
10. nóvember 2016 
19. tölublað, 2. árgangur 

Fjórir nýjir þingmenn taka sæti á 
Alþingi úr Suðurkjördæmi; Páll 
Magnússon, Ari Trausti Guð-

mundsson, Smári McCarthy og Jóna Sól-
veig Elínardóttir. Suðri tók þau tali og 
spurði meðal annars um viðhorf til næstu 
ríkisstjórnar.

Smári er afdráttarlaus en hin svara af 
varfærni. „Ég myndi helst vilja sjá ríkis-
stjórn Vg og Viðreisnar, með Pírata og 
Samfylkingu til stuðnings. Björt Framtíð 
mætti vera ýmist utan eða innan, en þyrfti 
helst að styðja líka. Fimm flokka stjórn 
væri líka möguleiki, en gæti reynst flók-

ið. Aðalatriðið er að umbótaflokkar taki 
stjórninas,“ segir Smári.

Ari Trausti segist vilja ríkisstjórn með 
sterkan félagslegan prófíl og sem „kann að 
auka virðingu og skilvirkni Alþingis.“ Jóna 
Sólveig er skorinorð um sína óska stjórn; 
„Ábyrg, frjálslynd umbótastjórn.“  Bls. 2

Þau eru ný á þingi

Alltaf einn  
á vaktinni

Allir velkomnir  
í Rauða krossinn bls. 8-9  bls. 6

Magnaðir  
13 dagar  bls. 4

Jólaljósin kveikt

Kveikt verður á jólaljósunum fimmtudaginn 17. nóvember 
nk. kl. 18:00 fyrir framan Ráðhús Árborgar.  

Stutt hátíðardagskrá hefst kl.17:40 

Yngsta afmælisbarn dagsins sem búsett er í Árborg kveikir á 
jólaljósunum ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins á slaginu 
18:00.

Tónlistaratriði:
Barna- og unglingakór Selfosskirkju syngur
undir stjórn Edit Molnár.

Skátafélagið Fossbúar bjóða upp á kakó 
Íbúar hvattir til að mæta og taka þátt í upphafi 
Jóla í Árborg 2016

Jól í Árborg 2016

BÍLD S HÖ FÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKOR R I.IS

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

Kveikt verður á jólaljósunum fimmtudaginn 17. nóvember 
nk. kl. 18:00 fyrir framan Ráðhús Árborgar.  

Stutt hátíðardagskrá hefst kl.17:40 

Yngsta afmælisbarn dagsins sem búsett er í Árborg kveikir á 
jólaljósunum ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins á slaginu 
18:00.

Tónlistaratriði:
Barna- og unglingakór Selfosskirkju syngur
undir stjórn Edit Molnár.

Skátafélagið Fossbúar bjóða upp á kakó 
Íbúar hvattir til að mæta og taka þátt í upphafi 
Jóla í Árborg 2016

Jól í Árborg 2016

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur
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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.

ICELANDIC
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri

Slípun – lögn – lökkun – olía
parket – lím – lökk – olíur

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin BelladonnaStærðir 38-58

Nýjar vörur í hverri viku!Nýjar vörur í hverri viku!

Framkvæmdir 
hefjast við  
nýjan leikskóla
Hveragerðisbær hefur 

undirritað samning við 
JÁVERK um byggingu nýs 

leikskóla við Þelamörk 62 í Hvera-
gerði.

JÁVERK varð lægst í útboði 
byggingarinnar og nam tilboð fyr-
irtækisins rúmum 583,7 milljónum 
króna. Verklok eru áætluð 1. október 
2018 og skal þá leikskólanum skilað 
fullbúnum með innréttingum og 
frágenginni lóð með öllum leiktækj-
um. Það eru ASK arkitektar sem 
teikna skólann, Mannvit sá um verk-
fræðihönnun og Landhönnun sá um 
hönnun lóðar.

Leikskólinn verður sex deilda, 
og gert er ráð fyrir að við opnun 
hans verði börnum frá 12 mánaða 
aldri boðin leikskólavistun í bæjar-
félaginu. Lóðin er tæpir 7.000 m2 
en við hönnun hennar var lögð rík 
áhersla á tengingu við listamanna-
bæinn Hveragerði, list og sköpun, 
og því verða á lóðinni ýmis leiktæki 
sem hvetja til tónlistariðkunar svo 
sem ásláttarpípur, bongótrommu, 
klukkuspil og sílófónn.

JÁVERK mun nú þegar hefja 
framkvæmdir en um 60 manns 
munu koma að verkinu þegar mest 
verður.

4 nýjr þingmenn 
í Suðurkjördæmi
Fjórir nýir þingmenn taka sæti á Alþingi úr Suðurkjördæmi í kjölfar 
kosninganna. Suðri tók þau tali um nýafstaðnar kosningar og 
væntingar þeirra til nýja starfsins, helstu áherlslumálin, viðhorf til 
ríkisstjórnamyndana, hver skilaboð kjósenda voru að þeirra mati 
og hvernig framtíðin blasi við í upphafi kjörtímabilsins. Suðri sendi 
nokkrar spurningar á nýju þingmennina fjóra og bárust svör frá þremur.

Ari Trausti 
Guðmundsson, 
Vinstri grænum:
„Ríkisstjórn með sterkan 
félagslegan prófíl“
Hvernig tilfinning er það er að vera kos-
inn á þing í fyrsta sinn?
„Ef kosningavinnan gengur upp eins og 
stefnt var að, er þingsætið rétt eins og 
punkturinn aftan við allar setningarnar 
sem flugu. Góð tilfinning og sambland 
af hógværð, stefnufestu og tilhlökkun.“

Hvaða væntingar hefur þú til kjör-
tímabilsins?
„Væntingarnar eru margar en þær helstar 
að það takist að koma mörgum málum í 
gegn sem auka á jöfnuð og jafnrétti, bæta 
umhverfið og tryggja að hópar og héruð 
fái til baka sem mest af skerðingu lífskjara 
síðustu ára og því fé sem til leggst t.d. úr 
ferðaþjónustu og við notkun auðlinda.“

Hvernig ríkisstjórn viljið þið helst sjá að 
verði til?
„Ríkisstjórn með sterkan félagslegan 
prófíl og sem kann að auka virðingu 
og skilvirkni Alþingis.“

Sækist þú eftir ráðherrasæti og hvað 
væri óska ráðuneytið?
„Útilokað er að sækjast eða sækjast 
ekki eftir ráðherraembætti einfald-
lega vegna þess að á þessari stundu 
er skipan ríkisstjórnar með öllu óljós 
og enn fremur af því að úthlutun ráð-
herraembætta á vegum eins flokks 
verður gerð innan samsteypustjórnar 
og um leið háð vilja og trausti margra 
innan VG sem að slíku koma.“

Hver voru helstu skilaboð kjósenda í 
kosningunum?
„Það er flókið að túlka vegferð allra 
framboðanna. Ef þau stærstu eru 
skoðuð eru helstu skilboðin óánægja 
með stefnu undanfarinnar ríkisstjórn-
ar, aukið vantraust á þingbunda lýð-
ræðið okkar og ósk um opnari stjórn-
sýslu, minni hagsmunagæslu fyrir þá 
efnuðustu og helstu fyrirtæki landsins 
og aukna velferð með félagslegu sniði.“

Smári McCarthy, 
Pírötum:
„Skattaskjól eru brottrekstr-
arsök úr stjórnmálum“

Hvernig tilfinning er það er að vera kos-
inn á þing í fyrsta sinn?
„Það er áhugavert verkefni framund-
an, sem ég tek mjög alvarlega. Ábyrgð-
in er mikil, en möguleikarnir miklir 
eftir því.“

Hvaða viltu sjá gerast á kjörtímabilinu?
„Ég vona að það verði hægt að nota 
þetta kjörtímabil til að skapa meira 
traust í samfélaginu, sérstaklega gagn-
vart stjórnvöldum. Það er margt sem 
ætti að vera auðvelt að laga, en annað 
sem verður erfiðara. Þetta snýst svo-
lítið mikið um að standa á prinsípun-
um en vera samt sveigjanlegur með 
málefnin.“

 
Hvernig ríkisstjórn sérðu í kortunum?
„Ég myndi helst vilja sjá ríkisstjórn 
VG og Viðreisnar, með Pírata og Sam-
fylkingu til stuðnings. Björt Framtíð 
mætti vera ýmist utan eða innan, en 
þyrfti helst að styðja líka. Fimm flokka 
stjórn væri líka möguleiki, en gæti 
reynst flókið. Aðalatriðið er að um-
bótaflokkar taki stjórnina.“

