
24. nóvember 2016 
20. tölublað, 2. árgangur 

Jean-Rémi safnar  
á Karolina fund

Fjallabóndinn
Heiða - Bókarkafli 

Kennarar á Suðurlandi komu  saman  
á þriðjudaginn á nokkrum stöðum 
og ræddu kjaramálin. Eftirfarandi 

ályktun var samþykkt á fundinum á Selfossi 
en þar voru vel á annað hundrað kennarar 
mættir og samstaðan mikil:

Kennarar á Suðurlandi ítreka þá kröfu 

að sveitarfélögin semji við FG um laun sem 
samræmast ábyrgð og stöðu kennara. 

Kennarar hafa verið samningslausir frá 
því í maí og ef ekki semst fljótlega óttumst 
við atgervisflótta úr stéttinni með tilheyr-
andi auknu álagi á þá sem eftir verða.

Ljóst er að tíminn er af skornum skammti 

og hraða verður samningaviðræðum. Rétt er 
að ítreka að ábyrgðin er ekki kennara, sveitar-
félögin ein bera ábyrgð því að halda uppi 
skólahaldi. Ef þau telja sig ekki í stakk búin til 
þess er þeim uppálagt að óska aðkomu ríkisins. 

Við kennarar munum ekki lengur hlaupa 
undir bagga með þeim. Sjá bls. 2 og  14.

Kennarar á Suðurlandi 
krefjast bættra kjara

„Vaxandi andúð á 
kerfisvæðingu 
stjórnmálanna“
Páll Magnússon er 1. þingmaður 
Suðurkjördæmis. Hann ræðir um 
stjórnmálin, fjölmiðlana og komandi 
kjörtímabil við ritstjóra Suðra.
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BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

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

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048
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Netverslun lyfja.is

Jólagjafahandbók Lyfju er komin út. Skoðaðu úrval 
fallegra gjafavara fyrir alla fjölskylduna í nýju 
netversluninni á lyfja.is.

Fallegar gjafir fyrir jólin
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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.
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TOURIST
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501

FrAmkvæmdAsjóðUr FerðAmANNAstAðA 
AUglýsir eFtir UmsókNUm Um styrki
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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

Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur

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.

 Einkamál



2   24. nóvember 2016

Jean-Rémi Chareyre er mörgum 
Sunnlendingum að góðu kunn-
ur, en hann rekur ásamt Renuka, 

konu sinni, veitingastaðinn Seylon á 
Selfossi og er pistlahöfundur á Herðu-
breið, enda einkar flinkur og beittur 
penni. Hann hefur nú þýtt smásöguna 
A Christmas Carol eftir Charles Dic-
kens yfir á íslensku og hyggst bjóða 
upp á tvímála útgáfu af verkinu. Slík 
útgáfa felst í því, að á vinstri blaðsíð-
um bókarinnar er textinn á frummál-
inu (ensku) en á hægri blaðsíðum hef-
ur sami texti verið þýddur á íslensku. 
Með slíku fyrirkomulagi er orðabókin 
nánast óþörf.

Til þess að fjármagna prentun á 
bókinni hefur Jean-Rémi hafið söfnun 
á vefsíðunni karolinafund.com. Söfn-
unin er jafnframt eins konar forsala 
á hagstæðu verði, þar sem allir geta 
tryggt sér eintak af bókinni á 2.600 kr.

Smáskáldsagan (e. „novella“) A 
Christmas Carol eftir Charles Dickens 
(1812-1870) var fyrst gefin út 19. des-
ember 1843, naut frá upphafi gríðar-
legra vinsælda og er nú löngu orðin 
sígilt verk í breskum bókmenntum. 
Sagan sem þar er rakin er svo sannar-
lega tímalaus. Sú saga hefur verið 
endurvakin við mýmörg tækifæri, þar 
á meðal af Walt Disney sem byggði 
ógleymanlega persónu sína Jóakim 
frænda á aðalpersónunni úr sögu 
Dickens, Ebenezer Scrooge. Sem ný-
legt dæmi má svo nefna vel heppnaða 
kvikmynd byggða á sömu sögu með 
stórleikaranum Jim Carrey í aðalhlut-
verki, A Christmas Carol (2009).

Mörg eftirminnileg samtöl er 
að finna í þessari léttu en umleið 
grafalvarlegu jólasögu Dickens. Einu 
þeirra er lýst í upphafi bókarinnar 
þegar tveir menn sem sinna góð-
gerðarstarfsemi í tilefni jólahátíðar-
innar heimsækja Scrooge á skrif-
stofu hans. Scrooge er aðalpersónan 
í sögunni, gamall, bitur og nískur 
kaupsýslumaður sem hefur svo mikla 
andstyggð á hvers konar óþarfa fjárút-
látum að hann tímir ekki einu sinni að 
gera sér glaðan dag á jólunum. 

Svona fer samtalið milli þeirra 
Scrooges og fulltrúa góðgerðarfélagsins:

„Á þessum hátíðardögum, herra 
Scrooge,“ mælti maðurinn og tók upp 
penna, „er ákaflega æskilegt að við 
gerum smávægilegar ráðstafanir hvað 
varðar hina fátæku og bjargarlausu sem 
líða miklar þjáningar um þessar mund-
ir. Þúsundir manna skortir almennar 
nauðsynjar; hundruð þúsunda skortir 
almenn þægindi, herra minn.“

„Eru hér engin fangelsi?“ spurði 
Scrooge.

„Nóg af fangelsum,“ sagði maður-
inn og lagði frá sér pennann.

„En ómagahælin?“ heimtaði 
Scrooge. „Eru þau ekki starfrækt enn-
þá?“

„Jú, ennþá,“ svaraði maðurinn, „ég 
vildi að ég gæti sagt að svo væri ekki.“

„Er ekki stigamyllan í fullum gangi 
og fátækralögin í fullu gildi?“

„Hvort tveggja nýtt til hins ýtrasta, 
herra.“

„Gott! Ég var farinn að óttast að 
eitthvað hefði orðið til að stöðva þessi 
þjóðþrifafyrirtæki, af orðum þínum 
að dæma,“ sagði Scrooge. „Ég er feg-
inn að svo sé ekki.“

„Mér sýnist þessar stofnanir varla 
veita fjöldanum þá andlegu eða líkam-
legu uppörvun sem guði er þóknanleg,“ 
svaraði maðurinn, „þess vegna reyna nú 

nokkrir okkar að safna í sjóð til þess að 
kaupa kjöt, drykk og eldsneyti handa 
þeim snauðu. Við höfum valið þessa há-
tíð vegna þess að á þessum árstíma níst-
ir neyðin sárast, en ofgnótt er vel fagn-
að. Fyrir hve miklu má ég skrifa þig?“

„Engu!“ svaraði Scrooge.
„Óskar þú að láta nafns þins 

ógetið?“
„Ég óska þess að fá að vera í friði,“ 

sagði Scrooge. „Ef þið spyrjið mig 
hvers ég óski, herra mínir, þá er þetta 
svarið mitt. Hjá mér eru jólin ekki 
gleðileg og ég hef ekki efni á því að 
gleðja iðjuleysingja. Ég styrki þær 
stofnanir sem ég nefndi; þær eru nógu 
dýrar í rekstri; og þeir sem eru illa á 
vegi staddir verða að leita þangað.“

„Margir geta ekki leitað þangað; og 
margir kysu frekar að deyja.“

„Ef þeir kjósa frekar að deyja,“ sagði 
Scrooge, „þá ættu þeir endilega að 
gera það, og draga þannig úr offjölgun 
mannkyns. En hafið mig annars afsak-
aðan, ég veit ekkert um þetta.“

„En þú gætir fengið að vita eitthvað 
um það,“ sagði maðurinn.

„Það kemur mér ekkert við,“ svar-
aði Scrooge. „Það er nóg fyrir mann 
að þekkja sitt eigið verksvið og skipta 
sér ekki af verkum annarra. Ég má 
heldur ekki vera að því. Verið þið sæl-
ir, herrar mínir!“

Jólaævintýri Dickens á tveimur tungum

Jean-Rémi safnar 
á Karolina fund

Grunnskólakennarar í Árborg 
hittust á samstöðufundi í 
Vallaskóla á Selfossi fyrr í 

vikunni og báru saman bækur sínar. 
Þeir samþykktu ályktun á fundinum 
sem var skilað til bæjaryfirvalda á 
bæjarstjórnarfundi síðdegis.

Frekari aðgerða er að vænta á 
næstu dögum og munu þær vænt-
anlega ná til allra kennara á Suður-
landi.

Ályktunin sem fundurinn sam-
þykkti er eftirfarandi:

Við kennarar við grunnskólana í 
Árborg krefjumst þess að Sveitarfé-
lagið Árborg semji strax við FG um 
kjör sem eru í samræmi við störf og 
menntun kennara. Kennarar hafa nú 
þegar fellt tvo samninga sem undir 
þá hafa verið bornir svo engum ætti 
að dyljast að þeir krefjast mun betri 
kjara en þar voru í boði. 

