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Kafli úr nýrri bók

Vilja koma að 
rekstri Herjólfs

Vel heppnuð 
Íslandsbók

jóna Sólveig Elínardóttir, oddviti 
Viðreisnar í Suðurkjördæmi segir í 
ítarlegu viðtali við Suðra að flokk-

urinn tali fyrir markaðslausn í sjávarút-
vegi. Sú leið feli í sér að árlega fari ákveðið 
hlutfall kvótans, t.d. 3-8%, á uppboðs-
markað. „Tekjur ríkisins ráðast þannig ekki 
af því hvaða flokkar eru í ríkisstjórn held-
ur af markaðsaðstæðum á hverjum tíma. 
Þannig er tryggt að sanngjarnt afgjald fáist 
fyrir aðgang að auðlindinni. Útgerðaraðil-

ar fá þá 92-97% af því sem þeir höfðu rétt 
á að veiða árið áður án endurgjalds,“ segir 
Jóna Sólveig.

Jóna Sólveig telur að Íslendingar geti 
náð mun hagstæðari samning við Evrópu-
sambandið heldur en EES samningnum, en 
þjóðin þurfi að ákveða um framhald aðildar-
viðræðna. „Við í Viðreisn teljum nauðsyn-
legt að þjóðin sjálf fái að taka ákvörðun í 
tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Annars 
vegar viljum við að þjóðin fái að velja hvort 

hún vilji halda aðildarviðræðunum áfram. 
Reynist svarið úr þeirri atkvæðagreiðslu 
jákvætt þá fengi þjóðin að kjósa aftur um 
hvort hún vill ganga í Evrópusambandið 
byggt á fyrirliggjandi aðildarsamningi.“

 Aðspurð um afstöðu sína til aðildar að 
sambandinu segir Jóna Sólveig „Ég tel hins 
vegar að við getum náð mun betri samningi 
við Evrópusambandið en EES samningurinn 
býður upp á, þ.e. samningi sem tryggir efna-
hagslega hagsmuni okkar betur.“ Bls. 10-12.

Viðreisn vill markaðs-
lausn í sjávarútvegi

Jóna Sólveig 
heima í 

Mýrdalnum.

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

Þvottur - Djúphreinsun
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SÆKJUM OG SENDUM

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

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 EinkamálVöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

Menningarmánuðurinn október
7. október  Söguskilti  
við Sundhöll Selfoss  
kl. 17:00   
8. október Valgeir 
Guðjónsson – Saga 
Music Hall á Eyrar-
bakka kl. 16:00

13. október Opnun göngu- og  
hjólastígsins mili Eyrarbakka og  
Stokkseyrar kl. 10:30.
16. október „Danskt kvöld í  
Tryggvaskála“ kl. 15:00 – 17:00
22.–23. október Póstkortasýning í Húsinu á 
Eyrarbakka kl. 12:00-16:00. Aðgangseyrir 500 kr. 

23. október Súputónleikar  
í Barnaskólanum á  
Stokkseyri kl. 12:00
27. október „Stokkseyrardísa 
og sögur af Stokkseyringum“  
– Menningarverstöðin á  

Stokkseyri kl. 19:30
28. október „Söngvarar í fortíð og 

nútíð“ – Hvíta Húsið á Selfossi kl. 21:00

Nánar um dagskránna 
á www.arborg.is 

Fjölbreyttir menningarviðburðir í Sveitarfélaginu Árborg allan mánuðinn. 
Frítt inn á alla viðburði nema annað sé tekið fram. 

 
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

Þú finnur afmælisbæklinginn  
okkar á www.dorma.is

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins  79.920 kr.

Nature’s Rest heilsudýna  

með botni.

Stærð: 160x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Smáratorg  |  Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  www.dorma.is

Aðeins  7.800 kr.

Fibersæng & fiberkoddi
PURE COMFORT

PURE COMFORT  koddi

Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins kr. 1.900 kr.

PURE COMFORT  sæng 

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins kr. 5.900 kr.

Sæng + koddi

20%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt  PU leður  

eða grátt áklæði á Classic botni.
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Lionsmenn 
í Hveragerði 
hefja starfsárið

Steinasafnið var í eigu Sigurðar 
Pálssonar og Sigrúnar Sigfús-
dóttur sem byrjuðu fyrir alvöru 

að safna steinum þegar þau bjuggu á 
Höfn í Hornafirði um 1960 en þá var 
Sigurður sveitastjóri þar. Þau kynntust 
Gísla Arasyni (nú 99 ára og lifir hress 
og kátur á Höfn) sem kenndi þeim 
helstu kúnstir steinasafnarans.

    Seinna var flutt í Stykkishólm og 
bættist verulega í safnið þegar ferðast 
var um vesturland. Synirnir þrír, Ingv-
ar, Sævar og Sigmar voru oft með í för 
og sýndi Ingvar jarðfræðinni og söfn-
uninni hvað mestan áhuga. Eftir að 
þau fluttust í Hveragerði voru gerðir 
út leiðangrar um allt land og synirn-
ir þrír voru oftast með. Sigurður var 
orðinn mikil sérfræðingur um náttúru 
Ísland og fór hann einnig í leiðangra 
erlendis og má þar nefna Grænland og 
steingerða loðnu sem hann hafði hug á 
að eignast.

Meira og meira af steingerving-
um, steindum og steinum bættist við 
safnið og var það orðið eitt það stærsta 
og helst til fjölbreyttasta steinasafn 
landsins.    

Sigurður og fjölskylda fluttust bú-
ferlum og varð hann sveitarstjóri í 
Hveragerði, síðar hreppstjóri og rak 
ferðaþjónustufyrirtæki með Sigrúnu 
í Hótel Ljósbrá (gamla hótelinu) og 
farfuglaheimilið Ból. Þau voru í raun 
miklir frumkvöðlar í ferðaþjónustu 
þar sem að gerðir voru út túrar og 

leiðangrar fyrir ferðafólk. Núna er 
ferðaþjónustan orðin gífurlega víðtæk 
af stórum jafnt sem smáum fyrirtækj-
um sem leiða ferðamenn um grundir 
og sögu landsins.

Sigurður og Sigrún eru ekki meðal 
vor lengur og erfði Ingvar sonur þeirra 
safnið. Hann ákvað, ásamt dótturfjöl-
skyldu sinni að safna saman þessum 
gersemum og koma þeim upp til sýn-
ingar í fyrsta skiptið fyrir almenningi 
og láta þar með langþráðan draum 
þeirra rætast.

Á sýningunni fræðast gestir um 
jarðfræði Íslands sem og sögu safnar-
anna á fagmannlegan og heimilislegan 
máta. Steinasafnið er staðsett í húsi 

N1 við innkeyrslu Hveragerðis og 
allar helstu upplýsingar er að finna á 
www.ljosbra.is eða á Facebook www.
facebook.com/ljosbrastones.

Nýtt steinasafn 
í Hveragerði 

Lionsklúbbur Hveragerðis hefur 
nú hafið 46. starfsár sitt 2016-
2017 og hefur einn fundur þegar 

verið haldinn. Stjórn klúbbsins að 
þessu sinni skipa; Daði Ingimundarson 
formaður, Guðmundur Guðmundsson 
ritari og Kristján E. Jónsson gjaldkeri.

Skemmtikvöld í Árnesi
Lkl. Dynkur stendur fyrir skemmti-
kvöldi í Árnesi, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppi, laugardaginn 15. september kl. 
20.00. Miða þarf að panta amk tvemur 
dögur fyrr hjá Jónasi í Brautarholti, 
Snæbirni á Hlemmiskeiði, Björgvin 
í Laxárdal eða Sigurði í Skarði, allir í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Allur matur verður beint frá býl-
um sveitarinnar. Fjölbreytt skemmti-
atriði og allur ágóði af kvöldinu 
rennur til góðgerðarmála.

Á  myndinni afhenda þeir Jóhann-
es á Sléttabóli og Guðmundur á Reyk-
hól Lýði Árnasyni lækni í Laugarási 
styrk frá klúbbnum til heilsugæsl-
unnar, eftir fyrsta starfsárið.

Framboðslistar flokkanna hafa 
komið hver af öðrum. Siguð-
ur Ingi Jóhannsson, nýkjörinn 

formaður Framsóknar, leiðir B-lista 
Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi 
og Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfull-
trúi, er efsti Sunnlendingurinn á S-lista 
Samfylkingarinnar, í 3. sæti. Þá leiðir 
Páll Valur Björnsson, alþingismaður í 
Grindavík, lista Bjartrar framtíðar.

Stærsta mælingin á fylgi flokkanna 
í einstökum kjördæmum er nýleg 
könnun Gallup. Hún gefur D-lista 3 
menn, B-lista tvo, Samfylkingu og Vg 
einn hvorum flokki, Viðreisn er langt 
á öðrum manni og Píratar mælast með 
einn mann, en sá tíundi er uppbótar-
maður sem ekki er hægt að sjá hvert 
fer fyrr en úrslit liggja fyrir, en stutt er 

í annan mann hjá amk Viðreisn, Píröt-
um og Vinstri grænum. 

Þá er erfitt að segja til um póli-
tísk örlög Páls Vals en það fer eftir 

því hvort flokki hans takist að ná 5% 
þröskuldinum á landsvísu. Nái flokk-
urinn því getur hann náð mönnum á 
þing.

Sigurður leiðir Framsókn 
- Arna Ír í 3. sæti S lista

Sigurður 
Ingi er nýr 
formaður 

Framsóknar.

arna Ír 
skipar 
3. sæti 
S-lista.

Þórdís Þórðardóttir er Ár-
borgarbúi og hefur verið alla 
sína tíð. Hún hefur búið á Sel-

fossi, Stokkseyri og Eyrarbakka. Hún 
hefur lagt stund á myndlist undanfar-
in 20 ár. Þórdís er í Myndlistarfélagi 
Árnessýslu og hefur sótt mörg nám-
skeið hjá ýmsum aðilum. Hún hefur 
einnig lagt stund á skartgripagerð 
og aðallega unnið úr silfri undanfar-
in fjögur ár og hafa gripirnir hennar 
hafa vakið verðskuldaða athygli.

 Fyrir nokkrum árum fór Þórdís 
á námskeið hjá Ingu Hlöðversdóttur 
myndlistarkonu og má sjá áhrif henn-
ar á þessari sýningu. Sýningin heitir 
„Bara konur“ og er tileinkuð Ingu og 
öllum konum veraldarinnar.

 Þórdís er með vísi að galleríi heima 
hjá sér þar sem allir eru velkomnir og 
er síminn hjá henni 690 7324.

 Sýningin í Listagjánni er opin í 
október á sama tíma og bókasafnið. 
Allir hjartanlega velkomnir.

„Bara konur“ Þórdís 
sýnir í Listagjánni

Daði, guðmundur 
og Kristján.

ljósbrárfjölskyldan. 

Sigurður í fjöruferð. 

Hafsteinn, 
Sjöfn og  
Ingvar.

