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HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ28. apríl 2016 
8. tölublað 2. árgangur

Málskotið 
markaði 
tímamót  
Leiðari bls. 4.

lið Ungmennafélags Selfoss í hópfimleikum vann frækinn sigur á íslandsmótinu um helgina. liðið varð íslands- og deildarmeist-
arar annað árið í röð í blönduðum flokki. Glæsilegur árangur hjá frábæru liði UMFS.  Mynd; Fimleikasamband Íslands.

Baráttan um Bessastaði
Suðri kannaði viðhorf hóps kjörinna 

fulltrúa á Suðurlandi til þeirra fram-
bjóðenda sem fram eru komnir og 

til sögunnar nefndir í komandi forseta-
kosningum. Fáir vilja að svo komnu máli 
lýsi yfir stuðningi við tiltekinn frambjóð-
enda og skoðanir skiptar um ákvörðun 
Ólafs Ragnar Grímssonar um að bjóða 
sig fram að nýju. Ásmundur Friðriksson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist ætla 
að bíða þar til framboðsfrestur rennur út 
með að taka ákvörðun um hvern hann 

styðji. „Ákvörðun Ólafs kom mér ekki á 
óvart og virðist eiga góðan hljómgrunn 
á meðal þjóðarinnar,“ segir Ásmundur. 
Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, segist muni gera upp hug 
sinn í kjörklefanum þegar að allir fram-
bjóðendur eru komnir fram.“Ég var mjög 
hissa á ákvörðun Ólafs Ragnars Gríms-
sonar um að hætta við að hætta,“ segir 
Oddný. Ísólfur Gylfi Pálmason segir 
ákvörðun Ólafs Ragnars e.t.v. ekki koma 
á óvart en ótímabært sé að taka afstöðu 

til frambjóðenda. Guðmundur Ármann 
Pétursson segir að Ólafur Ragnar eigi rétt 
á því eins og hver annar Íslendingur að 
bjóða sig fram til forseta og það sé óeðlilegt 
hversu hatrammlega hafi verið vegið að 
Ólafi Ragnari fyrir að skipta um skoðun 
og bjóða sig fram.“Ef við viljum virða 
lýðræðið þá eigum við að verja rétt allra 
og ekki að vega að einstaklingnum sama 
hvaða skoðun við höfum á honum og hans 
verkum. Það er Alþingis að gera breytingar 
á fyrirkomulaginu og við Alþingi að sakast 
ef við erum ósátt við fyrirkomulagið, t.d. 
það að einstaklingur geti boðið sig fram 6 
sinnum.“  Frh. bls. 8.
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Gleðilegt sumar 
flott sumarföt, fyrir flottar konur

Vortónleikar Karlakórs Selfoss  
- lokatónleikar á laugardag
Árleg vortónleikaröð Karlakórs 

Selfoss hófst með tónleikum 
í Selfosskirkju sumardaginn 

fyrsta, 21. apríl. 
Er þeim fylgt eftir með tónleikum 

í Selfosskirkju þriðjudaginn 26. apríl 
kl. 20: 30, í Fella- og Hólakirkju 28. 
apríl kl. 20 og með lokatónleikum 
á Flúðum laugardaginn 30. apríl kl. 
20: 30. 

Á efnisskrá vortónleikanna kennir 
ýmissa grasa, allt frá þekktustu karla-
kóralögum og sjómannalögum, til al-
þekktra slagara og dægurlaga. Kórinn 
mun á tónleikunum frumflytja lagið 
Mig langar heim sem Örlygur Bene-
diktsson samdi og færði Karlakór Sel-
foss í fimmtugs afmælisgjöf í fyrravor 
og er samið við ljóð heimamannsins 
Frímanns Einarssonar. 

Karlakór Selfoss réði í september 
nýjan stjórnanda; Skarphéðinn Þór 

Hjartarson, tónlistarkennara. Skarp-
héðinn hefur getið sér gott orð fyrir 
útsetningar og nýtur kórinn þess 
þegar á fyrsta starfsári undir hans 
stjórn. Þannig flytur kórinn fjögur 
lög í útsetningum hans. Sem áður er 
Jón Bjarnason, organisti í Skálholti 
undirleikari kórsins. 

Veturinn hefur að vanda verið 
annasamur hjá Karlakór Selfoss, mörg 
skemmtileg og krefjandi verkefni og 

ber þar hæst þátttaka í Kötlumóti í 
Reykjanesbæ í október, sem er stærsta 
samkoma karlakórmanna og haldin á 
5 ára fresti. Kórinn hefur sungið við 
fjölmörg tilefni innan héraðs auk þess 
að vera oft valinn af aðstandendum til 
að syngja við útfarir. 

Vordagskráin verður einnig flutt 
í söngferð kórsins til Norður-Ítalíu 
í byrjun júní þegar um 50 kórmenn 
halda utan. 

Fjármögnun á eldfjalla-
setrinu Lava lokið
Fjármögnun Lava, eldfjallaseturs 

á Hvolsvelli, er lokið. Stærsti 
fjárfestirinn er framtakssjóður-

inn Icelandic Tourism Fund, en einnig 
koma við sögu Norðurflug, Eimskipafé-
lag Íslands og Kynnisferðir. Fjárfestingin 
telur vel á annan milljarð króna. 

Ásbjörn Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri Lava, sem heitir formlega 
Lava – eldfjalla- og jarðskjálftamiðstöð 
Íslands, vonar að hægt verði að skila 
öllum byggingateikningum um miðjan 
mánuðinn og sækja um leyfi fyrir að 
grafa fyrir grunni hússins. „Þetta þarf 
allt að fara í gegnum stjórnsýslu sveitar-
félagsins svo að öllum reglum sé fylgt í 
hvívetna. Vonandi getum við stefnt á að 
taka skóflustunguna í þessum mánuði. 
Þá yrði farið í að leggja grunn og reisa 
húsið undir haust og loka því fyrir 
veturinn. Að því loknu yrði farið í að 
innrétta húsnæðið. Við stefnum ennþá 
að því að opna setrið um vorið á næsta 
ári,“ segir Ásbjörn. 

Ásbjörn segir aðkomu Icelandic 
Tourism Fund mikilvægan hornstein 
fyrir verkefnið, en sjóðurinn hefur 
m.a. komið að fjármögnun íshellisins 
í Langjökli og Hvalasýningarinnar á 
Granda. Stefnt er að því að eldfjalla-
setrið verði allsherjar fræðslu- og upp-
lifunarmiðstöð þar sem náttúra Íslands 
er í forgrunni með sérstaka áherslu á 
jarðfræði og jarðsöguna. 

Samhliða setrinu verður 350 fermetra 
verslun Rammagerðarinnar í húsnæð-
inu og u.þ.b. 250 sæta veitingastaður 
þar sem fyrst og fremst verður matreitt 
úr hráefnum úr héraði. Einnig verður 
sölumiðstöð fyrir dagsferðir í ferða-

þjónustu á svæðinu, en Ásbjörn segir að 
verkefnið hafi fengið góð viðbrögð frá 
ferðaþjónustu á Suðurlandi og vonast til 
þess að setrið muni virka sem segull á 
ferðamenn til svæðisins. Þá verður Safe 
Travel með aðstöðu í setrinu til þess að 
miðla upplýsingum til ferðamanna um 
hvernig þeir geti ferðast um landið á 
sem öruggastan hátt. 

Sýningin sem verður í eldfjallasetrinu 
kostar um 500 milljónir króna og mun 
snúast um eldfjallasögu síðustu aldar. 
Í sýningunni er áætlað að sýna fram á 
hvernig Ísland varð til í jarðfræðilegum 
skilningi. Þá verður möttulstrókurinn 
sem er undir Íslandi hjarta sýningar-
innar í 12 metra háu rými. Í þakinu 
verður Ísland baklýst ofan frá og þá 
munu gestir sjá lifandi möttulstrók 
undir landinu, hreyfingu stróksins, 
hitageislunina og þungan nið. 

Vel heppnað Vor í Árborg
Vor í Árborg er með skemmti-

legri bæjarhátíðum á landinu. 
Bæjarstjórn Árborgar byrjaði 

að halda þessa menningarhátíð fyrir 
13 árum og síðan hefur hún vaxið og 
dafnað. 

