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Loksins sér hann til hafs
AKRANES: Sjómaðurinn svokall-

aði sem staðið hefur sem stytta 
og minnismerki um drukknaða sjó-
menn á Akratorgi í miðbæ Akraness 
í 49 ár sér nú loks til hafs. Það gerðist 
eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi létu 
á dögunum rífa þriggja hæða íbúðar-
hús með bílskúr sem stóð á lóðinni 
Suðurgötu 64. Bærinn keypti húsið árið 
2014. Bæjaryfirvöld hafa einnig átt í 
viðræðum um að kaupa eins hæðar 
hús á lóðinni Suðurgötu 62 en það er 
í eigu Starfsmannafélags Reykjavíkur. 

Til stendur að reisa verslunar- og 
þjónustuhúsnæði með íbúðum á efri 
hæðum á þessum lóðum svo ekki er 
víst að Sjómaðurinn og aðrir sem dvelja 
á Akratorgi njóti útsýnisins lengi. Er á 
meðan varir og nú má meðal annars 
sjá af Akratorgi hvar glæsiskipið Vík-

ingur AK liggur í höfn og bíður þess 
að makrílvertíð hefjist í næsta mánuði. 

Nú er lag að 
útrýma minknum  
– stofninn hruninn
VESTURLAND: Veiðitölur 

á minkum á Íslandi benda 
eindregið til þess að hrun 

hafi orðið í minkastofninum. Á síð-
asta ári veiddust um 2.500 minkar á 
landinu. Það er álíka fjöldi og veiddist 
fyrir hálfri öld. Heildarfjöldi veiddra 
minnka hefur fallið úr um 7.500 
dýrum árlega um og upp úr síðustu 
aldamótum þegar þær náðu sögulegu 
hámarki, niður í um 2.500 á síðasta 
ári. Sé gert ráð fyrir að sóknarþungi 
í stofninn hafi haldist svipaður milli 
ára á þessu tímabili er ljóst að stofn-
inn hefur látið mjög mikið á sjá. Bágt 
ástand minkastofnins nú ætti að gefa 
færi á að útrýma þessum mikla skað-
vald og aðskotadýri úr íslenskri nátt-
úru í eitt skiptið fyrir öll. 

Mikil fækkun
Róbert A. Stefánsson og Menja von 
Schmalensee líffræðingar á Nátt-
úrustofu Vesturlands í Stykkishólmi 
hafa birt greinina „Vöxtur og hrun 
minkastofnsins. Uppruni og útbreiðsla 
minks„ í nýjasta hefti tímaritsins 
Breiðfirðings. Vesturland greindi frá 
útgáfu þess í síðasta tölublaði. „Þeir 
minkaveiðimenn sem höfundar hafa 
rætt við eru sammála um að minkum 
hafi fækkað mikið á flestum eða öllum 
landssvæðum frá því um það leyti sem 
veiðitölur náðu hámarki,“ skrifa þau í 
grein sinni. 

Mink virðist hafa fækkað mjög á 
vestanverðu landinu. „Þegar horft 
er á fjölda veiddra minka í sveitar-
félögunum umhverfis Breiðafjörð á 
árunum 1989-2015 sést að þar kemur 
fram svipuð tilhneiging og á lands-
vísu. Hámarki var náð árið 2002 en 
undir lok tímabilsins var fjöldinn að-
eins brot af því sem hann var rúmum 
áratug fyrr. Svæðin við austan- og 
norðanverðan fjörðinn annars vegar 
(Barðastrandarsýslur og Dalasýsla) og 
við sunnanverðan fjörðinn hins vegar 

(Snæfellsnes) sveifluðust að mestu leyti 
í takt. … Í öllu falli benda þessar tölur 
til þess að minkum hafi fækkað mjög 
mikið við Breiðafjörð á síðasta áratug.“ 

Tækifæri til útrýmingar
Flest bendir til að náttúrulegar að-
stæður skýri hrun minkastofnsins. 
Rannsóknir sýna að holdafar versn-
aði, frjósemi minnkaði og náttúrleg 
dánartíðni jókst um það bil sem vart 
varð niðursveiflunnar í fjölda minka. 
Sjúkdómafaraldur og versandi fæðu-
skilyrði gætu skýrt þetta. „Miðað við 
fyrirliggjandi gögn er líklegustu skýr-
inguna á fækkuninni í minkastofn-
inum því sennilega að finna í minna 
aðgengi hans að fæðu vegna breytinga 
í lífríki sjávar,“ skrifa þau Róbert og 
Menja. 

Lokaorð greinar þeirra eru þessi: 
„Núverandi ástand kallar fram á 
tvær áleitnar vangaveltur. Í fyrsta 
lagi má færa rök fyrir því að ef við 
ætlum einhvern tíma að reyna útrým-
ingu minks úr íslenskri náttúru, þá 
er einmitt lag að gera það nú þegar 
stofninn á undir högg að sækja. Í öðru 
lagi er ljóst að talsverðar breytingar 
hafa þegar orðið á lífríki sjávar vegna 

loftlagsbreytinga af mannavöldum 
og enn meiri breytingar eru fyrirsjá-
anlegar. Því er líklegt að við eigum í 
auknum mæli eftir að sjá óæskilegar 
breytingar hjá innlendum tegundum, 
s. s. sumum sjófuglum, fiskum og 
hryggleysingjum. Viljum við sætta 
okkur við það eða reyna að gera betur 
til að draga úr loftlagsbreytingum og 
áhrifum þeirra?“

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

8. TBL. 5. ÁRGANGUR 2016
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: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Prentsnið. Hönnun: Davíð Þór Guðlaugsson Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR 
EINNIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK 
ÞESS SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSPOR.IS).

Á laugardag verða tvær vikur þar til þjóðin kýs sér nýjan forseta 
lýðveldisins. Það verður sjötti forsetinn á þeim 72 árum sem liðin 
eru frá lýðveldisstofnuninni 17. júní 1944. Hver forseti hefur að 

meðaltali setið í 14,4 ár eða 3,6 fjögurra ára löng kjörtímabil. 
Af þessu má sjá að það hefur til þessa verið fráleitt algengt að þjóðin 

velji sér nýjan forseta. Fólk gerist þaulsætið á Bessa-
stöðum. Engar reglur eru um það hve lengi hver for-
seti geti setið. Reynslan til þessa bendir til að afar 
erfitt, ef ekki ómögulegt, er að fella sitjandi forseta. 
Meðal annars vegna þessa þurfum við að vanda valið. 
Embætti forseta er vandmeðfarið og afar mikilvægt 
í okkar stjórnskipan. Það getur ráðið úrslitum í sögu 
þjóðarinnar hvernig sá sem því gegnir heldur á málum 
þegar ögurstundir renna upp. 

Nú veljum við úr hópi níu forsetaefna. Hvert um sig 
hafa þau öll margt ágætt til brunns að bera. Við skulum láta eigið persónu-
lega innsæi ráða í forsetavali. Ekki hlýða afskiptum annarra og ekki fylgja 
skoðanakönnunum. Kjósum bara í fullri einlægni þann einstakling sem 
hverju og einu okkar líst best á. Gerum þessar kosningar þannig að alvöru 
lýðræðisveislu frjálsrar þjóðar með sjálfstæðan vilja. Við ráðum þessu. Hvert 
atkvæði telur. Mætum á kjörstað. 

Eigið góða helgi!
Magnús Þór Hafsteinsson

Frjálsar forsetakosningar

LEIÐARI

Minkurinn:
- Fyrst fluttur til Íslands 1931 og 

átti að nota í loðdýrarækt.
- Dýr sluppu úr haldi. Fyrsta 

minkabælið í náttúrunni fannst 
við Elliðaár í Reykjavík 1937. 

- Dreifðist hratt frá suðvesturhorni 
landsins til Suður- og Vesturlands. 

- Algengur allt umhverfis landið 
1975. Dýrið er grimm alæta og 
olli geysilegu umhverfistjóni, ekki 
síst á fuglalífi. 

- Hrun virðist hafa hafist í stofn-
inum upp úr árinu 2000. Nú er 
talið að stofninn sé í lágmarki og 
minnki jafnvel enn. 

Minkurinn hefur valdið miklu tjóni á lífríki hér á landi  (Ljósm. wikipedia).

Hvalur ei meir en vonandi bara í bili
HVALFJARÐARSVEIT: Allir nema 

fimm starfsmenn hvalstöðvar 
Hvals hf. sem störfuðu þar í vetur hafa 
nú hætt störfum. Það gerðist 1. júní síð-
astliðinn. Ástæðan er sú að langreyða-
veiðar verða ekki stundaðar í sumar 
vegna tregðu japanskra stjórnvalda við 
að breyta reglum um mælingar á meng-
unarefnum í hvalafurðum. 

Þeir fimm sem eftir eru í hvalstöð-
inni munu sinna ýmsum störfum út 
árið. Eftir það tekur óvissan við. Þó 
er fullyrt að hvalveiðar verði að nýju 
teknar upp sumarið 2017. Nokkur 
fjöldi manna vann í hvalstöðinni í vetur 
og sinnti endurbótum og viðhaldi á 
húsakosti og tækjabúnaði, bæði í 
sjálfri hvalstöðinni og braggahverfinu 
á Miðsandi. Meðal annars var heill 
íbúðabraggi nánast endurbyggður 
yst sem innst. Auk þessa hefur verið 
unnið að viðhaldi á hvalbátunum 
tveimur Hval 8 og Hval 9 sem liggja 
við festar í Reykjavíkurhöfn. Allur bún-
aður og húsakostur er þannig í mjög 
góðu ásigkomulagi og allt reiðubúið 
að hefja vertíð þó síðar verði. Flestir 
ef ekki allir sem sagt var upp nú hafa 
horfið til annarra starfa. 

Meðfylgjandi mynd tók ritstjóri 
Vesturlands af Skagamanninum 
Kristni Björnssyni sem starfað hefur 
sem flensari í hvalstöð Hvals hf. um 

áratuga skeið, daginn áður en síðasti 
vinnudagurinn rann upp og nær allir 
hættu störfum þar um mánaðarmótin. 

Kristinn heldur á flensihnífnum. Nú er 
spurning hvenær hann bregður honum 
á loft að nýju?

Kristinn Björnsson flensari er með reyndustu hvalskurðarmönnum í heimi.

Sjómaðurinn sér yfir Akraneshöfn og út á 
Faxaflóa í átt til Reykjavíkur. 
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Löngulínu 20-26 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og
92-185 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ
Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

Síðustu söluíbúðirnar 
við sjóinn!

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU
Langalína 20-26
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Nýr fáni Adams
KJÓS: Hestamannafélagið Adam í 
Kjós hefur látið hanna fyrir sig nýjan 
fána sem flaggað verður á viðburðum 
svo sem landsmóti hestamanna á 
Hólum í Hjaltadal í sumar. Listamað-
urinn Bjarni Þór á Akranesi teiknaði 
mynd fánans auk þess sem Sigríður 
Ólafsdóttir aðstoðaði við hönnun á 
fána og merki félagsins. 

Vilja löggu í 
Grundarfjörð
GRUNDARFJÖRÐUR: Bæjarráðið 
í Grundarfirði krefst þess að innan-
ríkisráðuneytið beiti sér þegar í stað 
fyrir því að ráðið verði í störf lögreglu-
manna í Grundarfirði. Í fundargerð 
þess segir að þjónusta lögreglunnar 
sé mikilvæg hverju sveitarfélagi af 
umferðar- og öryggissjónarmiðum. 
„Síðustu misserin hefur verið lög-
reglulaust í Grundarfirði. Hafa ber 
í huga að í sveitarfélaginu er staðsett 
eitt af stærstu fangelsum landsins. 
Grundfirðingar hafa margsinnis óskað 
eftir því að ráðin verði bót á því að 
lögreglumaður/menn verði ráðnir til 
starfa í sveitarfélaginu, en ekkert gerst 
í málinu.“ 

Brim kaupir 
Ögurvík
REYKJAVÍK: Útgerðarfyrirtækið 
Brim hefur keypt allt hlutafé togara-
útgerðarinnar Ögurvík. Bæði fyrir-
tækin halda til í Reykjavík. Auk þess 
að gera út frystitogarann Vigra RE 
71 hefur Ögurvík rekið söluskrifstofu 
fyrir sjávarafurðir og vélsmiðju sem 
framleiðir meðal annars toghlera. Alls 
eru 54 menn í áhöfn Vigra en þar eru 
tvískiptar áhafnir sem skipta með sér 
veiðiferðum. Heildarkvóti á skipinu 
eru um 10.000 tonn af fiski upp úr sjó. 
Vigri RE bætist nú í togaraflota Brims 
sem gerir nú út þrjá frystitogara frá 
Reykjavík. Það eru Guðmundur í Nesi 
RE 13, Brimnes RE 27 og Kleifaberg 
RE 70.  Þessi skip eru samtals með um 
24.000 tonna kvóta. Starfmenn Brims 
eru um 150 talsins.  Vigri RE 71 verður 
áfram gerður út frá Reykjavík. Aðal-
eigandi Brims er Guðmundur Krist-
jánsson frá Rifi á Snæfellsnesi. Hann 
hefur um árabil stundað myndarlegan 
útgerðarrekstur frá Reykjavík. 