Sækist þú eftir ráðherrastól og hvað 
væri óska ráðuneytið?
„Við sækjumst ekki eftir aðild að ríkis-
stjórn að þessu sinni; við viljum frekar 
leggja áherslu á styrkingu þingsins, því 
þar á löggjafarvaldið að vera, en ekki 
hjá framkvæmdarvaldinu eins og er 
oft í dag sökum þess hve mikinn afslátt 
við höfum gefið af þingræðinu.“

Hver voru helstu skilaboð kjósenda í 
kosningunum að þínu mati?
 „Skilaboðin voru tvenn. Önnur góð, 
að það þurfi aukna breidd í stjórn-
málum, en hin slæm, að notkun 
skattaskjóla er ekki brottrekstrarsök 
úr stjórnmálum. Vonandi getum við 
byggt á breiddinni til að eiga eðlilegt 
samtal um spillingu og birtingar-
myndir hennar.“

Jóna Sólveig  
Elínardóttir,  
Viðreisn
„Meira frjálslyndi  
og minni öfgar“

Hvernig tilfinning það er að vera kosin 
á þing?
„Frábær tilfinning. Ég er full eftir-
væntingar og tilhlökkunnar að kynn-
ast starfinu og samstarfsfélögum mín-
um í öðrum flokkum.“

Væntingar til kjörtímabilsins?
„Ég hef trú á því að við getum unnið 
að og komið í gegn ótrúlega mikil-
vægum umbótamálum á komandi 
kjörtímabili, sér í lagi í tengslum við 
gjaldmiðla- og þar með vaxtamál sem 
og í tengslum við betrumbætur á land-
búnaðar- og sjávarútvegskerfunum 
okkar.“

Hvernig ríkisstjórn viltu að verði 
mynduð?
„Ábyrg, frjálslynd umbótastjórn.“

Helstu mál sem þið leggið áherslu á að 
verði að veruleika á nýju þingi?
„Að við tengjum krónuna okkar við 
annan gjaldmiðil (eða körfu af okk-
ar helstu viðskiptagjaldmiðlum) og 
náum þannig langþráðum gengis-
stöðugleika sem aftur skilar sér í lægri 
vöxtum til einstaklinga, fyrirtækja og 
ríkisins. Þá tel ég einnig gríðarmik-
ilvægt að ná fram langþráðri sátt í 
tengslum við gjaldtöku í sjávarútvegi 
sem og um breytingar á landbúnaðar-
kerfinu okkar.“

Sækist þú eftir ráðherrastól og hvert 
væri óska ráðuneytið?
„Viðreisn sækist að sjálfsögðu eftir 
þátttöku í ríkisstjórn og þar með eftir 
ráðherrastólum.“

Hver voru helstu skilaboð kjósenda í 
kosningunum?
„Meira frjálslyndi og minni öfgar, 
hvort sem er til hægri eða vinstri.“

Kokkalandslið Íslands hlaut 
ein gullverðlaun, tvenn 
silfurverðlaun og ein brons-

verðlaun á Ólympíuleikunum í mat-
reiðslu sem fóru fram í Þýskalandi. Í 
liðinu er Sigurður Àgústsson kokkur 
í Tryggvaskála.

Singapúr var sigurvegari 
Ólympíuleikanna í samanlögðum 
stigum, Finnland var í öðru sæti og 
Sviss í þriðja sæti. Á leikunum er 
keppt í mörgum greinum og var Ís-
land í 3. sæti landsliða í eftirréttum, 
eða „Culinary Pastry Art“, að því er 
kemur fram í tilkynningu.

Kokkalandsliðið vann silfur-
verðlaun fyrir heita matinn á 
Ólympíuleikunum eftir frammistöðu 

sína í keppninni í gærkvöldi. Lands-
liðið hafði 6 klukkustundir til að 
matreiða þriggja rétta máltíð fyrir 
dómara og 110 gesti.

Sigurður í sigursælu 
kokkalandsliði

gylfi gíslason, framkvæmdastjóri JáVErKS ásamt guðmundi F. baldurssyni, skipulags- og 
byggingafulltrúa og aldísi Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra undirrita samning um nýja leikskólann.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR
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List hins mögulega
Sjaldan hafa eftirmál kosninga til Alþingis á Íslandi skilað jafn mikilli 

óvissu um næstu ríkisstjórn. Í öllum þingkosningum síðustu 20 ára 
hefur það ýmist legið fyrir hvert yrði líklegasta módelið eða það 

fljótlega tekið á sig mynd.
Einsog síðast kolféll meirihluti ríkisstjórnarflokk-

anna og hinir flokkarnir hafa að svo komnu máli úti-
lokað að ganga inn í samstarf þeirra. Því er óvissan 
mikil enda hvorugur kanturinn með meirihluta. Miðj-
an ræður miklu.

Sjálfstæðisflokkurinn virðist opinn í báða enda. 
Biðlar jafnt til Vinstri grænna og Viðreisnar um sam-
starf. Við blasir að þó að heftin úr liði Viðreisnar komi 
úr Sjálfstæðisflokknum skilur mikið á milli: Kosning um framhald við-
ræðna við ESB og fasttenging krónu við evru. 

Stærsta hagsmunamál síðustu áratuga er undir. Að ljúka því ferli 
sem getur skilað íslenskum almenningu lúkningu á okri vaxta og verð-
tryggingar er stærsta einstaka mál næstu ríkisstjórnar. Ekkert yrði meiri 
kjarabót fyrir almenning og fyrirtæki í landinu en að binda endi á óbæri-
legt vaxtastigið. Það verður ekki gert nema að ganga til enda með aðildar-
ferlið til að fyrir liggi möguleikar landsins á tengingu krónu við evru.

Þessu grundvallarmáli getur Viðreisn ekki veitt neinn afslátt á. Mik-
ilvægi þess að kjósa nú um framhald viðræðna, og ljúka þeim standi vilji 
almennings til þess, hefur aldrei verið meira. Nú árar ágætlega í efnahags-
málum og lag að taka stefnumótandi ákvarðanir í peninga- og vaxtamál-
um áður en krónan fellur næst og verðlag og vextir æða upp.

Björt framtíð og Viðreisn hafa myndað bandalag um hófsöm og frjáls-
lynd viðhorf, og framhald viðræðna við ESB. Þetta bandlag á miðjunni 
ræður miklu um framtíð landsins. Stjórnmálin eru list hins mögulega og 
því mun formaður Sjálfstæðisflokksins leita allra leiða til að lokka annað-
hvort, eða bæði, miðjubandalagið eða Vinstri græna til samstarfs.

Innan raða Vinstri grænna er andstaða við samstarf við Sjálfstæð-
isflokkinn en það á sér einnig öfluga stuðningsmenn, sem eru vanir að 
vinna sínum málum framgang. Mestu skiptir um hvað verður samið og 
nái flokkarnir yst til hægri og vinstri saman um kyrrstöðu, gegn kerfis-
breytingum, yrði það átakanleg niðurstaða.

Örlög Samfylkingarinnar og fylgishrun Framsóknarflokksins eru stóru 
tíðindi kosninganna. Þessir flokkar skilja eftir sig mikið ríými frá miðju til 
vinstri. Hvort Samfylkingunni takist að ná trausti kjósenda á ný er engin 
leið að segja til um nú, en það blasir við að þörfin á öflugum flokki sem er 
hinn eiginlegi og formlegi handhafi sósíaldemókratismans er mikil í litrófi 
stjórnmálanna.

Stundum er betra að falla til botns en að mara í hálfu kafi. Þar er við-
spyrnan mest og færi að byggja nýtt á rústum þess gamla. Vel má vera að 
það eigi við um flokk jafnaðarmanna og félagshyggjufólks og veður verði 
til að skapa á vinstri kantinum næstu misserin.
 Björgvin G. Sigurðsson
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 10.500 eiNTökUM  
Á öLL heiMiLi Á SUðURLANdi. 

Í 13 dögum snýr Einar blaðamaður 
á Síðdegisblaðinu aftur í níundu 
bók Árna Þórarinssonar um kapp-

ann. Árni fann með sögunum af Einari 
sinn sérstaka og skemmtilega takt í 
flóru glæpasagnanna og eru bækurnar 
tvímælalaust með því besta úr heimi 
krimmanna. Höfundurinn er sérlega 
flinkur penni og hefur vaxið ásmegin 
sem rithöfundi með hverri bók.

Einar er litrík og skemmtileg 
persóna, án þess að vera yfirdrifinn eða 
ósannfærandi. Bæði Einar og bækurn-
ar náðu enn hærra flugi þegar kappinn 
hætti að drekka fyrir mörgum bókum 
síðan. Barátta hans við fíknina og snúin 
samskipti við ástkonurnar gefa sögun-
um skemmtilega og persónulega vídd, 
auk vel ofinnar og spennandi fléttu sem 
einkennir þær allar.