Skólastarf sem standa á und-
ir nafni verður ekki rekið nema 
með vel menntuðum og ánægðum 

kennurum. Nú er svo komið að 
menntuðum grunnskólakennurum 
fækkar ört vegna lítillar nýliðunar 
og kennarstéttin eldist. Við höf-
um áhyggjur af því að leiðbein-
endum muni fjölga, sérstaklega á 
landsbyggðinni. Það er á ábyrgð 
sveitastjórnar að koma í veg fyrir 
að þessi óheillaþróun haldi áfram í 
okkar sveitarfélagi. 

Á meðan að störf okkar eru ekki 
metin að verðleikum, neitum við að 
taka þátt í þróunarstörfum og ver-
kefnum sem sveitarfélagið og eða 
skólastjórnendur leggja ofan á okkar 
störf, án þess að fá greitt fyrir. Mun-
um við því aðeins sinna kennslu, 
undirbúningi og því sem viðkemur 
nemendum okkar þar til samningar 
nást, ef ekki kemur til verkfalls. 

Fundurinn lýsir fullri ábyrgð á 
hendur sveitarstjórnar og skólayfir-
valda í Árborg ef ekki tekst að halda 
úti eðlilegu skólahaldi í sveitarfé-
laginu á næstu dögum. 

HaRðoRð 
ályKtun fRá 
KennuRuM 
í áRboRG

tónlistarkennarar við Tón-
listarskóla Árnesinga héldu 
opinn fund með foreldrum 

og sveitarstjórnarmönnum þann 17. 
nóvember þar sem þeir kröfðust þess 
að njóta jafnræðis á við aðra kennara, 
en laun þeirra eru t.d. um 15% lægri 
en grunnskólakennara, eftir nokkur 
ár í starfi, og þá hefur dregið úr ný-
liðun í stéttinni. Sjá bls. 14.

Krefjast jafnræðis

Elísabet Sveins-
dóttir kennari við 

bES afhendir ástu 
Stefánsdóttur, 

framkvæmdastjóra 
árborgar, ályktunina. 

Jean-rémi 
og renuka.

Magnea gunnarsdóttir, trúnaðarmaður 
tónlistarkennara.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!



VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

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

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

Þú finnur jólagjöfina hjá okkur

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

Hvíldarstólar í miklu úrvali

PILLOWISE 
heilsukoddar fyrir alla

Glamour Thermoskönnur KUBIKOFF Ruggustólar

TRIPODE lampar Sweet home hnífaparasett

JACOB stóll frá Calia ItaliaORACOL tungusófi

CALIA svefnsófiHvíldarsófar í miklu úrvali

Gæðarúm frá Danmörku

Gæðarúm frá Belgíu

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

Jólatilboð

á völdum vörum.

Líttu við!
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Vandasöm sigling  
á vinstri kantinum
Vandasamt verkefni bíður nýrra þingmanna við að koma á 

þokkalega sterkum og samstæðum meirihluta á bak við nýja 
ríkisstjórn. Flokkarnir eru margir og smáir sem veldur því 

að verkið er vandasamt og kallar á mikið traust 
á milli forystufólksins og skýran sáttmála um 
öll stærstu málin. Skatta, breytingar á sjávarút-
vegskerfinu, framhald viðræðna við ESB og um-
bætur á stjórnarskrá, svo dæmi séu nefnd um stór 
mál sem spegla ólík viðhorf flokkanna.

Líkt og í lok síðasta kjörtímabils kolféll meir-
hluti ríkisstjórnarflokkanna. Tap Framsóknar-
flokksins og Samfylkingarinnar varð til þess að nú 
er engin kjölfesta til staðar frá miðju til vinstri í 
litrófi stjórnmálanna. Samfylkingin sem í áratug 
var með 27-31% atkvæða var við það að þurrkast út og Framsókn tapaði 
meira en helmingi þingmanna sinna. 

Fimm litlir flokkar eru ekki sjálfkrafa verri kostur í stjórn en þær sem 
samanstanda af færri flokkum. Það er hinsvegar erfitt að ná þeim saman 
og halda utan um samstarfið í gegnum allskyns ófyrirséða atburði sem 
taka á og skapa tímabundnar óvinsældir og átök. Því er sérlega óheppi-
legt að engin kjölfesta skuli vera til staðar á meðal flokkanna fimm sem 
límir þá sjálfkrafa saman í farsælu samstarfi. Til þess eru þeir allir of 
smáir.

Vonandi kemur það ekki að sök, nái flokkarnir fimm saman, og það 
er styrkleiki að ekki er deilt um oddvita samstarfsins, sem er formað-
ur Vinstri grænna. Katrín er óskorað forsætisráðherraefni flokkanna 
fimm og hennar að halda utan um áhöfnina í siglingu í gegnum þykkt 
og þunnt. 

Sjálfstæðisflokkur í sögulegri lægð er lang stærsti flokkur landsins 
og drottnar yfir sviðinu hægra megin miðjunnar. Íhaldssamari en oftast 
áður og staður mjög þegar kemur að kerfisbreytingum. Hvort heldur er 
á stjórnarskrá, landbúnaði eða sjávarútvegi, að ekki sé talað um fram-
tíðarkosti í gjaldmiðilsmálum. 

Flokkurinn er í mikilli hættu á að einangra sig frá öllum hinum 
stjórnmálaflokkunum, utan Framsóknar. Og um margt virðist enginn 
flokkur ólíkari Sjálfstæðisflokknum en Viðreisn sem hefur komið fram 
sem flokkur ferskra vinda og breytinga á mörgum sviðum.

Það eru spennandi og skapandi tímar framundan í pólitíkinni sem 
kalla á miklar breytingar á og sérstaklega nýja kjölfestu frá miðju til 
vinstri í íslenskum stjórnmálum. Annars verður erfitt að mynda stjórn 
hófsamra og  umburðarlyndra afla, nema með aðkomu margra og 
smárra flokka sem oft eru óskrifað blað þegar lagt er í leiðangurinn.

 
 Björgvin G. Sigurðsson

leiðaRi
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FRíBLAðiNU eR DReiFT í 10.500 eiNTöKUm  
Á öLL HeimiLi Á SUðURLANDi. 

Veröld gefur út bókina Hrakn-
ingar á heiðavegum eftir þá 
Pálma Hannesson og Jón Ey-

þórsson, en þetta sígilda meistaraverk 
hefur verið ófáanlegt um langt árabil. 
Bókaröðin kom út í fjórum bindum 
árin 1949-1957 og geymir safn sagna 
af heiðum og öræfum landsins og eru 
sem slíkar ómetanlegar heimildir um 
þætti í sögu lands og  þjóðar. 

Bækurnar eru sannkallað stórvirki 
og í nýju útgáfunni er að finna úrval 
sagna af hrakningasögum úr bindun-
um fjórum. Hér er að finna hreint 
magnaða lesningu af grimmri náttúru 
íslenskra öræfa í ofsaveðrum sem geta 
fyrirvaralaust  brostið á, fyrir daga nú-
tíma fjarskipta og  samgangna. Erfitt 
er að gera sér í hugarlund lífsháska 

öræfaferða fyrri tíma 
við leitir og smala-
mennsku og stendur 
þessi horfni veruleiki 
manni fyrir ljósum 
sjónum við lesturinn.

Sögurnar hafa elst einkar vel. Þær 
eru lipurlega skrifaðar og eru án efa 
með því besta og merkasta úr menn-
ingararfi og útgáfusögu Íslendinga. 
Hrakningar á heiðavegum eru hrein 
skyldulesning öllu áhugafólki um 
íslensk öræfi og er útgáfan himna-
sending fyrir stóran hóp landsmanna 
og lesendur framtíðarinnar.

Hér er að finna stórmerkar frá-
sagnir af hrakningum manna víðs 
vegar á landinu og frá ýmsum tím-
um, oft af venjulegu fólki sem þurfti 

að takast á við vægðarlaus náttúru-
öflin fjarri mannabyggð. „Grípandi 
og átakanlegar frásagnir sem kalla 
fram ískaldan spennuhroll, undrun 
og aðdáun“, segir í tilkynningu frá út-
gefenda, og eru það orð að sönnu um 
þessa merku bók.

Hrakningar á heiðavegum er 282 
blaðsíður að lengd. Eyjólfur Jónsson 
sá um umbrot og hönnun innsíðna, 
Jón Ásgeir hannaði kápuna og er út-
gáfan í alla staði prýðileg.

 bgs

á meðan straumarnir sungu 
er endurminningabók séra 
Sváfnis Sveinbjarnarsonar frá 

fyrri hluta ævi hans. Höfundur sem er 
fæddur 1928 segir hér frá Fljótshlíð 
bernskuáranna og síðar námsárum 
við MA og syðra. En meginhluti bók-
arinnar fjallar um Öræfi, Suðursveit 
og Mýrar þar sem Sváfnir þjónaði sem 
prestur frá 1952 til 1963.

Þegar fjölskyldan settist að á Kálfa-
fellsstað voru þjóðhættir þar um 
margt með afar fornu sniði. Samgöng-
ur enn eins verið höfðu um aldir enda 
jökulföllin eystra óbrúuð. Hinn ungi 
prestur var jafnframt bóndi og sjó-
maður frá hafnlausri strönd.