Vor í Árborg hófst á Sumardaginn 
fyrsta, og stóð fram á sunnudag. Skrúð-
ganga var farin frá Tryggvatorgi kl. 13 
og endaði gangan í skátaheimilinu með 
hátíðardagskrá fyrir alla fjölskylduna. 

Formleg opnunarhátíð Vorsins var í 
Menningarsal Hótel Selfoss kl. 16, þar 
sem Menningarviðurkenning Sveitar-

félagsins Árborgar var afhent, ásamt 
opnun ljósmynda- og myndlistarsýn-
inga. Fjöldi annarra sýninga opnaði um 
allt sveitarfélagið, ásamt því að listafólk 
opnaði vinnustofur sínar fyrir gestum 
og gangandi. 

Tónlistaratriði voru á Sunnlenska 
bókakaffinu, Gallerý Gimli, tónlist-
arhátíðin Bakkinn hófst og Karlakór 
Selfoss hóf vortónleikaröð sína í Sel-
fosskirkju. Þá má benda á Sunnlensku 
heimildamyndirnar sem verða sýndar 
í Selfossbíó. Af nógu var að taka og 
ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. 

Aukning í útgáfu 
byggingaleyfa í Árborg
Á fundi skipulags- og bygg-

ingarnefndar Árborgar 
sem haldinn var hinn 6. 

apríl sl. voru teknar fyrir nokkrar 
umsóknir um byggingarleyfi fyrir 
íbúðarhúsnæði. Alls var veitt leyfi 
fyrir 16 íbúðum, þar af tveimur ein-
býlishúsum, þremur parhúsum og 

tveimur fjögurra íbúða raðhúsum. 
Um er að ræða byggingar sem munu 
rísa í Austurbyggð, Hagalandi og 
við Jaðar. Á sama fundi voru teknar 
fyrir átta beiðnir frá Sýslumanninum 
á Suðurlandi um umsagnir vegna 
umsókna um gistileyfi víðs vegar í 
sveitarfélaginu

Ásbjörn Björgvinsson, framkvæmda-
stjóri lava.

ísólfur Gylfi pálmason, sveitarstjóri.

Skátarnir fagna sumri með skrúðgöngu.

Félagsmálaráð-
herra framsögu-
maður á aðalfundi 
Þroskahjálpar á 
Suðurlandi
Eygló Harðardóttir félags-

málaráðherra verður fram-
sögumaður á aðalfundi 

Þroskahjálpar á Suðurlandi þriðju-
dagskvöldið 3. maí næstkomandi. Á 
fundinum ræðir ráðherra stöðu mála-
flokks fatlaðra eftir samkomulag ríkis 
og sveitarfélaga á nýliðnum vetri. 

Í desembermánuði undirrituðu 
fulltrúar sveitarfélaga og ráðherrar 
fyrir hönd ríkissjóðs nýtt samkomu-
lag sem felur í sér endanlega niður-
stöðu um fjármögnun þjónustu 
sveitarfélaga við fatlað fólk. Sem 
kunnugt er tóku sveitarfélög lands-
ins málefni fatlaðra yfir fyrir 5 árum. 
Fram hefur komið í fréttum að síðan 
þá hefur hægt miðað í uppbyggingu 
búsetuúrræða fatlaðra og hafa 
sveitarfélögin borið við fjárskorti. 

Stjórn Þroskahjálpar á Suðurlandi 
hefur þráfaldlega bent á að síðustu 
25 ár hefur engin aukning orðið á 
úrræðum fyrir þá sem þurfa sólar-
hringsþjónustu og neyð fatlaðra í 
héraði því farið vaxandi. 

Það er von stjórnar Þroskahjálpar 
að það samkomulag sem nú hefur 
náðs um endanlega fjármögnun feli í 
sér fyrirheit um uppbyggingu í mála-
flokknum. 

Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra.



Glæsilegar 
skemmtisiglingar

Láttu drauminn rætast og komdu með í siglingu 
þar sem lúxus og þægindi eru í fyrirrúmi og 

valdir fararstjórar VITA eru með í för.

Miðjarðarhaf frá Barcelona

Verð frá 416.800 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með glugga. 
Verð án Vildarpunkta  426.800 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

Þrjár heimsálfur

Verð frá 415.500 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  425.500 kr. 
Fararstjóri er Lilja Jónsdóttir

Yndislega Karíbahaf

Verð frá 349.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta 359.900 kr. 
Fararstjóri er Lára Birgisdóttir

Japan, Kína, Taiwan og Hong Kong

Verð frá 619.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  629.900 kr. 
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir

4 klefar eftirLaust

Celebrity Millenium 14.–30. október

Ítalía og Króatía frá Feneyjum

Verð frá 499.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í klefa með svölum. 
Verð án Vildarpunkta  509.900 kr. 
Fararstjóri er Kristinn R. Ólafsson

Laust 4 klefar eftir

Celebrity Constellation 18.–30. september

Miðjarðarhaf og Jerúsalem

Verð frá 569.900 kr.

og 12.500 Vildarpunktar
m.v. 2 í Concierge-klefa með svölum.  
Verð án Vildarpunkta 579.900 kr.  
Fararstjóri er Þórhallur Heimisson

2 klefar eftir 5 klefar eftir

Celebrity Silhouette 22. september – 8. október
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Brilliance of the Seas 27. ágúst – 11. september

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Drykkir innifaldir

Celebrity Equinox 23. október – 9. nóvember

Oasis of the Seas 3.–16. nóvember

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444
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Fyrirkomulag forsetaembættis-
ins í íslenskri stjórnskipan er 
næsta einstakt og á sér ekki 

beinan samjöfnuð. Finnar hafa sama 
háttinn á og kjósa þjóðhöfðingja í 
beinni kosningu sem fer með tiltekið 
framkvæmdavald, einkum á sviði 
utanríkismála. Aðrir forsetar, kosnir 
beinni kosningu, eru handhafar 
framkvæmdavaldsins og skipa sínar 
ríkisstjórnir sem starfa í þrígreindu 
ríkisvaldi með þingi og dómstólum.

Fram að synjun Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, á fjölmiðlalögunum 
árið 2004 var forsetaembættið út í frá afskiptalaust gagnvart landsmálunum. 
Forseti gegndi þó oft lykilhlutverki að tjaldabaki við myndun ríkisstjórna. 

Fyrsta málskot Ólafs Ragnars breytti öllu og embættinu til framtíðar. Á brast 
með pólitísku gjörningaveðri sem átti sér vart sinn líka. Harkalegar deilur 
um stjórnskipan og stjórnarskrá stóðu lengi og lyktaði með sigri forseta og 
stjórnarandstöðunnar á þingi. Sértæk fjölmiðlalög, stefnt gegn tilteknu fyr-
irtæki, voru afturkölluð enda gengu þau gegn prent- og málfrelsi í mörgum 
tilfellum. Málskotið markaði tímamót og átti fullan rétt á sér. 

Sá sem þetta ritar sat sem ungur þingmaður í stjórnarandstöðu á Alþingi og 
las valda kafla úr Frelsinu eftir breska heimspekinginn John Stuart Mill fyrir 
þingheim, til að undirstrika alvarleika málsins. Í ritinu áréttar Mill að frelsi 
sé forsenda raunverulegs lýðræðis. 

Mill segir að það verði að vera frelsi til tjáningar, svo að allar skoðanir fái að 
heyrast, til að skapa meiri og betri þekkingu. Mismunandi skoðanir verða til 
við fjölbreytileika og fjölbreytni verður þá og því aðeins til að fólki sé frjálst að 
hegða sér eins og það vill og hafa þær skoðanir sem því sýnist. Því sé frelsið 
forenda lýðræðisins.

Eftir málskotið duldist engum að Ólafur Ragnar fór sínar eigin leiðir á Bessa-
stöðum og trúnaður hans var við þjóðina en ekki þingið. Átta árum síðar beitti 
hann málskotinu í tvígang og vann fyrir vikið stórsigur í forsetakosningunum 
fyrir fjórum árum. Nú býður Ólafur sig nokkuð óvænt fram í sjötta sinn. 
Mörgum þykir nóg um en aðrir fagna. Ólafur Ragnar er sannarlega umdeildur. 