Í herferð gegn 
plastpoka-
notkun
BORGARBYGGÐ: Nú eru uppi áform 
um að hefja herferð gegn notkun 
plastpoka í Borgarbyggð. Fyrirmyndin 
er sjálfsagt fengin frá Stykkishólmi 
þar sem vitundarvakning hefur átt 
sér stað um það að fólk noti plastpoka 
sem minnst í daglegum erli svo sem 
við innkaup. Í staðinn hefur fólk tekið 
í notkun taupoka eða poka úr efni 
sem brotnar auðveldlega niður í nátt-
úrunni. Á dögunum voru lögð fram 
í byggðaráði Borgarfjarðar drög að 
erindisbréfi fyrir vinnuhóp sem ætlað 
er að vinna að framgangi hugmynda 
um „Plastpokalausa Borgarbyggð“. Á 
næsta fundi byggðaráðs verður skipað 
í þennan vinnuhóp. 

SMÁFRÉTTIRHáskólinn á Bifröst er 
kominn á mjög góðan skrið
BORGARBYGGÐ: „Hér gengur 
vel. Við höfum verið að stíga skref 
fram á veginn. Lífið er að sjálfsögðu 
ekki alltaf einfalt og alls ekki bar-
áttulaust. Í dag erum við farin að 
uppskera eftir erfiði síðustu ára. 
Fjöldi nemenda hefur farið vax-
andi á síðustu misserum. Á þessu 
ári er okkur svo að takast að 
komast með skólann í fjárhagslegt 
jafnvægi eftir að hafa glímt við 
eftirköst efnahagshrunsins 2008. 
Tekjugrunnurinn hefur styrkst með 
auknum fjölda nemenda. Það er 
eilíft viðfangsefni að afla nýrra 
nemenda því við erum alltaf að 
útskrifa fólk og verðum þá að fá 
nýtt í staðinn,“ segir Vilhjálmur 
Egilsson rektor Háskólans á Bifröst 
í Borgarfirði. Um næstu helgi mun 
hann einmitt stýra útskriftarathöfn 
við skólann. Það er ávallt hátíðar-
stund á Bifröst. 

Þrotlaus vinna við framþróun
Vilhjálmur Egilsson segir að það sé 
stöðug vinna í gangi við skólann til að 
þróa nýjungar í námsframboði. „Það er 
nauðsynlegt til að halda skólanum eins 
og við viljum hafa hann. Við höfum 
þróað fram fremsta skóla landsins í 
fjarnámi. Kennsluaðferðir okkar eru í 
fremstu röð og öll tækni eins og best 
verður á kosið. Núna erum við að búa 
enn frekar í haginn fyrir framtíðina 
með því að skipuleggja sóknaráætlun 
okkar fyrir árin 2017–2020. Þannig 
horfum við stöðugt fram á veginn 
og reynum að passa upp á að skólinn 
verði ávallt áhugaverður fyrir fólk sem 
hyggur á nám.“

Rektor Háskólans á Bifröst upplýsir 
að í fyrrahaust hafi 630 nemendur 
stundað nám við skólann. Nú á vor-
önn voru þeir svo 580 talsins. „Það 
eru alltaf fleiri nemendur á haustin 
en á vorin,“ útskýrir hann og bætir 
við að langtímamarkmiðið sé að ná 
nemendafjöldanum í 700 manns. „Við 
erum alltaf að taka skref í þá átt. Hér 
er það fjarnámið sem alltaf er að sækja 
á. Núna eru um 75 prósent af okkar 
nemum í þannig námsfyrirkomulagi. 
Það fólk kemur þá hingað að Bifröst á 
vinnuhelgum en vinnur að öðru leyti 
að náminu heima fyrir og þá að miklu 
leyti gegnum tölvur. Við kennum svo 
allt í svokölluðum lotum. Á hverju 
misseri eru tvær lotur. Í hverri lotu 
eru tekin fyrir tvö námsfög og síðan 
eitt fag sem nær yfir tvær lotur. Þannig 

eru fimm fög tekin á hverju misseri. 
Þetta fyrirkomulag hefur gefist mjög 
vel. Fólk getur einbeitt sér að færri 
fögum í einu. Mörgum virðist henta 
það ágætlega.“

Forysta og stjórnun  
slær í gegn
Lögfræðin er nýjasta námsgreinin sem 
kennd er við Bifröst í fjarnáminu. „Við 
höfum boðið upp á kennslu í henni 
með þeim hætti nú í einn vetur og 
gengið mjög vel.“ Vilhjálmur segir að 
meðal nýjunga sem eru í skoðun sé að 
taka upp nýja meistaralínu í lögfræði. 
Hún fengi skammstöfunina MBL sem 
stæði fyrir Master of Business Law. „Í 
viðskiptafræðinni höfum við styrkt 
þjónustu- og markaðsáhersluna. Í 
félagsvísindunum erum við nýbúin 
að taka upp tvær nýjar línur. Það eru 
annars vegar Miðlun og almannatengsl 
og svo Byltingafræðin. Við erum líka 
að breyta til í meistaranámi í Menn-
ingarstjórnun og bjóða upp á gráðu 
án ritgerðar.“

Nýsköpun í námsframboði hefur 
þegar skilað árangri. Meistaranám í 
Forystu og stjórnun er búið að slá í 
gegn. „Sú námsbraut gengur mjög vel 
og margir sem hafa áhuga á henni. Þar 
erum við fyrst og fremst að höfða til 
fólks sem er kannski með fagþekkingu 
á einhverju sviði sem er ekki viðskipta-
svið. Þar má nefna sem dæmi kennara, 
fólk í heilbrigðisstéttum og fólk með 
menntun í raungreinum eða félagsvís-
indum. Það fer svo í stjórnunarstörf í 
stofnunum eða fyrirtækjum. Þessi lína 

hefur verið mjög vinsæl fyrir fólk sem 
er kannski í slíkri stöðu, í fullri vinnu 
en vill bæta sinn faglega bakgrunn 
með námi. Við byrjuðum með hana 
haustið 2014 og höfum þegar útskrifað 
fyrstu nemendurna. Það var nú í janúar 
sem fyrsti stóri hópurinn lauk nám-
ini. Síðan útskrifast annar hópur með 
meistaragráður í Forystu og stjórnun 
nú um helgina.“

Horfa til samvinnu  
utan landsteina
Viðskiptafræðinám af ýmsum toga 
við Háskólann á Bifröst er alltaf fjöl-
mennast. Vilhjálmur segir að fjöldi 
nema í lögfræði hafi svo tekið mikinn 
kipp eftir að farið var að bjóða upp á 
hana í fjarnámi. Lögfræðinámið er nú 
í öðru sæti og síðan félagsvísindin í 
þriðja sæti. 

„Við bjóðum upp á meistaranám 
í lögfræði. Við erum svo að vinna 
að því að bjóða upp á sameiginlegt 
viðskiptalögfræðinám með tveimur 
erlendum háskólum. Það eru Ár-
ósaháskóli í Danmörku og háskóli í 
Dublin á Írlandi. Nemendur tækju þá 
hluta af sínu námi á þessum stöðum. 
Nú í júlí erum við svo að fara í gang 
með Alþjóðlega sumarskólann hér á 
Bifröst. Þar kennum við sex eininga 
námskeið í stjórnunarfræðum á ensku. 
Þar verðum við með um 20 nemendur 
víða að úr heiminum sem koma og búa 
hér í þrjár vikur. Þetta nám bætist við 
aðra starfsemi skólans. Við fáum greitt 
fyrir og þetta nám á að standa undir 
sér. Þetta er svona ein birtingarmynd 

þess hvernig við getum sótt fram með 
Háskólann á Bifröst.“

Hvetjandi og gott umhverfi
Vilhjálmur Egilsson er nú að ljúka 
þriðja vetri sínum sem rektor Há-
skólans á Bifröst. „Þetta er mjög 
skemmtilegt starf og gott að búa hérna 
á Bifröst. Samfélagið hér er mjög gott 
og náttúran frábær. Mér finnst mikill 
lúxus að vera bara mínútu að ganga í 
vinnuna og geta farið heim í hádeg-
inu,“ segir rektorinn og brosir sínu 
breiðasta. 

Hann segir að allt umhverfið á 
Bifröst sé mjög hvetjandi. „Það hefur 
verið ótrúlegt að kynnast því hvað 
rekstur á svona háskóla er mikill 
samkeppnisrekstur. Við þurfum ekki 
aðeins að keppa um nemendur heldur 
líka um kennara og annað starfsfólk. 
Til að ná árangri verðum við alltaf 
að vera að skapa eitthvað nýtt, sýna 
okkur og sanna gagnvart nemendum. 
Við þurfum að veita menntun sem 
nemendurnir skynja að skiptir miklu 
máli fyrir þau að hafa og að þau verði 
verulega öflug við það að stunda nám 
hér. Núna í febrúar fengum við stað-
fest hjá Gæðaráði íslenskra háskóla 
að gæði námsins og kennslunnar væri 
hvort tveggja mjög gott. Sömuleiðis 
var staðfest að geta okkar væri góð til 
að halda úti gæðum prófgráða. Það er 
hlutur sem snýr að stjórnsýslu skólans. 
Úttektin sem gerð var í tengslum þetta 
gæðamat hafði í för með sér heilmikla 
vinnu hér í skólanum. Gæðalega séð 
þá erum við á mjög góðri siglingu.“

Stór hluti íbúða háskólans settur á sölu
BORGARBYGGÐ: „Við erum 

nýbúin að skrifa undir 
samninga við Íbúðalánasjóð 

um fjárhagslega endurskipulagningu 
á íbúðunum hér á Bifröst. Þær eru 
í þremur íbúðafélögum. Í mörg ár 
hefur blasað við að þennan rekstur 
þyrfti að endurskipuleggja. Í þessum 
nýju samningum liggur fyrir að 
tvær eignir verða settar í sölu. Það 
er að gerast nú þessa dagana. Þetta 
er þriggja hæða hús þar sem Hótel 
Bifröst er nú í rekstri allt árið í sjálf-
stæðu félagi innan skólans. Síðan er 
nýja blokkin svokallaða sem stendur 
vestan við skólahúsin. Hún fer líka 
á sölu,“ segir Vilhjálmur Egilsson 
rektor. 

Allt frá efnahagshruninu 2008 
hafa fjárhagsvandræði sligað rekstur 

íbúðafélaganna á Bifröst. Nú á að 
leysa þessi mál. „Með þessari sölu 

hverfa þessar eignir alfarið úr rekstri 
sem íbúðahúsnæði fyrir Háskólann á 

Bifröst. Við þjöppum íbúðaþörf skól-
ans saman í afganginn af íbúðunum 
sem verða þá um hundrað talsins. 
Það dugar vel fyrir okkur vegna þess 
að fjarnámið við Háskólann hér á 
Bifröst hefur vaxið svo mikið. Stöð-
ugt minni hluti af nemendenum býr 
hér á staðnum að staðaldri meðan 
á námstíma stendur. Eftir þetta 
vonum við að nýtingin á íbúðunum 
sem eftir sitja verði það góð að þær 
standi undir þeim lánum sem á 
þeim hvíla. Íbúðalánasjóður mun 
hins vegar þurfa að afskrifa verulegar 
upphæðir gegnum söluna á hinum 
eignunum.“

Vilhjálmur segir ekki ljóst hver 
kaupi íbúðirnar en þær gætu til 
dæmis hentað vel sem hótelíbúðir 
í ferðaþjónustu. 