Höfundur lýsir því þegar honum er 
falið að vera kollubandsmaður á Vagn-
inum, árabát sem skipaður er bændum 
úr Borgarhöfn og Miðþorpi. Lifandi 

lýsing á sjósókn Suðursveitunga 
eru í senn skemmtileg aflestrar 
og mikilvæg heimild um síðustu 
ár sjósóknar á þessum slóðum.

Sama á við um þá sögulegu 
þjóðlífsmynd sem hér dregin 
upp af afskekktum sveitum þar 
sem samheldni og menningarlíf 
er í blóma. Einstök stílgáfa og 
kímni gera bókina alla að lista-
verki.

Á meðan straumarnir sungu 
er ekki sjálfsævisaga í venju-
legum skilningi þess orðs enda 
gerir sunnlensk frásagnarhefð 
höfundi ókleift að hefja upp eig-
in afrek og ævistarf. Þess í stað er 
hér á ferðinni merk heimild um 
sunnlenska sveitamenningu sem 
lýst er af nærfærni og ást á við-
fangsefninu.

Viðlagatrygging Íslands sótti 
forsvarsfólk Árborgar í vik-
unni, en heimsóknin er lið-

ur í átaki stofnunarinnar til að bæta 
þekkingu á hlutverki stofnunarinnar 
og skráningu opinberra  mannvirkja 
í eigu sveitarfélaganna sem vátryggð 
eru hjá VTÍ. Sameiginlegur fundur var 
haldinn með Árborg og Flóahreppi.

Á heimasíðu Árborgar segir að 
fundarmenn hafi átt góðar og mark-
vissar samræður um vátryggingavernd 
mannvirkja í eigu sveitarfélagsins og 
um mikilvægi þess að skráð verðmæti 
þeirra sé uppfært reglulega til að tryggja 
að eignirnar séu vátryggðar að fullu 
áður en vátryggingaratburður á sér stað. 
Einnig var rætt um mikilvægi samvinnu 
sveitarfélagsins og VTÍ til að stuðla að 
markvissri endurbyggingu sveitarfé-
lagsins ef til tjónsatburðar kemur.

Á fundinum var rætt um mikilvægi 
þess að íbúar séu meðvitaðir um hvort  
vátryggingavernd þeirra er í lagi. Íbúar 

á þessu svæði, þar sem jarðskjálftar hafa 
riðið yfir á síðustu árum, eru e.t.v. betur 
upplýstir en margir aðrir landsmenn, 
en samt er nauðsynlegt að minna stöð-
ugt á að innbústrygging þarf að vera 
fyrir hendi til að tjón af völdum nátt-
úruhamfara fáist bætt. Nánar tiltekið 
er reglan sú að ef innbú er vátryggt 
almennri lausafjártryggingu hjá vá-
tryggingafélagi rennur hluti iðgjaldsins 
til VTÍ og tryggir þannig vátrygginga-

vernd innbúsins komi til tjóns af völd-
um jarðskjálfta, eldgosa, vatns-, aur- 
eða snjóflóða skv. skilgreiningum laga 
um VTÍ (55/1992). Ef slík vátrygging 
er ekki til staðar greiðast engar bætur 
vegna innbús ef til tjóns kemur. All-
ar fasteignir eru hins vegar skyldu-
vátryggðar gegn náttúruhamförum 
og eru iðgjöldin innheimt samhliða 
brunatryggingum fasteigna hjá al-
mennu vátryggingafélögunum.

fundað um mikil-
vægi viðlagaverndar

Á meðan straumarnir sungu

Sígildar 
sögur 
hrakninga
á heiða-
vegum

Góðgerðardagur í Hveragerði

föstudaginn 25. nóvember frá 
kl. 9.15-11.30 verður opið hús 
í Grunnskólanum í Hvera-

gerði, á árlegum góðgerðardegi. Nú í 
vikunni hafa nemendur unnið hörð-
um höndum í þemavinnu við að búa 
til ýmsan varning sem seldur verður 
á hagstæðu verði á góðgerðardaginn. 
Hver einasta króna sem kemur í kass-
ann mun renna beint til Styrktarfé-
lags krabbameinssjúkra barna. 

Dagskrá góðgerðardagsins hefst 
kl. 9.15 á opnum gangasöng þar sem 
góðkunnir tónlistarmenn úr starfsliði 

skólans syngja og spila jólalög að hætti 
hússins. Kl. 9.30 opnar síðan glæsilegt 
kaffihús í mötuneyti skólans þar sem 
gestir og gangandi geta fengið sér 
morgunkaffi og með því. Sölubásar út 
um allt hús, leikjastöðvar, happdrætt-
ishorn og fleira skemmtilegt opnar 
einnig kl. 9.30. Dagskrá góðgerðar-
dagsins lýkur kl. 11.30. Nemendur 
og starfsfólk grunnskólans hvetja 
Hvergerðinga og nærsveitunga til að 
kíkja í kaffi á góðgerðardaginn, skoða 
afrakstur vinnunnar og leggja góðu 
málefni lið.
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Hvernig er að vera kominn í framlínu 
stjórnmálanna eftir langan feril hinum 
megin við skjáinn?

„Ég neita því ekki að það hefur ver-
ið dálítið erfitt að venjast þessu og ég er 
kannski ekki alveg búinn að því ennþá. 
Ég hef staðið sjálfan mig að því bæði í 
útvarpi og sjónvarpi að hugsa sem svo: 
um hvað á ég að spyrja næst? En þetta 
rjátlast vonandi af mér. Og ég hef auð-
vitað þurft að endurstilla mig; í áratugi 
hef ég forðast að láta skína í eigin skoð-
anir á pólitískum hitamálum en núna 
nota ég hvert tækifæri til að útbásúna 
þær!“

Hvað kom þér mest á óvart í pólitík-
inni, er hún með einverjum hætti svipuð 
fjölmiðlun?

„Það er svo sem ekki margt sem 
hefur komið mér á óvart, enda hef ég 
fylgst býsna vel með pólitíkinni talsvert 
lengi. En nú eru hin eiginlegu þingstörf 
auðvitað ekki hafin ennþá og það getur 
auðvitað ýmislegt komið mér á óvart 
þar. Líkindin við fjölmiðlabransann 
eru þá helst þau hvað pólitíkin geng-
ur líka mikið út á mannleg samskipti; 
bæði sviðin eru uppfull af þeim.“

Eyjamaður í húð og hár, var ekki 
skemmtileg lífsreynsla að mæta í þetta 
stóra kjördæmi og gefa kost á sér til 
starfa, og vel tekið á móti þér?

„Þetta hefur auðvitað verið lang-
samlega skemmtilegasti hlutinn af 
þessu. Ég hef örugglega verið að tala 
við fleira fólk í fyrsta skipti á síðustu 
þremur mánuðum en ég hef gert á síð-

ustu tíu árum þar á undan. Fyrir mig 
hefur það verið ómetanleg upplifun 
að kynnast öllu þessu fólki; áhugamál-
um þess og áhyggjum í leik og starfi. 
Þó ekki væri nema fyrir þessi kynni 
er ég ánægður með að hafa tekið þá 
ákvörðun að hella mér út í pólitík. Svo 
fannst mér auðvitað alveg ótrúlegt að 
finna alla þessa persónulegu velvild 
og stuðning sem ég fékk í prófkjörinu; 
jafnvel frá fólki sem ég hafði kannski 
aldrei hitt áður. Heima í Eyjum var 
þessi stuðningur og velvild svo alveg 
með hreinum ólíkindum. Ég spurði 
sjálfan mig stundum í forundran: hef 
ég gert eitthvað til að verðskulda þetta?  
Svarið var auðvitað: nei. Það bíður þá 
betri tíma að finna á þessu félagsvís-
indalegar skýringar. Auðvitað hefur 
þetta samt talsvert með væntingar að 
gera og það er þá eins gott að reyna að 
standa undir þeim.“

Nú gengur mikið á í heimspólitíkinni, 
hvað lestu út úr sigri Trump og Brexit, er 
lýðræðið að verða lýðskrumi að bráð, eða 
eru þetta eðlileg viðbrögð vinnandi fólks 
vegna vonbrigða og afkomuótta, er vá 
fyrir dyrum?

„Það er ólíku saman að jafna, Trump 
og Brexit, og mismunandi kraftar 
á ferðinni. Í forsetakosningunum í 
Bandaríkjunum fannst mér undarlegast 
að hjá þessari 325 milljóna manna þjóð 
skyldi ekki á endanum vera kosið um 
stórbrotnara fólk en þessi tvö - Trump 
og Clinton. Ég hefði t.d. kosið hvorugt 
þeirra í bæjarstjórn heima í Eyjum. Ég 

held að það sem þó kann að að vera 
sameiginlegt Trump og Brexit er að 
niðurstöðurnar endurspegla kannski 
í báðum tilvikum vaxandi andúð fólks 
á kerfisvæðingu stjórnmálanna. Fólk 
upplifir sig ekki lengur í lifandi og lýð-
ræðislegum tengslum við báknin í Was-
hington og Brussel og kann í báðum 
tilvikum að hafa verið að greiða atkvæði 
gegn þessum fyrirbærum.“

Hvaða málum þarf fyrst að huga að 
í kjördæminu á kjörtímabilinu, innviðir, 
tvöföldun vega, háskólanám?