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Flott föt fyrir flottar konur



SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARASTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR
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Flokkar í 
flóknum málum
Staða stjórnmálaflokkanna er flókin í aðdraganda kosninga til Al-

þingis  í lok október. Helst er að Vinstri grænir sigli lygnan sjó, 
enda verið ágæt samstaða um menn og málefni í flokknum eftir 

hatrömm átök og klofning á síðasta kjörtímabili. Nýju framboðin eru 
mörg og hart er keppt um athygli kjósenda og málefnalega sérstöðu.

Þó stutt sé til kosninga getur enn margt breyst 
og fylgið færst til. Píratar hafa dalað frá hæstu 
hæðum mælinganna, en eru þó enn með fimmt-
ung fylgis, sem er mikil aukning frá síðustu kosn-
ingum. Átök um prófkjör og persónur hafa skyggt 
á sigurgöngu þeirra í könnunum. Þó enn bendi 
margt til þess að þeir bæti miklu fylgi við sig og 
verði einn af þremur stærstu flokkum nýs þings.

Enn er óvissa um gengi Viðreisnar sem fer vel 
af stað. Stillir fram öflugu fólki er styrkur fram-
boðsins og sóknarfæri liggja í því að festa sig kyrfilega á miðjunni sem 
hófsamt og frjálslynt afl sem byggir á sáttmála Norræna módelsins á 
milli vinnandi fólks og atvinnurekenda.

Framsækin stefna Viðreisnar í Evrópu-og peningamálum skapar 
þeim mikið færi á að ná til langþreyttra kjósenda stjórnarflokkanna á 
sviknum loforðum um framhald viðræðna við ESB og nýjum lausnum 
í gengismálum.

Lamandi, verðtryggt vaxtaokur binda bæði fólk og fyrirtæki í hlekki 
ánauðar þungrar greiðslubyrðar bæði við fasteignakaup og rekstur fyr-
irtækja. Þetta er stærsta mál samtíðarinnar og færist vonandi í brenni-
punkt umræðunnar á næstu vikum.

Spili Viðreisn vel úr þessu máli geta þeir sótt mikið fylgi í allar átt-
ir. Ekki síst til klassískra kjósenda Sjálfstæðisflokksins í þéttbýli sem 
stendur gagnvart alvar-
legasta klofningi í sögu 
flokksins, sem er ólíklegur 
til að ganga til baka. Af-
hroð kvenna í prófkjörum 
flokksins gerir stöðuna enn 
alvarlegri og vel má vera 
að skammt verði á milli 
Viðreisnar og Sjálfstæðis-
flokksins þegar til kjördags 
kemur.

Samfylking og Björt framtíð þurfa að ná verulegri viðspyrnu á 
lokaspretti kosningabaráttunnar til að halda þokkalegri stöðu á stóra 
sviði stjórnmálanna að loknum kosningum. Vandi jafnaðarflokkanna 
er þungbær og spurt að leikslokum, gangi þeim ekki að ná trúnaði 
kjósenda. Staðan kallar á nýja uppstokkun og samfylkingu mið-vinstri 
flokka á næstu árum.

Mikil óvissa ríkir um afdrif Framsóknarflokksins að eftir heiftar-
leg átök um forystu flokksins. Þar skiptir miklu máli hvort Sigmundur 
Davíð og forysta Sigurðar Inga ná þokkalegum sáttum eða hvort átök 
og hjaðningarvíg haldi áfram.

Fari sem horfir, í ljósi síðustu fylgismælinga, getur farið svo að 
flokkurinn slái met í fylgistapi. Enn getur þetta breyst og flokkurinn 
braggast, en allt bendir til að meirihluti stjórnarflokanna kolfalli.

Fjöldi þingflokka og smæð þeirra mun gera það torvelt að mynda 
starfhæfa ríkisstjórn. Mögulega verður stærsti flokkurinn með rétt um 
20% atvæða og tveggja flokka stjórn hreinleg ekki í kortunum. Þetta 
er mikil breyting frá því t.d. að Samfylkingin, Sjálfstæðsflokkurinn og 
Framsókn skiptu með sér ríflega 85% atkvæða í Suðurkjördæmi árin 
2003 og 2007.

Óreiða stjórnmálanna er rökrétt framhald af rofi efnahagshrunsins. 
Tiltrú á stjórnmál og markaðssamfélagið beið mikla hnekki. Enn hefur 
ekkert nýtt komið fram sem er skýrt mótvægi við þjóðfélagsskipulag 
síðustu áratuga.  

Norræna samfélagsfyrirkomulagið sem byggir á jöfnuði, sátt og 
samvinnu er eina módelið sem hefur staðið þokkalega af sér ágjaf-
ir undanfarinna ára. Meira að segja í þeim löndum gætir uppgangs 
öfgaafla til hægri og fasísk sjónarmið einangrunar og útlendingafóbíu 
heyrast æ oftar.

Þeir sem lakast standa og eru berskjaldaðastir fyrir áföllum mark-
aðssamfélagsins snúa sér í óreiðu og erfiðleikum til sterka foringjans 
sem boðar skyndilausnir gegn alþjóðavæðingu og grimmd markaðar-
ins, þegar hann bregst.

Sögulegar geta kosningarnar orðið og ekki ólíklegt að kjörtímabilið 
verði í styttra lagi, gangi illa að koma á sterkri stjórn sem heldur saman. 
Valdið er hjá fólkinu sem næstu vikurnar pælir í gegnum stefnumið og 
loforðalista ólíkra framboða og líkast til er langt síðan kosningar hafi 
farið fram jafn langt til vinstri og þær sem í vændum eru.
 Björgvin G. Sigurðsson

LeiðAri
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Íslandsbók barnanna er falleg og 
fræðandi bók um flest það sem ein-
kennir eldfjallaeyjuna okkar,“ segir í 

tilkynningu frá Forlaginu í tilefni útgáfu 
Íslandsbókar barnanna, og eru það orð 
að sönnu. Bókin er fallegur og vel unnin 
prentgripur. Texti Margrétar Tryggva-
dóttur er meitlaður og snjall og myndir 
Lindu Ólafsdóttur ramma listaverkið 
inn. Þær hafa skilað af sér góðu verki 
sem á erindi við fjölskyldur landsins.

 Texti og myndmál falla vel saman í 
bókinni, sem er ekki einungis aðgengi-
leg og falleg heldur hin besta lestrar-
skemmtun. Hún rennur vel í lestri og 
erfitt að leggja hana frá sér þar til mað-
ur er búinn að lesa hana alla. Fræðir, 
skemmtir og dregur börn að lestri.

 Landvættir og Norðurljós, hverir, 
hraunið og árstíðir. Frásögnin af fólk-
inu og náttúru eyjunnar ungu er bæði 
lifandi og raunsönn í bókinni.

 Það er ekki oft sem bækur fyrir 
börn hitta jafn vel í mark og Íslands-
bók barnanna. Þá er höfuðkostur á 
bókinni að hún sameinar börn og 
fullorðna við þá einstöku upplifun 
sem lestur góðra bóka er, og enginn 
önnur tegund texta kemur í staðinn. 
Lestur vandaðrar bókar er efsta stig af-
þreyingar og því mikið undir að kynna 
börnin þeim undraheimi öllum.

 Íslandsbókin fjallar í máli og mynd-

um um „fjörur og fjallstinda, fiska og 
fugla, pöddur og blóm, sumarsól og 
vetrarmyrkur, þjóðgarða og borgarlíf, 
sjávarþorp og sveitir, þjóð og tungu, 
hraun og skóga, jökla og eyjar, vötn 
og sanda, ár og fossa og margt, margt 
fleira – vetur, sumar, vor og haust,“ 
segir í frétt útgefenda. Það ætlunarverk 
gengur eftir og nær bókin vel utan um 
heild mannlífs og náttúru í landinu.

 Íslandsbók barnanna er metnaðar-
full útgáfa sem kemur til með að lifa 
með börnum landsins í langan tíma. 
Eigi það við einhverja bók að það sé 
„leikur að læra“ þá á það svo sannar-
lega við Íslandsbók barnanna.

bgs

Bókin Forystufé eftir Ásgeir 
frá Gottorp er nú komin út í 
annarri útgáfu, með margs-

konar ítarefni og bókarauka. Bókin 
er í sama broti og frumútgáfan en 468 
síður og prentuð í fjórlit. Bókaútgáfan 
Sæmundur á Selfossi gefur út.

 Allmargir pöntuðu bókina á sérs-
töku tilboðsverði í forsölu og geta þeir 
vitjað um eintök sín í Bókakaffinu á 
Selfossi en þar er opið mán.-lau. frá 
12-18.

 Bókin Forystufé eftir Ásgeir frá 
Gottorp er leiðarsteinn innan ís-
lenskra búvísinda og þjóðfræði. Höf-
undur safnaði saman sögum af þess-
um merku skepnum alls staðar að af 
landinu. Elstu sögurnar eru yfir aldar-
gamlar þegar þær eru skráðar en aðrar 
samtímafrásagnir höfundar. Hér er 
fylgt almennri reglu íslenskra sagna-
menningar við skrásetningu og jafn-
an leitast við að leyfa sagnalistinni að 
njóta sín samhliða því að halda ætíð 
því fram sem sannast reynist. Sögur 
Ásgeirs eru hetjusögur af sauðfé og 
draga fram ótrúlega vitsmuni og nátt-
úrugreind þessarar dularfullu skepnu.

 Þegar bókin Forystufé kom út árið 
1953 voru miklar breytingar að verða 

á íslenskri sauðfjárrækt. Vetrarbeitin 
var þá á hröðu undanhaldi og hefur 
síðan lagst nær alveg af með tilheyr-
andi breytingum allra þjóðhátta sem 
tengjast greininni. Nú þegar endur-
útgáfa þessarar merku bókar kemur 
fyrir almenningssjónir eru ekki síður 
miklar breytingar að verða á íslensk-
um búskap og þáttur sauðfjár í dag-
legu lífi þjóðarinnar fer minnkandi. 
Uppruna sinn rekur þjóðin samt til 
sauðabænda og hvergi gefst eins gott 
færi á að kynnast þeim uppruna en 
einmitt í hinum stuttu ljúfu hetjusög-
um forystufjárins sem hér birtast. 

 Auk bókar Ásgeirs Jónssonar frá 
Gottorp birtist hér í riti þessu ítarleg 
og vönduð greinargerð Jóns Viðars 
Jónmundssonar um sauðfjárræktina 
og forystufé frá miðri 20. öld til vorra 
daga. Bókinni er fylgt úr hlaði með 
æviágripi Ásgeirs Jónssonar. Aftan við 
bókartextann eru vandaðar skrár sem 
auka notagildi ritsins. 

 Bókin er nú öll prentuð í lit og 
hana prýðir mikill fjöldi ljósmynda, 
þar á meðal heilsíðumyndir úr verk-
inu Forystufé eftir Ólöfu Nordal 
myndlistarmann. Þá hefur verið leit-
að í smiðju Ragnars Þorsteinssonar í 

Sýrnesi, Sigurðar heitins Sigmunds-
sonar í Syðra-Langholti og fleiri valin-
kunnra ljósmyndara.  