Nýi fáninn.

Vilhjálmur Egilsson rektor Háskólans á Bifröst. 

Þessi íbúðablokk er hin svokallaða nýja blokk sem nú verður seld ásamt því húsi sem 
í dag hýsir Hótel Bifröst. 
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Sr. Gunnar Kristjánsson prófastur emeritus: 

Á tímamótum eftir rúmlega 
fjögurra áratuga þjónustu 
innan Þjóðkirkjunnar
KJÓS/KJALARNES: Sr. Gunnar Kristjánsson fyrrum prófastur Kjal-
arnessprófastsdæmis og sóknarprestur á Reynivöllum í Kjós lét af emb-
ættum sínum á seinasta ári, fluttist til Mosfellsbæjar ásamt Önnu Margréti 
Höskuldsdóttur eiginkonu sinni og settist í helgan stein eftirlaunamannsins. 
Þar með lauk rúmlega 40 ára löngum starfsferli innan Þjóðkirkjunnar. 
Sr. Gunnar er þó hvergi hættur störfum. Hann stundar nú rannsóknir og 
ritstörf. Við hefjum spjall okkar við sr. Gunnar með því að spyrja hann um 
upphaf hans sem starfandi prestur. Það gerðist eftir að hann hafði lokið 
kandídatsprófi í guðfræði frá Háskóla Íslands haustið 1970 og síðan meist-
araprófi í trúarheimspeki frá Bostonháskóla í Bandaríkjunum vorið 1971. 

Frá Héraði til Þýskalands
„Ég byrjaði prestskap í Vallanespresta-
kalli austur á Héraði, sat í Vallanesi en 
þjónaði Egilsstöðum og sveitunum 
í Valla- og Skriðdalshreppi. Þarna 
þjónaði ég 1971–1975. Árin 1972–
1974 hafði ég aukaþjónustu á Seyðis-
firði. Það var ánægjulegt að þjóna á 
Seyðisfirði þar sem segja má að ég 
hafi átt rætur. Þar fæddist ég en ólst 
upp í Reykjavík. Ástæða þess að ég 
fór austur á land var hins vegar sú að 
þarna var eina prestakallið sem var á 
lausu. Mér þótti þó mjög spennandi 
og áhugavert að fara austur og setj-
ast að í öðruvísi mannlífi en ég hafði 
þekkt.“

Sr. Gunnar rifjar upp að margt hafi 
verið með öðrum hætti hér á landi þá, 
fyrir um fjórum áratugum. „Þarna 
fékk maður að kynnast því hvernig 
það getur verið að búa á Íslandi. Eft-
irminnileg er ófærðin, snjórinn á vet-
urna og aurpyttir á vorin. Þarna voru 
ferðalög yfir Fjarðarheiðina í öllum 
veðrum og ósjaldan með snjóbíl. Áður 
og á æskuárum minnar kynslóðar var 
Fjarðarheiðin iðulega lokuð allan vet-
urinn og Seyðisfjörður án samgangna 
við umheiminn langtímum saman 
nema sjóleiðina. Það er nú ekki lengra 
síðan þetta var svona.“ Nú er sjaldgæft 
að Fjarðarheiði sé lokuð lengi og lagt 
er á ráðin um að gera jarðgöng til 
Seyðisfjarðar. 

Hugur hins unga prests hneigð-
ist til enn frekara náms. „Ég fór í 
doktorsnám til Þýskalands í þrjú ár 
og var reyndar einnig prestur hjá 
þýskum söfnuði um hálfs árs skeið 
í bæ austan við Hamborg. Það var 

áhugavert og lærdómsríkt. Þarna bjó 
margt fólk sem hafði flúið vestur á 
bóginn undan styrjaldarátökum bæði 
í fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Í 
tengslum við undirbúning embætt-
isverka heyrði ég ýmsar frásagnir af 
því sem þetta fólk hafði upplifað og 
mátt þola.“

Túlkaði Heimsljós Laxness
Val sr. Gunnars á Þýskalandi til að 
vinna þar að doktorsverkefni kom til 
vegna áhrifa og reynslu sem hann varð 
fyrir í Boston. „Þar hafði ég séð að 
þýsk áhrif voru geysimikil á banda-
ríska menningu, ekki síst í hugvís-
indagreinum eins og heimspeki og 
guðfræði. Þetta var að stórum hluta 
vegna þýskra menntamanna sem 
höfðu flúið undan nasistum til Banda-
ríkjanna á árunum í aðdraganda síðari 
heimsstyrjaldarinnar. Ég skynjaði það 
afar vel þarna vestanhafs að Þjóðverjar 
hafa alltaf verið fremstir í guðfræði og 
fór því til Þýskalands í doktorsnám.“ 

Doktorsverkefni sr. Gunnars vakti 
athygli og jafnvel forvitni fram á 
þennan dag. „Ég ákvað að beita 
tilvistarguðfræði þýska trúarheim-
spekingsins Pauls Tillich við að túlka 
skáldsöguna Heimsljós eftir Halldór 
Laxness. Ég skrifaði þessa doktors-
ritgerð innan tveggja fræðigreina, 
guðfræði og bókmenntafræði. Þetta 
var mjög spennandi viðfangsefni 
og afar gefandi. Mér fannst Heims-
ljós alveg stórmerkileg bók og valdi 
hana af þeim sökum. Enn merkari 
varð hún í mínum augum þegar ég 
fór að lesa skrif annarra um hana svo 

▶▶▶ Sr. Gunnar í predikunarstól Reynivallakirkju á Hvítasunnudag 15. maí sl. 
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sem eftir Peter Hallberg og Halldór 
sjálfan. Ég átti nokkur samskipti við 
Halldór Laxness þegar ég vann rit-
gerðina og það var mjög ánægjulegt. 
Halldór var mjög spenntur fyrir þessu 
og hjálpsamur. Þau hjónin Halldór og 
Auður buðu okkur hjónum heim að 
Gljúfrasteini og við áttum góð sam-
skipti. Heimsljós er meistaraverk sem 
stendur enn sem fyrr vel fyrir sínu. 
Það er misjafnt hversu bækur eldast 
en stóru skáldsögur Halldórs Laxness 
gera það mjög vel. Kristnihald undir 
Jökli gerir það líka. Sú bók er eitt hans 
besta verk að mínum dómi.“

Doktorsritgerð sr. Gunnars hefur 
ekki komið út á íslensku en finna má 
ritgerð sem hann skrifaði um hana í 
1. tbl. Tímarits Máls og menningar 
1982 (sjá timarit.is). 

Á kostajörð í Kjósinni
Að loknu doktorsnámi í Þýskalandi 
lá leiðin aftur heim til Íslands haustið 
1978. „Það var þá svipað eins og í 
fyrra skiptið að Reynivellir voru eina 
prestaskallið sem var á lausu þegar 
við fluttum heim. Ég hafði engan 
áhuga á að flytja til Reykjavíkur og 
vera prestur þar. Við vildum vera 
úti á landi. Okkur þótti Reynivellir 
góður staður meðal annars vegna 
þess að prestsetrið er ekki svo langt 
frá Reykjavík og Mosfellsbæ þar sem 
okkar fólk bjó. Það var líka heillandi 
að þjóna þessum gömlu kirkjum 
í Reynivallaprestakalli en þær eru 
auk Reynivallakirkju, kirkjurnar í 
Saurbæ og Brautarholti á Kjalarnesi. 
Byggðin í Kjósinni var reyndar ekki 
mjög fjölmenn en þó var þá fleira fólk 
búsett þar en nú. Ég sá fram á að geta 
stundað fræðistörf og skriftir, skrifa 
um guðfræði og þess háttar. Fyrstu 
árin kenndi ég líka töluvert í almennri 

bókmenntafræði, heimspeki og guð-
fræði við Háskóla Íslands.“

Það var á margan hátt ný reynsla 
að setjast að í Kjósinni. Reynivellir 
eru kostajörð frá fornu og forverar sr. 
Gunnars þar höfðu stundað búskap 
með prestsstörfunum. Hann ákvað að 
feta í fótspor þeirra þó hann yrði ekki 
jafn stór í sniðum sem búhöldur. „Séra 
Kristján Bjarnason sem sat staðinn 
á undan hafði byggt bæði íbúðarhús 
og fjós á Reynivöllum, hvorutveggja 
ágætlega byggð hús en viðhaldið 
hefði mátt vera betra. Við höfðum 

ekki verið með neinn búskap austur 
á Vallanesi en þarna varð eitt það 
fyrsta sem við gerðum að fá líflömb 
frá Hreiðari og Ástu á Grímsstöðum 
í Kjós. Við fengum 20 haustlömb og 
byrjuðum fjárbúskap. Seinna bætt-
ust svo hestarnir við. Og eitthvað 
þurfti maður að kunna til búskapar, 
bændurnir voru mér hjálplegir, einn 
þeirra lánaði mér búfjárfræðina sem 
kennd var á Hvanneyri, ég las hana 
spjaldanna á milli. Við nýttum fjósið 
sem fjárhús og síðar einnig sem hest-
hús. Ég heyjaði síðan alltaf hluta af 

túnunum fyrir okkar bústofn. Hann 
varð þó aldrei stór. Mest vorum við 
með um 40 kindur auk hestanna. Það 
var hæfilegt með preststörfunum og 
mjög ánægjulegt.“ 

Prestsstörf og búskapur
Sr. Gunnar segir að það sé mjög mik-
ilvægt fyrir sveitaprestinn að sinna 
svona vafstri með prestskapnum. „Sá 
sem gegnir prestsembætti er oft svo-
lítið sér á báti í samfélaginu og ekki síst 
í sveit, þar á hann enga kollega. Það er 
því ekki verra að hann sé að einhverju 

leyti að fást við sömu hluti og fólkið 
sem hann þjónar. Það verður raunar 
ekki undan slíku komist. Þetta er líka 
eitt af því sem gefur starfi sveitaprests-
ins sérstakan sjarma. Ég á mjög góðar 
minningar frá fjárbúskapnum. Það var 
alltaf jafn mikil eftirvænting að fara og 
gefa á garðann á veturna, það var gef-
andi að vera með fénu í kyrrðinni og 
hlusta á jórtrið. Þetta var mjög dýrmæt 
reynsla. Við nýttum jörðina að hluta 
fyrir okkur sjálf og lögðum metnað 
okkar í að sitja staðinn vel. Á þessum 
árum voru mörg prestssetur fjársvelt 
og í nokkurri niðurníðslu, það átt m.a. 
við um Vallanes, einnig Reynivelli, en 
húsið var fljótlega gert upp og eftir 
það vel við haldið. Við vorum þriggja 
manna fjölskylda og það var rúmt um 
okkur til að byrja með en það breyttist 
smám saman.“ 

Fjárbúskapnum lauk svo um það 
leyti sem sr. Gunnar tók við embætti 
prófasts í Kjalarnessprófastsdæmi 
1997. „Annirnar jukust þá verulega 
og því fylgdu ýmsar breytingar, m.a. 
hættum við fljótlega með kindurnar 
og vorum eingöngu með hesta eftir 
það.“ 

Þau hjónin kunnu alltaf vel við sig á 
Reynivöllum. „Konan mín er kennari 
og starfaði við kennslu. Sjálfur hafði 
ég alltaf yfirdrifið nóg að gera. Ná-
býlið við Reykjavík hafði sín áhrif. Svo 
flutti ég iðulega erindi og fyrirlestra 
sem tengdust guðfræði, sögu og bók-
menntum, en einnig málefnum sam-
félagsins, bæði innanlands og erlendis, 
og sinnti kennslu fyrr á árum.“ 

Annir í víðfemu  
prófastsdæmi
Það markaði ákveðin þáttaskil á 
starfsferli sveitaprestsins að taka við 
prófastsembætti. Sr. Gunnar rekur 