13 dagar er margslungin og mögn-
uð saga. Ein af bestu bókum Árna um 

blaðamanninn, ásamt Tíma 
nornarinnar, Dauða trúðsins 
og Ári kattarins sem eru nor-
rænir krimmar í efsta klassa. 
Árni byggir Einar og starfs-
umhverfi hans umtalsvert á 
eigin blaðamannareynslu og 
fyrir vikið er Síðdegisblaðið 
sannfærandi sögusvið bók-
anna.

Í bókum sínum bregð-
ur Árni spegli að íslensku 
samfélagi. Það er ekki allt fallegt sem 
þar birtist okkur og undir liggur áleitin 
krítík á samfélagið sem dýpka bækurn-
ar og víkka út rammann.

Undirtóninn í 13 dögum er myrkur 
og alvarlegur úr blóðhráum íslenskum 
veruleika vændis, eiturlyfja og samfé-
lagsmiðla. Það gefur sögunni vængi og 
tekur hún flugið strax á fyrstu síðum 
þar til óvænt endalok blasa við.

Bókin fjallar um hvarf 
Klöru Óskar, 15 ára stúlku í 
Reykjavík og harmræna sögu 
hennar sem er án efa angi af 
veruleika margra ungmenna 
sem lenda í hringiðu fíknar 
og ofbeldis. Sagan er sjokker-
andi og harkaleg en sögð 
af samúð og virðingu fyrir 
örlögum ungu stúlkunnar.

Lestur 13 daga er þétt 
keyrsla í gegnum listavel skrif-

aða og æsispennandi sögu af Einari, 
Gunnsu og hinu slektinu á Síðdegis-
blaðinu. „Líf án spennu er dauði“ segir í 
bókinni. Eins er spennandi og frumleg-
ur þráður meginmálið í snjallri saka-
málasögu til að hún smelli. Það gengur 
prýðilega upp í nýju bókinni um Einar 
blaðamann eftir einn besta og frumleg-
asta spennusagnahöfund landsins.

Björgvin G. Sigurðsson

101 hæka 

lEiðARi

Hæg breytileg átt er fyrsta 
ljóðabók Guðmundar 
Andra Thorssonar sem 

hefur skrifað nokkrar af bestu skáld-
sögum síðari ára 
á Íslandi. Í bók-
inni er 101 hæka 
sem ortar eru á 
öllum árstímum 
og öllum tímum 
s ólarhr ings ins 
og um öll skeið 
mannsævinnar.

„Þetta hækur, 
sem ortar voru ein á dag yfir tiltekið 
tímabil, nokkurs konar kyrrðarstund 
sem ég átti með sjálfum mér,“sagði 
Guðmundur Andri í samtali við Suðra 
um bókina, og sendi blaðinu nokkrar 
hækur til birtingar:

 Teiknaðu fugla,
láttu þá síðan fljúga
inn í hugskot mitt.

 Moldin gefur mér
bólstað í eilífðinni,
og kartöflurnar.
 
Svífur úr augsýn
og svo beint inn í hugsýn
fuglinn fljúgandi.
 
Ljóðið kom til mín
því það ratar til sinna.
Og líka hinna.
 
Ég þarf að skafa
daglega frostkalt hrímið
af sálarglugga.
 
Geng um Álftanes
undir öruggri leiðsögn
máríerlunnar.

Margslungnir og myrkir 13 dagar

Sverrir Ketill Gunnarsson lést í 
umferðarslysi skammt frá Fagur-
hólsmýri í Öræfum um liðna 

helgi. Hann var aðeins 17 ára, fædd-
ur í mars árið 1999, búsettur á Höfn í 
Hornafirði. Hann bjó í foreldrahúsum 
og átti hann eldri bróður og systur 
sem var hans besti vinur. Mikil sorg er 
á Höfn vegna andláts Sverris en vinir 
hans lýsa honum sem góðhjörtuðum 
dreng sem vildi öllum vel.

Styrktarsjóður hefur verið stofn-
aður fyrir fjölskyldu hans til að styðja 
við bakið á fjölskyldunni. Segjast að-
standendur vonast til að fjölskyldan 
þurfi ekki að hafa fjárhagsáhyggjur á 
sama tíma og það gengur í gegnum 

erfiðustu stundir lífs 
síns.

Margrét Gauja 
M a g n ú s d ó t t i r, 
bæjarfulltrúi og 

kennari, var búsett 
á Höfn og kenndi 

Sverri í Framhalds-
skóla Austur Skaftafellssýslu. Sverrir 
var henni afar kær. Margrét, sem lengi 

hefur verið viðloðandi pólitík, sagði 
fyrr í vikunni að kosningarnar hafi fall-
ið algjörlega í skugga á því að ungum 
og efnilegum pilt væri kippt burt með 
sviplegum hætti. Skoraði hún á þing-
menn að standa vörð um ungt fólk.

„Sverrir var yndislegur strákur, 
góðhjartaður og kom fallega fram við 

alla,“ sagði Margrét Gauja í samtali 
við DV. „Hann var einn hjartahrein-
asti drengur sem ég hef kynnst.“

Þau sem vilja styrkja fjölskylduna á 
þessum erfiðu tímum er bent á styrkt-
arsjóð fjölskyldu hans.

Kennitala: 290197- 3259.  
Reikningur: 0172-05-060450.

Styrkarreikningur fyrir 
fjölskyldu Sverris Ketils

Kveðjuhóf til heiðurs Ingibjörgu 
Stefánsdóttur, leikskólastjóra, 
var haldið í Ráðhúsi Árborgar 

miðvikudaginn 12. október sl. Ingibjörg 
átti langt og farsælt starf í leikskólan-
um Álfheimum og áður í leikskólanum 
Glaðheimum. Ásta Stefánsdóttir þakkaði 
Ingibjörgu framlag hennar til leikskóla-
mála sveitarfélagsins og færði henni 
gjöf frá Árborg en Þorsteinn Hjartar-
son, fræðslustjóri sá um veislustjórn. Þá 
ávörpuðu samkomuna þær Ásthildur 
Bjarnadóttir, sérkennslufulltrúi, Kristrún 

Hafliðadóttir, leikskólastjóri Huldu-
heima, og Kristín Eiríksdóttir, leikskóla-
stjóri Árbæjar, og kom margt fróðlegt og 
skemmtilegt fram í tölu þeirra.

Kristín Þóra Albertsdóttir, sem bæði 
hefur verið nemandi og starfsmaður 
hjá Ingibjörgu, flutti þakkarorð, spil-
aði á gítar og söng þar sem allir tóku 
vel undir. Þá flutti Lísbet Nílsdóttir, 
leikskólakennari, þakkarorð, Hrafn-
hildur Sigurgeirsdóttir las ljóð og Rós 
Ingadóttir, kennari, sagði nokkur orð. 
Sönghópur Álfheima tróð upp með 

rödduðum söng undir stjórn Guðnýjar 
Birgisdóttur, leikskólakennara. Ingi-
björg Stefánsdóttir endaði svo samkom-
una með þakkarávarpi.

leikskólastjóri Álfheima 
kvaddur eftir farsælt starf

Þriðji  fundur Lkl. Hveragerðis á 
starfsárinu 2016-2017 fór fram á 
Hoflandsetrinu 24. október. Nýr 

félagi klúbbsins var tekinn inn á fundin-
um, Ársæll B. Ellertsson prentari.

Heiðursgestur fundarins var Ellert 
Eggertsson varaumdæmisstjóri um-
dæmis 109A og veitti hann klúbbnum 
aldarafmælisviðurkenningu Lionshreyf-
ingarinnar en hreyfingin er 100 ára.

Var hún veitt vegna starfa klúbbsins 
við gjöfula fjölgun og væns árangurs í 
nærsamfélaginu.

Nýr félagi í lkl Hveragerðis
Ellert Eggertsson  
afhendir Daða Ingi-
mundarson formanni 
aldarafmælisviður- 
kenninguna.

Bókadómur
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Erla Guðlaug Sigurjónsdóttir 
er framkvæmdastjóri Rauða 
kross deildarinnar í Árnes-

sýslu sem er staðsett á Eyrarvegi 23 
á Selfossi. Hefur krafturinn í starfinu 
vakið athygli og er það mjög sýnilegt. 
Suðri tók Erlu tali um starfið og hvern-
ig það kom til að hún réðst til þess.

Hvað kom til að þú fórst að 
starfa fyrir Rauða krossinn?
 „Ég sá þetta starf auglýst og leist bara 
ljómandi vel á það. Ég var að fara aftur 
út á vinnumarkaðinn eftir að hafa verið 
í skóla. Vissi í raun ekkert hvað ég var 
að fara út í en sé ekki eftir því í dag“.