Við höfum hins vegar hvorki sett takmarkanir á fjölda kjörtímabila í stjórn-
arskrá né heldur ákvæði um tvær umferðir til að tryggja meirihluta atkvæða. 
Þetta eru því leikreglur lýðræðisins. Fólkið velur forsetann beint og milli-
liðalaust. Það lætur ekki segja sér fyrir verkum nú frekar en áður, þegar 
valdablokkir beittu sér árangurslaust en af mikilli hörku gegn einstökum 
frambjóðendum. 

Ólafur Ragnar leggur langan feril í forsetaembætti í dóm kjósenda. Þjóðin 
ræður í spennandi kosningum í júní. Hvernig sem fer mun virkjun Ólafs 
Ragnars á málskotsréttinum skrá nafn hans í Íslandssöguna um alla framtið.

Björgvin G. Sigurðsson.

Málskotið 
markaði tímamót

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
8. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015

Suðri inn á hvert heimili!

Vísur í 
sumarbyrjun
Ólína Þorvarðardóttir, 
alþingismaður og hag-
yrðingur, sendir þessa 
fallegu sumarkveðju 
í tilefni sumarkom-
unnar:

Sólskin og fuglasöngur, brum á 
trjám - yndislegur fyrsti sumardagur. 
Í dag finnst mér við hæfi að rifja upp 
ljóð sem varð til hjá okkur mæð-
gum - mér og mömmu - Magdalenu 
Thoroddsen,  þegar við heimsóttum 
Rauðasand fyrir nokkrum árum, 
sælla minninga. Þá kom andinn yfir 
okkur í viðlíka veðurblíðu og nú:

Sól á fjörðum sindrar. 
Sveipar gullnum ljóma
ljóssins tíbrá, tindrar
tún í fullum blóma.

Að hamraveggnum háa
hneigist fífan ljósa.
Brotnar aldan bláa
brött við sjávarósa.

Strýkur blærinn stráin,
stör á grónum hjalla.
Í fossi fellur áin
fram um hamrastalla.

Yfir landi liggur
ljómi sumardagsins,
hugur enginn hyggur
húmkul sólarlagsins.

Gleðilegt sumar kæru vinir nær 
og fjær.

Séra Karl Sigurbjörns-
son birtir þessa kveðju 
í tilefni sumarsins með 
bænarorðum Jónasar 
Hallgrímssonar:

Höfundur, faðir alls, sem er,
um alheimsgeiminn hvar sem fer,
þú, sem að skapar ljós og líf,
landinu vertu sverð og hlíf;
myrkur og villu og lygalið
láttu nú ekki standa við,
sumarsins góða svo að vér
sannlega njótum rétt sem ber.

VÍSNAÞÁTTURMetnaðarlaus 
einkavæðing
Ákvörðun Háskóla Íslands um 

að leggja af nám í íþrótta- og 
heilsufræði á Laugarvatni er 

loks að opinbera sig. 
Í fréttatilkynningu frá HÍ segir m. 

a; að á háskólasvæðinu (Reykjavík) er 
ekki að finna nægilega góða aðstöðu 
fyrir verklega kennslu í íþrótta- og 
heilsufræði. Hvað er gert? Samið við 
World Class. Fram kemur að fyrirtækið 
leggi áherslu á að fylgjast með og að 
taka þátt í því nýjasta sem er að ger-
ast, hafi það að markmiði að stuðla 
að hreysti og góðri heilsu auk þess að 
reka einkaþjálfaraskóla. Allt er þetta 
virðingarvert og þjónar vafalaust við-
skiptavinum World Class vel. 

Starfið á Laugarvatni hefur um 
árabil verið rekið af miklum faglegum 
metnaði, reyndar svo miklum að eftir 
hefur verið tekið bæði innanlands og 
erlendis. Mun þessi breyting auka fag-
legt starf og efla námsbrautina? 

Það er vissulega valkostur að semja 
við þriðja aðila um tiltekna þætti, en ef 
málið snérist alltaf um það - því mátti 
það þá ekki koma fram í þeim úttektum 
sem voru gerðar eða í yfirlýsingu frá HÍ 
þegar þessi ákvörðun var tekin? 

Það hefði verið hægt að fara sömu 
leið á Laugarvatni og bjóða út allar/
hluta af eignum íþróttafræðaseturs 
á Laugarvatni, fela þriðja aðila um-
sjón með uppbyggingu á aðstöðunni 
sem væri þá skilyrt við íþrótta- og 
heilsufræði. Ef markmiðið var að 
einkavæða hluta námsins, því mátti þá 
ekki byrja á að reyna þann möguleika 
á Laugarvatni? 

Það hefði verið bæði mjög metn-
aðarfullt og áhugavert að sjá Háskóla 

Íslands nýta tengslanet sitt í þágu 
íþrótta- og heilsufræði og að sjá námið 
á Laugarvatni þróast í alþjóðlegt nám 
sem rekið væri af HÍ og tveimur til 
þremur erlendum háskólum. 

Í stað þess að horfa af metnaði á 
óþrjótandi tækifæri sem eru fyrir 
framan okkur, tækifærum sem þjóna 
Laugarvatni, íslenskum og erlendum 
nemendum og Háskóla Íslands þá gef-
ast menn upp fyrir sjálfum sér. 

Það eru allar forsendur fyrir því að 
á Laugarvatni sé hægt að byggja upp 
aðstöðu og starfsemi sem sótt væri í. 
Alþjóðlegt háskólanám í íþrótta- og 
heilsufræði sem rekið væri í samstarfi 
við erlenda háskóla væri brautryðj-
endastarf og nýbreyttni í íslensku há-
skólasamfélagi. 

Er það metnaðarleysi Háskóla Ís-
lands sem bindur enda á 84 ára sögu 
íþróttanáms á Laugarvatni eða geta 
menn fundið kraft brautryðjandans 
og byggt upp einstakt alþjóðlegt há-
skólanám í íþrótta- og heilsufræði á 
Laugarvatni? 

Guðni 67 ára
Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráð-

herra og formaður Framsóknar-

flokksins, varð 67 ára þann 9. apríl. 
Óskar Suðri kappanum til hamingju 
með daginn og allra heilla um ókomna 
tíð. 

Hinrik Óskars-
son í Listagjánni
Aflandsmyndir; Milli manns og 

náttúru í Listagjá Bókasafns Ár-
borgar er ljósmyndasýning Hinriks 
Óskarssonar dagana 21. apríl til 29. 
maí. 

Myndirnar sýna mörk náttúr-
unnar og inngripa mannsins í hana 
á óheflaðan hátt í svarthvítu. Þegar 
ljósmynd er án litar er hún einu skrefi 
fjær upplifun okkar af myndefninu í 
raunveruleikanum en afhjúpar um leið 
nýjan sannleika sem er hulinn hvers-
dagslega. 

Myndirnar eru teknar víðsvegar um 
Árborg og í Ölfusi. 

Hinrik Óskarsson er fæddur 1954, 
Selfyssingur í húð og hár, alinn upp á 
Lyngheiði. Hann er starfsmaður Ár-
borgar, og ljósmyndar af ástríðu. 

Kristján skipaður 
sóknarprestur á 
Eyrarbakka
Bisk up Íslands hef ur ákveðið að 

skipa séra Kristján Björns son í 
embætti sókn ar prests í Eyr ar-

bakka prestakalli, Suður pró fasts dæmi. 
Frest ur til að sækja um embættið rann 

út 22. mars sl. Sex um sækj end ur voru 
um embættið sem veit ist frá 1. júlí nk. 

Um sækj end urn ir voru mag. theol. 
Anna Þóra Pauls dótt ir, mag. theol. 
Arn ór Bjarki Blom ster berg, séra Krist-
ján Björns son, séra Úrsúla Árna dótt ir, 
mag. theol. Viðar Stef áns son. 

Einn dró um sókn sína til baka. 

Höfundur er
Guðmundur Ármann Pétursson, 

sveitarstjórnarmaður  
Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Nokkrar af myndum Hinriks sem 
verða á sýningunni í listagjánni. 

Guðni í góðra vina hópi. Hrútavinir með forystusauðinn Gorba að Svalbarði 
í Þistilfirði haustið 2014. 

Ólafur ragnar beitir málskots-
réttinum öðru sinni.

