á Djúpuvík, 
með þeim hætti að unun er að njóta stíl-
bragða þeirra Óskars. Þetta er á köflum 
hugljúf lýsing.

Stjórnmál Skúla eru miðtindur bók-
arinnar. Í Samvinnuskólanum fer skóla-
stjórinn, Jónas frá Hriflu, með hann í 
langa bíltúra til að sverfa úr honum 
vinstri villu – en steytir á skeri. Þegar 
Samvinnuskólinn skilar Skúla af sér til 
þjónustu fyrir kaupfélagið á Hellissandi 
safnar hann óðara um sig róttæku fólki 
og vinnur hverjar kosningarnar á fætur 
öðrum. Sameiningarviljinn er raunar 
einn af rauðu þráðunum í pólitík Skúla. 
Snemma prédikar hann samstarf Alþýð-
uflokks og sósíalista, hrindir því í fram-
kvæmd í héraði og á efri árum fylgir hann 
ekki VG heldur tekur þátt í að stofna 
Samfylkinguna.

Óskar Guðmundsson fer á kostum í 
bókinni um Skúla. Stíllinn er fjörugur, 
og sögumaðurinn sparar hvorki andagift 
né litríkt orðfæri.

Úr ritdómi Össurar Skarphéðinssonar 
um bókina Þá hló Skúli.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
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Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

Fallegir 
Loðkragar 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Verð 16.900,- 
Miki úrval 

óskar sunnlendingum 
gleðilegra jóla
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