 Forystufé eftir Ásgeir Jónsson frá 
Gottorp er harðspjalda bók með laus-
blaðakápu. Öll prentuð í fjórlit. 468 
síður. ISBN 978-9935-465-38-2. Leið-
beinandi verð 6490,-

Bókin Forystufé er komin út

einstaklega vel 
heppnuð Íslandsbók

Á fjórða tug starfsmanna Frost-
fisks í Þorlákshöfn var sagt 
upp starfi fyrr í vikunni. Bæj-

arstjórinn, Gunnsteinn Ómarsson, 
segir þetta mikið högg fyrir bæjarfé-
lagið og hefur áhyggjur af þróun út-
gerðar og fiskvinnslu í bænum.

Forstjóri Frostfisks segir í samtali 
við mbl.is að uppsagnirnar séu vegna 
sterkrar stöðu íslensku krónunnar 
sem hafi leitt til tekjutaps. Það gerist á 
sama tíma og laun hækka mikið.

Gunnsteinn segir að uppsagnirnar 
hafi í för með sér að 32 missa vinnuna 
í Þorlákshöfn og þrír í Ólafsvík. Bæj-
arstjórnin muni ræða stöðuna, en það 
sé ekkert sem sveitarfélagið geti gert 
varðandi þessar uppsagnir. Allt verði 

hins vegar gert til að bæta atvinnuá-
standið, ekki síst í sjávarútvegi. 

Fyrir nokkru seldi Hafnarnes VER 
í Þorlákshöfn kvóta burt  til að gera 
upp skuldir sínar við viðskiptabanka 
sinn. Gunnsteinn segir í samtali við 
Rúv þessi tvö mál ólík og enginn hafi 
misst vinnuna vegna kvótasölunn-
ar, en þetta lýsi stöðu útgerðar og 
fiskvinnslu í Þorlákshöfn, sem fyrir 
hálfum öðrum áratug hafi verið stór 
verstöð. Hann segir atvinnuástandið í 
bænum þokkalegt og að nálægðin við 
höfuðborgarsvæðið sé bæði vinur og 
óvinur.

„Hér sækir fjöldi fólks vinnu á höf-
uðborgarsvæðið og út fyrir bæinn. En 
þetta hefur hins vegar veruleg áhrif á 

þjónustuuppbygginguna hér í bænum, 
þessi samdráttur í grunnatvinnugrein-
inni hér, og þetta getur haft verulega 
slæmar afleiðingar í för með sér ef að 
þróunin verður áfram í þessa veru,“ 
sagði Gunnsteinn Ómarsson, bæjar-
stjóri í Ölfusi við Rúv.

Fjöldauppsagnir hjá Frostfiski

Margrét og 
linda með 
bókina.
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Fischersetrið á Selfossi mun í 
samstarfi við Sveitarfélagið 
Árborg og Skákskóla Íslands 

standa fyrir skákkennslu fyrir grunn-
skólabörn í Fischersetrinu á sunnu-
dögum frá kl. 11.00–12.30. Yfirumsjón 
með kennslunni hefur Helgi Ólafsson, 
stórmeistari og skólastjóri Skákskóla 
Íslands. Alls verða þetta 10 sunnudagar 
og fyrsti tími verður sunnudaginn 25. 
september. nk. Þeir sem hafa áhuga 
á skákkennslunni eru beðnir um að 
mæta u.þ.b. 30 mínútum  áður en fyrsta 
æfing hefst til að ganga frá skráningu 
og greiðslu nemendagjalds sem er kr. 
4.500 fyrir þessi 10 skipti.

Varðandi frekari upplýsingar þá 
vinsamlegast hringið í síma 894-
1275 eða sendið tölvupóst á netfangið 
fischersetur@gmail.com.

Skákkennsla í 
Fischersetrinu

Bæjarstjórn Vestmannaeyja 
fjallaði um niðurstöður út-
boðs á nýrri Vestmanna-

eyjaferju á bæjarráðsfundi um 
mánaðarmótin. Fyrir liggur að hag-
kvæmast er talið fyrir ríkið að láta 
smíða ferju og semja svo sérstaklega 
um rekstur hennar.

Að mati bæjarstjórnar er ekki 
nokkur munur á rekstri Herjólfs og 
rekstri annara kafla vegakerfis Ís-
lendinga. Bæjarstjórn telur því brýnt 
að rekstur Herjólfs verði ætíð séður 
sem hluti af þjóðvegakerfi Íslendinga 
og gjaldtöku og þjónustu verði að 

hagað í samræmi við þá skilgreiningu.
Einnig bendir bæjarstjórn á 

að í fjölmörgum tilvikum hefur 

rekstur fjölbreyttra málaflokka í 
nærþjónustu svo sem málefni fatl-
aðra, rekstur grunnskóla og rekstur 
heilsugæslu verið fluttur frá ríki til 
sveitarfélags ýmist með almennum 
hætti eða sértækum samningum. 
Slíkt er gert til að tryggja hagsmuni 
nærsamfélagsins, bæta þjónustu og 
auka hagkvæmni.

Með þetta í huga samþykkir bæj-
arstjórn Vestmannaeyja að fela bæj-
arstjóra að rita innanríkisráðherra 
bréf og óska þar eftir því að samið 
verði beint um rekstur ferjunnar við 
Vestmannaeyjabæ.

Vestmannaeyjabær vill 
fá að reka nýjan Herjólf

Bókakaffið á Selfossi er 10 ára 
föstudaginn 7. október og 
verður þann dag slegið upp 

afmælisveislu frá 15-18. Klukkan 8 
um kvöldið er svo menningardagskrá 
í boði Bókakaffisins og Uppbygginga-
sjóðs Suðurlands. 

Í afmælisveislunni klukkan þrjú 
verður að sjálfsögðu afmæliskaffi í 
boði hússins. Auk þess mæta rithöf-
undar víðs vegar að og lesa upp, bók-
salar bjóða upp kostagripi og sérstök 
afsláttarkjör verða á bæði nýjum og 
gömlum bókum.

Rithöfundarnir sem mæta eru 
Ásdís Thoroddsen, Óskar Árni Ósk-
arsson, Hallgrímur Helgason, Pjet-
ur Hafstein Lárusson, Guðmundur 
Brynjólfsson, Halldóra Thoroddsen, 
Guðrún Eva Mínervudóttir og Her-
mann Stefánsson. Þá les Heiðrún 
Ólafsdóttir rithöfundur og þýðandi 
upp úr nýútkomnu verki grænlenska 
höfundarins Sørine Steenholdt. 

Um kvöldið kl. 20 er svo dagskrá-

in Ljóðfæri. Þar koma fram feðgarnir 
Þórarinn Eldjárn, ljóðskáld og rithöf-
undur, og Halldór Eldjárn, tónlistar-
maður og tölvufræðingur. Þeir gramsa 
ljóða- og hljóðasörpum sínum, spinna 
og tvinna, með hjálp ritvéla-, hljóm-
borða og lyklaborða. Einnig koma við 
sögu segulbönd, hljóðgervlar, bækur, 
fetlar, blöð, hristur, burstar, snerill og 
blýantur. Dagskráin er styrkt af Upp-
byggingasjóði Suðurlands og aðgang-
ur ókeypis.

Bókakaffið á 
selfossi 10 ára

Talsvert er rætt um  að Við-
reisn verði þriðja hjól undir 
vagni stjórnarflokkanna. Því 

hafnar oddviti flokksins í Reykjavík 
norður: „Fyrir frjálslyndan flokk sem 
vill stuðla að breytingum er ekki eft-
ir miklu að slægjast í samstarfi við 
flokka sem lita á það sem megin hlut-
verk sitt að standa vörð um óbreytt 
ástand í þessum málaflokkum,“ segir 
Þorsteinn Víglundsson í samtali við 
Vísi.

Þorsteinn segir vinsælt að halda 
á lofti tengslum Viðreisnar við Sjálf-
stæðisflokkinn en í röðum Viðreisn-
ar má finna fyrrverandi framafólk úr 
Sjálfstæðisflokknum. Hins vegar er 
verulegur munur á áherslum flokk-
anna að sögn Þorsteins og nefnir 
hann sérstaklega sjávarútveg, land-
búnað, Evrópumál og stjórnarskrá. 

Þetta rímar vel við þann afgerandi 
málflutning sem má finna hjá Jónu 
Sólveigu í viðtali við Suðra í dag.

„Í þessum málaflokkum er Við-
reisn mun nær Bjartri framtíð og 
Pírötum,“ segir Þorsteinn.

Viðreisn með Pírötum og Bf

Þorsteinn Víglundsson

Fyrsti viðskiptavinur bókakaffisins 2006 var Sigurður Harðarson hjúkrunarfræðingur frá 
Holti, oft nefndur Siggi pönk.

bóksalasynirnir gunnlaugur og Magnús 
utan við bókakaffið 2009. 
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Ólgan í Vg náði austur í Flóa og upp í Hreppa
Villikettirnir og vegferð VG. Bókakafli úr ný útkominni bók Jóns Torfasonar:

Í nýútkominni bók Jóns Torfa-
sonar, Villikettirnir og vegferð 
VG er rakin saga þeirra átaka 

geysuðu innan VG í tíð vinstri stjórn-
ar Jóhönnu Sigurðardóttur. Bókin er 
skrifuð út frá sjónarhóli þeirra sem 
gagnrýndu sem harðast stefnu for-
ystunnar, sjónarhóli Villikattanna sem 
svo voru nefndir eftir fræg ummæli 
Jóhönnu Sigurðardóttur um að innan 
samstarfsflokksins þyrfti einlæglega 
að smala köttum!

 Í bókinni er því haldið fram að í 
stjórnarsamstarfi VG og Samfylkingar 
hafi fyrrnefndi flokkurinn margoft 
gegn eigin stefnu og varpaði fyrir 
róða eigin loforðum, ekki aðeins því 
sem lofað var fyrir kosningar. Einnig 
því sem samið var um innan flokksins 
eftir að kjörtímabilið var hafið. Dregin 
voru strik eins og þau að ekki skyldi 
tekið við aðlögunarstyrkjum frá ESB 
né heldur ráðist í aðlögun stjórnkerfis 
að ESB - en síðan jafnharðan gengið 
bak þeirra orða.

 Í bókinni kemur fram að úrsagnir 
úr VG voru ekki margar sumarið 2009 
þegar þingmenn flokksins samþykktu 
þvert á yfirlýsta stefnu að Ísland sækti 
um aðild að ESB en þeim átti mjög eft-
ir að fjölga. Um mitt kjörtímabilið reið 
stóra höggið yfir þegar þrír þingmenn 
hurfu úr flokknum, þau Ásmundur 
Einar Daðason, Atli Gíslason og Lilja 
Mósesdóttir. Í lok kjörtímabilsins 
hurfu þau Jón Bjarnason og Guðfríð-
ur Lilja Grétarsdóttir einnig úr liðinu 
þannig að af 14 þingmönnum var 
meira en þriðjungur farinn. Ásmund-
ur Einar færði sig yfir í Framsóknar-
flokk en þau Atli og Lilja voru sam-
ferða út og um þann þátt er fjallað í 10. 
og síðasta kafla bókarinnar en þar er 
gerð krónólógísk grein fyrir stríðinu 
innan flokksins og hér berst leikurinn 
austur í Flóa og jafnvel upp í Hreppa 
þar sem situr einn skeleggasti bloggari 
landsins, Jónas Kristjánsson og segir 
Steingrími J. til syndanna.