Mynd: Björn Ingi Bjarnason.
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Opið fyrir umsóknir í 
vinnuskólann í Árborg
Opnað var fyrir umsóknir ung-

linga í vinnuskóla Árborgar 
2016 fimmtudaginn 14. apríl 

og verður opið til og með mánudaginn 
9. maí. Um er að ræða einstaklinga 
fædda á árunum 2000-2002. Það eru 
næg störf í boði fyrir unglingana en við 
skorum á foreldra að virða umsóknar-
frestinn og drífa af umsóknarferlið. 
Varðandi þau ungmenni sem eru ekki 
viss um hvað þau ætli að taka sér fyrir 
hendur í sumar er betra að sækja um í 
vinnuskólann og draga svo umsókn-
ina tilbaka en að reyna að sækja um 
eftir að umsóknarfrestur er liðinn. 
Sótt er um á vefsvæðinu Mín Árborg 
á slóðinni: https: //ibuagatt. arborg.is/

Við minnum á að við gerð umsókna 
að nýta athugasemdadálkinn. Í þann 
dálk skulu koma fram upplýsingar um 
frí fyrir unglinginn á vinnutímabil-
inu, ofnæmi, sérþarfir hvers konar 
o.s.frv. Ítarlegri upplýsingar má finna 
á heimasíðu sveitarfélagsins: http: //
www. arborg.is/skolar/vinnuskoli-
-arborgar/

Helstu upplýsingar fyrir hvern ár-
gang eru eftirfarandi: 

Börn fædd 2002
• Vinnutímabil: 13. júní – 7. júlí.
• Vinnutími 8: 30 – 12: 00 í 4 vikur. 

Frí á föstudögum.
• Samtals 56 vinnustundir – 3,5 

klukkutímar á dag.
• Fjölbreytt verkefni.
• Raðað verður í hópa í samráði við 

starfsmenn skólanna.
• Tekið verður tillit til búsetu eftir því 

sem hægt verður.
• Tímakaup er 552 kr. á tímann.
• Meðmælabréf – allir starfsmenn 

fá afhent meðmælabréf á lokadegi 
vinnuskólans 21. júlí. 

Börn fædd 2001
• Vinnutímabil: 13. júní – 21. júlí.
• Vinnutími 8: 30 – 12: 00 og 13: 00 

– 16: 00 í 6 vikur. Klukkutíma há-
degismatarhlé. Frí á föstudögum.

• Samtals 156 vinnustundir – 6,5 
klukkutímar á dag.

• Fjölbreytt verkefni.
• Hægt að sækja um vinnu við verk-

efnið Götuleikhús (13. – 30. júní) og 
vinnuskólablaðið Grænjaxl (4. – 21. 
júlí).

• Raðað verður í hópa í samráði við 
starfsmenn skólanna.

• Tekið verður tillit til búsetu eftir því 
sem hægt verður.

• Tímakaup er 659 kr. á tímann.
• Meðmælabréf – allir starfsmenn 

fá afhent meðmælabréf á lokadegi 
vinnuskólans 21. júlí.

Börn fædd 2000
• Vinnutímabil: 13. júní – 21. júlí.
• Vinnutími 8: 30 – 12: 00 og 13: 00 

– 16: 00 mánudaga til fimmtudaga 
í 6 vikur. Á föstudögum er unnið 8: 
30 – 12: 00. Klukkutíma hádegis-
matarhlé. 

• Samtals 170 vinnustundir – 6,5 
klukkutímar á dag nema á föstu-
dögum þegar unnið er 3,5 klukku-
tíma.

• Fjölbreytt verkefni hjá íþróttafé-
lögum og öðrum æskulýðsfélögum. 

• Raðað verður í hópa í samráði við 
starfsmenn skólanna.

• Tímakaup er 828 kr. á tímann.
• Meðmælabréf – allir starfsmenn 

fá afhent meðmælabréf á lokadegi 
vinnuskólans 21. júlí.
Nánari upplýsingar veita Þór-

hildur Edda í s: 480-1951 / vefpóst: 
thorhildur@arborg.is og Gunnar í s: 
480-1950 / vefpóst: gunnars@arborg.is

Fjölsóttur fundur um atvinnu-
uppbyggingu við Þjórsá
Aðalfundur Félags um atvinnu-

uppbyggingu við Þjórsá var 
haldinn 21. apríl í Þjórsár-

skóla í Árnesi. 
Í tilkynningu frá samtökunum segir 

að markmið nýja félagsins sé að skapa 
vettvang fyrir fólk sem langar til að 
auðga sínar fallegu sveitir með atvinnu 
tengdri Þjórsá. „Þótt virkjanir séu leið 
til að nýta auð árinnar er okkar sann-
færing að aðrir valkostir geti skapað 
enn meiri verðmæti og tækifæri fyrir 
heimamenn. Við viljum leiða saman 
frumkvöðla um atvinnusköpun, ferða-
þjónustu og íbúa með það leiðarljós 
að atvinnusköpun verði sveitunum til 
góðs. Áhersla verður lögð á hugmyndir 
og framtak í héraði. Skýr stefna verður 
um vönduð vinnubrögð við skipulag 
atvinnutækifæra og tryggt að góð um-
gengni við náttúruna verði í forgrunni. 
Með góðri skipulagningu má forðast 
átroðning og tryggja að allir geti notið 
uppbyggingarinnar.“

Á aðalfundinum voru haldin stutt er-
indi þar sem hugmyndir verða kynntar 
og á eftir því verða umræður. Allir sem 
bera hag sveitanna fyrir brjósti eru 
velkomnir. Vonast er til að sem flestir 
heimamenn mæti og láti heyra í sér 
með hugmyndir og ábendingar. 

Stjórn félagsins skipa þau: Pálina, 
Edda, Iðunn, Anna Björk, Jakob og 
Pétur Sólmar. 

Tjaldsvæði fjær íbúabyggð
Á fundi umhverfis- og 

skipulagsráðs var til um-
ræðu tjaldsvæðið við Þórs-

heimilið. Formaður ráðsins fór yfir 
stöðu málsins. Í máli hennar kom 
fram að í tengslum við íbúafundi um 
smáhýsi hafi verið opnað á samtöl við 
íbúa um tjaldsvæðið við Þórsheimili. 

Í framhaldi af því hafi formaður 
ásamt bæjarstjóra fundað með íbúum 
þar sem fram hafi komið mjög ein-
beittur vilji íbúa til að færa tjald-
svæðið við Þórsheimili fjær íbúa-
byggð og í því samhengi m.a. nefnt 
svæðið vestan við fjölnota íþrótta-
húsið. 

Umhverfis -og skipulagsráð telur 
mikilvægt að tjaldsvæði Vestmanna-
eyjabæjar séu rekin í eins mikilli sátt 

við nágranna og hægt er. Í ljósi þess 
samþykkir ráðið að frá sumrinu 2017 
verði tjaldsvæði við Þórsheimili fært 
fjær íbúðabyggð og í suður og svæðið 
næst íbúabyggð eingöngu notað á 
álagstímum. 

Í þessu fellst að á þessu ári verði 
slétt út flöt á milli Þórsheimilis og 

fjölnota íþróttahúss og verði hún nýtt 
sem tjaldsvæði. Samkvæmt skipulagi 
er þar síðar gert ráð fyrir stækkun á 
fjölnotaíþróttahúsinu. Ráðið beinir 
því til rekstraraðila tjaldsvæðisins að 
reyna að stýra gestum í sumar sem 
fjærst íbúðabyggð eftir því sem kostur 
er, segir í bókun ráðsins. 

Aðalfundur kjördæmaráðs 
Aðalfundur kjördæmaráðs 

Samfylkingarinnar í Suður-
kjördæmi verður haldinn 

í sal Samfylkingarinnar á Selfossi 
laugardaginn 14. mai 2016 og hefst 
klukkan 10: 00 með ávarpi Árna 
Páls Árnasonar formanns Samfylk-
ingarinnar. Þá verða fluttar skýrslur 
stjórnar, gjaldkera og ársreikningar og 
þingmanns kjördæmisins Oddnýjar G 

Harðardóttur. Stjórn kjördæmisráðs Sf 
Suðurkjördæmi. 

Frá vinstri til hægri á myndinni eru: Jakob Þór E Schram frá Vorsabæ. pálína 
axelsdóttir Njarðvík frá Eystra Geldingaholti. anna Björk Hjaltadóttir frá 
Fossnesi. Iðunn pálsdóttir frá Hamarsheiði. Edda pálsdóttir frá Hamarsheiði.