„Forgangsmálin eru samstofna í öllu 
kjördæminu; að laga þá innviðabresti 
sem hafa orðið sífellt meira knýjandi á 
síðustu árum - ekki síst með stóraukn-
um fjölda ferðamanna. Efst á þessum 
lista tróna samgöngur og heilbrigðis-
þjónusta en skammt undan eru ýms-
ir aðrir þættir á borð við löggæslu og 
fleira.“

Þurfum við að stefna að einhverju 
stóru í atvinnumálum eða byggja und-
ir og styðja við greinarnar sem hér eru 
fyrir; ferðaþjónusta, landbúnaðar, þjón-
usta og sjávarútvegur, eða þurfum við 
eitthvað nýtt og stórt?

„Við búum svo vel í þessu kjördæmi 
að hér er að finna flest af því besta í öll-
um atvinnugreinum á Íslandi - göml-
um og nýjum. Hér eru flestir af eftir-
sóttustu ferðamannastöðum landsins 
og hér eiga langflestir erlendir ferða-
menn sér bæði upphafs- og endapunkt 
á ferðalaginu. Hér eru blómlegustu 
landbúnaðarhéruðin og hér er að finna 
mörg af glæsilegustu sjávarútvegsfyr-
irtækjum landsins. Við þetta mætti 
bæta allri orkuframleiðslunni og áfram 
mætti telja. Þegar þetta allt er haft í 
huga er erfitt að segja að við þurfum 
„eitthvað nýtt og stórt'“. Miklu fremur 
þurfum við að huga að nýsköpun og 
virðisaukningu innan þeirra greina 
sem eru hér fyrir.“

Kemur til greina að breyta fyrir-
komulagi úthlutanar aflaheimilda, svo 
sem með uppboði á tilteknum hluta 
heimilda eða tegunda?

„Núverandi fiskveiðistjórnunar-
kerfi hefur í grundvallaratriðum reynst 
okkur afar vel. Það uppfyllir þær tvær 
meginkröfur sem verður að gera til 
kerfis af þessu tagi. Í fyrsta lagi tryggir 

það sjálfbæra nýtingu á auðlindinni 
og í öðru lagi leitar það í hámarks-
afrakstur af nýtingu auðlindarinnar. 
Þetta kerfi hefur leitt af sér sjávarútveg 
sem sennilega er sá besti í heimi þegar 
hann lagður á þessa tvo mælikvarða. 
Við þurfum hins vegar að leysa ýmis 
útfærsluatriði. Eigum við til dæmis að 
festa aflaheimildir betur við byggðar-
lög eða landshluta? Menn töldu sig 
vera að gera það með því að lögfesta 
forkaupsrétt sveitarfélaga en nú hefur 
komið í ljós með Hæstaréttardómi að 
það er ekkert hald í þeim lögum. Eig-
um við að nota núverandi veiðileyfa-
gjald til að heimta afgjald fyrir afnot af 
auðlindinni eða eru aðrar leiðir betri? 
Þetta eru spurningar sem hljóta alltaf 
að vera til umfjöllunar. Svörin við þeim 
mega samt aldrei vega að grundvallar-
stoðunum sem ég nefndi hér á undan. 
Sjálfur er ég sannfærður um að svoköll-
uð uppboðsleið hentar okkur ekki og 
það er af mörgum ástæðum, m.a. þeim 
að hún leiðir til aukinnar samþjöppun-
ar; felur í sér ófyrirsjáanleika í rekstri 
sem aftur leiðir til minni fjárfestingar 
og nýsköpunar og vegur að atvinnuör-
yggi sjómanna og annarra sem starfa í 
greininni. Það er hins vegar brýnt að 
það náist einhverskonar samfélagsleg 
sátt um þessa grundvallaratvinnugrein 
okkar. Það er óþolandi að hún skuli 
stöðugt þurfa að búa við þessar póli-
tísku deilur og óvissu.“

Nú er óhætt að segja að viðkæmur 
og kvikur gjaldmiðill sé ástæða þess að 
margir vilja færa sig frá auka-aðildinni 
að ESB og ganga í sambandið, geta þá 
tengt krónu við evru eða tekið upp evru 
síðar. Hver er þín skoðun á þeim mál-
um, getum við búið við minnsta gjald-
miðil í heimi án hafta og stýringar? 

„Ég held að við getum lifað hér 
ágætu lífi með krónunni og hún hef-
ur beinlínis hjálpað okkur við að ná 
þeim ótrúlega viðsnúningi sem orðið 
hefur hér í efnhagsmálum frá hruni; 
miklu hraðari og betri en t.d. í þeim 
evru-löndum sem urðu fyrir svipuð-
um hremmingum og við. Við þurfum 
hins vegar að ná betri tökum á ýms-
um þáttum sem leiða meðal annars 
af sér miklu hærri raunvexti hér en í 
nágrannalöndunum. Aðild að Evrópu-
sambandinu er hins vegar hvorki rétta 
né eina leiðin til þess - og ég tel Ísland 
miklu betur sett utan þess en inn-
an; sérstaklega núna þegar fullkomin 
óvissa ríkir um hvernig sambandið 
mun þróast eftir útgöngu Breta, sem er 
auðvitað ein mikilvægasta viðskipta-
þjóð okkar Íslendinga.“

En á þjóðin að greiða atkvæði um 
framhald viðræðnanna við ESB, og 
kjósa síðan um endanlegan samning, er 
það ekki lýðræðisleg leið að umdeildu 
máli sem gengur þvert á flokka?

„Ef þjóðin á að greiða atkvæði um 
eitthvað þá er það um hvort hún vill 
sækja um aðild að Evrópusambandinu 
eða ekki. Skilmálarnir liggja fyrir og 
eru óumsemjanlegir. Þetta er marg-
vottað og margstaðfest af Evrópusam-
bandinu sjálfu. Það eina sem hægt er 
að semja um er með hvað hraða þessir 
skilmálar taka gildi - innan þröngra 
marka þó. Síðasta ríkisstjórn fór í þessa 
vegferð umboðslaus og án þess að 
spyrja þjóðina - og henni dugði ekki 
heilt kjörtímabil til þess einu sinni að 
opna þá kafla sem voru þó eiginlega 
þeir einu sem þurfti að semja um, 
það er sjávarútvegur og landbúnaður. 
Það er bara ein rétt leið í þessu máli: 
ef meirihluti Aþingis vill sækja um 
aðild að Evrópusambandinu þá spyr 
hann þjóðina hvort hún sé sama sinnis. 
Ef meirihluti þjóðarinnar segir já þá 
sækir Ísland um aðild. Annars ekki. 
Það er ekkert til sem heitir að sækja 
um viðræður um aðild að Evrópusam-
bandinu. Það er ótrúlegt að það skuli 
enn vera stjórnmálamenn á Íslandi 
sem halda þessu fram þrátt fyrir að 
Evrópusambandið sjálft sé margbúið 
að hafna þessum skilningi.“

 bgs

Páll Magnússon vatt sér í framlínu íslenskra 
stjórnmála eftir langar feril í fjölmiðlun, meðal annars 
sem útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins. Páll vann afger-
andi sigur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins og leiddi 
síðan flokkinn til þess að vera sá stærsti í kjördæminu, 
sem hann hefur ekki verið frá 2007 en Samfylkingin 
og Framsókn voru stærstir flokka í Suðurkjördæmi 
í tveimur kosningum þar á eftir. Björgvin G. Sig-
urðsson, ritstjóri Suðra og fyrrverandi 1. þingmaður 
Suðurkjördæmis settist niður með Páli, 1. þingmanni 
kjördæmisins og ræddi við hann um framhaldið.
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Göngur og réttir
Ég var fyrsta konan til að fara á fjór-
hjóli í göngur á Skaftártunguafrétti. 
Það var 2004, ári eftir að ég fékk hjólið. 
Því var tekið eins og sjálfsögðum hlut 
að ég væri að smala á þessu farartæki 
… en það er auðvitað líkamlega krefj-
andi að vera á fjórhjóli á þessum erfiða 
afrétti sem er mjög stór, brattlendur og 
gilskorinn. Ég fékk bara aðstoð eins og 
hver annar nliði og mér var kennt að 
rata réttar leiðir á hjólinu.

Maður er aldrei látinn finna fyrir 
því hér í sveitinni að maður geti ekki 
eitthvað af því að maður er kvenmað-
ur. Þetta er allt sjálfsagt hér í nærsam-
félaginu. Það er frekar þegar fjær dreg-
ur að maður finni fyrir því að fólk sé 
hissa á einhverju sem kvenmaðurinn 
tekur sér fyrir hendur. 

Þegar maður er á fjórhjólinu, hvort 
sem það er á afrétti eða annars staðar, 
þarf maður auðvitað að vera gætinn 
og hugsa fram í tímann. Það hjálpar 
mér að ég hef gaman af því að vera á 
hjólinu. Gott hefði verið að venjast á 
það alveg frá því maður var krakki … 
þetta er ákveðin kúnst. 