 Neðanmálsgreinum og tilvísun-
um er sleppt í meðfylgjandi kafla sem 
birtur er með leyfi útgefanda.:

 
Forystan orðið viðskila við 
kosningaloforð sín
Þau Atli og Lilja birtu alllanga yfirlýs-
ingu og rökstuddu ákvörðun sína. Þar 
segir m.a.:

Þótt við eigum marga góða sam-
herja innan þingflokks VG treystum 

við okkur ekki lengur til að styðja skil-
yrðislaust núverandi ríkisstjórn eða 
bera ábyrgð á þeirri stefnu og þeim 
vinnubrögðum sem viðhöfð hafa verið 
allt frá því hún tók til starfa. Við lít-
um ekki svo á að við séum að bregðast 
kjósendum okkar. Þvert á móti hefur 
þingflokkurinn og forysta VG orðið 
viðskila við kosningaloforð sín í veiga-
miklum atriðum.

Síðan er rakið að ríkisstjórnin 
hafi gagnrýnislaust undir handleiðslu 
Alþjóða gjaldeyrissjóðsins varið fjár-
magnskerfið og fjármagnseigendur á 
kostnað almennings og velferðarkerf-
isins; að reynt hafi verið að þröngva 
Icesave-samningunum í gegnum 
Alþingi og þess krafist að þingmenn 
stjórnarflokkanna veittu umboð sitt til 
undirskriftar við óséðan samning; að 
þvert á ítrekaðar samþykktir flokks-
ráðs og þingflokks VG hefði ekkert 
verið aðhafst af hálfu forystunnar 
til að koma í veg fyrir einkavæðingu 
HS Orku (Magma-málið); að ríkis-
stjórnin hefði verið treg til að taka 
á skuldavanda heimilanna í kjöl-
far bankahruns; þau nefndu hina 
óheillavænlegu ESB-umsókn, sem 

kostaði mikla fjármuni, og loks segir:
Núverandi ríkisstjórn hafði umboð 

þjóðarinnar til að efla jöfnuð og lýð-
ræði í landinu. Tilfinningin sem við 
sitjum uppi með er að lítið sem ekkert 
hafi breyst. ...

Innan stjórnarmeirihlutans er 
vissulega að finna einstaklinga sem 
reyna að standa af staðfestu á stefnu-
málum sínum. Mótmæli tiltekinna 
þingmanna VG við framangreindum 
vinnubrögðum hafa haft sín áhrif og 
verið af hinu góða. Þau hafa fengið 
ákúrur fyrir andóf sitt af hálfu for-
ystumanna ríkisstjórnarinnar en hafa 
unnið samfélaginu gagn með því að 
ganga ekki blindandi í takt. Enda þótt 
við göngum nú úr þingflokki VG höf-
um við ekki sagt skilið við þá stefnu 
sem við buðum okkur fram til að 
fylgja eftir á þingi. Á það leggjum við 
áherslu.

Viðbrögð forystu VG voru afdrátt-
arlaus, Atla og Lilju var tafarlaust 
vikið úr þeim nefndum þingsins, þar 
sem þau höfðu setið, og tilraun gerð 
til að halda þeim utan við allar nefndir 
þingsins. 

Á það er réttilega bent í Morgun-

blaðinu, að stjórnar-
meirihlutinn sé orðinn 
tæpur og ...

... Jóhanna Sigurðar-
dóttir og Össur Skarp-
héðinsson verði, um 
stundarsakir að minnsta 
kosti, að gleyma áform-
um sínum um að þröngva 
Jóni Bjarnasyni út úr rík-
isstjórn, en þau hafa látið 
einarða andstöðu hans við 
ESB-aðild fara endalaust í 
taugarnar á sér eins og al-
þjóð veit.

Nefnt er að Samfylk-
ingin muni e.t.v. leita 
eftir stuðningi Sjálfstæð-
iskvennanna Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur 
og Ragnheiðar Ríkharðs-
dóttur, sem voru hallar 
undir ESB-aðild, síðan 
segir:

Raunar hefur slíkt 
hið sama verið fullyrt um hýrt augn-
ráð þingmanna Samfylkingarinnar 
til framsóknarþingmannanna Guð-
mundar Steingrímssonar og Sivjar 

Friðleifsdóttur, sem löngum hafa ver-
ið veik fyrir aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu.

ESB-umsóknin var þungamiðj-

Nýfrjálshyggjuspakmæli Bjarna
Jean-Rémi Chareyre skrifar um stjórnmál:

Vá! Haldið ykkur fast! Bjarni 
byrjaði kosningabaráttuna 
á því að lofa skattalækkanir! 

Afskaplega er þetta óvænt útspil. Hver 
hefði búist við þessu?

Í ræðu sinni á flokksráðsþingi not-
aði Bjarni síðan tækifærið til að gagn-
rýna „vinstri flokkar“ fyrir að vilja alltaf 
hækka skatta (sem er að sumu leyti gild 
gagnrýni, hvað varðar suma alla vega), 
en hugsar sjálfur ekki um neitt annað 
en að lækka skatta. Það er þetta með 
flísina og bjálkann. Þráhyggja er alltaf 
slæm, sama hvort hún sé vinstra megin 
eða hægra megin í pólítikinni.

Hann gagnrýnir svo andstæðinga 
sína fyrir að lofa aukin útgjöld án þess 
að útskýra hvaðan tekjurnar eigi að 
koma. Það er afskaplega ábyrgðarlaust, 
vissulega. En um leið lofar Bjarni sjálf-
ur skattalækkun, án þess að tilgreina 
hvar hann ætlar að skera niður á móti. 

Aftur, flísin og bjálkinn. Lýðskrum er 
alltaf slæmt, sama hvort það sé vinstra 
megin eða hægra megin í pólítikinni.

Lækkun eða hækkun skatta getur 
aldrei verið markmið í sjálfu sér, held-
ur aðeins leið að ákveðnu markmiði. 
Það er heldur ekki sama hvaða skattar 
er verið að tala um. Það truflaði Bjarna 
til dæmis ekkert að hækka skatta á 
matvælum.

En hættulegast af öllu í þessu mál-
flutningi Bjarna er þetta (því miður 
mjög vinsælt) nýfrjálshyggjuspak-
mæli, sem hann fékk lánað hjá frú 
Margréti Thatcher:

„það er fátt í heiminum jafnókeypis 
og annarra manna fé“

Þessi viskumoli gefur í skyn að með 
því að innheimta tekjuskatt sé ríkið að 
taka frá okkur það fé, sem við eigum 
skilið að fá, og er réttmætt eign okkar 
(eða í stuttu máli, að stela frá okkur).

Þetta hljómar kannski fallega, en 
það stenst ekki skoðun.

Brúttó laun (þ.e. laun fyrir skatta) 
eru aðeins tala á blaði, útreikningur í 
bókhaldinu, en hafa ekkert með raun-
veruleikann að gera. Það er freistandi 
að ímynda sér, að ef tekjuskattur væri 
feldur niður, þá myndu ráðstöfunar-
tekjur okkar hækka myndarlega, en 
það er tálsýn: raunin er sú að launin 
okkar eru einmitt háð því að við borg-
um þessa skatta. Launin okkar væru 
hvergi nærri eins há og þau eru í dag, 
ef hér væri ekki öflugt ríki sem getur 
séð bæði um að framfylgja lögum um 
eignarrétt en líka um að skapa frið, ör-
yggi, stöðugleika og jöfn tækifæri.

Enda er það engin tilviljun að þau 
lönd heims þar sem laun og lífskjör 
eru hvað hæst eru jafnframt þau lönd 
sem eru með hæsta tekjuskattinn: Sví-
þjóð og Danmörk með um það bil 56% 

tekjuskatt. Aftur á móti eru löndin 
með lægsta tekjuskattinn gjarnan þau 
fátækustu og spilltustu: t.d. Búlgaría, 
Rúmenía og Ungverjaland (10 til 16% 
tekjuskattur).

Það er því einfaldlega rangt að 

halda því fram að tekjuskattur skerði 
ráðstöfunartekjur okkar. Það er líka 
rangt að halda því fram að tekjuskattur 
sé einhvers konar eignarnám, eða illa 
fengið fé, því þessi sami tekjuskattur er 
einmitt ástæðan þess að við búum við 
hærri laun en þekkist annars staðar í 
heiminum. Brúttó laun eru eingöngu 
tölur á blaði, en ekki það sem við „eig-
um skilið“ að fá.

Þó það sé afar freistandi að lofa 
„heimilunum í landinu“ frábæra kjara-
bót með því að lækka skatta á þau, þá 
er það álíka gagnlegt og að pissa í skó-
inn sinn, þegar til lengri tíma er litið.

„Það er fátt í heiminum jafnókeyp-
is og annarra manna fé,“ segir Bjarni. 
Hið sanna er frekar þetta:

„Það er fátt í heiminum jafn dýrt og 
að lækka skatta.“

Fyrir utan það, að það er ekkert sér-
staklega frumlegt kosningaloforð. 

Sunnlendingarnir Jón Hjartarson og guðmundur S. brynjólfsson höfðu báðir kosið atla til setu á alþingi en litu úrsögn hans úr þingflokki Vg ólíkum augum.
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Mánudaginn 19. september 
var árlegur fundur ung-
mennaráðs Árborgar með 

bæjarstjórn sveitarfélagsins. Á fundin-
um kemur ungmennaráð með tillögur 
að verkefnum ásamt fyrirspurnum til 
bæjarstjórnar sem aðilar reyna svo 
að vinna að sameiginlega. Á fundin-
um lögðu fulltrúar ungmennaráðsins 
m.a. fram tillögur um bíllausa viku í 
Árborg, vinna að því að gera Árborg 
plastpokalaust samfélag, auka fræðslu 
til ungmenna um stéttarfélög og geð-
heilbrigði, koma upp aksturíþrótta-
svæði sem væri hægt að nota undir 
ökukennslu og virkja lífsleiknitíma 

í grunnskólum betur. Ráðið lagði 
einnig fram fyrirspurn um menn-
ingarsalinn í Hótel Selfoss og lagði 

áherslu á að það þyrfti að koma saln-
um í nothæft ástand.

Öllum þessum málum var vísað 

áfram til frekari vinnu.
Ungmennaráðið stendur síðan í 

ströngum þessa dagana að skipuleggja 

ráðstefnu ungmennaráða á Suður-
landi sem verður haldin á Hvolsvelli 
28-29. september nk.