Vestmannaeyjar.
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Emblurnar frá Selfossi sungu fyrir samkomuna.

Svæðishátíð Lions 
í Árnessýslu
Lionsfólk í Árnessýslu kom 

saman á dögunum á Hótel Örk 
í Hveragerði. Hreyfingin starfar 

af miklum krafti á svæðinu sem er og 
segja sem er númer fjögur á Íslandi. 
Rögnvaldur Pálmason úr Hveragerði 
hefur verið svæðisstjóri undanfarið 
ár og sinnt því af miklum myndar-
skap og unnið dyggilega að því að efla 

starf þessarar mikilvægu hreyfingar 
sem lætur margt gott af sér leiða. Við 
svæðisstjóraembættinu tekur nú Jó-
hannes Eggertsson, Lkl. Dynk, en hann 
er gamalreyndur Lionsmaður. 

Gylfi Guðmundsson Lkl. Selfoss 
sendi Suðra myndir af svæðishátíðinni 
í Hveragerði þar sem félagar af svæðinu 
komu saman með mökum.

 Jón pálmason fer yfir stöðuna.

Gylfi Guðmundsson ásamt Jóni pálmasyni umdæmisstjóra.

rögnvaldur pálmason, svæðisstjóri ávarpar hátíðina og Tómas Malmberg 
lagar míkrafóninn.

Magnús J. Magnússon, skólastjóri frá lkl. Selfoss ávarpar samkomuma. 

Henson var ræðumaður kvöldsins. 

Hafdís J. Hannesdóttir og María 
Kristín Guðjónsdóttir skemmtu sér 
vel.

Tómas Malmberg.

Dagrún Másóttir og Guðmundur 
Bjarnason. 
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Verður Ólafur áfram 
á Bessastöðum? 
-skiptar skoðanir kjörinna fulltrúa

Suðri sendi spurningar á hóp þing-
manna og sveitarstjórnarmanna 
á Suðurlandi um komandi for-

setakosningar til að kanna viðhorf til 
þeirra frambjóðenda sem fram eru 
komnir. Fáir vilja að svo komnu máli 
lýsi yfir stuðningi við neinn tiltekinn 
frambjóðenda og skoðanir skiptar um 
ákvörðun Ólafs Ragnar Grímssonar 
um að bjóða sig fram. 

Suðri spurði: Styður þú einhvern 
framkominna frambjóðenda til for-
setaembættisins? Hvað þeim finnist 
um ákvörðun Ólafs Ragnar um að 
bjóða sig fram aftur og hvort þeir 
styðji einhvern framkominna fram-
bjóðenda. Nokkrir vildu ekki svara 
til um sín viðhorf að svo komnu máli, 
sumir sögðust myndu styðja Ólaf 
Ragnar en aðrir voru í vafa. 
Ásmundur Friðriksson, þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins segist ætla að 
bíða þar til framboðsfrestur rennur 
út með að taka ákvörðun um hvern 
hann styðji. „Ákvörðun Ólafs kom 
mér ekki á óvart og virðist eiga góðan 
hljómgrunn á meðal þjóðarinnar. Ég 
tel að framboð hans trufli öll önnur 
slík áform og eða áhuga,“ segir Ás-
mundur. 

Oddný G. Harðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, segist muni gera 
upp hug sinn í kjörklefanum þegar að 
allir frambjóðendur eru komnir fram.
„Ég var mjög hissa á ákvörðun Ólafs 
Ragnars Grímssonar um að hætta 
við að hætta. Hann var búinn að til-
kynna þjóðinni að hann ætlaði ekki 
að bjóða sig fram að nýju. Enda eru 
20 ár í forsetaembætti langur tími,“ 
segir Oddný. 

Ekki tímabært  
að taka afstöðu
Guðmundur Ármann Pétursson, 
sveitarstjórnarmaður í Grímsnes- 
og Grafningshreppi segir að Ólafur 
Ragnar eigi rétt á því eins og hver 
annar Íslendingur að bjóða sig fram 
til forseta og það sé óeðlilegt hversu 

hatrammlega hafi verið vegið að Ólafi 
Ragnari fyrir að skipta um skoðun og 
bjóða sig fram. „Ef við viljum virða lýð-
ræðið þá eigum við að verja rétt allra og 
ekki að vega að einstaklingnum sama 
hvaða skoðun við höfum á honum og 
hans verkum. Það er Alþingis að gera 
breytingar á fyrirkomulaginu og við 
Alþingi að sakast ef við erum ósátt við 
fyrirkomulagið, t.d. það að einstak-
lingur geti boðið sig fram 6 sinnum. 

Það er rétt mánuður þar til fram-
boðsfrestur rennur út, fjöldi aðila 
hefur tilkynnt um framboð, en fáir ef 
nokkur skilað inn tilskyldum fjölda 
meðmælenda. Það er ekki tímabært 
að taka afstöðu til einstakra fram-
bjóðenda. Ég sakna ekki ákveðinna 
einstaklinga í framboð til forseta, en 
ég sakna þess að umræða eigi sér stað 
um hlutverk embættis forseta Íslands,“ 
segir Guðmundur Ármann. 

Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri í 
Rangárþingi eystra segir að framboð 
Ólafs komi e.t.v. ekki á óvart; „Það 
virðist ansi hönnuð atburðarrás. For-
seti nýtur sín einkar vel við aðstæður 
sem þessar. Liggur nokkuð á – verðum 
við ekki að sjá hverjir verða í fram-
boði. Hins vegar finnst mér að fram-

bjóðendur þyrftu að hafa miklu fleiri 
meðmælendur – og að forseti þyrfti 
að hafa hreinan meirihluta á bak við 
sig,“ segir Ísólfur. 

Treysta kjósendum  
að velja rétt
Helgi Kjartansson, oddviti í Bláskóga-
byggð, segir að þar sem frestur til að 
bjóða sig fram til forseta sé ekki liðinn 
og fleiri frambjóðendur geti bæst í 
hópinn sé ekki rétt að lýst yfir stuðn-
ingi við einhvern frambjóðenda. „Að 
vísu finnst mér alltof margir fram-
bjóðendur hafa komið fram, það er 
ekki gott ef forseti verður kosinn með 
15-20% fylgi. Það þyrfti að eitthvað að 
skoða leikreglurnar í þessu sambandi 
td. með að frambjóðendur þyrftu fleiri 
meðmælendur og jafnvel að kjósa aftur 
á milli tveggja efstu ef enginn fær yfir 
50% fylgi í fyrri umferð. 

Það er enginn einstaklingur sem ég 
man sérstaklega eftir sem ég vil að stígi 
nú fram og bjóði sig fram til forseta. 
En það er örugglega til fullt af hæfu 
fólki sem myndi valda þessu starfi með 
sóma,“ segir Helgi. 

Páll Valur Björnsson, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, segir að fram hafi 
komið athygliverð framboð en sjálfur 
ekki ákveðið að styðja einhvern einn 
umfram annan enn sem komið er: 
„Mér finnst ákvörðun Ólafs orka tví-
mælis í ljósi þess að hann var búinn að 
gefa það út að hann hyggðist draga sig í 
hlé. Það hafa nokkrir verið nefndir sem 
hugsanlegir frambjóðendur í embættið 
og ég myndi gjarnan vilja sjá Guðna 
Th. Jóhannesson bjóða sig fram. Hann 
hefur allt til að bera sem prýtt getur 
góðan þjóðhöfðingja, heiðarleika, auð-
mýkt, hófsemd og visku. “

Helgi Kjartansson.

ísólfur Gylfi pálmason.

Prince fallinn frá 
-snillingur sem gat allt, segir Þórir um poppgoðið

Prince Rogers Nelson er einn af 
áhrifamestu og afkastamestu 
tónlistarmönnum sögunnar. 

Með meistaraverkinu Purple rain árið 
1984 varð hann einn vinsælasti tónlist-
armaður heims um nokkurra ára skeið, 
en platan og lagið When doves cry voru 
þau vinsælustu í Bandaríkjunum það 
árið. Prince varð súperstjarna og eitt 
stærsta poppgoð sögunnar, enda af-
burða frumlegur listamaður.

Platan sat 24 vikur samfleytt á toppi 
plötulistans og smáskífan í 5 vikur í 
fyrsta sæti lagalistans, og var sú mest 
selda það árið. Á eftir komu smáskíf-
unarar Lets go crazy sem fór einnig í 
1. sætið þá titillagið sem náði náði 2. 
sæti listans. I would die 4U var fjórða 
smáskífan af Purple rain, og fór einnig 
inn á topp 10. 