Hver er þinn bakgrunnur, 
hvaðan ertu og fyrri störf?
 „Ég vann hér á árum áður hjá Sunn-
lenska fréttablaðinu, síðan vann ég 
í mörg ár sem aðstoðarkona sjúkra-
þjálfa. Ég er fædd og uppalin hér á 
Selfossi og gift Hafsteini Jónssyni 
fangaverði og við eigum 3 börn, 1 
barnabarn og hund.“

Hvernig hefur þér líkað að 
starfa fyrir Rauða krossinn, 
er þetta ekki mjög annasamt 
starf?
 „Mér líkar alveg rosalega vel að vinna 
fyrir Rauða krossinn, þetta er fjöl-
breytt starf og mikið að gera. Þegar 
ég byrjaði hér vissi ég ekkert út í hvað 
ég var að fara og starfið er að aukast 
hjá okkur. Við erum með marga hópa 
hjá okkur. Þar má ég nefna prjónahóp 
sem hittist 1 sinni í viku á mánudög-
um eftir hádegi og eru það konur sem 
hittast og prjóna saman í léttu spjalli 
og afraksturinn af þeim prjónaskap fer 
á basar að hausti. Við vorum að klára 
einn slíkan basar núna um helgina og 
gekk hann rosalega vel. Allur afrakstur 
af honum rennur til Rauða krossins til 
hjálpar hér á okkar svæði.“

Hverjir eru helstu þættirnir í 
starfinu?
 „Við erum með hóp á miðvikudög-
um eftir hádegi og það eru konur sem 
sauma, prjóna og pakka fatnaði á börn 
í Hvíta-Rússlandi og þess má geta að á 
síðasta ári voru pakkað 620 pökkum. 
Mjög öflugur hópur þar á ferðinni 
líka. Heimilsfólk í dagdvöl í vina-
minni hér á Selfossi hafa prjónað fyrir 
okkur teppi sem fara í þessa pakka, og 
fjölmargir aðilar útí bæ senda okkur 
prjónaðan fatnað í þessa pakka.

Heimsóknarvinir eru hér hjá okk-
ur og um 20 eru í föstum heimsókn-

um 1 sinni í viku. Einnig er farið á 
stofnanir fyrir aldraða og lesið og 
einnig erum við með föndurhóp á 
Fossheimum.

Við höfum verið að efla neyðar-
varnirnar hjá okkur og haldið æf-
ingar og námskeið fyrir sjálboðaliða, 
það skiptir máli að þær séu í lagi því 
við vitum aldrei hvenær á þeim þarf 
að halda. Í haust fórum við í alla 6 
ára bekki á svæðinu og gáfum þeim 
endurskinsmerki það var mjög gam-
an að sjá hvað krakkarnir vissu um 
Rauða krossinn.“

Hvað er framundan?
„Nú í haust settum við enn eitt verk-
efnið á stað og það heitir Brosið og er 
samstarfsverkefni við krabbameinsfé-
lagið, og er það hugsað fyrir fólk sem er 
að glíma við veikindi eða er að jafna sig 
eftir veikindi og hittist þessi hópur aðra 
hvora viku á miðvikudögum kl. 17:00. 

Núna í nóvember ætlum við að 
fara af stað með verkefnið Strákakaffi 
og er það hugsað fyrir stráka frá 18 ára 
aldri og hugsunin er að rjúfa tölvu-
notkun með öðum áhugamálum eins 
og t.d. veiði, matreiðslu og því sem 

þeim dettur í hug og verður það gert í 
samvinnu við Birtu endurhæfingu.

Síðan verðum við með fatamark-
að núna í nóvember eða svona vísi af 
Rauða kross búð og verður hún opinn 
til að byrja með 9.- 10.- og 11. nóv-
ember frá kl. 16:00 – 18:00 . Er þetta 
svona tilraunaverkefni hjá okkur.“

Hvernig er fatasöfnuninni 
háttað?
„Hér á okkar svæði erum við með 
fatagáma við Byko og á gámsvæðinu 
og eru þeir losaðir 1 sinni í viku og 

venjulega stútfullir svo fólki á okk-
ar svæði er greinilega umhugað að 
endurnýta fatnaðinn okkar. En til 
okkar er gott að fá ungbarnafatnað 
og má koma með hann til okkar að 
Eyrarvegi 23 og einnig vantar okkur 
alltaf handklæði .

Allir eru velkomnir í Rauða kross-
inn og þetta er mjög skemmtilegur 
félagskapur og endilega þeir sem hafa 
áhuga komi og kynni sér málin hjá 
okkur í kaffisopa en það er alltaf kaffi 
á könnunni hjá okkur að Eyravegi 23.“

bgs

„Það eru allir velkomnir 
í Rauða krossinn“

Erla (til hægri) 
ásamt Katrínu Stef-

aníu Klemenzard

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar



LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

● Forsniðin einingahús 

● Fljótleg í uppsetningu 
● Íslensk hönnun fyrir 
   íslenskar aðstæður HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 

FERÐAÞJÓNUSTU

DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

DUTCHI
MOTORS

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

Segull er alhliða þjónustufyrirtæki í rafiðnaði, til lands og sjávar, sem annast
nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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9. kafli:  
Skemmtiatriðin
Í fréttaleysi forsetakosninga eru það 
skringilegu málin, litlu uppákomurn-
ar, sem fá meiri athygli. Og þar eru 
alltaf einhver skemmtiatriði.

Þannig tók Ástþór Magnússon upp 
hjá sjálfum sér að klaga Egil Helgason 
til nýstofnaðrar fjölmiðlanefndar. Ást-
þór hafði þá lýst yfir framboði sínu og 
glæpur Egils var að hafa skrifað eftir-
farandi setningu á vef sinn hinn 20. 
marz:

„Enn er ekki komið í ljós hvort 
Ólafur Ragnar Grímsson fær alvöru 
mótframbjóðendur.“ 

Þetta þótti Ástþóri algerlega ótækt 
og spurði fjölmiðlanefnd: „Gæti það 
flokkast undir hatursáróður í skilningi 
27. gr. fjölmiðlalaga að gefa í skyn með 
þessum hætti að undirritaður sé ekki 
„alvöru frambjóðandi“?“ 

Fjölmiðlanefnd gaf lítið út á spurn-
inguna og taldi málið ekki heyra undir 
sig, og hefur ekki til þess spurzt síðan.

Einnig kom fram í erindinu að Ást-
þór hafði sent innanríkisráðuneytinu 
bréf þar sem hann krafðist þess að 
framboð hans, ásamt meðfylgjandi 
undirskriftum meðmælenda, yrði af-
greitt og stimplað hið snarasta svo að 
hann teldist alvöruframbjóðandi og 
maður með mönnum.

Þetta bréf virðist ekki hafa haft til-
ætluð áhrif, eins og síðar kom í ljós.

En Ástþór var á Ríkisútvarpsvakt-
inni á fleiri vígstöðvum. Þegar Þóra 

tilkynnti um framboð sitt hætti hún 
auðvitað samstundis að stýra spurn-
ingaþættinum Útsvari ásamt Sig-
mari Guðmundssyni. Í hennar stað 
kom Brynja Þorgeirsdóttir, önnur 
ljóshærð og glæsileg kona.

Þessi ráðstöfun varð til þess 
að Ástþór hringdi í Sigmar og 
kvartaði yfir því að „tvífari“ 
Þóru væri farinn að stýra 
Útsvarinu. Það bryti gegn 
hlutleysisskyldum Ríkis-
útvarpsins og væri greini-
lega dulbúinn áróður í 
þágu Þóru.

„Hvað viltu að ég geri, 
Ástþór minn?“ svaraði Sig-
mar í símtalinu. „Á ég að biðja Brynju 
að lita hárið á sér dökkt? Ég er ekki 
viss um að ég geti farið fram á það.“

„Láttu ekki svona, Sigmar,“ sagði 
Ástþór og var ekki af baki dottinn. 
„Þú veizt alveg um hvað ég er að tala. 
Meira að segja Saddam Hussein var 
með tvífara.“ 

Ástþór var ekki einn um að fylgj-
ast vel og grannt með, því að amx.is, 
að eigin sögn vel metinn vefur með 
yfirskriftinni „Vönduð miðlun frétta,“ 
brást svona við umfjöllun Brynju Þor-
geirsdóttur um Listahátíð í Reykjavík 
7. maí:

„Síðast í gærkvöldi sáu smáfuglarn-
ir Þóru [Arnórsdóttur] í útsendingu 
Ríkisútvarpsins. Var hún á skjánum í 
dágóða stund í þætti sem smáfuglarnir 
kunna ekki að nefna. Hún var þar sem 

s t a r f s m a ð - ur 
RÚV inni á hverju heimili 
landsins.

