
LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

 32“ kr. 64.900.- / 40“ kr. 89.900.- 
/ 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 149.900.-

K5505

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 149.900.-
 / 55“ kr. 179.900.- /  65“ kr. 309.900.-

KU6405/6475

Jólagjafir heimilisins

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

43“ kr. 129.900.- / 49“ kr. 159.900.- 
/ 55“ kr. 189.900.- /  65“ kr. 309.900.-

KU6655/6505

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

BÍLDSHÖ 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

B Í L DSHÖF ÐA 1 2  -  1 1 0  R E YK J AV Í K  -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.S KO RRI.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

BÍ L DSHÖ FÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  W W W.S KORRI.I SJötunn-vélar ehf – Austurvegi 69 – 800 Selfossi – sími: 4800 400 – www.jötunn.is
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Einfari og Hestvík 
– Ritdómar

Hátíð hins hógværa 
konungs – jólahugvekja

„Hveragerði 
sjálfsagt sögusvið“
Guðrún Eva Mínervudóttir ræðir um nýju bókina og lífið 
í blómabænum við Suðra, bls. 6.

Mynd: Vera Pálsdóttir.

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
TOURIST

STOFA

BOARD

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

H
ön

n
u
n
: 

P
O

R
T 

h
ön

n
u
n

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

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

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

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048
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Össur Skarphéðinsson skrifar:

Meistari Hrafn 
- engum líkur!
Hrafn Jökulsson, forseti 

Hróksins, dvaldi löngum á 
Balkanskaga 1991-93 meðan 

stóð á síðustu stórstyrjöld í Evrópu þegar 
Júgóslavía Títós var að liðast sundur. 
Hingað heim sendi hann ógleymanlegt 
efni á fjölmiðla, og er líklega magnaðasti 
stríðsfréttaritari Íslendinga fyrr og síðar. 
Heimkominn birti hann ljóðabókina 
"Þegar hendur okkar snertast." Hún er 
í senn spegill á kvöl þeirra sem upplifðu 
hryllinginn þegar tugir þúsunda voru 
myrtir og pyntaðir með köldu blóði í 
þjóðernishreinsunum, en um leið heitur 
óður til ástarinnar. - Nú hefur Hrafn 
endurútgefið þessa einstöku ljóðabók, 
sem ég las aftur og aftur á sínum tíma. 

- Það er engu logið á meistara Hrafn - 
hann er engum líkur!“

Bókina má nálgast hjá höfundi, til 
dæmis í gegnum facebook síðu hans.

Nýtt Siðfræðikver 
Vilhjálms komið út
Út er kominn bókin Siðfræði-

kver eftir Vilhjálm Árnason 
prófessor í heimspeki, en 

hann hefur um árabil verið einn af 
áhrifamestu fræðimönnum landsins, 
ekki síst þegar kemur að viðkvæm-
um álitaefnum siðfræðinnar, sem allt 
mannlegt samfélag hvílir á.

Í bókinni færir Vilhjálmur rök fyr-
ir því að siðferðilegar rökræður séu 
skynsamleg leið til þess að jafna sið-
ferðilegan ágreining. Ennfremur sýnir 
hann fram á að hægt sé að rökstyðja 
siðferðilegar ákvarðanir með tilvísun í 
verðmæti og siðalögmál sem eru hafin 
yfir einstaklingsbundinn smekk, án 
þess að hafna í siðferðilegri lögmáls-
hyggju.

Siðfræðikver kynnir fyrir lesend-
um hvernig þessi tvö fyrirbæri, rök-
ræður og ákvarðanir, eru höfuðatriði í 
siðferðilegu lífi og að þau eru samofin. 
Háskólaútgáfan gefur bókina út sem 
er ein ein af athygliverðustu bókum 
ársins fræðilegs efnis. Vilhjálmi er 

einkar lagið að setja fræði sín fram 
á skiljanlegan og skemmtilegan hátt, 
enda lipur penni og annálaður kennari 
um langt árabil. Bókin er mikill feng-
ur öllu áhugafólki um samfélagsmál, 

ekki síst þeim sem hafa áhuga á að 
kafa undir yfirborð umræðunnar og 
komast nær kjarna málsins.

bgs

Uniconta og 
TRS í samstarf
Samfara skýjavæðingu upp-

lýsingatækninnar standa flest 
fyrirtæki frammi fyrir því að 

þurfa að uppfæra bókhaldskerfin 
á næstu misserum og það er okk-
ur sönn ánægja að geta boðið okkar 
viðskiptavinum okkar fullkomið bók-
haldskerfi í skýinu gegn föstu lágu 
áskriftargjaldi“, segir Gunnar Bragi 
Þorsteinsson framkvæmdastjóri TRS 
um samstarfið við Uniconta sem var 
kynnt í vikunni en TRS hefur um 
árabil rekið afar öfluga og alhliða 
þjónustu á sviði upplýsingatækni.