Fádæma vinsældum Purple rain 
plötunnar og myndarinnar fylgdi 
Prince eftir með skífunum Around 
the world in a day, Parade og Sing 
o the times, sem innihéldu marga 
tindasmellina og nokkur af bestu 
lögum poppsögunnar. Meðal þeirra 
eru Rasperry beret, Pop life, Kiss, Sign 
o the times og U got the look. 

Prince lést þann 21. apríl aðeins 57 

ára að aldri og voru margir slegnir yfir 
tíðindunum. Einn helsti aðdáandi Pr-
ince er Selfyssingurinn Þórir Jóhanns-
son. Hann minnist Prince í í samtali við 
mbl.is og sagði meðal annars: 

„Ég er bú inn að vera aðdá andi síðan 
1985 og hef ur Prince verið minn upp á-
halds tón list armaður all an þann tíma,“ 
seg ir Þórir Jó hanns son í sam tali við 
mbl.is en hann hef ur séð Prince fjór-
tán sinn um á tón leik um. Fyr ir einu 

og hálfu ári fór hann til Minnesota og 
skoðaði upp töku ver Prince, Paisley 
Park, og seg ir það hafa verið magnaða 
upp lif un. „Í mín um huga er þetta ekk-
ert flókið. Þú ert með tón list ar menn 
sem eru góðir söngv ar ar eða laga-
höf und ar , texta höf und ar, upp töku-
stjór ar eða gít ar leik ar ar en hjá hon um 
mátti sjá hæfi leika á heims mæli kv arða 
í öll um deild um hjá ein um og sama 
mann in um,“ seg ir Þórir. „Tón list in 
var kannski ekki allra en það eru ekki 
marg ir sem höfðu eins margt til brunns 
að bera. Maður með eins víðtæka hæfi-
leika og Prince er vand fund inn í sög-
unni.“

Eins og fyrr seg ir var það mik il upp-
lif un fyr ir Þóri að heim sækja upp töku-
ver Prince í Minnesota, Paisley Park 
en þar var einnig heim ili söngv ar ans. 
Paisley Park er 5000 fer metr ar að stærð. 

Að sögn Þóris er þar sér stök hvelf ing 
sem geym ir þúsund ir full kláraðra laga 
sem hafa aldrei komið út. 

Þórir tel ur að hann hafi séð Prince 
um 14 sinn um á tón leik um, síðast á 
tvenn um tón leik um í Dan mörku 2011. 
„Það voru bestu tón leik ar sem ég hef 
farið á,“ seg ir hann. 

Dánar or sök Prince hef ur ekki verið 
gerð op in ber en hann hafði verið með 

ein hvers kon ar flensu ein kenni síðustu 
daga og vik ur. Þórir seg ist ekki hafa 
hug mynd um hvað gerðist sem varð 
til þess að hann lést en veit að Prince 
hafi verið háður vinn unni sinni og að 
líf hans hafi snú ist um tónlist. „Hann 
bara lifði fyr ir mús ík ina. Hann flutti 
inn í stúd íóið og lét út búa þar íbúð 
fyr ir sig. Hann vildi bara vakna og fara 
beint í stúd íóið, hann svaf í svona þrjá 
tíma á sól ar hring.“

Þórir seg ir að miss ir inn sé mik ill 
fyr ir tón list ar sög una og að erfitt verði 
að fylla í skarð Prince. „Hann var öðru-
vísi en aðrir. Hann var kannski ekki 
vin sæl asti tón list armaður inn út á við 
en all ir þeir sem hafa vit á mús ík og 
vinna í henni bera ómælda virðingu 
fyr ir hon um,“ seg ir Þórir. 

„Hann var svona Messi tón list ar-
inn ar, hann bara gat allt. “

Ásmundur Friðriksson.

Oddný G. Harðardóttir.

Guðmundur Ármann pétursson.

páll Valur Björnsson.

Þórir við paisley park í Minneapolis. 
Mynd úr einkasafni Þóris.
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Hannes Sigurðsson útgerðarmaður í Þorlákshöfn. 

Réttleysi fjölmargra 
byggða algjört
Hagsmunir þeirra hafa verið fyrir borð bornir, 
segir Hannes Sigurðsson í Þorlákshöfn. 

Það eru tvær hliðar á kvótakerf-
inu, önnur góð og hin slæm,“ 
segir Hannes Sigurðsson út-

gerðarmaður og fiskverkandi í Þorláks-
höfn í viðtali í páskablaði Fiskifrétta. 

„Við getum þakkað kerfinu það að 
við förum betur með fiskinn og eins 
er hægt að stýra aflanum betur eftir 
árstíma og markaðsaðstæðum hverju 
sinni. Helsti gallinn við kvótakerfið er 
hin svakalega og ósanngjarna byggða-
röskun sem kerfið hefur leitt til. Það 
eru fjölmörg byggðalög í stórhættu 
og menn virðast vilja gleyma því að 
byggðir vítt og breytt um landið urðu til 
í kringum útgerðina frá sömu stöðum. 
Réttleysi fjölmargra byggðalaga er al-
gjört og hagsmunir þeirra hafa verið 
fyrir borð bornir.“

Og Hannes bætir við: „Eftir að hafa 

hugsað þessi mál hef ég komist að því 
að það verður aldrei friður um sjávarút-
veginn nema hluti kvótans renni beint 
til byggðanna. Það er grundvöllurinn 
fyrir því að hægt sé að halda lífi í hinum 
dreifðu byggðum landsins. “

Ásmundur opnar 
málverkasýningu
Ásmundur Friðriksson alþingis-

maður opnaði myndlistarsýningu 
í anddyri Hótel Selfoss sumardaginn 

fyrsta. Hann sýnir þar fimmtán olíu- 
og pastelverk. Verkin eru frá ýmsum 
tíma og spanna sögu listamannsins.

Ragnheiður Björk 
íþróttamaður ársins
Tilkynnt var um þróttamann 

ársins 2015 hjá Ungmennafélagi 
Hrunmanna var á aðalfundi félagsins 
þann 17. apríl síðastliðinn og er það 
körfuknattleikskonan Ragnheiður 
Björk Einarsdóttir sem hlaut tiilinn í ár. 

Ragnheiður lék með Hruna-
mönnum/Ármanni í 10. flokki en 
liðið varð í 3. -4. sæti Íslandsmótsins 
og einnig með stúlknaflokki félaganna 
sem endaði í 4. sæti Íslandsmótsins. 

Þá lék hún með liði FSu/Hruna-
manna í meistaraflokki en liðið end-
aði í 7. sæti 1. deildar á liðinni leiktíð. 

Ragnheiður lék með U16 ára lands-
liði Íslands sem sigraði örugglega í 
C-deild Evrópudeildarinnar á Andorra 
og hafnaði í 5. sæti á Norðurlanda-
mótinu í Solna í Svíþjóð. 

Í greinargerð með valinu á Ragn-
heiði segir að hún sé „íþróttamaður 
sem hefur náð langt í sinni grein og 
hefur burði til að ná enn lengra. Hún 
stundar íþrótt sína vel og er góð fyrir-
mynd yngri iðkenda. Ragnheiður er 
góður félagi, áhugasöm og tekur leið-
sögn vel. “

ragnheiður Björk Einarsdóttir með 
verðlaun sín á aðalfundi Hruna-
manna.  Ljósmynd/UMFH

Goslokalagið 2016  
eftir Sigurmund frumflutt
Í vikunni frumflutti Blítt og létt hópurinn 

Goslokalag ársins 2016. Lag og texti er 
eftir Sigurmund Gísla Einarsson og heitir 

Brekkan syngur. Lagið er bráðskemmti-
legt og á eflaust eftir að hljoma oft og 
gleðja marga á Eyjahátíðum sumarsins. 

Félagsmálaráðherra 
á fundi Þroskahjálpar

Aðalfundur Þroskahjálpar á Suðurlandi verður haldinn í Tryggvaskála á Selfossi 
þriðjudagskvöldið 3. maí kl. 20. Eftir aðalfundarstörf verður aðal ræðumaður 
fundarins Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra. 