Ég var fimmtán ára þegar ég fór 
fyrst á afrétt þannig að nú er ég búin 
að fara í næstum aldarfjórðung. Ég var 
gangandi og á hestum þangað til ég fór 
að fara á hjólinu. Mér finnst eins og ég 
sé núna fyrst að kynnast afréttinum 
almennilega, hann er gríðarstór auð-
vitað, Skaftártunguafréttur. Ég hafði 
heldur ekki farið á fjöll svo heitið gæti 
fyrr en ég var orðin fimmtán ára … 
komið einu sinni inn í Hóla. Það tek-
ur rosalegan tíma að kynnast vel öllu 
þessu flæmi. 

Já ég á mér uppáhaldsstað. Það er 
Hólmsárlónið og Svartahnúksfjöll. 
Hólmsá fellur úr Hólmsárlóni og lónið 
nær inn á Torfajökulssvæðið. Margir 
þekkja Strútslaug, það er heit laug 
sem er hægt að baða sig í, við norð-
urendann á lóninu. Þetta er algjörlega 
einstakt svæði, lónið er ofboðslega fal-
legt á litinn og breytilegt eftir því hvað 
það er mikill jökull í því. Það getur 
verið himinblátt, eða grænt, nú eða 
morautt. Algjör perla. 

Ég á það til að gleyma mér í nátt-
úruskoðun í miðri smalamennsku. Þá 
hef ég kannski freistast til að labba upp 
á hól til að skoða mig um. „Ertu ekki 
að koma Heiða?“ heyrist þá kannski 
í talstöðinni. Og ég þarf að snúa mig 
út úr málinu með því að þykjast hafa 
verið að hyggja að einhverju sérstöku: 

„Ætli það hafi verið svona mikið vatn 
þarna í fyrra!“ 

En það er í seinni söfnunum sem 
maður lærir betur að rata um svæðin 
og fær betra tóm til að skoða náttúr-
una. Þá eru fáar kindur eftir og oft 
meiri tími. Þá er það líka hagstætt við 
seinni söfnin að maður fer heim til sín 
á kvöldin. Mér leiðist heldur að vera í 
skálanum með tuttugu manns. Það á 
ekki við mig að vera með mannsöfn-
uði í fjallakofa, sama þótt mér líki við 

fólkið. Ég er prívatmanneskja og mér 
finnst gott að vera heima hjá mér á 
kvöldin í lazyboy og hafa mína sturtu 
og mitt rúm. Það er líka eitthvað 
kjánalegt við að vera í útilegu á túninu 
sínu, nánast. Þetta er örstutt heim að 
Ljótarstöðum, kannski 30 kílómetrar, 
en seinfarið. 

Í afréttinum núna var það sérstak-
lega skemmtilegt að Ásta systir kom 
með. En hún var fyrsta konan til að 
fara á afréttinn ásamt Höbbu á Snæ-

býli, 1977. Nú hafði Ásta ekki farið í 
34 ár, ekki síðan elsta barnið hennar 
fæddist. Það var rosalega gaman að 
hafa hana og sjá hvað hún naut sín. 
Við vorum líka svo heppin með veðr-
ið. Þetta var eins og á sólarströnd.

Það verður allt svo auðvelt þegar 
veðrið er gott. Það er margfalt minna 
álag en að vera í roki og slagveðri. Ef 
það rignir eitthvað að ráði fær maður 
pottþétt afréttarkvef. Maður er alltaf á 
móti rigningunni á hjólinu, það rign-

ir ofan í hálsmálið á manni og engir 
gallar halda vætunni úti, þannig að úr 
verður krónísk rassbleyta. 

Þetta er rigningarsamt svæði og 
þokugjarnt. Við lendum stundum í því 
að geta ekki smalað hálfan eða heilan 
dag. Það þýðir ekki að smala ef smal-
arnir sjá ekki frá sér, sjá ekki hvert féð 
er að fara. En við reynum að smala ef 
það er mögulega smuga. Það er svo 
áríðandi fyrir okkur að komast fram 
á föstudegi til þess að geta lokið rétt-

Hvað rekur unga konu til að 
gerast sauðfjárbóndi úr al-
faraleið í stað þess að verða 

fyrirsæta í New York? Keppa í rúningi 
og stunda fósturtalningar í kindum í 
stað þess að drekka í sig stórborgarlíf-
ið og slá í gegn á síðum glanstímarita?

Heiða er sannkallað náttúrubarn 
og er einyrki á Ljótarstöðum sem er 
efsti bær í Skaftártungu. Jafnframt því 
að sinna fimm hundruð fjár hefur hún 
barist fyrir tilveru sinni og sveitarinn-
ar fyrir austan – varið landið – svo öllu 
verði ekki fórnað fyrir fáein megawött; 
gljúfri, besta beitarlandinu – þar sem 
fyrst grær á vorin.

Í þessari stórmerkilegu bók dreg-
ur Steinunn Sigurðardóttir upp 
áhrifamikla mynd af sérstæðri kven-
hetju. Hér njóta sín allir helstu kostir 
Steinunnar sem höfundar; ísmeygileg 
kímni, leiftrandi stílgáfa, djúpt innsæi 
– og ást á landinu. 

Suðri fékk eftirfarandi kafla til 
birtingar úr þessari sérlega áhuga-
verðu og vel skrifuðu bók:

Heiða - fjalldalabóndinn

bókakafli:
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Heiða - fjalldalabóndinn

unum um helgina. Það kemur mikill 
mannskapur, sama fólkið ár eftir ár, 
sem vill halda helgina með okkur. Sem 
betur fer, því það er gríðarleg vinna að 
draga féð í sundur. Ef við bændurnir 
værum einir um þetta þá yrðum við 
ofboðslega lengi að þessu.

Við tökum yfirleitt núna for-
smölunardag þannig að við höfum 
tíma aukalega upp á að hlaupa. En 
það að lenda í því að hanga í kofanum 
heilan dag í myrkraþoku, það er alveg 
hrikalega skelfilega leiðinlegt. Svo illa 
með daginn farið að maður getur al-
gjörlega brjálast … að hanga bara og 
stara út í þokuna. 

Það er fimm til sexþúsund fjár sem 
fer á afrétt. Hluti af fénu er komið til 
byggða á undan þannig að við erum 
að rétta svona fimmþúsund fjár. Þetta 
er með stærstu afréttum og okkur ber 
að fara um öll svæði og tryggja að þau 
séu smöluð og hrein. Við smölum 
sem sagt Fögrufjöll milli Langasjáv-
ar og Skaftár, austur í Vatnajökul, og 
svo afmarkast afrétturinn af Tungnaá 
að norðanverðu, og að vestan eru 
það landamörk milli Skaftártungu 
og Landsveitar, allt í Torfajökul og 
Hólmsá. Eignarlönd Ljótarstaða og 
Búlands eru smöluð með afrétti, þau 
eru ógirt.

Mér finnst allt í lagi að vera á afrétti 
… það er gaman að smala … skemmti-
leg aðgerð, en það er líka á vissan hátt 
einsog hvert annað verkefni. Hvorki 
merkilegra né ómerkilegra en annað 
streð. Afrétturinn er alveg nauðsyn-
legur fyrir afkomu okkar, að sauðféð 
komist þangað á beit. Á haustin verð-
um við að standa saman sveitungarn-
ir. Þótt það sé verið að þrefa um allt 
mögulegt þess á milli, þá verða allir að 
leggjast á eitt á haustin, vera vinir og 
hjálpast að. Þetta hefur tekist.

Í þetta skipti eins og oft áður voru 
unglingar með okkur í smalamennsk-
unni. Það er mjög fínt að vinna með 
þeim. Þeir eru duglegir og leggja sig 
virkilega fram, og svo er þetta þrosk-
andi. En það er á ábyrgð okkar full-
orðna fólksins að unglingarnir hafi 
gaman af þessu … dragist ekki inn í 
gamlar erjur. Við eigum að passa að 
haga okkur eins og fólk. Mér er í blóð 
borið að vilja bera ábyrgð á þeim sem 
yngri eru. Mér finnst líka gaman að 
umgangast ungviðið því það er fjör, 
og ég vil alltaf hafa fjör, ekki bara á 
afréttinum heldur alltaf. Það er nógur 
tími að verða uppsperrtur af leiðind-
um og elli!

Afrétturinn er erfiður og mann-
skapurinn okkar rosalega harðsnúinn. 
Þetta eru langir dagar og mikil yfir-

ferð. Brött fjöll, mikið af gljúfrum og 
giljum. Þannig að það reynir mjög á 
göngumannskapinn. Fénaðurinn er 
ekki síður harðsnúinn en við smal-
arnir … og óþægur. En fénaður er 
mjög misþægur eftir landssvæðum, 
það fer eftir landinu sem hann geng-
ur á. 