Hvar voru hinir frambjóðend-
urnir? Fá þeir jafn mikinn tíma í út-
sendingu RÚV til að minna á persónu 
sína? Eru þeir sendir heim í stofu 
landsmanna tímunum saman í hverj-
um mánuði? Eða þurfa þeir af litlum 
efnum að kaupa sér lesnar hljóðaug-
lýsingar í útvarp á meðan Þóra stend-
ur brosandi í næsta litasjónvarpi?

Smáfuglarnir telja að útvarp ríkis-
stjórnarinnar ætti að sjá sóma sinn í 
því að gefa Þóru Arnórsdóttur frí frá 
störfum þangað til eftir kosningar og 
leggja til hliðar útsendingar á henni á 
meðan kosningabaráttunni stendur.“

Leiðrétting birtist þremur sólar-
hringum síðar. 

11. kafli: Áróður og 
flökkusögur – og ekki
Löngu fyrir sjálfan kjördag, þegar 
eiginlega er ekkert að frétta, geta alls 
kyns smámál orðið uppspretta mikilla 
tilfinninga og deilna í forsetakosning-
um.

En þau eru þó kannske engin 
smámál, vegna þess að þau gefa vís-
bendingar um hræringar og veiklun 
á bak við tjöldin, einkum hjá stuðn-
ingsmönnum sem hafa takmarkað 
hlutverk í kosningabaráttunni sjálfri 
– af því að þar eru fá verkefni.

Eitt slíkt kviknaði vegna umræðna 
um óléttu Þóru og þá staðreynd, að 
hún myndi taka fæðingarorlof eins og 
aðrir foreldrar. Harðir andstæðingar 
hennar – og þó einkum þeir sem voru 
í minnstu jafnvægi vegna ESB-mála – 
teiknuðu upp hryllingsmyndir sem af 
þessu myndu hljótast.

Hér er eitt dæmi og er nefnt af því 
að á ferð er enginn óbreyttur Jónas 
úti í bæ, heldur formaður þingflokks 
Framsóknarflokkins úr Skagafirði, 
Gunnar Bragi Sveinsson.

Hann birti þetta á facebook-síðu 
sinni, orðrétt, um miðjan apríl:

„Ef Þóra nær kjöri og tekur 
fæðingarorlof hver fer þá með forseta-
vald? Jú, Samfylkining [svo], Jóhanna 
Sigurðardóttir og Ásta Ragnheiður !!! 
Hvernig haldiði að þessir handhaf-
ar forsetavalds hefðu tekið á Icesave 
málunum sem Ólafur sendi í þjóðar-
atkvæði? Skelfileg tilhugsun.“

Þessi áróður þingflokksformanns-
ins stenzt vitanlega enga skoðun, 
þótt ekki væri nema vegna mikilla 
fjarvista Ólafs Ragnars sjálfs (hann var 
til dæmis í burtu hátt í þrjá mánuði 
samanlagt árið 2010) á meðan þetta 
sama fólk var handhafar forsetavalds 
og hefði eflaust getað gert af sér ýmsan 
óskunda, en ummælin endurspegla 
umræðu sem komin var af stað og 
margir virtust trúa.

Þar kom að Þóra ákvað að bregðast 
við þessum röddum og birti kveðju 
til stuðningsmanna sinna á vefnum 
21. apríl. Þar sagði hún „óeðlilegt að 
útiloka konur á barneignaraldri frá 
ábyrgðarstöðum“ og bætti við:

„Ég fer í fæðingarorlof í maí, þegar 
barnið kemur í heiminn. Við munum 
taka okkur tíma til að hvílast og safna 
kröftum og reiknum með að vera 
komin á ról aftur fyrir kosningabarátt-
una í júnímánuði. Þar stend ég ég ekki 
ein, heldur verður Svavar mér við hlið 
eins og endranær og allt okkar öfluga 
fjölskyldunet.

Mér finnst mikilvægt að foreldr-
ar taki fæðingarorlof enda er þessi 
tími ómetanlegur bæði fyrir börn og 
foreldra. Aðstæður mínar núna eru 
vissulega óvenjulegar en ég er ákveðin 
í því að ef ég næ kjöri, taki ég við starf-
inu á tilsettum tíma eða þann 1. ágúst 
2012. Annað finnst mér óhugsandi 
enda embættið þess eðlis.

Ég mun sinna börnunum mínum 
eins og ég hef alltaf gert þrátt fyrir að 

Alltaf einn á vaktinni

ein áhugaverðasta og best skrifaða bók ársins 
er án efa Alltaf einn á vaktinni – saga af forseta 
og þjóð hans eftir karl Th. Birgisson. Bókin lýsir 
aðdraganda forsetakjörsins árið 2012 og byggist 
meðal annars á samtölum karls við fjölda þeirra 
sem koma við sögu. Það er vefmiðillinn eyjan 
sem gefur út og er þetta fyrsta blaðamannabók-
in af mörgum sem útgáfan hyggst senda frá sér. 
Suðri birtir valda kafla úr þessari vel skrifuðu og 
stórskemmtilegu bók:

Bókakafli:
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Alltaf einn á vaktinni

vera í annasömu starfi, Svavar mun 
taka lengra fæðingarorlof og mun 
reyndar láta af störfum sem frétta-
maður og verða heimavinnandi hús-
faðir – að minnsta kosti fyrstu árin.“ 

Önnur gagnrýni á framboð Þóru 
– og jafnórökstudd – var að hún gæti 
setið í embætti forseta Íslands í eitt, 
tvö eða þrjú kjörtímabil og færi þá á 
eftirlaun á kostnað skattgreiðenda til 
æviloka, jafnvel ekki orðin fimmtug.

Staðreyndin er sú að um eftirlaun for-
seta Íslands gilda (eftir tiltölulega nýlegar 
breytingar á þeim lögum) sömu reglur og 
um eftirlaun annarra opinberra starfs-
manna. Það er ekki fyrr en hann er kom-
inn á lögmæltan lífeyrisaldur sem forseti 
fær eftirlaun og þá aðeins sem hlutfall af 
þeim tíma sem hann var í embætti.

Áður en yfir lauk lét framboð Þóru 
útbúa svolítinn miða sem var á sama 
formi og spurningaspjald í borðspil-
inu vinsæla, Trivial Pursuit. Þar voru 
þetta spurningar og svör:

•	 Hvað	fær	Þóra	Arnórsdótt-
ir á eftirlaun fyrstu 5 árin eftir að hún 
lætur af embætti forseta Íslands?

o Svar: 0
•	 Hvað	 hefur	 Þóra	 Arnórs-

dóttir verið mörg ár í Samfylkingunni?
o Svar: 0
•	 Hvað	eru	reglur	um	gjafir	til	

forseta Íslands í mörgum liðum?
o Svar: 0
•	 Hvað	 eiga	 Hvíta-Rússland,	

Azerbaidjan, Ísland og Ítalía sameig-
inlegt?

o Svar: Einu lýðveldi Evrópu 
sem ekki hafa takmarkanir á valda-
tíma forseta

•	 Hve	 stóran	 hluta	 ársins	
2010 var forseti erlendis og forsetavald 
hjá handhöfum? 15%, 20% eða 25%?

o Svar: 25%
•	 Hvað	 mun	 Þóra	 Arnórs-

dóttir taka marga daga í fæðingarorlof 
í embætti verði hún kjörin?

o Svar: 0

Af þessum spurningum má líka 
sjá, að stuðningsmenn Þóru létu sitt 
heldur ekki eftir liggja í gagnrýni á 
Ólaf Ragnar, til dæmis um að hann 
neitaði að setja forsetaembættinu 
siðareglur (og þar með reglur um gjaf-
ir) og hversu lengi hann hafði setið í 
embætti.

Og svona gekk þetta.
Misgæfulegur áróður fór um, slúður 

og flökkusögur, eftir smekk hvers og eins.
Eiríkur Jónsson hefur nef fyrir 

ýmsu og birti þetta á vef sínum 24. 
apríl þegar Þóra og Svavar höfðu verið 
á ferð um Vestfirði:

„Sagt er að pirrings gæti í innsta 
hring stuðningsmanna Þóru Arnórs-
dóttur vegna framgöngu Svavars Hall-
dórssonar eiginmanns hennar í kosn-
ingabaráttunni þar sem hann þykir 
fyrirferðarmikill líkt og hann sjálfur 
sé í framboði.“ 

Þegar grennslazt var fyrir um 
sannleiksgildi þessa bárust ólík svör 
frá ráðgjöfum Þóru.

Einn sagði: „Þetta er tóm vitleysa. 
Hér eru allir vinir.“ Og broskall fylgdi 
með.