„TRS er leiðandi fyrirtæki í upp-
lýsingatækni og mikill fengur fyrir 
okkur að fá þá til samstarfs. Við telj-
um að samstarfið verði báðum fyr-
irtækjum og viðskiptavinum þeirra 
til mikilla heilla“, segir Ingvaldur 
Thor Einarsson framkvæmdastjóri 
Uniconta á Íslandi.

Uniconta er nýjasta bókhalds-
kerfið úr smiðju Erik Damgaard sem 
leiddi hönnun heimsþekktra lausna 
eins og Dynamics Ax og Concorde 

XAL. Uniconta fellur vel að þörfum 
smærri fyrirtækja og býður upp fjár-
hags-, birgða og verkbókhald, CRM 
og einfaldar tengingar við önnur kerfi. 
Öll gögn eru vistuð í öruggu umhverfi 
í skýinu og notendur vinna í biðlara 
á tölvu eða snjalltæki. Uniconta 
var hleypt af stokkunum á Íslandi í 
október síðastliðnum og síðan þá hef-
ur fjöldi notenda vaxið dag frá degi.

TRS var stofnað af Gunnari Braga 
Þorsteinssyni árið 1995 og hefur frá 
upphafi þjónað einstaklingum, fyrir-
tækjum og stofnunum með tölvu- og 
fjarskiptabúnað. Fjöldi starfsmanna 
TRS hefur vaxið ár frá ári og starfa 
nú 26 manns hjá fyrirtækinu. Undan-
farin þrjú ár hefur fyrirtækið fengið 
útnefningu CreditInfo sem fram-
úrskarandi fyrirtæki og hefur hlotið 
alþjóðlegu öryggisvottun ISO/IEC 
27001:2013. Starfsmenn TRS hafa 
margvíslega sérmenntun og hafa 
hlotið viðurkenningar frá aðilum 
eins og Microsoft, HP, Cisco, Redhat, 
Linksys og APC.

Undirbúningur að 
áramótabrennum hafinn

Starfsmenn áhaldahúss Ár-
borgar vinna að því að safna 
ólituðu timbri í áramóta-

brennur sveitarfélagsins. Á heima-
síðu sveitarfélagsins segir að nokkuð 
hafi borið á því að efni sem óheim-
ilt er að brenna á áramótabrennum 
hafi ratað í kestina, s.s. húsgögn o.fl. 
Slíkt kallar á kostnað af hálfu sveitar-
félagsins við að fjarlægja þennan 
úrgang og er sú hætta að auki fyrir 
hendi að sveitarfélagið fái ekki til-
skilin leyfi frá Heilbrigðiseftirliti 
Suðurlands til að halda áramóta-
brennur. Athygli er því vakin á að 
það er með öllu óheimilt að losa úr-

gang í brennustæðin. Íbúum og fyr-
irtækjum er bent á að sorpmóttaka 
sveitarfélagsins er á gámasvæðinu 
við Víkurheiði og er það opið frá kl. 
13 til 17 alla daga nema sunnudaga.

Opið hjá 
Elfari Guðni 
um helgar til jóla

Opið verður í Svartakletti, 
vinnustofu og sýningarsal 
Elfars Guðna Þórðarsonar,

í Menningarverstöðinni Hólma-
röst á Stokkseyri, allar helgar til jóla kl. 
14:00 - 18:00

(lokað laugardaginn 17. desember)
Allir hjartanlega velkomnir.

Mynd: björn Ingi bjarnason.

GUNNaR BRaGi OG iNGValdUR THOR.

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

Flott jólaföt föt, fyrir flottar konur
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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

Hvíldarsófar í miklu úrvali

Gæðarúm frá Danmörku

Gæðarúm frá Belgíu

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

Opið alla daga

fram að jólum

Erum í jólaskapi!

Áttu von 

á gestum?

CALIA svefnsófi
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Ár trúðsins
Uppgangur nýfasista og þjóðernissinnaðra popúlista hefur verið 

ævintýralegur árin eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna, þó Ísland 
sé blessunarlega eitt fárra landa að mestu ósnortið af þeirri and-

styggilegu pólitík. Stærsta breytingin á landslagi stjórnmálanna hér heima 
er sú að enn á ný eru sósíaldemókratar skiptir í marga flokka og hreyfingar, 
og eru fyrir vikið sundraðir og áhrifalitlir.