Þetta landssvæði býður upp á 
óþægð. Það eru svo mikil undanfæri 
… svo mörg tækifæri til að sleppa. 
Rollurnar læra að þær geti mögulega 
sloppið …. við bændurnir hér eigum 
allir óþægðarpjásur og hlaupagásir. Í 
Þistilfirði, þar sem ég hef nokkrum 
sinnum smalað, hagar féð sér allt 
öðruvísi. Það er til dæmis ekki hægt 
að reka það yfir vatn. Ef það sér lækj-
arsprænu þá bara tekur það beygju. 
Þar telst sem sagt til tíðinda ef rolla 
fer ótilneydd yfir vatn, en á Skaftár-
tunguafrétti er féð rekið yfir ár og læki 
á hverjum degi. Ég hafði mjög gaman 
af því að smala í Þistilfirðinum með 
hesti og hundi. Það eru styttri göngur 
og auðveldari en á mínum afrétti. 

Ég er ekki með hundana mína 
með mér, ég vandi þá ekki á að vera 
á hjólinu … en hundar eru auðvitað 
ómetanlegir á afréttinum. Ella í Út-
hlíð á tvær tíkur, border collie-fjár-
hunda og hún er með þær báðar á 
fjórhjólinu. Það er alveg magnað að 
sjá strolluna. Tíkurnar eru í hálfkassa 
aftan á hjólinu og eru á mottu þannig 
að þær hafi spyrnu. Svo bara tolla 
þær. Ef rosalega mikið gengur á set-
ur Ella þær af. Það þarf náttúrlega að 
taka tillit til hundanna, það má ekki 
keyra alveg eins og vitleysingur með 
þá. Tíkurnar hennar Ellu nýtast mjög 
vel … það er fínt að geta til dæmis 
sent þær upp um brekkur. Við erum 

heppin með það í sveitinni að Jón 
Geir í Gröf ræktar hunda og temur 
… svo við höfum góða fjárhunda. En 
það er nú liðin tíð að allir séu að mæta 
með hunda eins og var. Sama þótt þeir 
gerðu ekki gagn. Og þetta var bjána-
meðferð á greyjunum … látnir liggja 
úti á nóttunni. Nú erum við bara með 
góða þjálfaða fjárhunda á afréttinum 
og þeir sofa inni.

Píla gamla hennar Ellu sefur upp í 
hjá okkur í kojunni. Það er notalegt að 
hafa hana og róandi að klappa henni 
á kvöldin. Píla átti að vera til fóta hjá 
okkur, en hún færir sig stöðugt upp 
á skaftið. Er komin á milli okkar og 
leikur þann leik að setja lappir í aðra 

og bakið í hina til að spyrna sér pláss. 
Þannig að við Ella erum komnar út á 
stokk og tíkin í miðju rúmi. Það fer 
vel um hana og við erum bara nokkuð 
góðar þrjár þarna í kojunni. 

* * *

Ég er alltaf í gúmmískóm, líka í 
göngum núorðið … nema ef það er 
grenjandi rigning og gallaveður eða 
skítmokstur. Ég á gönguskó og var 
alltaf í gönguskóm í lengri göngum, til 
dæmis í afréttinum, en hérna um árin 
þegar ég var að glíma við aukaverkan-
ir af depo-provera-lyfinu, áður en ég 
uppgötvaði hvað olli svæsnum slapp-

leikanum, hafði ég ekki afl til að lyfta 
gönguskóm og var alltaf að reka lapp-
irnar í jörðina af því að ég lyfti ekki 
nógu hátt. Svo var ég með stanslausa 
liðverki og ökklarnir svo aumir eins og 
öll önnur liðamót að ég þoldi alls ekki 
að skórnir þrýstu á. Þá fór ég að vera 
alltaf í gúmmískóm. Nú labba ég allt 
á þeim, allar ferðir með gönguhópn-
um mínum og hvaðeina. Fer reyndar 
í gönguskó eða stígvél seint á haustin, 
í þriðja safni til dæmis … þegar það 
er orðin hætta á snjó eða klamma eða 
gaddfrosinni jörð. Í svoleiðis aðstæð-
um, þegar hálkan er orðin mikil, þá 
eru gúmmískór beinlínis hættulegur 
fótabúnaður.

Tösku og hanskabúðin • Laugavegi 103, við Hlemm • 101 Reykjavík • Sími 551 5814 • www.th.is

Góðar jólagjafahugmyndir
Tölvubakpoki 
10.500 kr.

Herrahanskar 
4.900 kr.

Herraseðlaveski 
4.200 kr.

Dömutaska NYPD  
9.600 kr.

Mittistaska ADAX CPH 
14.900 kr.

Dömulúffur
4.900 kr.

„Maður er 
aldrei lát-

inn finna fyrir því 
hér í sveitinni að 
maður geti ekki 
eitthvað af því að 
maður er kven-
maður
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börnin í Barnaskólan-
um á Eyrarbakka og 
Stokkseyri héldu upp 

á baráttudag gegn einelti 8. 
nóvember sl. með eftirminni-
legum hætti.

Yngstu bekkirnir 1.-3. 
hafa síðustu daga verið að 
vinna verkefni tengt því. 
Þeim finnst að einelti eigi 
hvergi rétt á sér, hvorki á 
vinnustaðnum þeirra, í skól-
anum,  né annars staðar í 
samfélaginu. Til að vekja 
athygli á því hafa þau búið til 
og safnað saman í ofurlitlar 
hamingjukrukkur jákvæð-
um orðum sem þau fóru með 
með út í samfélagið  þennan 
dag og deila með fólkinu sem 
þar er.

Þau gera sér fulla grein fyr-
ir því að falleg og vinaleg orð 
og setningar eru best til þess 
fallin að nota í samskiptum 
fólks í leik og starfi. 

Þau mæltu með því að 
hamingjukrukkan verði sett 
á góðan stað í fyrirtækjunum 
sem þau heimsóttu þannig 
að fólk geti dregið sér miða 
út krukkunni í upphafi hvers 
vinnudags og látið fallega hugs-
un fylgja athöfnum dagsins. Síðan er 
miðanum aftur stungið í krukkuna og 

getur hann því komið öðrum að gagni 
síðar.

Eldri bekkir skólans 4.-10. bekkur 

nýttu eina  kennslustund þann 8. 
nóvember í það að ræða einelti og 
skoða nokkur stutt myndskeið um 
einelti. Hvernig þolanda einelt-
isins líður og hvernig við getum 
brugðist við til þess að viðkom-
andi líði betur í sínum skóla, á 
sínum vinnustað.

Nemendur fóru á nokkra staði í 
samfélaginu við ströndina. Farið var 
með Hamingjukrukkur í fangelsið að 

Litla-Hrauni og á leikskólana Brim-
ver og Æskukot. Einnig var farið í 
verslanirnar Skálann á Stokkseyri og 
Bakkann á Eyrarbakka. Eldri borgar-
ar svæðisins voru einnig heimsóttir 
en farið var með Hamingjukrukk-

ur á dvalarheimilin að Sólvöllum og 
Kumbaravogi.

Meðfylgjandi eru myndir af nem-
endunum að vinna við að útbúa sínar 
krukkur og úr heimsóknunum sem þau 
fóru í fyrirtækin og stofnanir á ströndinni.

baráttudagur gegn einelti í beS

Hafbókin – eða listin 
að veiða risaháfisk 
á gúmmíbáti fyrir 

opnu hafi árið um kring, 
eftir Morten A. Ströksnes 
var að koma í búðirnar frá 
bókaútgáfunni Bjarti.

Um bókina segir: Tve-
ir menn á litlum báti. 
Skrímsli í hafdjúpinu undir 
þeim. Gamlir vinir ásetja 
sér að veiða hákerlingu, 
sem heldur sig í djúpunum úti fyrir 
lítilli eyju, Skrova í Lófóten í Noregi. 
Leiðangur þeirra verður jafnframt 
uppspretta gjöfulla hugleiðinga um 
töfra fiskveiða og sögu hafsins, upp-

rifjun ævintýra úr heimi 
sjóferða og sjómennsku 
og miðlar einnig fróð-
leik, ljóðlist og goðsögn-
um. Allt er þetta skrifað 
af sterkri tilfinningu fyrir 
ríkidæmi hafsins og hin-
um margbreytilegu lífs-
formum sem þar þrífast.

Morten A. Ströksnes er 
blaðamaður og rithöfund-
ur. Hafbókin hlaut tvenn 

helstu bókmenntaverðlaun Noregs á 
liðnu ári, og hefur síðan komið út víða 
um heim við miklar vinsældir.

Hafbókin kemur út bæði innbund-
in og sem kilja.

Hafbókin – listin 
að veiða risafisk

m o r t e n  a .  s t r ø k s n e s

Hafbókin
eða listin að veiða risaháfisk
á gúmmíbáti fyrir opnu hafi 

árið um kring

Tveir menn á litlum báti. 
Skrímsli í hafdjúpinu undir þeim.

Gamlir vinir ásetja sér að veiða hákerl-
ingu, risavaxinn hvítan hákarl, sem 
heldur sig í djúpunum úti fyrir lítilli eyju, 
Skrova í Lófóten í Noregi. Leiðangur 
þeirra verður jafnframt uppspretta gjöf-
ulla hugleiðinga um töfra fiskveiða og 
sögu hafsins, upprifjun ævintýra úr heimi 
sjóferða og sjómennsku og miðlar einnig 
fróðleik, ljóðlist og goðsögnum. Allt er 
þetta skrifað af sterkri tilfinningu fyrir 
ríkidæmi hafsins og hinum margbreyti-
legu lífsformum sem þar þrífast.