Horft heim að Reynivöllum í Kjós þar sem prófastshjónin sr. Gunnar og Anna Margrét Höskuldsdóttir bjuggu í hartnær 38 ár. 
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það. „Kjalarnessprófastsdæmi er 
mjög stórt. Það nær yfir megnið af 
Kjalarnesþingi hinu forna, það er að 
segja öll Suðurnesin og norður í Hval-
fjarðarbotn að undanskilinni Reykja-
vík. Þarna má nefna þéttbýlisstaðina 
Mosfellsbæ, Garðabæ, Hafnarfjörð, 
Voga, Grindavík, Reykjanesbæ, Garð 
og Sandgerði. Þetta er fjölmennt pró-
fastsdæmi með tæplega 20 prestum og 
öflugu safnaðar- og kirkjustarfi, ekki 
síst tónlistarstarfi. Prófastsembættinu 
fylgdu mikil ferðalög og margir fundir 
bæði með prestum, sóknarnefndum, 
sveitarstjórnum og áfram má telja. Það 
þurfti að vísitera söfnuðina, fylgjast 
með starfinu, miðla málum ef upp 
komu ágreiningsefni og vera ávallt 
til taks fyrir prestana, organistana, 
sóknarnefndafólk og safnaðarfólk al-
mennt. Ég var með skrifstofu í Mos-
fellsbæ þar sem ég starfaði með góðu 
fólki þau rúmlega sautján ár sem ég 
var prófastur“ segir sr. Gunnar. Hann 
segist hafa nýtt sér það að prófastar 
gegni ákveðnum föstum skyldum 
en hafa talsvert svigrúm til mótunar 
starfsins. „Ég lagði áherslu á að efla 
fræðslu bæði meðal safnaðanna og 
prestanna, hélt reglulega fræðslu-
fundi með prestunum, skipulagði 
mörg námskeið og ráðstefnur, einnig 
nokkrar kynnisferðir til útlanda fyrir 
presta og sóknarnefndafólk, einkum 
til Þýskalands en einnig til Banda-
ríkjanna. Ég var árlega með námskeið 
um prédikunarfræði í Skálholti og fékk 
þangað þekkta fyrirlesara, oftast frá 
Þýskalandi. Við gáfum einnig út bækur 
um það nýjasta í guðfræði samtímans, 
svo eitthvað sé nefnt.“ 

Upplifir nýtt frelsi eftir  
langa prestsþjónustu
Sr. Gunnar Kristjánsson er fæddur 
í ársbyrjun 1945, hann varð því sjö-
tugur í fyrra og komst á eftirlaunaaldur. 
Hann lét af störfum sem prófastur Kjal-
arnessprófastsdæmis 1. apríl 2015 og 
hafði þá gegnt embættinu í 17 ár. Um 
leið hætti hann sem sóknarprestur 
Reynivallaprestakalls og þau hjón 
fluttu frá Reynivöllum eftir hátt í 38 
ára búsetu þar. 

„Það hlaut að koma að því að kveðja 
Reynivelli. Þótt við höfum alla tíð unað 
okkur vel á Reynivöllum hafði það alla 
tíð legið fyrir að flytja. Maður festir 
aldrei almennilega rætur þegar maður á 
hvorki húsin né jörðina þar sem maður 
býr. Að mörgu leyti voru það mikil um-
skipti og góð að verða sinn eigin herra. 
Þjónandi presturinn er alltaf í starfinu, 
hann er alltaf á vakt og getur átt von á 
kalli hvenær sem er,“ segir sr. Gunnar 
Kristjánsson prófastur emeritus á heim-
ili þeirra Önnu Margrétar í Mosfellsbæ. 
Þaðan er fagurt útsýni upp á Kjalarnes, 
til Esju, Akrafjalls og í fjarska ber Snæ-
fellsjökul við himinn. 

Sinnir fræða- og 
ritstörfum af kappi
KJÓS/KJALARNES: Sr. 

Gunnar Kristjánsson hefur 
gengum tíðina sent frá sér 

ýmsar ritgerðir og bækur. Meðal nýj-
ustu afreka hans er stórmerkileg og 
vönduð bók um ævi Marteins Lúth-
ers sem kom út 2014. Hún heitir 
Marteinn Lúther – Svipmyndir úr 
siðbótarsögu. Síðastliðið haustið kom 
svo út þýðing hans úr þýsku á bók-
inni Fangelsisbréfin eftir þýska guð-
fræðinginn Dietrich Bonhoeffer sem 
tók virkan þátt í andspyrnunni gegn 
Adolf Hitler og Þriðja ríkinu. Fyrir 
það var hann handtekinn. Bréf Bon-
hoeffers geyma hugleiðingar hans 
frá þeim tíma er hann sat í fangelsi 
nasista. Þeir tóku hann af lífi örfáum 
dögum áður en Þýskaland féll og 
dagar Hitlers voru taldir. 

„Núna er ég að þýða texta eftir 
Martein Lúther úr 16. aldar þýsku. 
Þetta eru hans þekktustu textar sem 
aldrei hafa verið þýddir á íslensku 
þótt við séum búin að vera lúthersk 

í ein 500 ár. Sannleikurinn er sá að 
fram á þennan dag hefur sáralítið og 
sama og ekkert verið gefið út eftir 
Lúther á íslensku. Þekking okkar Ís-
lendinga á Lúther er afar takmörkuð 
og oft á tíðum fordómafull. Þýðingin 
kemur til vegna þess að á næsta ári 
er svokallað Siðbótarár en þá verða 
liðin 500 ár frá upphafi siðbótar 
Marteins Lúther. Þá verða þessir 
textar gefnir út á íslensku. Meðal 
annarra verkefna minna á þessu ári 
tengist einnig siðbótarárinu, það er 
aðild að hópi við Háskóla Íslands 
sem vinnur að þverfaglegu rit-
gerðasafni um siðbótina á Íslandi,“ 
segir sr. Gunnar. 

Hann bætir því við að hann horfi 
einnig til þess að snúa sér að fleiri ver-
kefnum. „Mig langar til að skrifa bók 
um sr. Matthías Jochumsson. Hann 
þjónaði um tíma á Reynivöllum og 
var prestur í Brautarholti á Kjalarnesi 
í sex ár. Það var hans fyrsta prestakall. 
Í og með þess vegna hefur hann verið 

mér hugleikinn. Á þessum fyrstu 
prestsskaparárum sr. Matthíasar 
urðu mestu sviptingarnar í einkalífi 
hans. Síðar urðu miklar sviptingar í 
trúarlífi hans og guðfræði. Matth-
ías var langt á undan sinni samtíð 
þegar kom að sýn hans á guðfræði 
og til kirkjumála enda munaði engu 
að hann yrði sviptur bæði kjól og 
kalli vegna frjálslyndrar guðfræði 
sinnar. Matthías var heimsmaður og 
mótaðist af menningarstraumum í 
Evrópu og Ameríku. Hann fylgdist 
vel með menningarumræðunni í 
Danmörku og Bretlandi og dvaldist í 
þeim löndum um lengri eða skemmri 
tíma. Hann fór einnig vestur um haf 
og varð fyrir áhrifum af bandarískum 
guðfræðingum og heimspekingum, 
þýddi eitt og annað eftir þá á íslensku. 
Matthías kom með þessar hugmyndir 
hingað heim til Íslands og þær gerðu 
sitt til þess að hann varð sá mikli and-
ans maður sem hann var. En hann 
var líka mjög umdeildur, sérstaklega 
innan kirkjunnar svo að hársbreidd 
munaði að hann yrði sviptur emb-
ætti. Sr. Matthías er spennandi við-
fangsefni og ótrúlega nútímalegur,“ 
segir sr. Gunnar sem greinilega er 
hvergi hættur enn. 

Tvö af þeim stórvirkjum á bókmenntasviðinu sem sr. Gunnar hefur unnið að á síðustu árum. Saga biskupsstólanna kom út 2006 og sr. 
Gunnar var aðalritstjóri hennar. Árið 2014 sendi sr. Gunnar Kristjánsson svo frá sér ævisögu þýska siðbótarmannsins Marteins Lúthers. 

Sr. Gunnar með hópi ferðamanna í Maríukirkjunni í Torgau í Þýskalandi þar sem Katarína, 
formóðir lútherskra prestsfrúa og eiginkona Marteins Lúthers, er grafin.

Anna Margrét Höskuldsdóttir eiginkona sr. Gunnars Kristjánssonar í Ágústínaklaustrinu 
í Erfurt þar sem Marteinn Lúther var munkur og bjó í sex ár. Hér er Anna á tali við Heino 
Falcke, fyrrverandi prófast í sambandslandinu Thüringen. Hann var einn skeleggasti 
andófsmaður kirkjunnar gegn Austur-Þýska alþýðulýðveldinu sem féll haustið 1989.
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Fjöldi nemenda útskrifaðist 
frá Landbúnaðarháskólanum
BORGARBYGGÐ: Brautskrán-

ing Landbúnaðarháskóla Ís-
lands á Hvanneyri fór fram í 

Hjálmakletti í Borgarnesi föstudaginn 
3. júní. Alls útskrifuðust 35 nemendur 
af búfræðibraut, 11 úr fjarnámi og 24 
úr staðarnámi. Þórunn Rögnvalds-
dóttir hlaut verðlaun fyrir góðan ár-
angur á búfræðiprófi sem og góðan 
árangur í nautgriparækt. 

Arnar Már Sigurðsson hlaut verð-
laun fyrir góðan árangur í bútækni-
greinum og einnig fyrir góðan árangur 
í hagfræðigreinum. Karen Helga 
Steinsdóttir hlaut verðlaun fyrir góðan 
árangur í sauðfjárrækt og Einar Dan 
Jepsen hlaut verðlaun fyrir góðan ár-
angur í námsdvöl. 

Góður árangur hjá mörgum
Þá var einnig útskrifað á háskóla-
brautum. 13 nemendur útskrifuðust 
með B. S. próf af Búvísindabraut og 
Hestafræðibraut. Verðlaun fyrir góðan 
árangur á B. S. prófi á Búvísindabraut 
hlaut Egill Gautason. 

Fjórir nemendur luku B. S. prófi í 
Náttúru- og umhverfisfræði. Jónína 
Hólmfríður Pálsdóttir hlaut verðlaun 
fyrir góðan námsárangur á B. S. prófi 
á brautinni. 

Fimm nemendur luku B. S. prófi á 
Skógfræði- og landgræðslubraut. Berg-
þóra Jónsdóttir hlaut verðlaun fyrir 
góðan árangur á B. S. prófi á brautinni. 
Þá útskrifuðust átta nemendur með B. 

S. próf af Umhverfisskipulagsbraut. 
Ruth Guðmundsdóttir hlaut verðlaun 
fyrir góðan árangur í skipulagsfögum, 
góðan árangur í plöntunotkun sem og 
góðan námsárangur á námsbrautinni. 
Þá fékk Anna Kristín Guðmundsdóttir 
viðurkenningu frá kennurum braut-
arinnar fyrir óeigingjarnt framlag 
til styrktar brautarinnar. Ruth Guð-
mundsdóttir hlaut einnig verðlaun 
fyrir frábæran árangur fyrir loka-
verkefni á B. S. prófi með einkunina 
9,6. Egill Gunnarsson hlaut verðlaun 
fyrir bestan árangur á B. S. prófi með 
einkunina 9,02. Naomi Désirée Bos 
hlaut einnig verðlaun fyrir góðan ár-
angur á B. S. prófi en einungis munaði 
0,02 á þeim Agli í einkunn. 

Fjórir nemendur luku MS prófi í 
Skipulagsfræðum og hlaut Myrra Ösp 
Gísladóttir verðlaun fyrir góðan náms-
árangur á brautinni. Þá lauk Hrannar 
Smári Hilmarsson rannsóknarmiðuðu 
meistaranámi. 

Skóli sjálfstæðrar þjóðar
Dr. Björn Þorsteinsson rektor flutti 
ræðu og óskaði nemendum vel-
farnaðar í framtíðinni. „Fyrir Land-
búnaðarháskólann hafa síðustu 
misserin einkennst af pólitískum 
hræringum og biðstöðu. Á sama 
tíma hefur verið stigin glíma inn-
anbúðar hjá skólanum við að laga 
reksturinn að fjárveitingum. Mjög 
litlu munaði að við næðum endum 

saman við uppgjör ársins 2014, en 
við uppgjör ársins 2015 náðist í fyrsta 
sinn afgangur af rekstrinum þannig 
að skólinn gat byrjað að greiða upp 
í skuld sína við ríkissjóð í samræmi 
við kröfur menntamálaráðuneytis-
ins. Þessi árangur náðist m.a. vegna 
tímabundinna viðbótafjárveitingar 
sem fengust frá Atvinnuvega- og ný-
sköpunarráðuneytinu, sem við erum 
einnig aðnjótandi nú á yfirstandandi 
ári, en um framhaldið fyrir árið 2017 
og áfram er þó með öllu óljóst,“ sagði 
hann meðal annars. 