Í samanburði við þá herskáu hægri stefnu sem vinnur nú lönd víða 
um vesturheim eru íslensku flokkarnir þeim megin 
miðjunnar nokkuð hófsamir. Þó þeir standi oft 
vörðinn um sérhagsmuni og aukinn einkarekstur.

Sigur Alexanders Van der Bellen, frambjóð-
enda græningja, á Norbert Hofer, Frelsisflokknum, 
í endurteknum forsetakosningum í Austurríki var 
óvænt viðspyrna frá vinstri og vonandi til marks 
um að bylgja þjóðerishyggjunnar sé í rénum, en lík-
ast til er þess talsvert að bíða.

Þetta var ár trúðsins í pólitíkinni. Donald 
Trump og Boris Johnson áttu sviðið með innihaldslausum vinsældar full-
yrðingum sem féllu vel í kramið hjá vonsviknum kjósendum, þar sem alið 
var á öfund og ótta við það útlenda. Þegar Trump var kominn með lyklana 
af Hvíta húsinu og Boris með Brexit í höfn blasti við að á bak við skrumið 
var ekkert plan. Hópum var att saman, hræðsluáróður rekinn grimmt og 
fullyrt að gamla England og mátttugri Ameríka kæmu aftur ef hófsemd og 
samvinnu yrði vikið til hliðar og öfgar og einangrun tæki við.

Ekkert er fjær sanni. Alþjóða-og tæknivæðingin hefur fækkað störfum 
og fært þau til með afgerandi hætti á liðnum árum og erfitt að vinda ofan af 
þeirri þróun. Verkefnið er miklu frekar að horfast í augu við breytingarn-
ar og vinna sig að lausn á því að gervigreind og tækniþróun mun áfram 
fækka störfum í stórum stíl á komandi árum. Hvort bregðast þurfi við því 
með borgaralaunum eða annarskonar afkomutryggingu er stóra úrlausn-
arefni næstu ára. 

Margt bendir til að þjóðernissinnar og nýfasistar muni vinna stóra 
sigra í mikilvægum kosningum á næsta ári. Þjóðernissinninn Marine Le 
Pen er í vænlegri stöðu til að vinna frönsku forsetakosningarnar og Trump 
tekur völdin í Bandaríkjunum í janúar. Þetta er hættuleg þróun sem gref-
ur undan lýðræðinu og tiltrú kjósenda á því og afleiðingarnar geta orðið 
alvarlegar.

Þverbrestir markaðshyggjunnar leiddu til alþjóðlegrar kreppu fyrir átta 
árum og úrræðaleysi hefðbundinna og hófsamari flokka gagnvart henni 
skóp jarðveg fyrir lýðskrum og þjóðernishyggju. Vonandi tekst stjórn-
málahreyfingum samvinnu og félagslegs réttlætis að ná vopnum sínum og 
bylgja nýfasisma hjaðni en því fer fjarri að það blasi við nú í árslok 2016.

Lýðræðissinnaðra velferðarflokka bíður það verkefni að endurvinna 
traust vinnandi fólks á ný og færa pendúlinn frá hægri öfgum yfir á hina 
hófsömu miðju félagslegra lausna og mannúðar, þvert á landamæri.
 Björgvin G. Sigurðsson

lEiðaRi
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FRíBLAðiNU ER dREiFT í 10.500 EiNTÖkUM  
Á ÖLL HEiMiLi Á SUðURLANdi. 

Donald og boris eru 
sigurvegarar ársins og 

merkisberar popúlismans.

Jólahugvekja eftir séra Guðbjörgu Arnardóttur:

HáTíð HiNS 
HóGVæRa 
kONUNGS
Ég held alltaf upp á eina minn-

ingu sem ég á frá því fyrir fáum 
árum og hefur í raun ekki 

neitt með aðventu að gera en átti sér 
stað á aðventu.  Ég fór á frumsýningu 
myndarinnar Vatnalíf, heimildarmynd 
um Veiðivötnin sem hann Gunnar 
Sigurgeirsson ljósmyndari á Selfossi 
gerði. Þangað voru mættir ýmsir hags-
munaðilar og einnig þau sem vissu 
að þau kæmi jafnvel fyrir í myndinni. 
Fólk var spennt að sjá útkomuna og 
afraksturinn.  Í einum hluta myndar-
innar ríkti mikil eftirvænting.