Dagskrá:
20:00 Hefðbundin aðalfundarstörf
20:30 Eygló Harðardóttir: Staðan í málaflokki fatlaðra
21:00  Kaffiveitingar í boði Þroskahjálpar
21:15 Almennar umræður og tækifæri til að koma fyrirspurnum til ráðherra. 

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir

Erlendir ferðamenn eyddu 
15 milljörðum í mars
-meira en 50% aukning

Erlendir ferðamenn eyddu 15 
milljörðum króna hér á landi 
í mars síðastliðnum, eingöngu 

með greiðslukortum sínum. Það er 
meira en 50% prósent aukning frá 
sama tímabili í fyrra en þá var eyðslan 

9,7 milljarðar. Á fyrsta ársfjórðungi 
eyddu erlendir ferðamenn um 40 
milljörðum króna af kortum sínum 
borið saman við 24,7 milljarða á sama 
tíma árið 2015. Það er aukning um 
61 prósent. Þá er önnur eyðsla ótalin. 

Þetta kemur fram í tölum frá 
Rannsóknarsetri verslunarinnar. Er-
lend kortavelta í mars jókst í öllum 
útgjaldaliðum sem mældir eru. Ferða-
menn frá Sviss eyddu að jafnaði mestu 
með greiðslukortum sínum, um 345 
þúsund krónum hver. Þá komu Rússar, 
með 245 þúsund krónug og Kanada-
menn með 243 þúsund krónur. 

Í mars komu um 116 þúsund 
ferðamenn til landsins um Leifsstöð 
samkvæmt talningu Ferðamálastofu, 
38 prósent fleiri en í sama mánuði í 
fyrra. Til samanburðar eru það fleiri 
ferðamenn en komu í júní 2014, þriðja 
fjölmennasta ferðamannamánuði þess 
árs. 

Umtalsverður hluti þessarar veltu 
fer um Suðurland, þar sem fjölsótt-
ustu ferðamannastaðir landsins utan 
Reykjavíkur eru í fjórðungnum. 



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- 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

V
H
/1
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Fjölbreytt þjónusta 
við bíla og tæki

»  VERSLUN
»  DIESELVERKSTÆÐI
»  VARAHLUTAÞJÓNUSTA

»   TÚRBÍNUVIÐGERÐIR 
OG SALA

»  SÉRPANTANIR
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - blossi.is - blossi@blossi.is



Umboðsaðilar á landsbyggðinni:

GTM 460 4 hestöfl
4 hö B&S 500F
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 46 cm
Sláttuhæð er 30-75 mm
Safnpoki er 60 lítraSafnpoki er 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Verð með vsk
Kr. 69.900,-

Verð með vsk
Kr. 39.900,-

 
GTE 25 1,2 hp tvígengismótor
Snúanlegt handfang 
Miðflóttaaflskúpling
60 sm blaðlengd
2 tvíeggja blöð
Þyngd 5,5 kgÞyngd 5,5 kg

Verð
Kr. 49.900,-

GTM 560 6 hestöfl
6 hp B&S 450 (190 cc)
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 56 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
70 lítra safnpoki70 lítra safnpoki
Þyngd 45 kg

GTM PRO 52 sláttuorf GTM PRO 52 hekkklippur

GTM Professional sláttuvélar á frábæru verði

 
Mitsubishi mótór
2.45 hö / 1.8 kw.
Eldsneytistankur 0.9 l 
3 tanna blað 305-25.4.
Þyngd 9.2 kg
TTitringsvörn

Verð
Kr. 79.900,-

GTM 400 3,5 hestöfl
3,5 hö B&S 450 á stálramma
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítraSafnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Verð með vsk
Kr. 59.900,-

Afkastamiklar, þægilegar og vandaðar sláttuvélar

Stema 3500 bílavagnar með sliskj-
um, hallanlegum palli og spili til 
að draga tæki upp á sig.

Stema 2700 og 3500 kg flutningavagnar 
á frábæru verði. Afgreiddir með hliðar-
borðum,skráningu og tilbúnir til notkunar.

Stema Basic 750 kg fólksbíla-
kerrur eru væntanlegar í apríl.
Mikið úrval aukahluta.

Stema 750 MUT kerrur fyrir 
snjósleða og fjórhjól 
með hallanlegum palli.

Stema 2700 kg sturtuvagnar með eða 
án rafdrifinnar vökvadælu. Stema 2700 
sturtuvagna með sturtu aftur/hliðar.

Stema 750 kg tveggja hjóla 
kerrur. Sterkar og léttar kerrur 
á góðu verði.

Yfirbygging með segli
Skjólborðahækkun
Grindarhækkun
Lok á lömum
Yfirbreiðslur
Hleðslugrind
VVaradekk
Nehjól
Kúlulás

Þýskar Stema kerrur og flutningavagnar á frábæru verði

Alvöru græjur  fyrir vandláta

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is ÁSAFL



Óskum öllum launþegum 
á Íslandi til hamingju  

með baráttudag 
verkalýðsins 1. maí

Rangárþing eystraRangárþing ytra

Gæði til framtíðar
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

LbhÍ kemur að verkefni 
um endurheimt votlendis 
Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- 

og auðlindaráðherra, hefur sett 
af stað verkefni um endurheimt 

votlendis í samræmi við sóknaráætlun 
í loftslagsmálum. Landgræðslu ríkis-
ins hefur verið falið að annast fram-
kvæmdina í samræmi við tillögur sam-
ráðshóps um endurheimt votlendis. 

Haustið 2014 boðaði Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið til samráðs 
helstu hagsmuna- og fagaðila um 
mótun aðgerðaáætlunar til að endur-
heimta votlendi. Markmið starfsins 
var að kortleggja hvaða svæði koma 
til greina til endurheimtar án þess 
að skaða hagsmuni annarrar land-
notkunar. Jafnframt var markmiðið 
að móta aðferðafræði til að forgangs-
raða slíkum svæðum t.d. með tilliti 
til ávinnings fyrir lífríki, losun gróð-
urhúsalofttegunda, hagræns ávinn-
ings landeiganda og kostnaðar. Að 
vinnunni komu fulltrúar umhverfis- 
og auðlindaráðuneytisins, Bændasam-
taka Íslands, Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, Sambands íslenskra sveitar-

félaga, Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Fuglaverndar og Landgræðslu ríkisins. 

Samráðshópurinn leggur til að 
unnið verði að endurheimt votlendis í 
samræmi við markmið um losun gróð-
urhúsalofttegunda, stefnu íslenskra 
stjórnvalda í loftslagsmálum og Aichi 
markmið samnings Sameinuðu þjóð-
anna um líffræðilega fjölbreytni. 

Auk þess mælir samráðshópurinn 
með því að ráðherra feli Landgræðslu 
ríkisins umsjón með endurheimt 
votlendis, að fjármagn til fram-
kvæmda verði tryggt og að verklag 
verði skilgreint. Landbúnaðarháskóli 
Íslands vinni áfram að því að undir-
byggja betur þekkingu á framræslu 

og áhrifum endurheimtar á losun 
gróðurhúsalofttegunda með það að 
markmiði að unnt sé að taka endur-
heimt votlendis upp sem aðgerð innan 
Loftslagssamnings Sameinuðu þjóð-
anna til að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda. 

Loks leggur samráðshópurinn til 
að framkvæmd og eftirfylgni laga 
sem varða vernd votlendis og fram-
ræslu verði efld. Starfshópurinn 
leggur áherslu á að skoða þurfi hvert 
endurheimtarverkefni fyrir sig, meta 
ávinning þess, áform viðkomandi 
landeiganda og hvort það samræmist 
öðrum áformum um landnotkun m.a. 
skipulagsáætlunum. 

Endurheimt votlendis - 
Aðgerðaáætlun
Heimildir af lbhi.is og vef Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytisins. Ljós-
myndina tók Borgþór Magnússon af 
Dagmálatjörn í Biskupstungum, svæði 
sem Votlendisnefnd réðst í að endur-
heimta með landeigendum vorið 1998. 

GALDRAKARLINN Í OZ – LEIKFÉLAG SÓLHEIMA  
2016 - lokasýning 1. maí

Leikfélag Sólheima 
sýnir Galdrakarlinn 
í OZ í Íþróttaleik-
húsinu á Sólheimum
Stór og flottur hópur íbúa Sólheima og  
nágrennis æfa þetta skemmtilega leikrit. 