Björn benti einnig á að Landbún-
aðarháskóli Íslands sé háskóli lífs og 
lands. „Það eru sífellt í gangi breytingar 
í landbúnaði og landbúnaðartengdri 
landnýtingu. Kröfur markaða breyt-
ast, framleiðslukerfi þróast. Viðhorf 
í umhverfis og náttúruvernd breyt-
ast um leið og við sjáum breytingar í 
byggðamynstri og þróun dreifbýlis og 
þéttbýlis. Það er sprenging í útþenslu 
ferðamennsku á Íslandi. Það eru sí-
fellt tímamót í málaflokkum lífs og 
lands. Það er af þessum ástæðum sem 
nám við Landbúnaðarháskóla Íslands 
er nám framtíðarinnar. Hér sækja 
nemendur þekkingu sem varðar rót 
tilvistar okkar og framfærslu. Ísland 
bíður eftir fólki sem kann til verka á 
sviði auðlinda- og umhverfisfræða og 
þeirra verkmennta sem þessum fögum 
tilheyra. Á því þarf sjálfstæð þjóð að 
halda.“

Kæra vegna sólarkísil- 
vers að hluta fyrir dóm
VESTURLAND: Héraðsdómur 

Reykjavíkur kvað á mánudag 
upp þann úrskurð að vísa frá 

dómi kröfum Kjósahrepps og Um-
hverfisvaktarinnar við Hvalfjörð gegn 
Skipulagsstofnun, Íslenska ríkinu og 
Silicor Materials. Hins vegar hafnaði 
dómurinn því að vísa málinu frá hvað 
varðar þá einstaklinga sem sóttu málið. 
Það er fólk sem ýmist býr eða á fasteignir 
við Hvalfjörð. Kæruþáttur þeirra gengur 
því til dómsmeðferðar. Málið verður að 
líkindum flutt í héraðsdómi í haust.

Skipulagsstofnun kvað á sínum tíma 
upp þann úrskurð að framkvæmdir við 
sólarkísilver Silicor á Grundartanga 
skuli ekki háðar mati á umhverfis-
áhrifum. Einróma niðurstaða hennar 
og annara fagstofnana hins opinbera var 
sú að framkvæmdin hefði ekki í för með 
sér umtalsverð umhverfisáhrif.

Silicor Materials ítrekar að um-
hverfisáhrif sólarkísilvers fyrirtækisins 
á Grundartanga verði óveruleg. „Öll 
starfsemi verður kolefnishlutlaus auk 
þess sem engin flúor- eða brennisteins-
mengun verður vegna hennar. Sólarkís-

ilverið mun framleiða sólarsellur með 
hagkvæmari og umhverfisvænni hætti 
en hingað til hefur verið gert, sem eykur 
líkurnar á því að sólarorka geti keppt við 
hefðbundna orkugjafa. Við framleiðsl-
una mun falla til hliðarafurð sem nýtt 
verður í álhluti farartækja, sem léttir 
þær og dregur þar með úr orkunotkun 
og losun gróðurhúsalofttegunda. Önnur 
hliðarafurð sem fellur til verður notuð 
í vatnshreinsistöðvar. Framleiðslufer-
illinn er lokaður og öll framleiðsla og 
hliðarafurðir nýtast sem söluvara.“

Fyrri hluta fjármögnunar sólarkísil-
vers Silicor á Grundartanga lauk í sept-
ember. Þá komu íslenskir fagfjárfestar 
og lífeyrissjóðir að verkefninu með 14 
milljarða króna í hlutafé. Seinni hluti 
fjármögnunar, sem felur í sér hlutafjár-
öflun frá erlendum aðilum og lánsfjár-
mögnun, er á lokstigi. Gert er ráð fyrir 
að fjármögnun verkefnisins ljúki í haust. 
Silicor hefur þegar gert samninga við 
framleiðendur sólarhlaða um kaup á 
90% af framleiðslu sólarkísilversins á 
Grundartanga. Búið er að semja við 
danska vertakafyrirtækið MT Højgaard 

um hönnun og byggingu mannvirkja 
fyrir sólarkísilverið. Hönnun mann-
virkja er á lokastigi. Þýska iðnfyrirtækið 
SMS Siemag mun sjá um framleiðslu og 
uppsetningu á öllum vélbúnaði sólar-
kísilversins. Orkuþörf sólarkísilversins 
er um 75-80 MW. Fyrir liggur orku-
samningur við Orku náttúrunnar um 
40 MW. Búið er að ganga frá skilmála-
samningum við Landsvirkjun um það 
sem upp á vantar. Nú standa yfir við-
ræður við Landsvirkjun um endanlegan 
orkusamning og hvenær orkuafhending 
getur farið fram.

„Það er í skoðun hjá okkar lög-
mönnum hvort sú niðurstaða að málið 
fari fyrir héraðsdóm leiði til tafa á því 
að að framkvæmdir hefjist á Grundar-
tanga. Til stóð að þær hæfust í haust. 
Við höfum fylgt öllum lögum og reglum. 
Farið með verkefnið í alla þá ferla sem 
krafist er af verkefni sem þessu. Verði 
hugsanleg dómsniðurstaða sú að ver-
kefnið fari í fullt umhverfismat þá þarf 
að taka á því þegar þar að kemur,“ segir 
Davíð Stefánsson talsmaður Silicor á 
Íslandi við Vesturland.

Útskriftarhópurinn í sumarblíðu við Hjálmaklett í Borgarnesi. 



HVAR ER SÓSAN?
Það er alltaf veður til að grilla.

Gott hráefni, meðhöndlun þess og meðlæti skipta vissulega máli.
Allt er þó til einskis ef sósan gleymist, því þar liggur fullkomnunin. 

Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.



14   9. júní 2016

Forsetinn verður að 
hafa reynslu og má ekki 
guggna við fyrsta goluþyt
LANDIÐ: Davíð Oddsson þarf ekki að kynna fyrir íslensku þjóðinni. Um 
áratuga skeið hefur hann staðið vaktir sínar um borð í þjóðarskútunni og 
um langan aldur við stýrið. Enginn getur deilt um það að Davíð Oddsson 
býr yfir geysimikilli reynslu og þekkingu. Ritstjóri Vesturlands hitti hann 
að máli í síðustu viku á kosningamiðstöð framboðs Davíðs til embættis 
forseta Íslands. Hann var fyrst spurður hvers vegna hann hefði boðið sig 
fram í þetta embætti? 

„Ég tel áhugavert að að sinna þessu 
starfi ef að vilji er til þess. Sömuleiðis 
tel ég mig hafa sitthvað til að bera til 
að geta verið frambærilegur kostur. Ég 
hef vitnað bæði til reynslu minnar og 
þekkingar sem ég held sé mikilvæg. 
Reynslan gæti nýst á þessu sérstaka 
sviði sem er forsetaembættið. Ég þekki 
betur en margir annan þáttinn sem 
er framkvæmdavaldið. Forsetinn er 
titlaður sem æðsti embættismaður þess 
þó að í raun sé það forsætisráðherrann 
sem fari með meginhluta valdanna og 
eftir atvikum einstakir ráðherrar. Með 
sama hætti þá deilir forsetinn löggjaf-
arvaldinu með þinginu. Þar hef ég líka 
mikla reynslu. Ég var þingmaður í 15 
ár og leiðtogi þingmeirihlutans sem 
forsætisráðherra. Þetta var í samfellu. 
Því var þetta kannski enn meiri reynsla 
heldur en ef maður hefði dottið inn í 
þetta hlutverk nokkrum sinnum. Þegar 
horft er á ágæta frambjóðendur sem nú 
eru, þá held ég að þessi reynsluþáttur 
sé næsta einstæður í mínu tilviki. Þar 
að auki þá tel ég að forseti þurfi að 
vera yfirvegaður og líklegur til þess 

að geta staðið af sér þrýsting án þess 
að hrökkva af hjörum. Ég held ég hafi 
líka sýnt það gegnum tíðina að það þarf 
töluvert til að rugla mig og ýta mér af 
markaðri braut. Ég man varla til þess 
að það hafi tekist hjá þeim sem vildu 
gera það.“

Lært af reynslunni
Davíð talar um reynslu en hann hefur 
líka nefnt að hann hafi gert mistök. 
Hann segir að reynslan hafi kennt 
honum margt. „Skyni bornar verur 
læra af mistökum sínum,“ segir Davíð 
og bætir við að hver hafi sína skoðun 
á því hvað séu mistök. „Ég get alveg 
séð fyrir mér í gegnum tíðina að þetta 
hefði ég viljað gera öðruvísi og annað 
með öðrum hætti hefði maður haft 
við hendi allar upplýsingar sem nú 
liggja fyrir. Stjórnmálamenn verða oft 
að taka ákvörðun þó þeir hafi bara 10 
til 15 prósent af upplýsingum. Sagn-
fræðingur getur beðið í 30 ár og er þá 
kannski með svona 40 til 50 prósent 
af upplýsingununum. Hann er ekki 
kominn með þær allar og þá fer hann 

að taka ákvörðun um það hvað menn 
hefðu átt að gera. Til að velta því fyrir 
sér hefur hann nægan tíma, kannski 
tvö til fjögur ár. En þú verður stundum 
að taka þína ákvörðun á sekúndubroti, 
rétt eins og flugmaður sem lendir í 
hættu. Hann hefur ekki sama tíma og 
Rannsóknanefnd flugslysa til að athuga 
hvernig ætti að bregðast við.“
- Síðustu sjö árin hefur Davíð Odds-
son lagt stund á blaðamennsku sem 
ritstjóri Morgunblaðsins. Fyrir utan 
skrif sín þar hefur ekki borið mikið á 
honum í sviðsljósi þjóðlífsins. Hefur 
hann saknað þess? 

„Nei, ég hef ekki gert það,“ svarar 
Davíð ákveðið. Hann segist hafa forðast 
sviðsljósið eins og heitan eldinn eftir að 

hann hóf störf við Morgunblaðið. „Ég 
mæti hvergi þar sem ég þarf ekki að 
mæta. Ég hef verið beðinn um mikið af 
viðtölum á þessu árabili. Þeim beiðnum 
hef ég alltaf hafnað með skírskotun til 
þess að ég væri starfandi á öðrum fjöl-
miðli. Þar væri hefðin sú að ritstjórar 
hans væru ekki mikið í öðrum fjöl-
miðlum. Það er ágæt hefð. Sjálfur hætti 
ég bæði sem borgarstjóri og ráðherra 
án þess að verða með neinum hætti ýtt 
út. Þremur árum fyrir lok kjörtímabils 
í fyrra tilvikinu og tveimur árum fyrr 
í hinu. Í báðum tilfellum fór ég mjög 
sáttur og ánægður af velli. Ég var því 
aldrei að horfa til baka og hef aldrei 
verið uppnuminn yfir sviðsljósinu. Ég 
hef aldrei haft neina þörf fyrir það. 

Hins vegar hef ég mjög mikinn metnað 
til þess að gera gott í forsetaembættinu 
ef mér væri falið það.“

Endurskifar ekki eigin sögu
- Þegar tveir ritstjórar hittast þá er auð-
velt að falla í þá freistni að ræða stutt-
lega um fagleg málefni. Við stöldrum 
eilítið við störf Davíðs í ritstjórastól 
Morgunblaðsins þar sem hann segist 
una hag sínum vel. 

„Menn tala stundum um að ég sé að 
endurskrifa söguna. Þeir eiga þá við 
ritstjórnargreinar, Reykjavíkurbréf og 
þess háttar. Ef þau skrif eru skoðuð þá 
lúta þau 95 til 99 prósent að nútímanum 
eða framtíðinni. Í þeirri umfjöllun er þó 
stundum ekki hægt að komast hjá því 
að tala eitthvað um fortíð og sögu. En ég 
hef í raun ekki svarað neinu til um for-
tíðina fyrr en núna í þessari kosninga-
baráttu. Menn reyna oft að taka hana 
upp á einhverjum grundvelli sem hefur 
gengið á netinu eða hjá einhverjum 
„virkum í athugasemdum.“ Það er 
náttúrulega ekki sagan. Þó að Reykja-
víkurbréf og leiðarar Morgunblaðsins 
kunni að vera merkilegir reitir þá held 
ég nú að það verði margt annað sem 
sagnfræðingar skoði frekar. Ég breyti 
ekki sögunni með slíkum skrifum og 
hef heldur engan áhuga fyrir því. Ef ég 
nefni eitthvað sem kemur við söguna þá 
munu sagnfræðingar framtíðarinnar, 
þegar ég verð löngu farinn á æðri svið, 
líta á mín skrif eins og annað en ekk-

Davíð Oddsson býr yfir mikilli reynslu og þekkingu. Hvorutveggja vill hann nýta til hagsbóta fyrir þjóðina verði hann kjörinn forseti.