 Þar var fjallað um eftirvæntingu 
í loftinu á opnunardegi Veiðivatna.  
Þangað voru mættir gleðbeittir veiði-
menn sem biðu þess að taka fram 
stöngina og kasta út í, í þeirri von 
um að hann biti á. Slík var spennan 
að menn voru fyrir hádegi komnir í 
vöðlurnar og veiðivestin þrátt fyrir 
að veiðin hæfist ekki fyrr en um þrjú-
leytið. Á hárréttum tíma var stefnan 
tekin á ákveðið vatn og þar stilltu þeir 
sér upp með nokkurra metra millibili 
og út var kastað. Þeir litu glaðir en 
örlítið órólegir í kringum sig, skyldi 
hann bíta hjá þessum og hvað skyldi 
hann taka í dag? Um leið og sá fyrsti 
var komin á land mátti sjá gleði úr 
andlitum allra viðstaddra veiðimanna, 
sá fyrsti var komin og þó hann hafi 
kannski ekki verið sá stóri var glaðst 
því jafnvel var von á fleirum.

 Aðventan er eftirvænting, upphaf 
þess að eitthvað er í vændum, eitt-
hvað stórfenglegt og mikið. Við erum 
enn að reyna að undirbúa okkur fyrir 
jólin, það eru fáir sem í dag fasta eða 
draga við sig í mat og drykk eins og 
áður var gert til þess að láta sig hlakka 
til, njóta þess að finna áþreifanlega 
fyrir því þegar hátíðin gekk í garð. Við 
erum meira í því að skreytum, gerum 
okkur dagamun á ýmsan hátt og fjarri 
því að við höldum aftur að okkur í 
vellystingum og suum okkar glepjast 

af of miklu.  En við megum minna 
okkur á að það þarf ekki að standa 
í neinu tilstandi nema því sem við 
viljum og ætti að vera í anda þess 
sem við væntum, hógværðin á 
betur við en hún er ekki alltaf það 
sem ræður.

 Þessi hátíð hins hóværa konungs 
snýst á köflum upp í andstæðu sína í 
ofgnótt. Það er einnig þannig í veiði-
nni að þó veiðimaðurinn hlaði á sig 
græjunum og eigi allt af öllu þá dugir 
það ekki til neins þegar á hólminn er 
komið. Heldur það að hlusta á nátt-
úruna og sjá hvernig vindarnir blása, 
þekkja vötnin og þá kannski bítur 
hann á agnið.

 Á aðventu erum við hvött til þess 
undirbúa okkur vera vakandi fyrir 
nærveru Jesú og þegar hann kemur og 
fæðist á jólum. En kemur Jesú aftur, 
hvernig kemur hann, hvar er hann? 
Ég man eftir því hversu óyfirstígan-
lega kúttlegt það var einu sinni út í 
búð á Hellu þegur ég heyrði kallað á 
eftir mér:  ,Mamma, mamma þarna er 
Jesú.“ Ég held að við verðum einmitt 
að vera vakandi hvern dag, hverja 
stund til þess að sjá Jesú og hann er 
allt öðruvísi en við höldum. Hvar er 
hann. Er hann í jólaljósi?  Er hann í 
mandarínu? Er hann í piparköku? Er 
hann í barninu sem kvíðir, þeim sem 
gráta af sorg og sársauka í veikindum 
sínum, í einmanaleika? Já við öllu 
þessu, Jesú er allt og alls staðar, við 
verðum að vera opin fyrir því að sjá 
hann, vera vakandi fyrir því nærveru 
hans, því sem er heilagt. 

 Mér finnst ég vel vakandi í Veiði-
vötnum, upp á fjöllum, í náttúrunni 
og skynja þar þar sem mér finnst 
vera eitthvað heilagt og guðlegt. Ég 
hlakka til og vænti þess yfir vetrartí-
mann að komast að sumri í Veiðvötn 
og í hálendisferðir. Ég er viss um að 
við eigum öll okkar misjöfnu eftir-
væntingu og undirbúum á margvís-

legan hátt það sem seinna verður að 
hátíð.  En megi öll okkar tilhlökkun 
og eftirvæntin minna okkur einnig 
á að njóta þess sem hver dagur, hver 
stund bíður upp á. Að bíða heldur ekki 
um of einhvers sem kannski verð-
ur ekki heldur vera vakandi yfir því 
sem er hér og nú. Við biðjum Jesú að 
koma í hjarta okkar, vekja með okkur 
eftirvæntingu, von, hjálpa okkur að 
sjá hver eru raunveruleg gæði, raun-
verulegar gæðastundir. Jesú kemur 
í hjarta okkur, það er öruggt, líklega 
hljóðlega en af öruggum krafti. Krafti 
sem megnar að kveikja von og eftir-
væntingu í myrkri.  Krafti sem er eins 
og sú tilfinning að standa á fjöllum, 
einn við vatn og öll veröldin hljóðnar 
gagnvart hinum innri söng náttúr-
unnar. Krafti sem fleytir okkur í gegn-
um erfiða daga, krafti sem við erum 
minnt á aftur og aftur á aðventu og 
við bíðum þess að heyra hinar góðu 
fréttir.