Sagan af Galdrakarlinum í Oz 
var fyrst gefin út árið 1900 og 
er skrifuð af L. Frank Baum. 

Árið 1902 er settur upp söngleikur 
byggður á sögunni og 1939 kemur 
hin fræga kvikmynd út með Judy 
Garland í aðalhlutverki. Verkið 
hefur marg oft verið sett upp út um 
allan heim og í fjölmörg skipti hér á 
íslandi, í mismunandi leikgerðum. 
Leikgerðin sem að við styðjumst við, 
er skrifuð af Ármanni Guðmunds-
syni og var sett upp af Leikhópnum 
Lottu 2008. 

Guðmundur Ármann Guðmunds-
son hefur skrifað fjöldann allan af 
leikritum bæði fyrir atvinnuleikhús 
og áhugaleikhús. 

Með leikstjórn verksins fer Guð-
mundur Lúðvík Þorvaldsson

Frumsýning verður að venju á 
sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 
21. apríl kl 15: 00. 

Sýningar eru eftirfarandi: 
Laugardagur 23. apríl kl 15: 00
Sunnudagur 24. apríl kl 15: 00
Laugardagur 30. apríl kl 15: 00
Sunnudagur 1. maí kl 15: 00 – loka-

sýning. 
Miðasölusími er 847 5323
Opið verður í kaffihúsinu Grænu 

könnunni og versluninni Völu. 
Menningarveisla verður svo í allt 

sumar. 
Verið hjartanlega velkomin. 
Sólheimar 86 ára afmæli 1930-1916. 

Fiskispjall að Sölva-
bakka á Eyrarbakka 
Meðal atriða á morgun, laugar-

daginn 23. apríl 2016 á „Vori 
í Árborg“ sem nú stendur 

yfir, verður opið hús að Sölvabakka á 
Eyrarbakka hjá Siggeiri Ingólfssyni. 

Sölvabakki er vestast í gamla frystihús-
inu (Gónhól). 

Þar mun Siggeir staðarhaldari og sölva-
tekjumaður ásamt fleiru taka á móti fólki 
og sýna starfsemina og segja fiskisögur. 

Við Sölvabakka á Eyrarbakka. F.v.: Ingólfur Hjálmarsson, Halldór páll Kjart-
ansson og Siggeir Ingólfsson.
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Hágæði og hagstætt verð:

Heitir pottar og saunavörur
Goddi, Auðbrekku 19, Kópavogi

Fyrirtækið Goddi, Auðbrekku 19 
Kópavogi, er með afar fjölbreytt 
vöruúrval og er meðal annars 

framarlega í sölu á heitum pottum, 
lokum yfir heita potta, infrarauðum 
saunaklefum og hitaklefum, auk hefð-
bundinna gufubaða og ýmiss konar 
búnaðar þeim tengdum. 

Goddi selur heita potta af 
tegundunum Hydro og Ocean. Þetta 
eru afar vandaðir pottar með loki úr 
sterku leðurlíki og hlífin er gerð fyrir 
íslenskt veðurfar. Verð á potti með loki 
og tröppu er aðeins 780.000 krónur. 
Einnig eru í boði lok á heita pott í 
þremur litum og stærðunum 200x200 
cm, 208x208 cm og 213x213 cm á að-
eins 69.500 krónur – lok sem henta 
einstaklega vel fyrir íslenskra veðráttu. 
Lokin eru samanbrjótanleg í miðju, 
með góðum festingum og svuntu, eru 
létt og meðfærileg. 

Infrarauðir saunaklefar eru áhuga-
verð uppfinning en Goddi býður þessa 
klefa á mjög hagstæðu verði, eða frá 
rúmlega 200 þúsund krónum. Hægt er 
að fá klefa sem eru frá tveggja manna 
upp í fjögurra manna. Infrarauðir 
geislar, eða IR-greislar, hafa ýmsa kosti 
fyrir heilsu manna, til dæmis örva þeir 
líkamann sem getur brennt allt að 600 
hitaeiningum á 30 mínútum og fólk 
svitnar þrefalt meira en í hefðbundnu 
saunabaði. IR-geislar örva æðakerfið 
og auka blóðflæði, víkka æðar, lækka 
blóðþrýsting og fá hjartað til að slá 

hraðar, sem styrkir og eflir hjarta-
vöðvann. IR-geislar eru mikið notaðir 
til lækninga, við tognun, stirðleika í 
liðum og öðrum vöðvaverkjum, og þeir 
fjarlægja mjólkursýru og koldíoxíð úr 
vöðvum. 

Ítarlegri fróðleik um IR-geisla og 
IR-saunabaðklefa má finna á heima-
síðu Godda, goddi.is Goddi býður líka 
upp á mikið úrval af hefðbundnum 
saunaböðum frá finnska gæðafram-
leiðandanum Harvia. Er þar bæði um 
að ræða heilu gufuböðin og einstaka 
hluta þeirra og fylgihluti. Gott er að 
fá ráðgjöf á staðnum um hvað til þarf 
og hvaða kostir eru hagstæðastir fyrir 
hvern og einn viðskiptavin. 

Goddi Auðbrekku 19 200 Kópavogur 
Símar: 544-5550 / 822-4150 goddi@
goddi.is Goddi.is Goddi er á Facebook

KYNNING



Superb er stærri og rúmbetri en áður og útbúinn þægindamöguleikum sem gera aksturinn 
draumi líkastan fyrir alla, jafnt ökumann sem farþega. Nýr ŠKODA Superb er tilkomumeiri og hlaðinn 
meiri tilfinningu en nokkru sinni fyrr. Komdu í reynsluakstur og gefðu gleðinni lausan tauminn.

Nýr ŠKODA Superb. Stærri, rúmbetri og þægilegri.

HLAÐINN TILFINNINGU.

Bílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · Selfossi · Sími 480 4000 · www.bilasalaselfoss.is www.skoda.is

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Purple rain
Árið 2016 byrjar ekki vel. Tveir 

tónlistarsnillingar fallnir frá og 
heimurinn syrgir þá David Bowie 
og Prince. Menn sem ekki eingöngu 
sköpuðu tónlist sem sameinaði 
heimsbyggðina heldur spörkuðu þeir 
í normin með því að vera trúir sjálfum 
sér og sinni sköpun. Sýndu og sönnuðu 
að virðing og árangur næst ekki með 
því að detta í þá gryfju að þóknast 
öllum. 

Þeir eiga það báðir sameiginlegt að 
byrja ungir að blómstra sem tónlist-
armenn. Gefa út sínar fyrstu plötur 
í kringum tvítugt og orðnir súper-
stjörnur fyrir 25 ára aldurinn. Nátt-
úrutalentar báðir tveir, með hæfileika 
sem til allra heilla fengu að njóta sín. 

Fleira slæmt hefur gerst árið 2016 
og mun aprílmánuður vera lengi í 
minnum hafður sem nokkuð erfiður 
mánuður. Eitt hefur þó komið skýrt í 
ljós og þó fyrr hefði verið, að þekking 
og skilningur á íslenskri stjórnsýslu 
og stjórnmálum er ekki meðfæddur 
hæfileiki. Þar lærir fólk á reynslunni 
og lýðræði virkar best ef flestir hópar 
samfélagsins eigi þar sína talsmenn. 

Annað hefur líka komið á daginn, 
að virðing og árangur næst ekki ef það 
á að reyna að þóknast öllum. Þarna 
er einn hængur á; sá hópur sem er að 
verða undir í íslensku samfélagi og 
býr við erfiðustu skilyrðin kemst ekki 
að. Unga fólkið fær hvorki þekkingu 
né reynslu af íslenskri stjórnsýslu og 
stjórnmálum og kemur ekki sínum 
málum á dagskrá. 

Það er nefnilega fólk, í öllum 
þrepum þjóðfélagsins, sem heldur að 
það hafi meðfædda hæfileika til að 
stjórna og taka ákvarðanir fyrir okkur 
hin. Dulið gen sem leynist í Y litn-
ingnum og blómstrar hvað best þegar 
yfir fimmtugt er komið. 

En það er ekki þannig í raun. 
Enginn er ómissandi í stjórnmálum. 
Það kemur alltaf maður í manns stað, 
þó það verði ekki sagt það sama um 
David Bowie og Prince, blessuð sé 
minning þeirra. 