Ólgan í Vg náði austur í Flóa og upp í Hreppa

Ungmennaráð 
fundaði með 
bæjarstjórn

an í gagnrýni Atla á flokksforystuna 
en Lilja gagnrýndi einkum stefnuna 
í efnahagsmálum og skuldavanda 
heimilanna. Í bréfi þeirra til félaga í 
VG þennan sama dag benda þau á að 
ESB muni aldrei samþykkja undan-
þágur í sjávarútvegs- og landbúnað-
armálum:

Samkvæmt þingsályktuninni 
ber ríkisstjórninni í samningavið-
ræðum við ESB að tryggja grund-
vallarhagsmuni Íslands. Það hefur 
ekki verið gert. Þvert á móti hefur 
ályktunin verið útvötnuð í pólitísk-
um yfirlýsingum utanríkisráðherra í 
svonefndri rýnivinnu en þar er m.a. 
talað um tilmæli, viðmið, sjónarhorn 
og fleira í stað þess að gera kröfu um 
að grundvallarhagsmunir okkar séu 
tryggðir og þeim flaggað. Jafnfram 
hefur ríkisstjórnin sótt um ótal IPA 
styrki ... þvert á samþykktir flokksráðs 
VG. ...

Hvernig er hægt að styðja ríkis-
stjórn og vera í klárri andstöðu við 
stærsta mál Samfylkingarinnar, um-
sókn um aðild að ESB sem tengist 
beint og óbeint nánast öllum málum 
sem koma á borð ríkisstjórnar og Al-
þingis. Það er þversögn og helsi sem 
ekki er hægt að gangast undir. Verst er 
þó að ESB umsóknin klýfur þjóðina 
í tvær fylkingar, veldur hatrömmum 
deilum einmitt þegar þjóðin þarf að 
standa saman í þeim miklu og alvar-
legu efnahagserfiðleikum sem við 
glímum við.

 
Þránni fagnað en Atla og Lilju 
boðið að segja af sér
Forystumenn nokkurra svæðisfélaga 
í Suðurkjördæmi skoruðu á Atla að 
segja af sér þingmennsku, en margir 
úr „grasrótinni“ sýndu afstöðu Atla 
og Lilju skilning og stuðning, eins og 
fjölmargir tölvupóstar eru til vitnis 
um. Atli sagðist í viðtali á Smugunni.
is sakna þess að tillögur þeirra Lilju 
væru ræddar eða gagnrýndar mál-
efnalega, og að fólk að tæki afstöðu til 
þeirra sjónarmiða sem þau settu fram.

Jón Hjartarson bæjarfulltrúi 
VG í Árborg og Hilmar Björgvins-
son kennari gagnrýndu Atla mjög í 
Smugunni 22. mars en Guðmundur 
S. Brynjólfsson bókmenntafræðingur 
kom honum til varnar daginn eftir og 
sagði m.a.:

Atli Gíslason sópaði til sín atkvæð-
um langt út fyrir raðir VG manna í 
síðustu þingkosningum – þar réði 
mestu persóna hans og þau gildi sem 
hann stóð og stendur enn fyrir. Þeir 

sem kusu hann þá hljóta að fagna 
því nú að hann hyggst berjast áfram 
fyrir sömu málum á Alþingi nú – og 
þeir kusu hann út á þá. Atli Gíslason 
á betra skilið en þá ófrægingarherferð 
mengaða af valdagræðgi, hrepparíg og 
makki sem hefur dunið á honum frá 
því að hann ákvað að standa með sjálf-
um sér og stefnu VG.

Í löngu viðtali í Fréttablaðinu reifar 
Atli enn á ný helstu ágreiningsefnin og 
vonbrigði sín með stjórnmálamenn-
inguna og drepur á átökin vegna ESB-
umsóknarinnar og IPA:

Ef ég held áfram með ESB þá var 
samþykkt á flokksráðsfundi að sækja 
ekki um IPA-styrki sem eru klárir að-
lögunarstyrkir. Það er hins vegar gert 
þvert á það.

Í sambandi við gagnrýnina á Atla og 
Lilju vegna úrsagnarinnar má benda á 
að uppi sé ákveðinn tvískinnungur í 
þeirri kröfu, að heimta að Atli Gísla-
son segi af sér þingmennsku, ...

... í ljósi þess að inngöngu Þráins 
Bertelssonar í þingflokkinn var fagn-
að af sömu forystu. Þráinn var kjörinn 
á þing fyrir Borgarahreyfinguna. ... Í 
september 2010 gekk Þráinn til liðs 
við þingflokk Vinstri grænna en sagð-
ist fyrst og fremst bundinn af stefnu 
og loforðum Borgarahreyfingarinnar 

fyrir kosningarnar 2009. [Viðtal við 
AG, Björn Þór Sigbjörnsson: Vanefnd-
ir VG í stóru málunum. Fréttablaðið 
26. mars 2011, bls. 18.]

 Almennt virtist ánægja með þenn-
an liðsauka meðal forystu VG og það 
ekki vefjast fyrir að Þráinn taldi sig 
ekki bundinn af samþykktum Vinstri 
hreyfingarinnar – græns framboðs, 
og talaði opinberlega fyrir ESB-aðild, 
gagnstætt stefnu Vinstri grænna.

guðfríði Lilju fórnað
Þetta vor kom Guðfríður Lilja Grét-
arsdóttir aftur til starfa á Alþingi að 
loknu fæðingarorlofi. Hún hafði ver-
ið formaður þingflokksins en Árni 
Þór Sigurðsson varmaður hennar og 
gegndi hann starfinu fyrir hana með-
an hún var í orlofinu. En nú ákvað 
þingflokkurinn að kjósa Árna Þór for-
mann þingflokksins en skáka Guðfríði 
Lilju til hliðar. Þessi ákvörðun kom 
henni á óvart enda ...

... ákvörðun þingflokksins ekki í 
anda laga um fæðingarorlof, einkum í 
ljósi þess að VG kenni sig við femín-
isma og kvenfrelsi.

Fréttablaðið sló upp í fyrirsögn: 
„Lá á að koma Guðfríði Lilju frá,“ og 
bætir við þessum ummælum:

Kona fer úr stöðu sinni í fæðingar-

orlof, heldur henni meðan hún er í or-
lofi og gengur í hana þegar hún kemur 
aftur.

Ásmundur Einar Daðason segir 
að þessi framkoma gagnvart Guðfríði 
Lilju hafi valdið honum miklum von-
brigðum varðandi vinnubrögð innan 
flokksins:

Á fyrsta degi sem Guðfríður Lilja 
kemur inn þá er reynt að taka þenn-

an oddvita fjölmennasta kjördæmis 
landsins af lífi í ómerkilegu valda-
brölti. Þarna var enn og aftur reynt 
að bjóða upp í illdeildur í stað sátta. 
Ég sagði við sjálfan mig. Nú er komið 
miklu meira en nóg.

Ýmis svipuð ummæli féllu í fram-
haldinu. Jónas Kristjánsson bloggaði 
t.d. um þessar fréttir 11. apríl, að venju 
all gífuryrtur:

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir var 
í gær hreinsuð úr sæti þingflokks-
formanns Vinstri grænna. Sennilega 
er hún ekki nógu þæg við flokksfor-
manninn. Hann hefur misst stjórn á 
sér við að halda uppi aga í flokknum. 
Hefur ekki lag á að hafa menn góða, 
hefur misst út tvo þingmenn. Tveir 
ráðherrar sitja eftir og halda uppi and-
ófi. Steingrímur J. Sigfússon gengur 
of langt í agastjórn, þegar hann seg-
ir Guðfríði Lilju upp ábyrgðarstarfi. 
Nógu erfitt er að smala köttum, þótt 
ekki séu sýndir einræðistilburðir 
við það tækifæri. Af hverju er verið 
að minnka flokkinn niður í örflokk 
frjálshyggjugaura í fjármálum?

Niðurstaðan af þessu brölti flokks-
forystunnar gegn Guðfríði Lilju varð 
sú að Árni Þór þokaði til hliðar en 
Þuríður Backman var kjörinn formað-
ur þingflokksins.

guðríður lilja guðjónsdóttir

“Það urðu mér vitanlega mikil vonbrigði þegar raunin varð sú 
að það var fyrir tilstilli Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs 
og vegna snöggra sinnaskipta, að sótt var um aðild að Evrópu-
sambandinu.,” sagði ásmundur Einar Daðason sem sagði sig úr 
Vg vorið 2011 og gekk skömmu síðar í Framsóknarflokkinn.
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Hver er Jóna Sólveig, hvar ertu alin upp, 
menntun og störf?

 Ég er sveitastelpa, alin upp að 
mestu í Sólheimahjáleigu austur í Mýr-
dal. Bærinn stendur undir Mýrdalsjökli 
og þar af leiðandi undir eldstöðinni 
Kötlu. Andstæður einkenna þessa 
staðsetningu: Hvítur jökull, svartar 
Sólheimasandsöldurnar, heiðgrænar 
hæðir og djúp gil. Þetta er draumaver-
öld fyrir barn og ungling að alast upp í.

Þegar ég var yngri vorum við með 
13 kýr að jafnaði og ég hef sennilega 
verið með þeim síðustu af minni kyn-
slóð sem fengu tækifæri til að mjólka 
með fötumjaltakerfi. Mér þótti mik-
il bylting þegar rörmjaltakerfið kom 
og maður þurfti ekki lengur að bera 
föturnar og hella í tankinn. Kýrn-
ar véku síðan fyrir ferðamönnum en 
mamma mín og bróðir reka ferðaþjón-
ustu meðfram sauðfjárræktinni.

Ég var ein af síðustu börnunum 
sem fékk að hefja námsferilinn í Ket-
ilstaðaskóla en þegar mamma fór í 
kennaranám fluttum við systkinin í 
fimm vetur í bæinn meðan hún kláraði 
námið. Þegar við fluttum aftur austur 
fór ég síðan í Víkurskóla. Sextán ára 
flutti ég síðan að heiman og fór í tvo 
vetur í Menntaskólann við Hamrahlíð. 
Í kjölfarið flutti ég út til Frakklands í 
skiptinám þaðan sem ég síðan kláraði 
stúdentspróf við Lycée Emile Duclaux. 

Eftir það fór ég strax í frönskunám við 
Háskóla Íslands, þá nítján ára, en þá 
byrjaði ég með manninum mínum, 
Úlfi Sturlusyni sem ég hafði kynnst í 
MH. Meðfram háskólanáminu eignað-
ist ég tvær dætur, þær Sóllilju og Elínu 
Ylfu. Elínu eignaðist ég í meistara-
náminu í alþjóðasamskiptum við sama 
skóla sem ég lauk 25 ára. Karítas litlu 
eignuðumst við síðan núna í mars.