 Við megum treysta því að Jesú nær 
með öllum ráðum að kveikja í hjört-
um okkar alltaf á einhvern hátt aftur 
og aftur það ljós sem aldrei slokkn-
ar, það ljós sem lýsir í hvaða myrkri 
sem er, hversu myrkt sem það er. Ljós 
vonarinnar, ljós lífsins.  Verum vak-
andi fyrir loga þess að hann slokkni 
ekki.  Vökum, bíðum, væntum, von-
um, hann kemur og er kominn.

 Guð gefi ykkur gleðilega aðventu, 
nóg af raunverulegum gæðastundum 
og þegar hátíð gengur í garð megi hún 
verði ykkur gleðileg og hið komandi 
ár farsælt.

 Séra Guðbjörg Arnardóttir, 
sóknarprestur í Árborg.

Ritdómur

Hörku bók 
frá Hildi Sif
Það þarf bæði áræði og 

hæfileika til að koma fyrstu 
bókinni alla leið og til lesenda. 

Það má með sanni segja um Hildi Sif 
Thorarensen sem er ein af nýju höf-
undunum á bókamarkaði ársins með 
spennusöguna Einfara. Hörku fína 
bók sem gengur vel upp sem frumleg 
og spennandi sakamálasaga sem kem-
ur hressilega á óvart.

Hildur Sif er lipur penni og enginn 
byrjendabragur á skrifum hennar. 
Meitlaður og tilgerðarlaus stíll, sterkt 
sögusvið og áhugaverðar persón-
ur prýða Einfara. Í grunninn byggir 
hún á sígildu módeli glæpasögunn-
ar. Skemmtilega ólíkt tvíeyki fer með 
rannsókn máls sem er fjarri því að 
vera fyrirsjáanlegt, heldur þvert á móti 
er fléttan ögrandi og dregur lesandann 
hratt í gegnum bókina.

Hildur sagði í samtali við Suðra  að 
hún hafi lagt upp með var að skapa 
skemmtilegar og hressilegar persón-

ur sem þurfi að kljást við dularfull 
og hryllileg morð og illa innrætta 
morðingja. Sögusviðið er Osló þar 
sem höfundur býr og aðalpersónan 
er Alexander, amerískur geðlækn-
ir, sem á norska móður. Hann flytur 
til Oslóar þar sem mamma hans fær 
brjóstakrabbamein en hefur áður 
starfað fyrir bandarísku Alríkislög-
regluna.

Alexander vinnur með Júlíu sem 
er yfir rannsóknunum í Osló og er 
meinilla við geðlækna. Til viðbótar 
við þau tvö er tvíeykið litríka Erik og 
Herkúles. Erik er fyrrum hermaður en 
Herkúles samkynhneigður og nokk-
uð sómakær og hafa þeir unnið lengi 
saman.

Hildur segir uppbygginguna 
óvenjulega þar sem ég skrifar 1, 3, 5, 
o.s.frv. kafla út frá öðru sjónarhorni 
en 2, 4, 6. o.s.frv. Sléttutölurnar fjalla 
um fyrrnefnda fjórmenninga og 
rannsóknir þeirra eða persónuleg 

samskipti en oddatölukaflarnir um 
eitthvað allt annað. Þannig nær hún 
að sýna lesandanum inn í hugarheim 
þeirra persóna sem koma við sögu, 
fórnarlambsins, morðingjans eða 
annarra sem hafa eitthvað með málið 
að gera.

Einfari er góð bók og  afar vel 
heppnað fyrsta verk vaxandi og 
áhugaverðs rithöfundar sem án efa 
á eftir að láta mikið að sér kveða á 
ritvelli framtíðarinnar. Ein af bestu 
spennusögum ársins.

Björgvin G. Sigurðsson.