Morten A. Strøksnes er blaðamaður og 
rithöfundur. Hafbókin hlaut tvenn helstu 
bókmenntaverðlaun Noregs á liðnu ári, 
og hefur síðan komið út víða um heim 
við miklar vinsældir.

★★★★★
„Hvílík veiðiferð!

Hér gengur allt upp með 
þeim hætti sem aðeins er 
á færi öndvegishöfundar“ 

Verdens GanG

„Frábær blanda fróðleiks, 
mannvits og veiðisagna. 

Bók sem er stútfull af 
þekkingu, frásagnargleði 

og sterkum náttúru-
lýsingum“

daGbladet

★★★★★
„Meistaraverk, ekkert minna“

berGens tidende

H
afbókin

fallegar og vandaðar jólagjafir fyrir börnin

Skólavörðustíg 5  •  101 Reykjavík  •  www.litiliupphafi.is 
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DONE BY DEER
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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
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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

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is

PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur
• Límmiðar 
• Plastkort

• Aðgöngumiðar
• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
AÐGÖNGUMIÐAR OG

MARGT FLEIRA....

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is
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fullrúar Félags íslenskra gull-
smiða hafa afhent Krabba-
meinsfélaginu 1,8 milljónir 

króna sem söfnuðust vegna sölu á 
viðhafnarútgáfu af Bleiku slaufunni 
í október. Um var að ræða hálsmen 
úr silfri gert í takmörkuðu upplagi. 
Lovísa Halldórsdóttir og Unnur Eir 
Björnsdóttir frá Félagi íslenskra gull-
smiða afhentu Kolbrúnu Silju Ásgeirs-
dóttur, kynningar- og fjáröflunarstjóra 
Krabbameinsfélagsins, styrkinn í gær í 
Húsi atvinnulífsins. Lovísa og Unnur 
Eir hönnuðu Bleiku slaufuna í ár að 
undangenginni hugmyndasamkeppni 
en þær lýsa formi slaufunnar þannig 
að hún  tákni stuðningsnetið sem mik-
ilvægast er þeim konum sem greinast 
með krabbamein - fjölskylduna og 

samfélagið. Allur ágóði af sölu slauf-
unnar í ár rennur til kaupa á endur-
nýjuðum tækjabúnaði sem er ætlaður 
til leitar að brjóstakrabbameini.

Félag íslenskra gullsmiða sam-
anstendur af 27 gullsmíðafyrirtækjum 
sem öll lögðust á eitt við að ná mark-
miði félagsins að selja viðhafnarút-
gáfuna í október. Arna Arnardóttir, 
formaður Félags íslenskra gullsmiða, 
segir ánægjulegt að gullsmiðir geti 
með þessum hætti stutt við starfsemi 
Krabbameinsfélagsins og um leið 
styrkt samstöðu meðal gullsmiða. 
„Að taka þátt í svona mikilvægu 
góðgerðarátaki sem snertir okkur öll 
þjappar okkur saman og sýnir að með 
góðri samvinnu getum við látið gott 
af okkur leiða. Það er gaman að segja 

frá því að þetta er í fimmta skipti sem 
félögin tvö hafa samstarf um hönnun 
Bleiku slaufunnar og sú hefð sem hef-
ur skapast með samstarfinu er einstök 
í heiminum. Það eru fjölmargir sem 
safna slaufunni ár frá ári og hróður 
íslenskra hönnuða berst langt út fyrir 
landsteinana. Frá því samvinnan hófst 
hefur Félag íslenskra gullsmiða safnað 
tæpum 7 milljónum króna sem hafa 
runnið beint til Krabbameinsfélags-
ins.“

Á meðfylgjandi mynd tekur Kol-
brún Silja Ásgeirsdóttir (t.v.), kynn-
ingar- og fjáröflunarstjóri Krabba-
meinsfélagsins, við styrknum frá 
Lovísu Halldórsdóttur og Unni Eir 
Björnsdóttur sem hönnuðu Bleiku 
slaufuna í ár.

Gullsmiðir söfnuðu 
1,8 milljón króna fyrir 
Krabbameinsfélagið

Söng- & leikkonunarnar Karitas 
Harpa & Kolbrún Lilja munu í 
desember fara víða um Suður-

land með einstaklega notalega, lág-
stemmda og hátíðlega jólatónleika. 
Þær eru báðar mikil jóla börn og vilja 
að allir hafi tök á að upplifa jólastemn-
ingu, því verður aðgangseyrir alger-
lega undir hverjum og einum komið. 
Áætlað er að tónleikarnir standi í 
rúmlega klukkustund. 

Stað- og  
tímasetningar
7. des - Hrunakirkja - 20:30
8. des - Skyrgerðin Hveragerði - 20:30
10. des - Þorlákshafnarkirkja - 16:00
10. des - Sólon reykjavík - 20:00
13. des - Eyrarbakkakirkja - 20:30
14. des - Villingaholtskirkja - 20:30
15. des - Skálholtskirkja - 20:30
16. des - Selfosskirkja - 20:30
17. des - Víkurkirkja - 20:30
18. des - Sórólfshvolskirkja Hvolsvelli - 20:30
19. des - Safnaðarheimilið Hellu - 20:30
21. des - Kirkjubæjarklaustur kapella - 20:30

Jólastund með Karitas 
Hörpu og Kolbrúnu Lilju

Vandaðir
krossar á leiði

Íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

Leiðiskrossar 12 volt, 
24 volt og 32 volt.

Vönduð íslensk framleiðsla.

Skemmuvegi 34 - 200 Kóp.
Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996

Jólaskeiðin 2016 
Hin eina sanna
Smíðuð úr 925 sterling silfri • 70 àra saga

Fæst aðeins  í verslun
Guðlaugs A. Magnússonar
Skólavörðustígur 10 • 562 5222

17.900 kr.
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skriftadeild DV skellir í 
skemmtilegt áskriftartilboð 
sem gæti hentað vel fyrir jólin. 

Með áskrift að DV fylgir Playstation 4 
leikjatölva ásamt vinsælum tölvuleik. 
Nánar tiltekið hljóðar tilboðið þannig 
að með því að gerast áskrifandi  að DV 
með skuldbindingu í 36 mánuði fær 
áskrifandi splunkunýja PS4 leikjatölvu 
með 1 TB disk og tölvuleikinn vinsæla 
Call of Duty Infinite Warfare. 

Áskriftin felur í sér að blaðið er sent 
heim til áskrifanda sem auk þess hef-
ur netaðgang að dv.is. Dv.is er þriðja 
vinsælasta vefsvæði landsins en stór 
hluti af efninu þar er áskriftarbundinn. 

Með netaðgangi fær áskrifandi aðgang 
að greinum í fullri lengd auk þess sem 
hann getur hlaðið niður PDF af blaðinu.

Lesendum DV hefur fjölgað mjög 
undanfarin misseri enda þykja bæði 
blaðið og vefurinn dv.is flytja afar 
áhugavert og fjölbreytt efni. Ritstjórar 
eru Kristjón Kormákur Guðjónsson 
og Kolbrún  Bergþórsdóttir Lesendur 
DV eru á öllum aldri en fyrir marga 
sem taka tilboðinu er áhugaverð-
ur kostur að nýta PS4 tölvuna og 
tölvuleikinn til jólagjafa. 

Áskriftarverðið er 3.190 kr. á 
mánuði auk færslugjalds Valitors. 
Binditími er 36 mánuði. 

fréttatilkynning:

Kennarar á Hellu 
afhenda yfirlýsingu 
til sveitarstjórnar
„Krafa frá kennurum  
til sveitarfélaga“
Í ályktuninni segir: 

Við, grunnskólakennarar á Ís-
landi, krefjumst þess að sveitarfélög-
in á landinu bregðist án tafar við því 
alveralega ástandi sem skapast hefur 
í skólakerfinu vegna hættulegra og 
rangra áherslna í kjarastefnu sveitar-
félaga gagnavart grunnskólakennur-
um. Laun kennara eru of lág og valda 
því með öðru að grunnskólakerfið er 
ekki lengur sjálfbært. Þeir kennar-
ar sem nú starfa í grunnskólunum 
njóta mun verri kjara en samanburð-
arhópar og raunar töluvert lægri kjara 
en almennt tíðkast á landinu. Nú 
eru samningar okkar lausir og hafa 
verið lengi. Mánuðum saman hafa 
sveitarfélögin haft tíma og tækifæri 
til að bregðast við bráðum vanda. 
Ekkert bólar á viðbrögðum og samn-
inganefnd sveitarfélaga virðist enn 
ekki hafa umboð til neins nema að 
endurtaka leikinn frá því í sumar og 
bjóða áfram óboðleg kjör.

Margir fulltrúar sveitarfélaga hafa 
gengist við því á síðustu árum að laun 
kennara séu allt of lág. Hin lágu laun 
hafa verið réttlætt með því að sveitar-
félögin hafi ekki efni á betri kjörum. 
Með því er í raun verið að segja að 

sveitarfélögin séu ófær um að reka þá 
grunnþjónustu sem þau hafa tekið að 
sér fyrir íbúa þeirra. 