Ég var svo heppin að fá snemma 
tækifæri til að vinna við það sem ég 
var að sérhæfa mig í meðfram náminu. 
Bæði fékk ég að starfa við rannsókn-
ir og svo var mér boðið í starfsnám í 
sendiráði Íslands í París sem var dýr-
mæt lífsreynsla. Fljótt eftir útskrift 
fékk ég tækifæri til að starfa tengt að-
ildarviðræðum Íslands við ESB sem 
var mjög góður skóli í sjálfu sér. Svo 
stofnaði ég ásamt öðrum fyrirtæki sem 
veitir ráðgjöf í tengslum við styrkjaum-
sóknir. Síðustu misseri hef ég mest 
verið uppi í háskóla við rannsóknir, 
kennslu og verkefnisstjórn hjá Al-
þjóðamálastofnun. Ég hef síðan tekið 
að mér garðyrkjustörf og eldamennsku 
í Sólheimahjáleigu í afleysingum á 
sumrin. Þegar ég var yngri vann ég um 
skeið á geðsviði Landspítala háskóla-
sjúkrahúss, sem mótaði mig mikið, 
auk þess sem ég var í sumarstörfum 
hjá Ferðaþjónustu bænda, á bókasafni 
Kennaraháskóla Íslands, í ferðaþjón-

ustunni hjá ömmu og í Sláturfélagi 
Suðurlands á Hvolsvelli.

 Hvernig var að alast upp í Mýrdalnum?
 Yndislegt. Þessir fimm vetur sem 

mamma var í Kennaraháskólanum, sér 
í lagi fyrstu veturnir, voru mér dálítið 
erfiðir. Borgin átti þá ekkert sérstaklega 
vel við mig og ég fór heim eins oft og 
ég gat. Það er gaman að segja frá því 
að ég fann fyrir skemmstu handskrifað 
bréf sem ég sendi ömmu fyrsta vetur-
inn í bænum en bréfið var ein spurn-
ingaruna um það hvernig þau afi og 
Nonni hefðu það og hundurinn Skotti 
og hænurnar. Ég var augljóslega með 
mikla heimþrá og sótti mjög mikið í að 
fara heim um helgar. Þá var ég auðvit-
að alltaf heima á sumrin þar sem ég var 
ýmist eins og skugginn á ömmu minni 
eða í fótsporunum hjá Nonna frænda. 
Þau höfðu mig með sér í allar gegn-
ingar og ég fékk fljótt að taka þátt í því 
sem var verið að gera.

 Mótaði það þig að alast upp í sveit?
 Tvímælalaust. Það er mjög stór 

partur af minni sjálfsmynd. Þegar ég 
fer austur er ég alltaf að fara heim. Það 
er bara þannig. Þá held ég líka að það 
hafi mótað mig að sem barn í sveit fékk 
ég snemma að vera partur af einhverju 
stærra og upplifa þá vinnugleði sem 
felst í því að leggja sitt af mörkum og 
sjá síðan afrakstur verka sinna. Þetta er 
eitthvað sem ég tel að ég búi alltaf að.

 Myndir þú vilja búa í dreifbýlinu og 
fást við búskap af einhverju tagi?

 Ég gæti vel hugsað mér að búa í 
dreifbýli og ég er alltaf liðtæk í bústörf. 
En til þess að vera bóndi verður maður 
að finna hjá sér sterka köllun. Að vera 
bóndi er ekki bara mikil vinna, það er 
lífsviðhorf og lífsstíll. Ég hef mikinn 
áhuga á landbúnaði og byggðamálum 
og finnst algjörlega nauðsynlegt að fara 
heim reglulega og taka til hendinni 
en köllunin mín er hins vegar á sviði 
stjórnmálafræði og tungumála og ég 
hef verið mjög heppin að fá tækifæri 
til að vinna á þeim vettvangi. Þar finnst 
mér ég virkilega blómstra.

 Hvar sérð þú stærstu sóknarfærin 
fyrir landsbyggðina, þar sem fólki fækk-
ar, lítið um börn á skólaaldri og byggðin 
færist nær Suð-vesturhorninu?

 Það eru gríðarleg sóknarfæri á 
landsbyggðinni. Til skemmri tíma þarf 
að ráðast í aðgerðir til að mæta aukinni 
eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu 
og öflugri fjarskiptaþjónustu. Hvoru 
tveggja eru raunar mjög mikilvæg 
öryggismál. Þá tel ég að við séum nú 
þegar farin að sjá teikn á lofti um að 
fólk á höfuðborgarsvæðinu, sér í lagi 
ungt fólk, sjái tækifæri í því að flytja 
út á land. Ungt fólk horfir til þess að 
bæði eru að verða til mýmörg tækifæri 
til atvinnusköpunnar tengd ferðaþjón-
ustunni auk þess sem fasteignaverð er 
mun hagstæðara á landsbyggðinni. Ég 
er sannfærð um að út frá ferðaþjónust-
unni muni síðan skapast afleidd þjón-
ustu- og sérfræðistörf. Áskorunin er 
að bregðast við aukinni eftirspurn eftir 
húsnæði og þjónustu hratt og vel.

 Eru tækifærin í ferðaþjónustunni 
svarið við því að hluta?

 Já, algjörlega. Með auknum tæki-
færum í ferðaþjónustu verður eftir-
spurn eftir þjónustu meiri sem skapar 
hvata til að bregðast við henni sem 
aftur leiðir af sér afleidd störf. Við 

erum þegar farin að sjá teikn um þetta. 
Meðfram gistiþjónustunni skapast auk 
þess gríðarleg sóknarfæri í öðrum en 
nátengdum greinum eins og til dæm-
is á sviði upplifunarferðamennsku og 
í landbúnaði. Tækifæri til nýsköpunar, 
rannsókna og þróunar. Ég tel raunar 
að viðlíka tækifæri hafi aldrei blasað 
við landsbyggðinni á Íslandi. Það er 
því full ástæða til að vera bjartsýnn og 
spenntur fyrir framtíðinni.

 Hvernig þarf að taka utan um þá 
grein til að styðja við hana?

 Það er nauðsynlegt að landsbyggð-
in njóti bæði stuðnings og skilnings 
til að geta fullnýtt tækifærin sem 
felast í auknum fjölda ferðamanna. 
Treysta þarf innviði til að mæta vax-
andi ferðamannafjölda og þar ber að 
líta sérstaklega til nauðsynlegra ver-
kefna í vegagerð og vegaviðhaldi, að-
stöðu á fjölförnum ferðamannastöð-
um, uppbyggingu heilbrigðisþjónustu, 
fjarskiptaþjónustu og öryggisgæslu. 
Aðeins með því að byggja upp öfluga 
innviði getum við tryggt sjálfbærni 
greinarinnar.

„getum náð góðum 
samningi við eSB"
jóna Sólveig elínardóttir er ein þeirra sem kemur ný inn á svið 
stjórnmálanna fyrir kosningarnar í lok október. Jóna sólveig er ný-
kjörin varaformaður Viðreisnar leiðir lista flokksins í suðurkjördæmi, 
en þar mælist flokkurinn með tæplega 14% fylgi í kjördæmakönnun 
Gallup og stutt í annan mann á þing í kjördæminum. Ritstjóri suðra 
ræddi við Jónu sólveigu um helstu hugðarefni hennar, bernskuna í 
mýrdalnum og málefnastöðu Viðreisnar.

„Þegar ég var 
yngri vorum 

við með 13 kýr að 
jafnaði og ég hef 
sennilega verið 
með þeim síðustu 
af minni kynslóð 
sem fengu tækifæri 
til að mjólka með 
fötumjaltakerfi.

Verum þjóðleg 
til hátíðabrigða
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 Hvað með nýju búvörusamningana, 
styður þú þá eða hvernig viltu haga 
stuðningi við landbúnað? 

Búvörusamningarnir verða óhjá-
kvæmilega teknir upp og endurbættir 
og ég held að það sé vilji til þess hjá öll-
um hlutaðeigandi. Líka hjá bændum. 
Það er hægt að gera betur og ganga 
lengra í umbótaátt en gert er þar. 
Aukið frelsi bænda er lykilatriði hér. 
Ég trúi því að þeim mun meira frelsi 
sem bændur hafa til athafna, til að gera 
það sem hugur þeirra stendur til, þeim 
mun auðveldara eiga þeir með að nýta 
sér þau tækifæri sem að t.d. aukinn 
ferðamannafjöldi felur í sér. Og það 
að auka frelsi bænda til athafna felur 
í mínum huga í sér nauðsyn þess að 
einfalda regluverkið, einfalda stuðn-
ingskerfið og styðja bændur með bein-
um styrkjum. Það á að vera sjálfsagt 
að geta selt beint frá býli og við eigum 
að gera það að raunhæfum kosti fyrir 
bændur að breyta yfir í lífræna fram-
leiðslu.

Við eigum að styðja bændur til 
nýsköpunar, þróunar og markaðs-
sóknar. Við eigum að sameinast um 
að auka virði afurðanna, t.d. með því 
að fá alþjóðlegar gæðavottanir, og við 
eigum að setja meira púður í að mark-
aðssetja afurðirnar til ferðamanna og 
flytja þær síðan á gæðamarkaði í þeirra 
heimahögum. Þannig hámörkum 
við arðinn af framleiðslunni án þess 
að þurfa að auka hana og styrkjum í 
leiðinni vörumerkið Ísland.

Hefur þú tekið þátt í stjórnmálum 
áður?

 Nei, ekki fyrr en Viðreisn kom til 
skjalanna en þar hef ég verið virk frá 
upphafi. Ég hef alltaf kosið en ég hef 
aldrei verið skráð í stjórnmálaflokk 
fyrr en nú. Ég aðstoðaði einu sinni 
lítillega í sveitarstjórnarkosningum 
þegar ég var unglingur og mamma 
mín var í framboði fyrir Framsóknar-
flokkinn heima. Svo fór ég einu sinni, 
fyrir forvitnissakir, í dagslangan 
stjórnmálaskóla hjá Samfylkingunni 
þegar ég var sextán ára. Það höfðaði 
hins vegar ekki til mín og þess vegna 
varð ekkert meira úr því. Mamma 
hefur alltaf hvatt mig til að fylgjast vel 
með stjórnmálum, lesa fréttir og sækja 
fundi. Stjórnmál hafa því verið mikið 
til umræðu á mínu heimili alla tíð og 
það hefur alltaf þótt sjálfsagt að takast 
á um pólitík og vera ósammála, án þess 
þó að það eigi að leiða til illinda. Þess 
vegna kannski gengur það upp að við 
eldri systkynin erum bæði að stíga inn 
á stjórnmálasviðið í sitthvorum stjórn-
málaflokknum en hann skipar 4. sætið 
á lista Framsóknarflokksins í Suður-
kjördæmi.

 Hvar skilgreinir þú þig og Viðreisn, 
óánægjuframboð úr Sjálfstæðisflokkn-
um eða nýja, frjálslynda miðjan sem 
hefur að marga mati verið landlaus 
undanfarin ár?

 Viðreisn er frjálslyndur flokkur 
fólks sem er tilbúið til að berjast fyrir 
og leiða umbætur enda eru þær grund-
völlur framþróunar. Ég er stolt af því 
að vera partur af því sterka teymi hug-
sjónafólks sem flokkurinn teflir fram. 
Flokksmenn og stuðningsmenn Við-
reisnar koma úr öllum áttum. Ef það 
væru jafnmikil líkindi á milli Viðreisn-
ar og Sjálfstæðisflokks og margir vilja 
halda fram, þá hefði Viðreisn aldrei 
verið stofnuð. Það er grundvallarmun-
ur á stefnum flokkanna eins og glöggt 
sést á t.d. í jafnréttis-, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarmálum.