Stoppustuð á Hellu
Orkusalan kom 

færandi hendi á 
dögunum og færði 

Rangárþingi ytra glænýja 
hleðslustöð fyrir rafbíla. 
Orkusalan er nú á ferð um 
landið og ætlar að færa 
öllum sveitarfélögunum í 
landinu slíka stöð. Í frétta-
tilkynningu Orkusölunnar 
segir að með framtakinu er ætlun 
fyrirtækisins að gera rafbílaeigen-
um það auðveldara að ferðast um 
landið en hingað til hafi það verið ill-
mögulegt vegna fárra hleðslustöðva 
á Íslandi. Hafliði Ingason, sölustjóri 
Orkusölunnar, segir að með þessu sé 

fyrirtækið að ýta mikilvægum bolta 
af stað, sýna samfélagslega ábyrgð og 
skila þannig sínu í innviði landsins. 
Mynd og texti ry.is

F.v. Þorgils torfi Jónsson, oddviti og 
Svavar bjarnhéðinsson frá Orkusölunni
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10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
       stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
       vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður
       lengri fiskflök raðast betur innan kassa
       meira rými er fyrir ís eða kælimottur 
       rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
       breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur
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TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir
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Skegg Raspútíns eftir Guðrúnu 
Evu Mínervudóttur, er ein 
athygliverðasta skáldsaga ársins 

og hefur hún verið tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna. Guðrún Eva 
hefur fyrir löngu skotið sér í fremsta 
flokk íslenskra rithöfunda og er hún nú 
einn snjallasti og frumlegasti höfund-
ur sinnar kynslóðar, enda rekur hvert 
stórvirkið annað frá henni.

Hún hlaut Íslensku bókmennta-
verðlaunin árið 2011 fyrir Allt með 
kossi vekur, og Menningarverðlaun 
DV í bókmenntum fyrir Yosoy árið 
2006 og Englaryk árið 2014. Guðrún 
Eva ræddi um nýju bókina við ritstjóra 
Suðra en hún býr í Hveragerði þar sem 
hún skrifaði nýju bókina sem byggir á 
hennar eigin lífi.

 Í bókinni segir frá þeim Evu og 
Matta sem hafa nýlega umbylt lífi sínu 
og flutt úr miðborginni til smábæjar 
utan borgarmarkanna, en sitja samt uppi 
með sjálf sig og hvort annað. Vandamál-
in vaxa og óveðurský hrannast upp. Þá 
kynnist Eva rússneskumælandi garð-
yrkjubónda, Ljúbu, sem segir henni lit-
ríka sögu sína og fjölskyldunnar.

 Sögur kvennanna tveggja spegla 
hvor aðra og vinátta þeirra hefur mik-
il áhrif á líf beggja. Úr verður einstök 
frásögn, skrifuð af þeim hlýja mann-
skilningi sem einkennir verk Guðrúnar 
Evu – um hlutskipti kvenna, samskipti 
kynjanna, örlög, frumkvæði, nánd og 
þau sannindi sem draumar geyma.

 Um hvað er nýja bókin?
„Hún er um „þorpið“ og heims-

þorpið, jarðveg, grænmeti, gang lífsins 
og samskipti kynjanna. Hún er um það 
hvernig vonin sigrar angistina og það 
að rata aftur heim til einfaldleikans. 
Hún er líka um hversu allt er merki-
legra en það sýnist og hvað kraftaverk 
eru hversdagsleg fyrirbæri.“

Hvaðan kemur þér hugmyndin að 

henni?
„Vinkona mín og nágranni; Ljúba 

Cvetkova, blés mér henni í brjóst með 
hugarheimi sínum, örlæti og lífsmáta. 
Með því að vera blíður töffari með 
græðandi sál.“

Þú býrð og starfar í Hveragerði, 
hvernig tengist bærinn efni bókarinnar?

„Bærinn lenti í því að vera tilvalið 
og sjálfsagt sögusvið fyrir bók sem ger-
ist að miklu leyti inni í gróðurhúsi.“ 

Hvað kom til að þú settist að í 
Hveragerði?

„Tilviljun, örlög, hávaxin tré, logn, 
náttúruþorst i . 
D r a u m u r i n n 
var að flytja í 
einhvers konar 
sumarhús, alveg 
úti í sveit, en þar 
sem ég á ekki 
(og vil ekki eiga) 
bíl var meira vit 
í að flytja í sveit 
með strætó-
stoppistöð.“

Ertu byrjuð 
að safna í næstu 
bók?

„Já, en er ekki 
tilbúin að ræða 
næstu bók. Hún 
hefur ekki enn tekið á sig neina mynd 
svo heitið geti. Ég er með nokkrar 
óljósar hugmyndir en veit ekki enn 
hver þeirra verður ofaná.“ 

Hvaða bókum á vertíðinni ertu sjálf 
spenntust fyrir?