Slíkt gengur auðvitað ekki til 
lengdar. Við aðstæður sem þessar 
mun grunnþjónustan bíða skaða eða 
eyðileggjast með öllu. Árum saman 
hafa kennarar þurft að bæta fyrir 
getuleysi sveitarfélaga við að reka 
grunnskólann með ásættanlegum 
hætti. Nú er hinsvegar orðið ljóst að 
kennarar geta ekki lengur komið í veg 
fyrir að skólakerfið lendi í stórhættu. 
Nýir kennarar fást ekki til starfa, eldri 
kennarar heltast úr lestinni eða hverfa 
til annara starfa – og þeir sem eftir 
standa munu ekki anna öllum þeim 
brýnu verkefnum sem fylgja grunn-
skólastarfi í landinu.

Kennarar hafa því aðeins tvo kosti. 
Að yfirgefa skólana og afhjúpa þannig 
endanlega þá skammsýni og hyskni 
sem einkennir störf sveitarfélaga á 
þessu sviði – eða stíga fram, draga 
sveitarfélögin til ábyrgðar fyrir stöð-
unni sem upp er kominn og krefjast 
viðbragða.

Með undirskrift okkar á þennan 
lista gerum við það síðarnefnda. Yfir-
lýsingunni fylgdu undirskriftir undir-
skriftir 3144 grunnskólakennara af 
öllu landinu.

magnað áskriftartilboð:  
DV, PS4 tölva og  
vinsæll tölvuleikur

ágúst 
Sigurðsson, 
sveitarstjóri 
rangárþings 
ytra tekur við 
yfirlýsingunni.

tónlistarkennarar við Tón-
listarskóla Árnesinga héldu 
opinn fund með foreldrum 

og sveitarstjórnarmönnum þann 17. 
nóvember þar sem þeir kröfðust þess 
að njóta jafnræðis á við aðra kennara, 
en laun þeirra eru t.d. um 15% lægri 
en grunnskólakennara, eftir nokkur 
ár í starfi, og þá hefur dregið úr ný-
liðun í stéttinni.

Fundurinn samþykkti eftirfarandi 
ályktun: 

„Kennarar Tónlistarskóla Árnes-
inga harma það frost sem ein-
kennt hefur kjaraviðræður samn-
inganefndar sveitarfélaga (SNS) við 
FT (Félag kennara og stjórnenda 
í tónlistarskólum). Um leið lýsa 
kennarar yfir áhyggjum af áhrifa-
leysi sveitarfélaga á gang viðræðna 
þar sem umboðið er alfarið framselt 
í hendur SNS. Framganga SNS getur 
valdið sveitarfélögunum ómældum 

skaða. Ef fer sem horfir, að tónlistar-
skólakennarar haldi áfram að dragast 
aftur úr í launakjörum miðað við 
önnur aðildarfélög KÍ , er hætt við 
að þeir hverfi til annarra starfa og 
að það hafi áhrif og bitni á tónlistar-
fræðslu komandi ára. Það sem tekið 
hefur áratugi að byggja upp, má eyði-
leggja á örskotsstundu.  

FT-kennarar hafa nú verið samn-
ingslausir frá 1. nóvember 2015 sem 

er óásættanleg staða fyrir þennan 
fámenna kennarahóp. Fyrir hrunár-
ið 2008 voru laun tónlistarkennara 
á pari við laun annarra kennara í 
landinu, en FT missti úr eina kjara-
samningalotu það haust. Þar við 
situr og hefur ekki tekist að leiðrétta 
launamuninn, nú átta árum síðar. 

Krafa tónlistarskólakennara er 
hógvær, að njóta sömu launakjara og 
kennarar við aðrar skólagerðir.“

tónlistarkennarar 

KRefJaSt 
JafnRæðiS 
í launuM

örlygur benediktsson, tónlistarkennari ásta S. Stefánsdóttir, framkv.stj. árborgar

STAÐA ÞJÓÐGARÐSVARÐAR Á VESTURSVÆÐI  
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

MEÐ STARFSSTÖÐ Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI ER LAUS TIL UMSÓKNAR

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði  
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri  

(samkvæmt lögum nr. 60/2016, með síðari breytingum og reglugerð nr. 608/2008).  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 5. desember nk.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, 
thordur@vjp.is eða í síma 575 8400.
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HELSTU VERKEFNI:

•  Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
 þjóðgarðsins.
•  Umsjón með daglegum rekstri á rekstrarsvæðinu
 og ábyrgð á að hann sé innan heimilda.
•  Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða.
•  Samskipti við hagsmunaaðila.
•  Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa
 á nærsvæði við Kirkjubæjarklaustur.
•  Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu
 og fræðslu.
•  Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
•  Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir 

vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

HÆFNISKRÖFUR:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekking og reynsla af umhverfismálum
 og náttúruvernd.
•  Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
•  Þekking og/eða reynsla af fræðslu til mismunandi
 hópa. Þekking á náttúrutúlkun og landvörslu
 er kostur.
•  Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna
 er kostur.
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
•  Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari
 tungumálakunnátta er kostur.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

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

Hægt er að lengja húsið að vild með því að 
bæta við einingum í miðju þess.

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í ágúst 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 
FERÐAÞJÓNUSTU

ÍSLENSK HÚS SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi Forsniðin einingahús       

Fljótleg í uppsetningu

Traust - Hagkvæmni - HönnunTraust - Hagkvæmni - Hönnun



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
24. nóvember 2016 

20. tölublað, 2. árgangur 

Lóuungi og 
tröllastrákur
Tröllastrákurinn læknar hrekkju-
svín er ný bók eftir þá vinsælu fjöl-
miðlakonu og rithöfund Sirrý, Sig-
ríði Arnardóttur. 
Tröllastráknum 
Vaka og Sögu vin-
konu hans finnst 
fátt skemmti-
legra en að smíða 
kofa og það er 
alltaf eitthvað 
spennandi að 
gerast í litla kofa-
þorpinu þeirra. Hrekkjusvín vinna 
skemmdarverk á kofunum í skjóli 
nætur og Vaki og Saga fyllast reiði 
og örvæntingu. Óvæntur atburður 
verður síðan til þess að allir þurfa að 
standa saman og hjálpast að.

Tröllastrákurinn læknar hrekkju-
svín er í senn spennandi og lærdóms-
rík bók eftir Sigríði Arnardóttur, Sirrý, 
skreytt líflegum og grípandi myndum 
Freydísar Kristjánsdóttur. Bókinni 
fylgir geisladiskur þar sem Kristján 
Franklín Magnús leikari les söguna.

Lói – Þú flýgur aldrei einn er ný 
barnabók úr smiðju GunHil. Óvænt 
atvik verða til þess að lóunginn Lói 
verður eftir þegar langbesta vinkona 
hans, Lóa Vera, flýgur suður um höf 
með hinum farfuglunum um haustið. 
Lói er staðráðinn í að berjast fyrir lífi 
sínu og hitta Lóu Veru aftur um vorið. 
Hann lendir í ýmsum hremmingum 
og þarf að kljást við ótal ógnir; fálk-
ann Skugga og fleiri rándýr sem vilja 
koma honum fyrir kattarnef og ekki 
síst ískaldan heimskautaveturinn. 
Með hjálp nýrra vina tekst honum hið 
ómögulega – og meira en það!

Í framleiðslu er alþjóðleg stórmynd 
eftir þessari spennandi og hugljúfu 
sögu. Hún kemur úr smiðju þeirra 
sömu og gerðu Þór – Hetjur Valhallar 
sem er mest sótta íslenska kvikmyndin 
utan landsteinanna. Bókin kemur 
einnig út með enskum texta og ber þá 
titilinn Ploey – You never fly alone.

HEIÐA EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

Fyrirsætan sem gerðist sauðfjárbóndi á afskekktum bæ og baráttukona fyrir náttúrú Íslands.
Í þessari stórmerkilegu bók dregur Steinunn Sigurðardóttir upp áhrifamikla mynd af sérstæðri 
kvenhetju. Hér njóta sín allir helstu kostir Steinunnar sem höfundar; ísmeygileg kímni, 
leiftrandi stílgáfa, djúpt innsæi – og ást á landinu.

FYRIRSÆTA OG
FJALLDALABÓNDI!

Mögnuð ævisaganáttúrubarnsinsHeiðu Ásgeirsdótturá Ljótarstöðumí Skaftártungu.

Fimmtudaginn 24. nóvember í Bókakaf�nu á Selfossi kl. 20:00
Sunnudaginn 27. nóvember í Kötlusetrinu, Vík í Mýrdal kl. 17:00
Sunnudagskvöldið 27. nóvember í Hofgarði í Öræfum kl. 20:00
Mánudaginn 28. nóvember á Hala í Suðursveit kl. 14:00
Mánudagskvöldið 28. nóvember í Nýheimum, Höfn kl. 20.00

Steinunn og Heiða
kynna bókina
á Suðurlandi!

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjöf sem lifnar við!

Gjafakort
Borgarleikhússins