Annar var hreinskilnari: 
„Já, það er eitthvað til í þessu. Ég get 

þó ekki ímyndað mér hver gæti hafa 
talað við Eirík, en þetta er ekki alveg út í 
loftið. Veit þó ekki hvort eigi að tala um 
pirring, en flestir hafa sennilega fengið 
tölvupóst eða símtöl út af þessu eins og 
ég fékk rúmlega tuttugu sinnum í síð-
ustu viku, eftir vesturferð þeirra hjóna 
og fleiri fundi. Á Bolungarvíkurfund-
inum fannst fólki skrýtið að makinn 
talaði meira en frambjóðandinn.“ 

Og svo var það stóra stjórnmála-
skólamálið.

Um miðjan maí fór í dreifingu á 
vefnum tíu ára gömul auglýsing frá 
Stjórnmálaskóla Samfylkingarinnar, 
þar sem ungu fólki gefst kostur á að 
kynna sér jafnaðarstefnuna og ýmis-
legt annað í margvíslegu samhengi.

Ef einhvern vantaði staðfestingu 
á því að Þóra væri útsendari Sam-
fylkingarinnar virtist hún vera þarna 
komin svart á hvítu, því að í auglýs-
ingunni stóð skýrum stöfum að einn 
af kennurum skólans á námskeiði í 
byrjun febrúar 2002 væri Þóra Arn-
órsdóttir. Viðfangsefni hennar átti að 
vera „Framkoma í fjölmiðlum, ræðu-
mennska og tjáning.“

Þóra var þarna í fríðum flokki fólks, 
þar á meðal Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur og Össurar Skarphéðinssonar.

Fyrsta frétt af þessu máli birt-
ist mánudaginn 14. maí, en þá hafði 
mynd af auglýsingunni farið um face-
book og með ýmsum öðrum hætti um 
vefinn.

Og fyrstu viðbrögð meðal Þóru-
fólks voru með nokkrum ólíkindum 
og hefðu undir öðrum kringumstæð-
um átt að nægja til þess að jarða fram-
boðið. Það var semsagt byrjað á því að 
reyna að skrökva.

Í viðtali við DV seinnipart dags 14. 
maí er þetta haft eftir Svavari Hall-
dórssyni:

– „Við fengum ábendingu um þetta 
um daginn en hún kannast ekki við 
að hafa verið kennari þarna,“ segir 
Svavar. „Á þessum tíma var hún líka 
að vinna í dægurmálaútvarpi Rásar 2 
og það var þá eins og nú stífar reglur 
um það að þú ert ekkert í svoleiðis 
störfum og að vinna fyrir einhverja 
stjórnmálaflokka líka.“ Svavar segist 
hafa látið sér detta margt í hug hvernig 
nafn hennar hafi verið nefnt í tilkynn-
ingunni, en hann hafi engar skýringar 
á því.

„Við botnum bara ekkert í því af 
hverju þetta var í einhverri tilkynn-
ingu,“ segir Svavar sem segir að stutta 
svarið við málinu vera það að tilkynn-
ingin sé ekki rétt. „Við höfum engar 
skýringar á því hvernig þetta rataði 
þarna inn.“ Svavar vísaði á Helga 
Hjörvar, sem var skólastjóri í um-
ræddum stjórnmálaskóla.“ 

Með öðrum orðum: „Þetta er ekki 
satt og „við“ kunnum enga skýringu á 
þessu ranghermi.“

Helgi Hjörvar hefur verið skóla-
stjóri stjórnmálaskólans frá upphafi. 
Þegar hann fékk veður af málinu þenn-
an sama dag var hann með flensu og 
kaus að blanda sér ekki í viðbrögðin, 
heldur láta herbúðir Þóru um svörin. 
Staðreyndin var sú að hann mundi 

heldur ekki på stående fod frekar en 
margir aðrir hvort Þóra hefði kennt á 
þessu tilkekna námskeiði enda höfðu 
tugir fólks flutt erindi í skólanum um 
margvíslegustu viðfangsefni.  

Aðrir undruðust þó þessi svör 
Svavars Halldórssonar, því að þau 
voru svo greinilega ekki sannleikan-
um samkvæm. Auglýsingin frá stjórn-
málaskólanum talaði sínu máli.

Hafa ber í huga að þegar hér var 
komið sögu hafði Þóra dregið sig út úr 
kosningabaráttunni, hélt sig að mestu 
heima og beið þess að barnið kæmi í 
heiminn (en það var þá þegar komið 
viku fram yfir ásettan dag).

Af því leiddi að nokkur losarabrag-
ur var á öllu skipulagi – sem miðaðist 
við að kosningabaráttan færi aftur af 
stað snemma í júní – og samskiptaleið-
ir voru ekki með skilvirkasta móti, 
þrátt fyrir alla rafræna tækni. Því vant-
aði nokkuð upp á tjáskipti og ekki voru 
allir ráðgjafar Þóru sáttir við hvernig 
Svavar hafði svarað spurningum DV. 

Það leið enda sólarhringur þangað 
til Þóra svaraði sjálf fyrir þetta tiltekna 
mál í fréttum Stöðvar 2 – og þar var 
Svavar Halldórsson hvergi sjáanlegur.

Að kvöldi dags 15. maí játaði Þóra 
á sig „glæpinn“. Hún ítrekaði að hún 
hefði ekki skipt sér af pólitík eða „tek-
ið þátt í neinu pólitísku starfi“ síðan 
hún hélt utan til náms allnokkru fyrir 
aldamót. En hún bætti við:

„Ég hef hins vegar sem fjölmiðla-
maður – og hef gert það í gegnum 
tíðina – haldið ótal mörg erindi og 
námskeið í greinaskrifum og ljós-
vakaframkomu og hinu og þessu. 
Þetta er eitt af því.“

Það sem daginn áður var ekki satt 
og „við“ könnuðumst ekki við, var 
þarna orðið eðlilegur hluti af starfi 
Þóru sem fjölmiðlakonu.

Einn þaulreyndur stjórnmálamað-
ur, hafandi orðið vitni að því hvernig 
framboðið tók 180 gráðu snúning í 
framburði sínum á rúmlega sólar-
hring, hafði á orði:

„Nú sést hverjir eru pró og hverjir 
eru ekki vanir að vera „on the receiv-
ing end“.“

Málið var pínlegt – en lifði þó 
furðu stutt – og lærdómur margra var 
þessi:

Fjölmiðlafólk er ekki endilega bezt 
til þess fallið að standa í almanna-
tengslum. Það er svo vant því að 
spyrja spurninga, að það veit sjaldnast 
hvernig það á að bregðast við þegar 
spurningarnar beinast að því sjálfu, án 
nokkurs fyrirvara.

Í þessu kann að vera fólginn tölu-
verður sannleikur.

http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2012/03/20/sumarkosningar-um-stjornarskra-og-forseta/
http://lydveldi.blog.is/users/ce/lydveldi/files/svartilfjolmidlanefndar20april2012_0.pdf
Samtal við Sigmar Guðmundsson, júní 2012. Upptaka af þessu símtali er sögð hafa  
verið til á vef Ástþórs en finnst ekki þar núna.
http://www.amx.is/fuglahvisl/18230/
Sjá til dæmis: eyjan.pressan.is/frettir/2012/04/21/oedlilegt-ad-utiloka-konur-a- 
barneignaraldri-fra-abyrgdarstodum/. Kveðjan í heild er ekki á vef framboðsins

http://eirikurjonsson.is/bla-35/
Samtal við ráðgjafa Þóru, 25. apríl 2012
http://www.dv.is/frettir/2012/5/14/thora-segist-ekki-hafa-kennt-i-stjornmalaskola-samfylkingarinnar/
Samtal við Helga og aðra kennara á þessu námskeiði
Samtöl við tvo ráðgjafa Þóru, 14. maí 2012

Þóra og 
Svavar með 
fjölskyldunni.
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Sýningunni Tímalög - Karl Kvar-
an og Erla Þórarinsdóttir fer 
senn að ljúka og sunnudaginn 

6. nóvember kl. 15 mun Aðalheiður 
Valgeirsdóttir, önnur tveggja sýn-
ingarstjóranna, ganga með gestum um 
sýninguna, segja frá og svara spurn-
ingum. Á sýningunni eru til skoðun-
ar málverk eftir Karl (1924-89) frá 
tímabilinu 1968–1978 og verk eftir 
Erlu (1955) frá síðustu tíu árum, eink-
um málverk en einnig skúlptúra.

Karl Kvaran rannsakaði rækilega 
þanþol og möguleika gvasslitarins og 
vann nánast óslitið með hann í tæpa 
tvo áratugi, allt frá árinu 1956. Verk 
hans frá þessum tíma grundvallast á 
kröftugri línuteikningu sem síðar leik-
ur mikilvægt hlutverk í olíumálverk-
um hans á 8. áratugnum.