 Kæmi til greina að gerast þriðji 
flokkur í fallinni ríkisstjórn núverandi 
stjórnarflokka? 

Viðreisn gengur óbundin til kosn-
inga og er reiðubúin að mynda stjórn á 
grundvelli málefna. Hins vegar er Við-
reisn flokkur sem vill leiða breytingar 
á sviðum þar sem stjórnarflokkarnir 
hafa útilokað breytingar, s.s. í landbún-
aðar- og sjávarútvegsmálum. Þeir yrðu 
því að vera tilbúnir að ráðast í stefnu-
breytingar ef það ætti að ganga upp. 
Auk þess krefjumst við þess að þjóðin 
fái að velja hvort halda eigi áfram með 
aðildarviðræður við Evrópusambandið 
eða ekki, en þetta er eitthvað sem báðir 
stjórnarflokkarnir hafa sett sig upp á 

móti. Slík stjórn liggur því ekki í aug-
um uppi.

 Hver er óskastjórnin?
 Öflug stjórn umbótasinnaðara 

flokka sem þora.
 Hvaða ráðherraembætti myndir þú 

helst vilja gegna fari flokkurinn í stjórn 
og þú sem varaformaður og oddviti í 
kjördæmi tækir sæti í henni?

 Viðreisn sækist að sjálfsögðu eftir 
þátttöku í ríkisstjórn en það er algjör-
lega ótímabært að ræða hvernig slík 
stjórn gæti litið út eða hver tæki sæti 
í henni.

 Heldur þú að verði erfitt að mynda 
stjórn, fari svo að stjórnin falli?

 Það fer eftir því hvernig atkvæðin 
skiptast á milli flokkanna.

 Er Viðreisn komin til að vera í litrófi 
flokkanna?

 Tvímælalaust.
 Hvað með Evrópumálin, ert þú að-

ildarsinni og af hverju?
 Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 

Evrópusambandinu og þeirri fortíð og 
hugmyndum sem sambandið byggir 
tilvist sína á, þ.e.a.s. að koma í veg fyr-
ir að hörmungarnar sem áttu sér stað 
í heimsstyrjöldunum tveimur gætu 
endurtekið sig. Að tengja ríki Evrópu 
það nánum böndum að það borgi sig 
aldrei að fara í stríð er náttúrulega 
snilldarhugmynd. Og við Íslendingar 
höfum notið mjög góðs af því að taka 
þátt í Evrópusamrunanum í gegnum 
EES samstarfið. Ég tel hins vegar að 
við getum náð mun betri samningi við 
Evrópusambandið en EES samningur-
inn býður upp á, þ.e. samningi sem 
tryggir efnahagslega hagsmuni okkar 
betur. Það var hreinlega mjög margt 
sem benti til þess í aðildarviðræðun-
um. Það þekki ég frá fyrstu hendi.  

Hins vegar eru þetta stórar ákvarð-
anir sem við í Viðreisn teljum nauðsyn-
legt að þjóðin sjálf fái að taka ákvörðun 
í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Annars vegar viljum við að þjóðin fái 
að velja hvort hún vilji halda aðildar-
viðræðunum áfram. Reynist svarið úr 
þeirri atkvæðagreiðslu jákvætt þá fengi 
þjóðin að kjósa aftur um hvort hún vill 
ganga í Evrópusambandið byggt á fyr-
irliggjandi aðildarsamningi.

 Hver eru að öðru leyti stærstu málin 
fyrir kosningarnar að þínu mati? 

Brýnasta viðfangsefni stjórnmál-
anna hlýtur að vera að koma á stöð-
ugleika, bæði efnahagslegum – og þar 
talar Viðreisn fyrir myntráði - en líka 
stöðugleika í stjórnmálunum. Van-
traust á stjórnmálamönnum er vanda-

mál og við verðum að takast á við það. 
Ein meginástæðan fyrir því vantrausti 
sem ríkir, þrátt fyrir efnahagslega vel-
gengni, er óstöðugleiki á stjórnmála-
sviðinu. Ítrekuð upphlaup og hneyksl-
ismál eru ekki til þess fallin að skapa 
traust og stöðugleika. Það er eitthvert 
hömluleysi í gangi sem verður að reyna 
að beisla og koma skikki á. Þá skiptir 
máli að hafa úr góðu fólki að velja og 
þar stöndum við hjá Viðreisn vel að 
vígi eins og sjá má af listunum okkar.

Þá eru heilbrigðismálin og verða 
líka stórmál. Það er ljóst að þar er 
mikið svigrúm til að gera betur en 
Viðreisn mun berjast fyrir forgangs-
röðun ríkisfjármála í þágu fjárfestingar 
í heilbrigðismálum. Það þarf t.a.m. að 
ljúka endurbyggingu Landspítala við 
Hringbraut, bæta öldrunarþjónustu og 
styrkja heilsugæsluna um land allt sem 
fyrsta viðkomustað. 

 Nú er hart deilt um sjávarút-
vegsmálin, telur þú að eigi að fyrna 
aflaheimildir og bjóða upp að nýju og 
hvað stóran hlut á ári?

 Ein megináskorunin sem blasir við 
útveginum er sú að um hann mun ekki 
skapast sátt fyrr en ráðist hefur verið í 
ákveðnar kerfisbreytingar. Það er stað-
reynd og við verðum að vinna með það. 
Hins vegar ber að hafa í huga að við í 
Viðreisn tölum fyrir kerfisbreytingum, 
ekki kerfisbyltingu. Og Viðreisn hefur 
kjarkinn til að leiða þessar breytingar. 
Sjávarútvegurinn getur gert meira til 
að styðja við framþróun í þeim byggð-
um þar sem kvótinn er upprunninn 
og honum ber samfélagsleg skylda til 
að gera það enda er um að ræða arð 
af sameign þjóðarinnar. Jú, það er 
nauðsynlegt að tryggja traust og stöð-
ugt rekstrarumhverfi fyrir sjávarútveg-
inn: Rekstrarumhverfi sem almenn sátt 
ríkir um.

Viðreisn talar fyrir markaðslausn í 
sjávarútvegi. Sú leið felur í sér að árlega 
fer ákveðið hlutfall kvótans, t.d. 3-8%, á 
uppboðsmarkað. Tekjur ríkisins ráðast 
þannig ekki af því hvaða flokkar eru í 
ríkisstjórn heldur af markaðsaðstæð-
um á hverjum tíma. Þannig er tryggt 
að sanngjarnt afgjald fáist fyrir aðgang 
að auðlindinni. Útgerðaraðilar fá þá 
92-97% af því sem þeir höfðu rétt á 
að veiða árið áður án endurgjalds. Af-
raksturinn af sölunni viljum við síðan 
setja í sérstakan innviðauppbyggingar-
sjóð á því landssvæði sem kvótinn 
kemur af. Þannig færist afgjaldið ekki 
í ríkishítina heldur gengur til upp-
byggingar vítt og breitt um landið. 
Þannig getum við skapað langþráða 
sátt um greinina, lausn sem tryggir 
stöðugleika til frambúðar, um leið og 
þjóðin öll fær að njóta góðs af þeim 
arði sem greinin skilar.

 Annað sem þú vilt segja kjósendum 
á Suðurlandi?

 Já, ég myndi vilja enda á því að 
segja að það væri mér mikill heiður að 
fá að vera þeirra fulltrúi á Alþingi. Ég 
skorast aldrei undan ábyrgð og finnst 
ótrúlega gaman að takast á við krefj-
andi verkefni. Ég er reiðubúin til að 
gefa mig alla í að vinna þeim málum 
brautargengi sem Viðreisn talar fyrir 
og þannig vinna í þágu þjóðarinnar 
allrar. 

 bgs

„Ef það væru 
jafnmik-

il líkindi á milli 
Viðreisnar og Sjálf-
stæðisflokks og 
margir vilja halda 
fram, þá hefði Við-
reisn aldrei verið 
stofnuð.

 

Hægt er að greiða atkvæði utankjörfundar hjá embætti 
sýslumannsins á Suðurlandi, á opnunartíma sýsluskrif-
stofa, milli kl. 9.00-15.00.  Skrifstofur embættisins eru á 
eftirtöldum stöðum:
n Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði
n Ránarbraut 1, Vík í Mýrdal
n Austurvegi 6, Hvolsvelli
n Hörðuvöllum 1, Selfossi
Síðustu viku fyrir kosningar mun opnunartími skrifstofa 
verða lengdur og verður tilhögun auglýst síðar.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á 
kjörstöðum í samstarfi við sveitarfélög o.fl.:
Frá 10. október nk. mun verða hægt að greiða atkvæði á 
eftirtöldum stöðum í samvinnu við sveitarfélög o.fl.:
n Á skrifstofu sveitastjórnar Ölfuss að Hafnarbergi 1, 
Þorlákshöfn.  Opnunartími kl. 9.00-12.00 og kl. 13.00-
16.00 alla virka daga.
n Á skrifstofu Hveragerðisbæjar að Sunnumörk 2, Hver-
agerði, opnunartími kl. 10.00-15.00 alla virka daga.
n Á skrifstofu Hrunamannahrepps að Akurgerði 6, 
Flúðum. Opnunartími kl. 13.00-16.00 mánudag-fim-
mtudag. 
n Á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa uppsveita 
bs. að Dalbraut 12, Laugarvatni.  Opnunartími kl. 13.00-
16.00 alla virka daga.
n Skrifstofu sveitastjórnar Rangárþings ytra að Suður-
landsvegi 1, Hellu. Opnunartími kl. 09.00-15.00 mánuda-
ga til fimmtudaga, kl. 09.00-13.00 föstudaga.
n Skrifstofu sveitastjórnar Skaftárhrepps að Klausturve-
gi 10, Kirkjubæjarklaustri. Opnunartími kl. 10.00-14.00 
mánudaga-fimmtudaga og kl. 10.00-13.00 föstudaga.
n Á heimili Pálínu Þorsteinsdóttur að Svínafelli 1 Suður-
bæ, Öræfum.  Opnunartími skv. samkomulagi.  Sími 
4781760 og 894 1765.

Ábyrgð á atkvæði
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að 
koma atkvæði til skila og ber af því kostnað, kjósi hann 
utankjörfundar hjá kjörstjóra utan sinnar kjördeildar sbr. 
2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis.  Starfsfólk 
embættisins mun aðstoða eftir föngum við að koma 
atkvæði til skila en síðustu daga fyrir kosningar getur það 
reynst vandkvæðum bundið ef kjósandi er á kjörskrá í 
öðrum kjördæmum/kjördeildum. 

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á 
kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms eða fötlunar, skulu 
skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, til 
embættisins, fyrir kl. 15.00, þriðjudaginn   25. október nk. 
Umsóknareyðublað er hægt að fá  hjá embættinu og á 
vefsíðunni www.kosning.is.

Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki til að 
sanna hverjir þeir eru.  

Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna 
komandi kosninga má fá á vefsíðunni 
www.kosning.is.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Atkvæðagreiðsla á skrifstofum sýslumanns

www.birkiaska.is

Birkilauf (Betulic) hefur góð áhrif á bæði 
vökvajafnvægi líkamans og húð, örvar 
starfsemi nýrna og þvagfæra. Hraðar 
efnaskiptum og losar vatn úr líkamanum, 
dregur úr bólgum og afeitrar líkamann (detox).

Birkilaufstöflur

Evonia eykur hárvöxt með því að 
veita hárrótinni næringu og styrk.

Evonia er hlaðin bætiefnum sem 
næra hárið og gera það gróskumeira.

Bætiefni ársins í Finnlandi 2012.

Evonia

www.birkiaska.is



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Við vitum að á Íslandi eru 
stunduð mannúðarstörf. Með 
því er átt við fjölskylduhjálp, 

líknarmeðferð á sjúkrahúsum, endur-
hæfing þeirra sem eiga við gerðræn 
vandamál að stríða, fjárgjafir til íbúa 
jarðskjálftasvæðis sem hefur orðið illa 
úti og ...? Er þörf á að nefna meira? 
Rauði krossinn á Íslandi telur 42 
deildir og í Landsbjörgu eru 18 þús-
und félagar og sjálfboðaliðar. Við ger-
um ekki mun á hjálpar- og mannúðar-
stöfum af því að við erum siðrænir 
mannvinir og stundum þau þegar 
þarf. Sjálf höfum við þegið hjálp að 
utan í neyð og þakkað fyrir mannúð 
þegar náttúruöfl hafa gert okkur tjón, 
óhamingju og mannskaða. Okkur er 
ekki tamt að setja kostnað við mann-
úð upp á móti öðrum samfélagskostn-
aði og heimta að menn velji. Ópera 
eða líknardeild? Snjóflóðavarnir eða 
ókeypis máltíðir skólabarna? Móttaka 
bátafólks eða jarðgöng? Nei, þetta er 
einfaldlega bæði og.

   Í stríðshrjáðum löndum, sem má 
telja á annan tug, og löndum þar sem 
einföldustu mannréttindi eru úr gildi 
færð telst fólk í neyð. Það flýr til að 
finna lágmarksfrið og möguleika á að 
lifa mannsæmandi lífi.

   Samkvæmt Mannréttindayfirlýs-
ingu SÞ sem Íslendingar samþykkja 
og styðja (sjá 14. grein - 1. atr.) „hafa 
allir rétt til að leita og njóta griðlands 
erlendis gegn ofsóknum". Orðin eru 
alveg ljós og við þau eigum við að 
standa enda segir í 30. grein að ekkert 
í yfirlýsingunni megi túlka á þann veg 
að nokkru ríki, hópi eða einstaklingi 

sé heimilt að aðhafast nokkuð það 
sem stefni að því að gera að engu þau 
réttidi eða frelsi sem talin eru þar upp.

   Árið 2015 leituðu hingað 335 
einstaklingar. Þar af af hættu 15% 
við, 35% var synjað, 25% vísað frá og 
82 eða 25% veitt hæli. Af fjöldanum 
sem leitaði hingað voru 151 í um-
sjón Útlendingastofnunar og 193 hjá 
þremur sveitarfélögum. Greitt er með 
hverjum og einum meðan úrlausn er 
ákveðin og rennur bróðurparturinn 
af því fé til umsjónaraðila en ekki til 
hælisleitandans beint,

   Spáð var 600-800 umsóknum á 
þessu ári og voru 162 mál í vinnslu 
hjá hinu opinbera í janúar 2016. Fái 
20% af 700 manns jákvæða úrlausn 
eru það 140 einstaklingar. Giska má á 
að nokkur hundruð manns hafi feng-
ið hér hæli á einum áratugi; meðal 
tugþúsunda útlendinga sem margir 
hverjir bíða ríkisborgararéttar og hafa 
lang-langflestir auðgað þjóðfélagið.

   Við getum öll ímyndað okk-
ur flótta og neyð hinna, ekki satt? 
Þegar svo við erum orðnir hinir ein-
hvern daginn þökkum við fólki og 
hamingjunni, jafnvel guði, fyrir það 
sem allir geta líka ímyndað sér: Auð-
sýnda mannúðina. Vissulega er til 
sveiflukenndur hámarksfjöldi á ári 
sem unnt er að sinna sómasamlega. 
Finnum hann í stað þess að deila 
um sammannlegt hlutverk hins viti 
borna.

  
 Ari Trausti Guðmundsson.
 Höfundur skipar 1. sæti á  

lista VG í Suðurkjördæmi.

Við og hinir

Víkingasverð og mannabein
gæsaveiðimenn fundu  í vik-

unni mannabein skammt frá 
þeim stað þar sem um þús-

und ára gamalt sverð fannst í Skaftár-
hreppi í byrjun síðasta mánaðar. Sæv-
ar Guðjónsson og félagar hans voru 
á skotveiðum nálægt Ásum og gengu 
þeir svo fram á beinin. Sævar hafði 
samband við landeiganda og  þá hafi 
fulltrúar Minjastofnunar verið í sam-
bandi við þá.

Röntgengreining sérfræðinga 
Þjóðminjasafnsins staðfesti fyr-
ir nokkrum vikum að sverðið sem 
fannst væri af svokallaðri Q gerð, sem 
merkir að sverðið er líklega smíðað á 
tímabilinu 950 og rétt fram yfir 1000.

Gunnar Karlsson, pró-
fessor emeritus í sagn-
fræði við Háskóla Íslands, 
sagði að Tungugoði 
goðorðsmaður hafi ver-
ið einn helsti valdsmað-
urinn á seinni hluta 10. 
aldar á svæðinu.

Samkvæmt Land-
námu hafi Hróar búið 
einmitt á bænum Ásum 
sem mögulega var á svip-
uðum slóðum og bæirn-
ir Ytri- og Eystri-Ásar 
eru nú. Sverðið fannst á víðavangi á 
árbakka í landi Ytri-Ása. „Viðurnefni 
Hróars gefur til kynna að hann hafi 

verið höfðingi og því megi kasta fram 
þeirri tilgátu að höfðingi eins og hann 
hafi geta átt sverðið,“ segir Gunnar. 

HAUSTFAgNAðUr var haldin hjá skógrætarfèlagi Eyrarbakka vid 
Hallskot þann 1 október. tekid var vel á mòti gestum og teim bodid í grill mat med 
öllu tilheyrandi og vid grillid stòd Ingólfur Hjálmarsson. Fjöldi fólks lagði leið sína í 
fögnuðinn hjá þessu öfluga félagi á bakkanum.

Guðrúnartúni 4, 
105 reykjavík
Sími: 533 3999

www.betraGrip.iS

Opið  
virka 

daga frá 

kl. 8–17

gæða 
dekk á 
góðu 
verði

Vinnum fyrir öll 
tryggingafélög

Skútuvogi 12h, Reykjavík
S: 568-9620 - bilaretting.is

Útvegum 
bifreið 
meðan á 
viðgerð 
stendur



 
Tæki til vetrarþjónustu 

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

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
6. október 2016 

17. tölublað, 2. árgangur 

Ég get, ég 
ætla, ég skal
Ég get, ég ætla, ég skal eru ekki bara 
skemmtileg og táknræn slagorð 
kvennafrelsisbyltingarinnar á 8. ára-
tugnum heldur vísindaleg sannindi.

Albert Bandura var umdeildur 
vísindamaður sem með ákveðnum 
aðferðum gat sýnt 
fram á að ef þú 
trúir á það sem þú 
gerir og talar þig 
upp þá eru meiri 
líkur á að þér takist 
verkefnið og ljúkir 
því. Ef þú tekur 
sjálfan þig í sjálfs-
skoðun reglulega og lærir af mistök-
um þínum, horfir á verk þín og hegð-
un með gagnrýnum augum, tekur þú 
framförum.

Þannig að, það skiptir sköpum 
hvernig við tölum við okkur sjálf og 
hvernig við tölum við aðra. Einnig 
gerði hann ýmsar rannsóknir á lærðri 
hegðun og hvernig við ,,hermum” 
hvert eftir öðru og hugsið ykkur nú 
ef við myndum nú öll tala fallega til 
hvors annars með það að tilgangi 
að byggja hvort annað upp, hvað 
heimurinn væri betri staður.

Ég er í stjórnmálum, kannski ekki 
uppbyggilegasta starfsumhverfi í 
heimi - meira svona eitt það erfiðasta, 
og ég fæ oft þá spurningu hvernig 
ég ,,meika þetta” – allt þetta baktal, 
niðurrif, fólk með ljótar skoðanir á 
mér og þrá margra til að níða af mér 
skóinn.

Ég hef bara eitt svar við því, ég 
get ekki stjórnað hegðun annarra, ég 
get eingöngu stjórnað því hvernig ég 
bregst við henni. Ég tók þá ákvörðun 
fyrir löngu að byrja að æfa mig á 
þessu, að byrgja mig fyrir þessum 
orðum með því að láta þau ekki hafa 
áhrif á mig. Það var ekki auðvelt í 
fyrstu en svínvirkar í dag. Það verð-
ur alltaf fólk sem vill ekki byggja upp 
jákvætt umhverfi í kringum sig, hvað 
þá senda öðru fólki jákvæða strauma 
og góða orku, og það er ekkert sem ég 
get gert í því. Ég get, ég ætla, ég skal og 
mér er alveg sama hvað ykkur finnst 
um það!

Baksíðan
Margrét gauja Magnúsdóttir 
skrifar:

HJÓNIN VIÐ HLIÐINA EFTIR SHARI LAPENA

 UMTALAÐASTA 
SPENNUSAGA ÁRSINS!

Sálfræðileg glæpasaga í fremstu röð. 
Taugatrekkjandi fjölskyldusaga um 
ástríður og svik, tvöfeldni og óheilindi.

- STYLIST

„Spennuþrungin saga sem fer með lesandann í til�nningalega rússíbanareið.
Sífelldar óvæntar afhjúpanir fengu mig til að �etta áfram eins og óða.“

Tess Gerritsen

„Hrikalega grípandi, fullkomlega raunsæ og stíllinn er dásamlega knappur.
Saga sem kemur manni algjörlega í opna skjöldu.“

Daily Mail

“
„

Þ O R S T E I N N  B A C H M A N N

E L M A  S T E F A N Í A  Á G Ú S T S D Ó T T I R
H I L M A R  G U Ð J Ó N S S O N

K R I S T Í N  Þ Ó R A  H A R A L D S D Ó T T I R
Á R N I  A R N A R S O N

JólaflækjaJólaflækja

Áskriftarkort 
Borgarleikhússins

BROT ÚR
HJÓNABANDI
UNNUR ÖSP STEFÁNSDÓTTIR
BJÖRN THORS

N Ý T T  Í S L E N S K T  L E I K R I T  Í 

S A M S T A R F I  V I Ð  V E S T U R P O R T

Einfaldast og best að tryggja 
sér kort á borgarleikhus.is