„...þar sem við höfum deilt við erlenda aðila, taka þeir þessir fræðimenn undir merkjum 
fræðanna sem er nú kannski vafasamt, ætíð afstöðu með sjónarmiðum útlendinganna 
gagnvart sjónarmiðum Íslendinga. Það finnst mér afar sérstakt.“
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ert öðruvísi. Menn segja að Winston 
Churchill hafi sagt að sagan um heims-
styrjöldina síðari myndi fara um hann 
mildum höndum því hann ætlaði að 
skrifa hana sjálfur. Það var vel sagt. Í 
því lá þó meira vegna þess að í staðinn 
fyrir að hann fengi einhver sigurverð-
laun eins og Bretar gera við sína menn 
sem sigra í stríði, þá fékk hann afhent 
öll skjölin um stríðið og hafði einokun 
á þeim í áraraðir. Hann hafði þannig 
einstaka stöðu að hafa bæði verið for-
sætisráðherra og síðan fengið alla papp-
írana með sér. Ég hef enga slíka stöðu 
og enga þörf fyrir hana.“

Góð tengsl við Vesturland
Margt hefur gerst á þeim árum sem 
liðin eru síðan Davíð hóf störf á rit-
stjórn Morgunblaðins. Það stærsta í lífi 
hans er fæðing sonardætranna tveggja 
þeirra Ástríðar og Dagnýjar. Þar með 
urðu Davíð og Ástríður Thoraren-
sen eiginkona hans afi og amma. 
Aðspurður segir Davíð að þetta hafi 
haft djúpstæð áhrif á sig. „Já, ég held 
það. Ef þú hefðir kynnst þessum litlu 
dömum okkar, afa og ömmudöm-
unum sem við köllum, þá er augljóst 
að maður getur ekki annað en batnað 
við það. Hvernig tveggja og fjögurra 
ára stúlkur umgangast ömmu sína og 
afa þekkja allir sem reynt hafa. Það er 
alveg sérstök tilfinning að sinna slíku 
hlutverki. Ég varð afskaplega glaður 
þegar þær fæddust. Það þarf mikið að 
ganga á til að ég mæti ekki í afmælin 
þeirra. Það eru einu viðburðirnir sem 
ég sæki mjög fast að fara í núorðið. Þær 
Ástríður og Dagný heita eftir ömmum 
sínum. Dagný Emilsdóttir amma og 
prestfrú býr í Reykholti í Borgarfirði. 
Þangað eru góð tengsl. Reykholt er 
stórfallegur staður og merkilegur. Þar 
hef ég komið mjög oft og um langa tíð. 
Minnistætt var að vera þar sem fylgdar-

maður Ólafs fimmta Noregskonungs og 
fjölda annarra þjóðarleiðtoga.“ 

Þegar komið er inn á þetta bætir 
Davíð við að hann mjög oft hitt hina 
konunglegu þjóðhöfðingja hinna Norð-
urlandanna. „Karl Gústaf Svíakonung 
hitti ég fyrst 1974 eða þar um bil. Har-
ald Noregskonung og Margréti Dana-
drottingu hef ég hitt margoft. Auðvitað 
hef ég líka hitt marga aðra leiðtoga bæði 
vestræna og aðra. Ég þekki Hillary 
Clinton mjög vel en Donald Trump 
hef ég aldrei hitt.“

Vill sitja Bessastaði sem for-
seti
- Við beinum tali okkar að því sem 
skiptir höfuðmáli þegar gengið er til 

kjörs á nýjum einstaklingi í embætti 
forseta Íslands. Það er nútíminn og 
framtíðin. Hver er framtíðarsýn Davíðs 
Oddssonar á forsetaembættið? 

„Að mínu mati hlýtur hún að taka 
mið af því að þjóðin er talsvert að 
breytast í afstöðu sinni til embættisins. 
Menn horfðu fyrrum á það úr svolítilli 
fjarlægð, dálítið eins og það væri aðal-
lega fyrir pjatt og pótintáta. Í þessum 
orðum mínum felst engin gagnrýni á 
fyrri forseta. En embættið var lengi 
fjarlægt og fínt og tók kannski svolítið 
mið af hallalífinu í öðrum löndum. Ég 
sé ekkert að því að fólk sé vel puntað og 
allt þess háttar í tenglum við embættið. 
Það ber að sýna góða og mikla virðingu 
í tengslum við það. En á okkar tímum 

held ég að það sé eðlilegt að forseta-
embættið færist nær fólkinu í landinu. 
Ég hef kallað það svo að forsetinn komi 
heim með ýmsum hætti. Ég vil ekki 
endilega að forsetinn sé erlendis 120 
til 130 daga á ári eða heilt ár af hverju 
kjörtímabili. Með minni ferðalögum 
má spara heilmikið fé og nota það til 
að taka á móti heimafólki sem horfir 
fjarlægum augum til staðarins Bessa-
staða og embættisins sem því þykir 
bersýnilega vænt um. Þetta myndi ég 
vilja gera. Verði ég ekki kosinn þá tel ég 
hins vegar að það verði engin breyting 
á þessu frá því sem nú er. Ég hef ekki 
heyrt neinn annan frambjóðanda tala 
um þetta með þeim hætti. Menn segjast 
hafa nýja sýn á embættið. Svo kemur 

ekkert annað til nánari skýringar en það 
að embættið eigi ekki að vera bundið 
flokkadráttum í landinu. Það er ekkert 
nýtt og það hafa allir sagt alltaf.“

Embættið færist nær fólkinu
- Davíð nefndi þó að yrði hann kos-
inn forseti þá ætli hann að sinna betur 
sambandi forseta við fólkið í landinu. 
Er það ekki einmitt vegna þess að hann 
vill græða sár? 

„Jú, jú. Ég hef nefnt það að menn 
þurfi að horfa til þessara sálrænu inn-
viða þjóðarinnar. Forsetinn getur í 
sínum ranni gert mikið til þess með 
samtölum og kynnum við fólk. Það 
kæmi á forsetasetrið og ræddi þar við 
forsetann og það fólk sem þar tekur á 
móti. Þetta gæti opnað fyrir fólki þá til-
finningu að sérhver hafi þýðingamikið 
hlutverk í samfélagi okkar allra. Þetta 
er mjög mikilvægt.“
- Yrði Davíð Oddsson forseti þá að-
gengilegur fyrir alþýðuna? Yrði auðvelt 
að panta hreinlega hjá honum viðtal? 

„Það yrði mjög auðvelt og gengið 
að gamalli venju í mínu tilviki,“ svarar 
Davíð og brosir í kampinn. „Ég var 
mjög ákafur að taka á móti fólki sem 
stjórnmálamaður. Ég á enn minnisblöð 
í möppum frá því ég var borgarstjóri 
Reykjavíkur um þúsundir slíkra sam-
tala. Ég talaði inn á segulband strax 
eftir hvert samtal og úr því voru gerð 
minnisblöð um hvert einasta þeirra. Ég 
undirritaði þau og dreifði út og fylgdi 
því eftir að embættismannakerfið sinnti 
þessum málum. Ég hef stundum verið 
spurður að því hvernig í ósköpunum 
ég hafi farið að því að fá 60 prósent 
atkvæða í kosningum eftir átta ár sem 
borgarstjóri. Það var ekki síst vegna 
þess að ég talaði við fólk. Ég myndi gera 
þetta aftur og hafa gaman af því. Þetta 
yrði það sem mér þætti einna skemmti-

Davíð vill færa forsetaembættið nær þjóðinni og eiga beinar og milliliðalausar samræður við fólkið í landinu verði hann kjörinn forseti.

▶▶▶
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legast í forsetastarfinu ef mér hlotnaðist 
sá heiður að gegna því.“

Hinir fámennu háværu mega 
ekki hafa völdin
- Í máli Davíðs kemur greinilega 
fram að hann hefur velt eðli forseta-
embættisins töluvert fyrir sér. Hann 
hefur ákveðnar og skýrar skoðanir á 
því hvernig hann vilji móta það yrði 
hann forseti. 

„Ég finn á ferðum mínum um landið 
að fólki þykir vænt um embættið. Það 
hefur þó svolítið blendna mynd af því 
til hvers embættið tekur. Menn eru 
stundum spurðir að því hvort þeir 
sem forsetar myndu gera breytingar í 
þessum efnum eða hinum. Þeir svara 
eins og forseti ráði því þó beint vald 
forseta standi ekki til þess að gera slíkar 
breytingar,“ segir Davíð. 

Á hinn bóginn bendir Davíð á að 
forseti Íslands hafi mikið áhrifavald 
sem fólk geri sér grein fyrir. „Forset-
inn verður þó þá að hafa persónuleika 
og þekkingu til að beita því, vilja til 
þess, getu og kjark. Forsetinn má ekki 
guggna við fyrsta goluþyt. Hann getur 
notað þetta áhrifavald sitt til þess að 
taka upp hugðarefni fólks. Hann getur 
líka sérstaklega séð til þess að það séu 
ekki bara hinir háværu sem fá orðið í 
þjóðfélaginu. Það er mjög algengt núna, 
ekki síst á netöld, að hinir fámennu en 
háværu hafi orðið. Menn vitna í þá og 
vilja gefa eftir gagnvart þeim en gleyma 
um leið að það hafa kannski hundrað 
þúsund manns gengið til lýðræðislegra 
kosninga. Hinir háværu eru bara brot 
af þeim. Það má ekki horfa hjá þessum 
þögla meirihluta og láta hina háværu 
snúa við hugsunum um lýðræði og 
hvernig það virkar. Hér á landi erum 
við með fulltrúalýðræði eins og flestar 
þjóðir í nágrenni við okkur. Menn geta 
ekki látið þá sem hávaðasamastir eru 
taka yfir og breyta einhverju sem þeir 
fengu ekki í gegn í kosningum. Það 
er ekki gott. Forsetinn á að beita sínu 
áhrifavaldi til að tryggja að ekki sé fyrir 
borð borinn hlutur hinna samvisku-
sömu, heilu, lýðræðissinnuðu kjósenda. 
Það er mikilvægt,“ segir Davíð með 
áherslu. 
- En hvernig metur Davíð Oddsson ís-
lensku þjóðina nú þegar brátt eru liðin 
átta ár frá hruninu mikla? Er hún enn 
bæði brotin og tætt? 

„Það er mikið gert úr því að svo sé. Ég 
held reyndar og finnst þegar ég hitti fólk 
að það eru flestir ekki jafn mikið með 
hugann við þessi mál eins og stundum 
er látið. Lang flest fólk er önnum kafið 
við að sinna sínu. Ný tækifæri hafa 
opnast og fólk er frekar að grípa þau. 
Um eftirköst hrusins er þó mikið talað 
og meira hér innanlands en erlendis. 
Þessu er haldið mjög gangandi enda 
notað til að réttlæta alls kyns kröfur 
og hávaða. Við sjáum jafnvel árásir 
á Alþingishúsið þar sem starfsfriður 
er trufaður af yfirlögðu ráði með því 
að berja tunnur svo það heyrist ekki 
mannsins mál fyrir innan. Jafnvel sama 
fólk og vill breyta stjórnarskránni er 
þarna að brjóta hana því Alþingi er 
friðheilag samkvæmt henni.“

Hefur sjálfur unnið að stjórn-
arskrárbreytingum
- Við víkjum næst tali að stjórnarskrá 
lýðveldisins sem er grundvöllur stjórn-
skipunarinnar og forsetinn á að standa 
vörð um. Davíð er eindregið þeirrar 
skoðunar að núverandi stjórnarskrá 
sem var samþykkt í aðdraganda lýð-
veldisstofnunar 1944 dugi enn nánast 
að öllu leyti eins og hún er í dag. 