„Þær eru einmitt óvenju margar 
þetta árið. Langbylgja eftir Gyrði (sem 
ég er raunar byrjuð að lesa) og einnig 
nýja ljóðabókin hans. Ör eftir Auði 
Övu, Eyland eftir Sigríði Hagalín, 
Elsku Drauma mín, bókin um Heiðu 
háfjallabónda, Tvísaga eftir Ásdísi 
Höllu. Perurnar í búðinni minni eft-
ir Kött Grá Pjé, allar bækur held ég 

bara sem ég hef heyrt lesið upp úr á 
þessari vertíð og margar fleiri sem ég 
man ekki í augnablikinu. Ég er búin 
með Villisumar eftir Guðmund Ósk-
ars og fannst hún stórkostleg. Og ég er 
ekki einu sinni byrjuð að skoða þýddu 
bækurnar.“

Nú lifum við tíma yfirþyrmandi 
miðlunar á öllum sviðum, er bókin 
ekkert að gefa eftir, heldur þú að næstu 
kynslóðir haldi áfram að lesa bækur af 
sama kappi og þær fyrri?

„Ég held að næstu kynslóðir muni 
lesa, já. Við þurfum á sögum að halda, 
bæði gömlum og nýjum. Það mun ekki 

breytast. Það sem er nú þegar breytt er 
að í stað þess að vera eina afþreyingin 
og eina formið (utan þess munnlega) 
sem miðlaði sögum eru bækur nú eitt 
form af mörgum fyrir okkur að njóta 
sagnalistarinnar. „

Er eitthvað sem við getum gert til að 
byggja undir bóklestur?

„Lesa fyrir börn. Og þegar þau eru 
læs að gæta þess að þau eigi greiðan 
aðgang að bókmenntum við sitt hæfi. 
Það er ekki hægt að gera of mikið úr 
því hversu góð áhrif lestur hefur á anda 
og vitsmuni fólks á öllum aldri.“

Nú eru miklir umbrotatímar, reiði, 
undiralda og vantraust, lýðskrum veður 
uppi, hvernig horfir heimurinn í dag við 
þér?

„Heimurinn er að breytast mjög 
mikið og það gengur ekki átakalaust 
fyrir sig. Græðgin og sundrungin 
reyna eins og þær geta að halda sínu 
tangarhaldi en heimurinn er í ógnar-
jafnvægi og eins og við vitum getur 
þannig kerfi ekki viðhaldið sér enda-
laust. Svo ætla ég ekki að þykjast vita 
hvað tekur við en vonandi verður 
það eitthvað réttlátara, mannúðlegra, 
mýkra.“ 

 Nú ert þú tilnefnd til Íslensku bók-

menntaverðlaunanna fyrir bókina, 
hvaða þýðingu hafa slík verðlaun? 

„Kannski væri æskilegt að vera al-
farið laus við löngun í viðurkenningu 
en satt að segja hlýnar mér frá hvirfli 
til ylja þegar lesendur láta í ljósi ánægju 
sína; hvort sem það er tilnefning, verð-
laun eða innblásin þakkarræða ein-
hvers sem ég mæti á götu. Það er þó 
mikilvægt fyrir okkur öll að vera ekki 
háð viðurkenningu og láta ekki aðra 
alfarið um að ákveða hvers virði mað-
ur er, sem listamaður eða sem mann-
eskja.“ 

Annað sem vilt bæta við?
 „Úr því að þú býður svona vel vil ég 

nota tækifærið og þakka fólki almennt 
fyrir að vera svona áhugavert, hjart-
næmt og ríkt af ljóðrænu, sársauka og 
atburðum. Einnig vil ég þakka persón-
um skáldsögunnar Skegg Raspútíns 
fyrir að ljá mér orð sín og æði og fyr-
ir að þora að stíga fram undir nafni. 
En fyrst og fremst þakka ég auðvitað 
Ljúbu og Marteini, mínum góða og 
fallega, djúpt elskaða eiginmanni . Án 
þeirra hefði kannski orðið til einhver 
bók, en ekki Skegg Raspútíns. Svo mik-
ið er víst.“

bgs

„Tilviljun, 
örlög, há-

vaxin tré, logn, 
náttúruþorsti. 
Draumurinn var 
að flytja í einhvers 
konar sumarhús, 
alveg úti í sveit, en 

þar sem ég 
á ekki (og 
vil ekki 
eiga) bíl 
var meira 
vit í að 
flytja í 
sveit með 
strætó-
stoppistöð.