Verk Erlu eru byggð upp af línu-
teikningu sem sveigir og beygir formin 
svo þau framkalla sjónræn þrívíddar-
áhrif. Erla leggur verkin sín oft blað-
silfri sem ýmist þekur ákveðin form 
eða undirstrikar einstaka þætti þeirra. 
Með því að leyfa silfrinu að oxast 
breytist litur þess og eitt verkanna á 
sýningunni er enn virkt og áhugavert 
að fylgjast með þeim breytingum sem 
það tekur meðan á sýningunni stendur.

Ferill tímans er greinanlegur í 
verkum þeirra Erlu og Karls sem þau 
útfæra á persónulegan hátt og mis-
munandi tímalög má sjá í sýningunni 
sem og í undirmeðvitund málverksins. 
Hinn huglægi þáttur er eitt af því sem 
sameinar verk listamannanna. Í mál-
verkum Erlu á sér stað ákveðið íhug-
unarferli þar sem andleg gildi leiða 
áhorfandann um innri hugarheima. Í 
list sinni leitaði Karl sífellt inn á við og 
leitin að hinu klára og tæra var drif-
krafturinn í list hans. Í verkum sínum 
hafa þau skapað óhlutbundna mynd-
heima þar sem litur, form og lína kall-
ast á, en vinnuaðferðir þeirra hvað 
varðar áferð og tækni eru ólíkar.

Aðalheiður er myndlistarmaður og 
sjálfstætt starfandi listfræðingur og sýn-
ingarstjóri. Hún útskrifaðist úr Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands árið 1982 
og lauk BA-prófi í listfræði með menn-
ingarfræði sem aukagrein frá HÍ árið 
2011 og MA-gráðu árið 2014.

Sýningunni Tímalög lýkur 13. nóv-
ember og því síðustu forvöð að skoða 
hana . Safnið er opið fimmtudaga til 
sunnudaga kl. 12 – 18 og aðgangur er 
ókeypis, líka á sýningarspjallið og allir 
velkomnir í safnið.

Tímalög Karls og 
Erlu í listasafninu

Árlegar mælingar á 
hopi Sólheimajökuls
Nemendur í 7. bekk Hvolsskóla 

fóru í árlega ferð sl. þriðjudag 
til að mæla hop Sólaheima-

jökuls. Mælingarnar hófust árið 2010 

og hefur Björgunarsveitin Dagrenning 
verið stoð og stytta hópsins. Björgunar-
sveitin leggur til bát sem siglir með 
nemendur að gps punkti úti í lóninu.

Í
frétt á heimasíðu Hsu skrifar 
Hjörtur Kristjánsson:

„Sigurjón Kristinsson hef-
ur verið settur í starf yfirlæknis 
til eins árs hjá Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands í Laugarási, frá og með 
1. janúar 2017.  Sigurjón er fæddur 
árið 1964 í Vestmannaeyjum.  Hann 
sem útskrifaðist úr læknadeild Há-
skóla Íslands árið 1990 og öðlaðist 

sérfræðiviðurkenningu í heimilis-
lækningum árið 1997 eftir sérnám 
í Noregi. Þá lauk hann MBA gráðu 
frá viðskiptafræðideild Háskóla  Ís-
lands árið 2009. Hann hefur víðtæka 
reynslu af læknisstörfum á lands-
byggðinni og hefur meðal annars 
verið yfirlæknir í Vestmanna-
eyjum og við Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja.  Síðast liðin ár hefur 

hann unnið hjá Virk endurhæf-
ingarsjóð og sem heilsugæslulæknir 
á Patreksfirði.  Hann er í sambúð 
með Önnu Láru Jóhannesdóttur 
flugfreyju og hjúkrunarfræðingi úr 
Hrunamannahreppi.

 Við bjóðum Sigurjón velkomin 
til starfa hjá HSU.“

 Hjörtur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri lækninga

NýR yFiRlæKNiR  
HJÁ HSU Í lAUGARÁSi

Ú
t er komið þriðja hefti ársins 
af TMM sem að þessu sinni 
er stýrt af skáldinu Sjón með 

núverandi ritstjóra Guðmundi Andra 
Thorssyni. Heftið er að mestu helgað 
spurningunni: Hvað er íslenskur rit-
höfundur?

Þar er meðal annars að finna 
greinar eftir Halldór Guðmunds-
son um Albert Daudistel og Soffíu 
Gunnarsdóttur um Helgu Novak en 
báðir bjuggu þessi þýsku höfund-
ar hér á landi um hríð á síðustu öld; 
Birna Bjarnadóttir bregður ljósi á 
hlutskipti tveggja vesturíslenskra 
höfunda, Guttorms Guttormsson-
ar og Lauru Goodman Salverson 
og Jón Yngvi Jóhannsson segir frá 
Þorsteini Stefánssyni, íslenskum rit-
höfundi sem starfaði í Danmörku. 
Ólafur Jóhann Ólafsson hugleiðir 
hlutskipti íslensks rithöfundar sem 
býr í New York en íslensk-þýski höf-
undurinn Kristof Magnusson bregð-
ur ljósi á alþjóðlegt eðli rithöfundar-
starfsins í skemmtilegri frásögn af 
boði hjá Angelu Merkel. Rússneska 
ljóðskáldið Olga Alexandersdóttir 
Markelova segir frá ljóðagerð sinni 
á íslensku og birtir nokkur ljóð eftir 
sig, Elías Knörr skrifar um tungumál-
ið og ljóðlistina og íslensk-kanadíska 
ljóðskáldið a. Rawlings veltir vöngum 
yfir því hvernig eigi að vera útlend í 
tungumáli í hugleiðingu, sem Kári 
Tulinius þýddi, um austurrísku skáld-

konuna Melittu Urbanic. Í heftinu eru 
auk þess ljóð eftir Gerard Lemarquis 
og Eric Boury og sögur eftir Marjöttu 
Ísberg, Beatriz Portugal í þýðingu 
Sigurlínar Bjarneyjar Gísladóttur, 
Ewu Marcinek í þýðingu Helgu Soffíu 
Einarsdóttur og Joachim B. Schmidt í 
þýðingu Bjarna Jónsson. 

Einnig eru sögur og ljóð í heftinu, 
umsagnir um bækur eru á sínum 
stað, viðtal Kristínar Ómarsdóttur 
sem að þessu sinni er við Sigurbjörgu 
Þrastardóttur og hugvekja eftir Einar 
Má Jónsson.

Áskriftarsími TMM er 5755600.

Nýtt TMM

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



 
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
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Í vetur er fjölskyldum með börn 
sérstaklega boðið að koma í 
Listasafn Árnesinga og eiga þar 

skapandi gæðastundir, fyrsta sunnu-
dag hvers mánaðar. Dagskráin fléttar 
saman skemmtun, skapandi virkni 
og gagnrýnni hugsun. Í hvert sinn 
verða 1-3 listaverk á yfirstandandi 
sýningu skoðuð sérstaklega og efnt 
til samræðu um það sem þar má sjá, 
hvort heldur kunnuglegt eða fram-
andi. Með starfsmanni safnsins og/

eða starfandi listamanni er rýnt í 
valin verk og ímyndunaraflið virkjað. 
Samræðurnar miðast fyrst og fremst 
við hugarheim barnanna og fantasí-
unni gefinn laus taumur við túlkun 
verkanna og frekari sköpun.

Fyrst fer fram skapandi orð-
ræða sem eftir efnum og aðstæðum 
verður líka tengd listrænu og sam-
félagslegu samhengi. Í framhaldinu 
gefst síðan tækifæri til þess að skapa 
nýtt verk innblásið af umræðunni. 

Um er að ræða tilraunaverkefni 
sem styrkt er af Uppbyggingasjóði 
Suðurlands og miðað er við þátttöku 
barna frá fjögurra/fimm ára aldri 
og eldri, en börnin verða að vera í 
fylgd fullorðinna sem taka líka þátt 
í dagskránni, því fyrst og fremst er 
fjölskyldum boðið að eiga ánægju-
ega samverustund í safni. Allt efni 
er til staðar og aðgangur og þátttaka 
ókeypis.

Fimmtudaginn 3. nóvember 
opnaði í Listagjánni í Bókasafni 
Árborgar ljósmyndasýning 

Maríu Elínardóttur. Á undanförnum 
árum hefur María haldið fjöldann allan 
af einka-og samsýningum um allan 

heim. Hún hefur sýnt í Tékkóslóvakíu, 
Swiss, Frakklandi, Kína og  Slóvakíu 
svo nokkrir staðir séu nefndir. Haldið 
5 einkasýningar og tekið þátt í  27 sam-
sýningum.

María hefur undanfarin átta ár 

unnið margvísleg verk og notað bók-
menntir og ljósmyndir saman til að 
segja sínar sögur.