„Menn tala mikið um að það þurfi að 
breyta stjórnarskránni eða fá nýja af því 
að það varð hrun. Það er þó aldrei út-
skýrt hvað stjórnarskráin hafi haft með 
hrunið að gera. Að minnsta kosti hefur 
enginn getað bent mér á það. Stjórn-
arskrá vill ekki láta breyta sér nema 
þá mjög hægt. Þess vegna er það mjög 
erfitt í framkvæmd. Það er hægt að 
breyta lögum en það er miklu flóknara 

að breyta stjórnarskrá. Þá þarf þing-
meirihluti að samþykkja breytingarnar, 
síðan að rjúfa þing og boða til kosninga 
og nýr meirihluti aftur að samþykkja 
þessar breytingar. Þannig á það líka að 
vera. Stjórnarskráin á að skapa festu.“ 

Davíð bendir svo á að það sé líka al-
gengur misskilingur að halda að stjórn-
arskránni frá 1944 hafi aldrei verið 
breytt. „Henni hefur verið breytt meira 
heldur en mörgum öðrum stjórnar-
skrám í löndunum í kringum okkur. 
Þannig hef ég t. a. m. einn núverandi 
forsetaframbjóðenda greitt atkvæði 
með breytingum á stjórnarskránni. Ég 
greiddi atkvæði með því Alþingi yrði 
breytt úr tveimur deilum í eina sem 
var mjög mikilvæg breyting. Ég gerði 
hið sama þegar ákveðið var að umboð 
þingmanna héldist fram til kjördags. 
Áður hvarf það með þingrofi. Árið 1995 
flutti mín ríkisstjórn í góðu samkomu-
lagi við þingheim tillögu um nýjan kafla 
í stjórnarskrána sem er mannréttinda-
kaflinn. Síðan beitti ég mér fyrir því 
að ákvæðum um kjördæmaskipan var 
breytt þannig að meira jafnræði varð 
milli kjósenda í mismunandi kjör-
dæmum og settar voru reglur um að 
ójafnræði myndi ekki geta vaxið aftur. 
Fjöldi fólks talar um að breyta stjórn-
arskránni og ég hef tekið virkan þátt í 
því á mörgum mikilvægum sviðum. 
Stjórnarskránni var mikið breytt á þeim 
árum sem ég kom að þessum málum 
sem þingmaður og ráðherra.“

Vandmeðfarinn  
málskotsréttur
- En hvað með ákvæði stjórnarskrár-
innar um að forseti geti neitað að 
undirrita lög frá Alþingi og þar með 
sent þau í þjóðaratkvæðagreiðslu? 
Þyrfti mikið til að Davíð Oddsson 
forseti gripi þannig framfyrir hendur 
þingsins? 

„Já, það þyrfti töluvert mikið til. 
Það er þó orðið algerlega ljóst að þetta 
vald er fyrir hendi. Það var staðfest 
eftir að Ólafur Ragnar sendi Icesa-
ve-mál í tvígang til þjóðarinnar og 
fékk þá niðurstöðu mjög afgerandi 
meirihluta þjóðarinnar að hafna lögum 
frá þinginu. Enginn í þingheimi hefur 
síðan reynt að breyta þessu ákvæði. 
Í ljósi þessa vaknar þá spurning um 
hvaða forsendur þurfi að vera fyrir 
hendi til að forseti synji lögum stað-
festingar. Það er hins vegar ekki hægt 
að gefa upp formúlu í því sambandi. 
Stjórnarskráin gerir það ekki. Þó get 
ég nefnt nokkur skilyrði. Málið þarf að 
vera mjög mikilvægt. Í annan stað þarf 
að liggja fyrir að það séu deildar mein-
ingar um það eða málið stórt í sniðum 
þannig að rétt sé að þjóðin staðfesti 
það eða hafni. Í þriðja lagi þarf málið 
að vera þannig vaxið að það verði ekki 
aftur tekið. Ef þetta er mál sem hægt 
er að breyta eftir nýjar kosningar með 

nýjum þingmeirihluta þá er þörfin á 
þjóðaratkvæðagreiðslu ekki jafn brýn. 
Þetta eru helstu skilyrðin sem þurfa 
að vera fyrir hendi til að forseti hafni 
undirritun laga og vísi þeim til þjóðar-
innar.“

Davíð bætir því við að mikilvægt sé 
að gæta sín á því að eyðileggja ekki al-
veg fulltrúalýðræðið með því að senda 
mál ótt og títt í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
„Ef það er gert þá gerist það sama hér 
og víða annars staðar. Fólk hættir að 
mæta á kjörstað til að kjósa sína fulltrúa 
til löggjafaþingsins. Það er ekki hollt.“

Ýmis óveðursský á himni
- Ólafur Ragnar Grímsson fráfarandi 
forseti ætlaði fyrst að gefa áfram kost 
á sér nú en hætti síðan við. Hann rök-
studdi ákvörðun sína um að sækjast 
áfram eftir forsetaembættinu meðal 
annars með því að miklir óvissutímar 
væru framundan, jafnvel ógnir bæði 
innanlands og á erlendum vettvangi. 
Tekur Davíð Oddsson undir þetta mat? 

„Það þarf tiltölulega lítið til að það 
funi upp hér á landi. Hinn tilfinninga-
legi kveikiþráður þjóðarinnar er enn 
mjög stuttur. Það er enn þannig að hér 
geti blossað upp hlutir sem við sáum 
ekki gerast áður fyrr og við höfum 
reyndar séð gerast. Það eru líka aðrir 
þættir sem eru mjög áberandi. Efna-
hagslegur óstöðugleiki í heiminum fer 
vaxandi. Það hefur ekki tekist að tryggja 
Evrusvæðið með þeim hætti sem að 
var stefnt. Þar eru menn enn að prenta 
peninga í stórum stíl og jafnvel með 
neikvæða vexti af ótta við niðursveiflu. 
Enn er ótti við niðursveiflu í Kína sem 
gæti breiðst út. Suður Ameríka hefur 
ekki verið annars eins suðupottur 
og hún er núna, Brasilía, Argentína, 
Venesúela – hvar sem þú horfir. Sumir 
hafa áhyggjur af kosningaþróun í 
Bandaríkjum og áherslum sem þar eru. 
Síðan horfum við til Úkraínu og deilna 
sem þar eru við Rússa og aðra. Enn eru 
menn síðan ekki búnir að leysa málin 
með vígasveitirnar í Arabalöndunum 

sem fara mikinn og ógnvænlega. Síðan 
eru það innflytjendamálin sem Evrópu-
sambandið missti algerlega tök á. Sá 
merki stjórnmálamaður Angela Merkel 
gerði mjög afdrifarík mistök í upphafi 
þess máls og hefur ekki enn tekist að 
ná utan um þau. Evrópusambandsríkin 
eru mjög sundurleit hvað þetta varðar. 
Við heyrum stór orð og yfirlýsingar. 
Talað er um öfgahreyfingar beggja 
vegna sem vaxi nú fiskur um hrygg. 
Þó við búum hér í Norðurhafinu þá hafa 
alvarlegir atburðir á heimsvísu áhrif á 
okkur. Það sáum við vel þegar alþjóð-
lega fjármálakreppan skall á 2008.“

Vill beita sér gegn þöggun
- Davíð Oddsson benti fyrr í þessu við-
tali á áhrifavald forseta Íslands. Hann 
hefur meðal annars sagt að hann myndi 
vilja beita sér gegn þöggun um málefni 
sem hvíla á fólki en fást af einhverjum 
ástæðum ekki rædd opinberlega. 

„Það er mikil þöggun í gangi í okkar 
þjóðfélagi. Hinir háværu sem ég nefndi 
áðan nota sinn hávaða til að þagga 
niður í öðrum. Þetta er mjög áberandi. 
Forsetinn á að sjá til þess að mikilvæg 
mál fái umræðu. Það á ekki að líðast 
að fáeinir hávaðamenn geti bara hafið 
stóra stimpillinn á loft í einum vetvangi 
og allir stimplaðir sem óbærir til að taka 
þátt í umræðunni. Það gæti þá endað 
þannig að hér yrði þróun eins og sums 
staðar hefur orðið sem yrði mjög erfitt 
að stemma af síðar meir. Auðvitað eiga 
menn að taka alla umræðuna mjög 
málefnalega og varlega um viðkvæm 
mál en það má ekki þagga hana niður. 
Það hefnir sín.“
- Hvaða mál á Davíð við með þessum 
orðum? 

„Það eru ýmis mál. Svona var um-
ræðan í tvö til þrjú ár fyrir hrunið þegar 
ég var að reyna að vekja athygli á hvert 
væri verið að fara. Ég var kallaður úr-
tölumaður. Ásakaður um að vera með 
útrásarvíkinga á heilanum og margt 
annað sem sagt var um mig. Svo kom á 
daginn að ég hafði haft rétt fyrir mér. Þá 

reyndu menn að kenna mér um það að 
þessir aðilar hefðu fengið að vaða uppi. 
Þetta var mjög merkilegt. Í Evrópu hafa 
innflytjendamálin verið þögguð niður. 
Það hefur leitt til þess komið hafa upp 
sprengjur í málum svo sem í Þýska-
landi, Austurríki, Ungverjalandi, jafn-
vel Frakklandi og hugsanlega á Norður-
löndunum. Þó að samúð okkar sé mikil 
og eigi að vera það með flóttamönnum 
og því fólki sem hrekst um vegalaust 
þá þarf engu að síður að ræða það 
opið með hvaða hætti við getum gert 
okkar til að leggja þessu fólki lið. Það 
verður að vinna skynsamlega í þeim 
málum og þá þannig að þjóðfélagið rísi 
undir því. Ég held að ef þetta yrði gert 
skipulagslaust þá gæti þetta orðið verra 
fyrir alla. Bæði þau sem fyrir eru og þau 
sem koma. Umræðan er af hinu góða 
en hún þarf auðvitað að vera skapleg 
og skynsamleg.“

Forseti verður að hafa sann-
færingu
- Telur Davíð Oddsson að Ísland eigi 
sér bjarta framtíð? 

„Já, ég held það,“ svarar Davíð án 
hiks. „Við erum náttúrulega með fallegt 
land sem dregur að sér fólk í stórum stíl. 
Við hefðum kannski átt að vera viðbún-
ari aukningu í fjölda ferðamanna en við 
höfum verið. Náttúra okkar norðlæga 
lands er mjög viðkvæm og þolir ekki 
ótakmarkaðan átroðning. Við eigum 
gjöful fiskimið og aðrar ríkar náttúru-
auðlindir sem við þurfum að yrkja vel. 
Við höfum menntað og gott fólk sem 
hefur þegar sýnt að það getur keppt 
með alþjóðlegum hætti við jafningja 
sína annars staðar og náð árangri. Við 
eigum ekki að tala okkur upp í útrásar-
stemmingu en við eigum heldur ekki að 
neita okkur um það að taka þátt í lífs-
baráttunni á heimsvísu þó við hugsum 
fyrst og fremst heim.“

Þegar Davíð er nú spurður hvort 
okkur Íslendingum hætti til að tala 
sjálf okkur niður í umræðunni svarar 
hann hiklaust með augljósri skírskotun 
til Guðna Th. Jóhannessonar mótfram-
bóðanda síns. 

„Það er mjög áberandi að sumir 
gera það. Við höfum horft upp á það 
að fræðimenn sem jafnvel vilja verða 
fólksins menn að þeir taka alltaf af-
stöðu með útlendingum þegar erlend 
öfl hafa átt í baráttu við okkur. Það 
er mjög áberandi. Þetta eru sömu 
mennirnir sem tala okkur niður í Ices-
ave-málunum, tala okkur niður í land-
helgismálunum þar sem við hefðum 
aldrei unnið neina sigra af því við 
hefðum samið á endanum. Við áttum 
að semja um Iceasave en vildum það 
ekki. Við áttum ekki að vernda okkar 
eigin innistæður, við áttum að borga 
kröfuhöfum. Auðvitað eru menn að 
hlaupa frá þessum yfirlýsingum sínum 
í dag en þær standa nú allar og eru allar 
til. Hvað er sameiginlegt með öllum 
þessum yfirlýsingum? Það er það að 
þar sem við höfum deilt við erlenda 
aðila, taka þeir þessir fræðimenn 
undir merkjum fræðanna sem er nú 
kannski vafasamt, ætíð afstöðu með 
sjónarmiðum útlendinganna gagnvart 
sjónarmiðum Íslendinga. Það finnst 
mér afar sérstakt.“
- Er það mikilvægur þáttur í embætti 
forseta Íslands að hann tali kjark í 
þjóðina, ekki síst á erfiðum hættu-
tímum? 

„Þetta er mjög mikilvægt hlutverk. 
Ólafur Ragnar gerði það vel þarna í 
Icesave-málunum og uppúr hruninu. 
Það var hans besti tími. Þá var hann 
orðinn þroskaður maður á svipuðum 
aldri og ég er núna og með mikla 
reynslu. Hann hafði sannfæringu. 
Það getur enginn maður talað kjark 
í nokkurn annan mann ef sá maður 
skynjar að sá sem talar hefur ekki sann-
færingu en sé að mæla fram innantóm 
orð. Sannfæringin verður að vera hluti 
af málinu.“

Texti: Magnús Þór Hafsteinsson/
Ljósmyndir: Friðþjófur Helgason

Síðustu árin hefur Davíð haldið sig frá sviðsljósinu, sinnt störfum sem ritstjóri og rækt afahlutverkið. 

Á spjalli við Davíð.
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LYKTAREYÐANDI NIÐURBROTSEFNI Í FERÐASALERNI

Inniheldur öfluga náttúrulega ensímblöndu sem vinnur á 
úrgangi og pappír á 24 klst og skiptir þá engu hvaða gerð 
pappírs er. Hentar mjög vel þar sem þarf að tæma ferða-
salernið á hverjum degi. BIO-PAK veitir hratt niðurbrot og 
góða lyktareyðingu.

Inniheldur einstaka efnablöndu sem vinnur á úrgangi og 
pappír á 3-4 dögum og hefur einstaklega mikla og góða 
virkni í lyktareyðingu. Hentar vel þar sem ekki þarf að 
tæma ferðasalernið á hverjum degi.

Inniheldur næringarefni fyrir bakteríur ásamt 
ensímum til að fjarlæga ólykt. Brýtur hratt og vel niður 
úrgang og klósettpappír. Smyr ventla og heldur skynja-
rafbúnað hreinum. Hentar fyrir húsbíla, rútur, báta, skip, 
safntanka og rotþrær. BIO-ACTIVE er vistvænt efni. 

BIO-PAK - Tropical og Fresh Scent

PORTA-PAK - Lavender og Fresh Scent

BIO-ACTIVE - Tropical og Fresh

PORTA-PAK Lavender Vörunúmer: PPRV10LAV 
PORTA-PAK Fresh Scent Vörunúmer: PPRV10

BIO-PAK Tropical Vörunúmer: BIOTROPBG 
BIO-PAK Fresh Scent Vörunúmer: BIOPPBG

BIO-ACTIVE 4,9L Vörunúmer: BAHT168 
BIO-ACTIVE 1,8L Vörunúmer: BAHT40
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Hefur ræktað 
tómata í rúma 
hálfa öld
BORGARBYGGÐ: „Þetta er bara bisness sem gengur upp og niður. Það 
skiptast á góð og slæm ár. Yfirleitt alltaf eftir gott ár kemur verra á eftir. 
Í góðæri þegar verð eru hagstæð fara menn að byggja og ætla að græða. 
Þá eykst framboðið og verðin lækka aftur. Svona er þetta. Árið í fyrra var 
mjög gott. Það sem af er þessu ári hefur það verið gott því uppskeran er fín 
af því það er búið að vera svo bjart. Nú eru að hellast inn bæði tómatar 
og gúrkur frá íslenskum framleiðendum. Á veturna er mikið flutt inn af 
þessum afurðum og tekur tíma fyrir verslanir að koma því öllu út í upp-
hafi sumars. Svo komum við inn með mjög ferska íslenska tómata, ” segir 
Sveinn Björnsson garðyrkjubóndi á Varmalandi í Reykholti í Borgarfirði. 

Með reyndari tómata- 
ræktendum landsins
Við litum við hjá Sveini í síðustu viku. 
Það var greinilegt annríki í stöðinni. 
Hér er fyrir hendi gríðarleg reynsla og 
þekking á gróðurhúsaræktun. „Hér í 
Reykholti hófst garðyrkjuræktunin 
þegar árið1938. Það kom upp mæðiveiki 
í sauðfénu og bændur hér úr sveitinni 
urðu að skera niður og máttu ekki halda 
fé í nokkur ár eftir það. Þá hófust þeir 
handa við að rækta tómata í gróður-
húsum hér. Faðir minn Björn Ólafsson 
keypti svo af þeim 1943 þegar þeir fengu 

kindurnar aftur. Hann hafði útskrifast 
í fyrsta árgangi úr Garðyrkjuskólanum 
á Reykjum í Ölfusi. Ég byrjaði í rækt-
uninni 19 ára gamall með pabba og tók 
við stöðinni eftir hann eftir að hann 
féll frá langt fyrir aldur aðeins 59 ára 
gamall. Þetta er 53. árið sem ég rækta 
tómata. Líklega hefur enginn ræktað 
tómata lengur hér á landi en ég, því 
ég byrjaði það ungur,“ segir Sveinn og 
hlær dátt við tilhugsunina. „Ég vann 
líka framan af við bílasmíði, bygginga-
vinnu og annað handverk. Það var góð 
reynsla því ég hef byggt öll mín gróð-

urhús sjálfur og þannig haldið kostnaði 
í skefjum. ” 

Þúsundir randaflugna í vinnu
Það er mjög gaman og fróðlegt að 
koma í gróðurhúsin hjá Sveini. Tómata-
plönturnar teygja sig hátt upp og þarna 
eru líka einstaka gúrkuplöntur. „Ég er 
nánast eingöngu með tómata og svo 
smávegis af gúrkum fyrir hótelið hér í 
Reykholti og aðra nágranna. Allt sem 
við framleiðum fer til Sölufélags garð-
yrkjumanna. Það eru rúm 60 tonn af 
tómötum á ári. Ég er bara smákarl í 
þessu samanborið við þá stóru. Ég með 
tvö þúsund fermetra en þessir stóru eru 
yfirleitt ekki undir 3.600 fermetrum. 
Þeir lýsa og keyra plönturnar áfram 
alveg á fullu. Líklega er hvergi í heim-
inum jafn mikil uppskera af tómötum 
á fermetra eins og hér á landi undir raf-
lýsingu. Menn er að kitla upp undir 100 
kílóa uppskeru á fermetra með þeim 
aðferðum. Við sem stundum þessa 
hefðbundnu ræktun og notum ekki lýs-
ingu erum með um 30 kíló á fermetr-
ann.“ Fjögur til fimm manns starfa að 
jafnaði við gróðrastöðina hjá Sveini um 
háannatímann á sumrin. Síðan er hann 
með þúsundir randaflugna í vinnu. Þær 
koma með búum sínum í kössum frá 

Hollandi. Kössunum er komið fyrir í 
gróðurhúsunum og flugurnar sjá svo 
um að bera frjókorn á milli platnanna. 
„Þetta eru vinnukonurnar mínar,“ segir 
Sveinn. 

Vistvæn framleiðsla
Framleiðslan á Varmalandi er mjög 
vistvæn og í takt við gang náttúrunnar. 
„Við erum ekki með neina raflýsingu 
á plöturnar nema á þær sem eru í 
uppeldi. Þær plöntur eru settar út 
um miðjan febrúar ár hvert. Í sjálfri 
tómataræktuninni notum við hérna 
svo bara náttúrlegt ljós í gróðurhús-
unum. Þeir sem eru með raflýsingu eru 
að tína allt árið um kring. Við byrjum 
svo að tína tómata um miðjan apríl og 
gerum það fram til 15. nóvember. Eftir 
það eru plönturnar teknar niður og 
húsin hreinsuð. Þau eru sótthreinsuð 
með heitu vatni og allt spúlað að innan 
með grænsápu eða brúnsápu. Ég nota 
aldrei neitt sem heitir eitur, hvorki í 

sótthreinsun né annað. Við erum svo 
heppin með heita jarðvatnið okkar hér 
á Íslandi að það eru engar sóttkveikjur 
í því og við getum notað það í staðinn 
fyrir sótthreinsiefni sem eru notuð víða 
erlendis.“

Sveinn á Varmalandi segir að það sé 
að ýmsu að huga í rekstri garðyrkju-
stöðvar. „Þetta er ekki bara að hafa það 
náðugt og tína tómatana um leið og 
þeir þroskast,“ segir Sveinn og hlær við. 
„Við erum endalaust að elta plönturnar 
og sinna þeim. Það þarf að brjóta þrjú 
blöð neðan af hverri plöntu á viku. 
Svo erum við að taka úr toppunum á 
þeim útvöxt sem kallað er þjófur eða 
„knúppur“ og er á hverri blaðöxl. Þetta 
þarf líka að gera vikulega. Hver planta 
á að halda 16 til 18 blöðum. Við þetta 
vaxa þær allan tímann og eru orðnar 
rúmlega átta metra langar þegar líf-
tíma þeirra lýkur í nóvember. Þá hefst 
undirbúningur fyrir næsta tímabil,“ 
segir hann. 

Verknámskennarar  
í vélvirkjun/málmsmíði

Menntaskólinn á Ísafirði óskar eftir að ráða vélvirkja og/eða málmiðn-
meistara og vélfræðing samtals tvær stöður. Íbúð fylgir á mjög góðum 
kjörum.

Umsækjendur skulu hafa löggild réttindi í viðkomandi iðngrein og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi sbr. lög nr. 87/2008. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi KÍ f.h. framhaldsskólakennara og fjármála-
ráðherra f.h. ríkissjóðs, auk stofnanasamnings. 

Umsóknum skal skila til skólameistara eigi síðar en 15. júní 2016 á 
netfangið jon@misa.is. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2016. Nánari 
upplýsingar gefur skólameistari, auk aðstoðarskólameistara í síma 450 
4400 á skrifstofutíma en í síma 896 4636 utan þess tíma.

Skólameistari Malin Molander er frá Svíþjóð. Hún hefur starfað á garðyrkjustöðinni frá 1. maí og verður 
fram í nóvember. 

Hverinn Skrifla í Reykholti sem hér er fremstur á myndinni sá gróðrastöðinni í Varmalandi 
upphaflega fyrir yl til ræktunar. Í dag fæst heita vatnið úr borholu í nágrenninu.

Sveinn Björnsson garðyrkjubóndi ásamt Kristbjörgu Kjerulf sem starfar í stöðinni við safaríka tómata og gúrkur sem bíða þess að fara 
á markað. Skagakonan Kristbjörg Kjerulf er ættuð frá Reykholti og sinnir meðal annars tómatatínslunni í sumar.
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Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Ný bók 
um þjálf-
ara íslenska 
knattspyrnu-
landsliðsins

LANDIÐ: Lars Lagerbäck og ís-
lenska landsliðið heitir ný bók 
eftir Guðjón Inga Eiríksson.  

Bókin rekur feril hins sænska lands-
liðsþjálfara Íslands áður en hann tók 
við liðinu hér á landi. Fjallað er um að-
dragandann að ráðningu hans hingað 
til lands og um samstarf og verkaskipt-
ingu hans og Heimis Hallgrímssonar, 
og farið yfir alla landsleiki Íslands allt 
frá því að þeir tóku þar við stjórn. „Er 
þá fátt upp talið, en bókin er í senn 
bæði skemmtileg og fræðandi,“ segir 
í fréttatilkynningu.

Formála ritar Dagur Sigurðsson, 
þjálfari þýska karlalandsliðsins í hand-
bolta, sem varð Evrópumeistari undir 
hans stjórn í janúar síðastliðnum. Þar 
kemur hann inn á hugarfar sigurvegar-
ans. „Ættu allir sem tengjast íþróttum 
og fyrirtækjarekstri að lesa það sem 
hann hefur fram að færa – vilji þeir á 
annað borð vera í sigurliði.“  

„Mig langaði til að fagna þessum 
merkisáfanga landsliðsins að koma 
Íslandi í úrslitakeppni EM í Frakk-
landi nú í sumar. Lars Lagerbäck 
hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi 
hjá mér ekki síst eftir að hann tók við 
Íslendingum,“ segir höfundur bókar-
innar í spjalli við Vesturland. Guðjón 
Ingi hefur áður sent frá sér fjölda bóka 
um knattspyrnu. 

Kápa bókarinnar um Lars Lagerbäck. Bóka-
útgáfan Hólar gefur hana út. 