Opið á opnunartíma Bókasafnsin 
frá 10-19 virka daga og 11-14 á laugar-
dögum.

ljósmyndasýning 
í listagjánni

Ný dagskrá í lista- 
safni Árnesinga 
Fyrsta sunnudag hvers mánaðar

Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Áskrift að DV 
og árskort í 
World Class
Kauptu áskrift að DV 
í 36 mánuði og fáðu 
árskort í World Class

*Prent- og vefáskrift að DV á 3.190 kr/mán. 
Skuldbinding til 36 mán. greitt með kredikorti.

Sími: 512 7000
askrift@dv.is

Aðgangur að 12 stöðvum og 
6 sundlaugum í 12 mánuði



Þrastalundur
Hefur opnað eftir gagngerar breytingar!

Tilvalið að skreppa í stuttan bíltúr og koma við í Þrastalundi þar sem hægt að fá sér 
veitingar og njóta stórglæsilegrar náttúru í nýuppgerðum veitingastað. Vertu velkomin.

- P E R L A  S U Ð U R L A N D S -

Í Þrastalundi færðu gott úrval af eldbökuðum pizzum sem 
hafa fengið frábæra dóma. Komdu og smakkaðu.

G A M L A S M I Ð J A N

Eldbakaðar pizzur

Allir krakkar sem koma við í Þrastalundi  
fá frían ís í september!

Í S FA B R I K K A N

Frír ís fyrir krakka

MINIMARKET SÍMI 779 6500
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Spennusagan Einfari er nú 
komin í búðir og fæst í öll-
um helstu bókabúðum lands-

ins. Bókin er skrifuð af Hildi Sif 
Thorarensen sem stundar nám í 
læknisfræði við Háskólann í Osló en 
lauk áður meistaranámi í hugbún-
aðarverkfræði við Háskóla Íslands. 
Hildur Sif er mikill Suðurlandsvinur 
en hún bjó sjálf í Vestmannaeyjum 
og faðir hennar vann sem bygginga-
fulltrúi fyrir Skaftárhrepp og hún 
kom því oft í heimsókn á Kirkju-
bæjarklaustur.

Hugmyndin að bókinni kviknaði 
þegar Hildur Sif undirbjó sig fyr-
ir háskólanámið í Noregi og hafði 
tekið sér hvíld frá því að lesa náms-
bækurnar. Eins og svo oft áður 
endaði hún í tölvunni þar sem hún 
skrifaðist á við vini sína og í þetta 
sinn barst eitt samtalið að undarleg-
um stelpum sem vinur hennar hafði 
átt í ástarsambandi við. Ein þeirra 
ætlaði sér að verða nunna, önnur var 
búin að læra tvær mismunandi bar-
dagaaðferðir upp að brúna- og svarta-
beltinu en botninn tók úr þegar kom 
að þeirri sem vildi sjálf meina að hún 
væri vampíra.

Vampíran bjó í Austur-Frakk-
landi og var af kaþólskum ættum. 
Hún hélst við í dýflissu þar sem hún 
hafði flauélsklætt hillur, komið fyrir 
dúkkuhausum í formalíni og skreytt 
með fuglsbeinagrindum. Til að toppa 
herlegheitin þá hélt hún snáka í rúm-
inu sínu sem bitu þá sem þar sváfu. 
Hildi Sif þótti þessi saga ótrúleg og 
það var ekki fyrr en hún sá myndir 
af hýbýlunum sem hún áttaði sig á 
að þetta væri ekki grín. Þegar þar var 
komið við sögu fannst henni ómögu-
legt að persóna eins og þessi fengi 
ekki tækifæri til að láta ljós sitt skína í 
skáldsögu og hófst hún því handa við 
að skrifa bók.

Þar sem vampíran fékk heiðursess 
í bókinni hugsaði Hildur Sif með sér 
að vinur hennar yrði að fá að vera 
með líka svo eins og sönnum vini 
sæmir þá ákvað hún að réttast væri 
að drepa hann í fyrsta kafla og hefja 
þannig bókina. Það varð úr og áður 
en Hildur Sif vissi var hún svo búin að 
skrifa heila skáldsögu. Norskunámið 
fór reyndar fyrir ofan garð og neðan 
þar sem skáldagyðjan heltók þessa 
ungu konu en sökum mikils lesturs í 
janúar og febrúar þá kom það ekki að 
sök og námið gengur mjög vel.

Bókinni hefur verið mjög vel tek-

ið og hvetur Einar Már Guðmunds-
son fólk til að fylgjast með skrifum 
Hildar Sifjar. Hildur Sif mun taka 
þátt á Iceland Noir í ár þar sem hún 
kynnir bókina og svarar spurning-
um. Hún var einnig þátttakandi á 
bókamessunni í Frankfurt og bind-
ur miklar vonir við að bókin eigi 
sér framtíð á erlendri grundu. Það 
verður spennandi að fylgjast með 
afdrifum hugbúnaðarverkfræðings-
ins, læknanemans og rithöfundarins 
Hildar Sifjar sem segist vera byrjuð að 
skrifa næstu bók.

Facebook-síða bókarinnar:
facebook.com/LonerBook

Spennusagan Einfari er 
fyrsta bókin eftir Hildi Sif

Bókatíðindi:

„Hildur Sif er 
mikill Suður-

landsvinur en hún 
bjó sjálf í Vest-
mannaeyjum og 
faðir hennar vann 
sem byggingafull-
trúi fyrir Skaftár-
hrepp og hún kom 
því oft í heimsókn 
á Kirkjubæjar-
klaustur.

Hildur Sif.

ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
10. nóvember 2016 

19. tölublað, 2. árgangur 

Strax eða 
aldrei
Frábærar vikur að baki og spennandi 
vikur, mánuðir og ár framundan bæði 
í þinginu en ekki síður í kjördæminu.   

Þvílíkur rússíbani. Fyrir hálfu ári 
var þingmannssæti ekki einu sinni 
hugmynd. Í dag er það raunveruleiki. 
Þannig á lífið að vera, í mínum huga, 
maður á að fylgja hjartanu og berjast 
fyrir því sem maður trúir á af heilum 
hug. Ég vona að fleiri gefi kost á sér 
næst! Skáldið Jóhann Sigurjónsson 
nær í raun vel utan um nálgunina 
mína í ljóði sínu Strax eða aldrei:

 
Með stjórnlausum ákafa ég áfram vil þjóta,
á örskammri stund vil ég lifa og njóta,
ég get ekki mjakað mér fet fyrir fet.
Ég vil ekki læra að bíða og bíða,
betra er að stökkva og falla en að skríða,
því gullroðna líkkistu lítils ég met.
 
Svona fór ég inn í kosningabaráttuna.
 En eins og Ísland get ég virst 

nokkuð mótsagnakennd. Ég vil lang-
tímahugsun og vönduð vinnubrögð í 
öllum brussuganginum. Stöðugleiki 
í peningamálum, og þar með lægri 
vextir, með krónu er til dæmis ekk-
ert nema hugmynd - nema við náum 
böndum um erkibrussuna okkar, ís-
lensku krónuna. Þess vegna mun ég 
berjast fyrir því að við beislum hana 
og bindum með myntráði.

 Á hinn bóginn vill ég líka halda 
í viðbragðshraðann sem við Ís-
lendingar erum snillingar í, enda 
eldfjallaeyjaskeggjar sem vita að hver 
mínúta getur skipt máli. Fyrir því 
mun ég líka berjast - á hverjum ein-
asta degi.

 Af því morgundagurinn er ennþá 
bara hugmynd.

Baksíðan
Jóna Sólveig Elínardóttir,  
alþingismaður:

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

   

Samlokugrill Heilsugrill Blandari

Hraðsuðuketill Poppvél Kaffivél sem sýður vatniðSmoothie Twister

Töfrasproti 

Expresso-kaffivél BlandariKaffivél með tímastillingu

25% afsláttur

Tefal hefur verið hjá Ormsson í 25 
ár, og það köllum við meðmæli.

25% afsláttur

Þessi þýski framleiðandi er þekktur 
fyrir sterkar og endingagóðar 

vörur.

25% afsláttur

Nordica hefur verið hjá Ormsson um 
árabil og vörurnar frá þeim halda áfram 

að koma á óvart.

25% afsláttur

AEG þekkja flestir Íslendinga enda hafa 
þeir þjónað okkur í yfir 90 ár.

Rétti tíminn til að koma lagi á eldhúsið fyrir jól

Afsláttur af gæðavörum frá þekktum framleiðendum

Búsáhalda
  dagar Búsáhöld &

smáraftæki

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 481 3333

Úrval eldhústækja
Jamie Oliver

Tefal-Professional  28 cm
Jamie Oliver

Tefal-panna með höldum - 30 cm

Eldhús-áhöld

Eldhús-áhöld

20% afsláttur

Merki sem framleiðir hagnýtar lausnir 
fyrir heimilið á fínu verði.