„Hveragerði tilvalið 
og sjálfsagt sögusvið“

Mynd: Marteinn Þórsson.

Mynd: Vera Páls.

Þú færð fallega borð-
búnaðinn og fullt af fíneríi 

frá greengate hjá okkur

Austurvegi 21, Selfoss / Sími 482 3211
facebook.com/sjafnarblom

Höfðabakka 3, Reykjavík / Sími 587 2222
facebook.com/litlagardbudin

Mynd: Vera Pálsdóttir.

GUðRÚN EVa 
MíNERVUdóTTiR
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Sitness 6 heilsustóll
Sitness 6 stóllinn er sérhannaður til að fara vel 

með bakið. Uppblásinn æfingabolti er inni í 
stólnum. Þægilegur og flottur! 

49.900 kr. 

Lady Sitness Deluxe
Snúningsstóll með jafnvægissetu og baki sem 

hleypir líkamshita í gegn. Sérstakir púðar í 
mjóbaki fyrir aukinn stuðning. Seta sem aðlagar 

sig að líkamsþyngd. Stillanlegir armar með 
mjúkum púðum. Smekkleg seta úr pólýamíð.

158.500 kr. 

hirzlan.is

Hirzlan

564 5040

Síðumúla 37

Ergomedic 100-3 
skrifstofustóll

Vandaður skrifborðsstóll með 
Dondola® jafnvægissæti.

160.000 kr. 
Áður 199.700 kr.

Open Point
Open Point skrifstofustóll með neti í baki sem 

hleypir líkamshita í gegn og með þægilegri setu.
Hægt að bæta við höfuðpúða og örmum.

59.900 kr. 

Sitness 5 Alpine heilsustóll
Sitness 5 Alpine stóllinn er sérhannaður 

til að fara vel með bakið og stuðla að réttri 
líkamsstöðu þegar setið er.

Uppblásinn æfingabolti er inni í stólnum.
Þægilegur og skemmtilegur.

65.900 kr. 

Prima hæðarstillanleg rafmagnsborð
Vönduð dönsk skrifiborð frá Tvilum, sterk filma sem endist mjög vel og upplitast ekki. Rafknúnir 

hæðarstillanlegir fætur, hæð 65–116 cm.

Verð frá 56.000 kr. 

Dondola®
jafnvægissæti

frá Wagner

BioCrystal-blandan er sérstök kristalblanda í dýnum frá BioCrystal 
Technologies. 16 mismundandi kristaltegundir mynda uppistöðuna 
í blöndunni ásamt ýmsum steinefnum, gulli og silfri. Þessi þróaða 
blanda hefur þau áhrif að notandinn hvílist betur, endurnærist og 
nær meiri líkamsorku úr svefni en áður. Prófaðu BioCrystal og þú 
munt uppgötva nýjan kraft sem þig hafði ekki dreymt um áður.

BioCrystal svefndýnur og koddar – 
náttúrulegur og nærandi stuðningur 
við ótruflaðan svefn, byggir upp 
kraft og þú endurheimtir meiri orku 
á meðan þú hvílist.www.biocrystal.eu

HÁGÆÐA
ÞÝSKIR 

SKRIFSTOFU-
STÓLAR

BODY 
BALANCE 

JAFNVÆGIS-
SETA
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Þórður Tómasson sendir frá sér 
bókina Mjólk í mat sem er 23. 
bók höfundar. Hér er á ferðinni 

alhliða fræðirit um mjólkurvinnslu 
gamla bændasamfélagsins. Útgefandi 
er Sæmundur á Selfossi.

Listin að koma ull í fat og mjólk 
í mat var undirstaða mannlífs á Ís-
landi allt frá upphafi byggðar. Hún 
var mælikvarði á manngildi. Svo segir 
í upphafsorðum bókarinnar en hér er 
gerð ítarleg grein fyrir verkmenningu 
og þjóðháttum sem tengjast mjólkur-
iðnaði gamla bændasamfélagsins. 
Höfundur segist sjálfur vera að greiða 
upp í skuld sína við þá kynslóð sem 
lagði honum gull í lófa með fræðslu 
um líf forfeðra og formæðra. Um leið 
er verk Þórðar skuldalúkning allr-
ar þjóðarinnar við hina fornu þjóð-
menningu og gullfótur undir framtíð 
mjólkuriðnaðar á Íslandi.

Safnvörðurinn og rithöfundurinn 
Þórður í Skógum hefur lagt stund á 
rannsóknir í þjóðfræði um áratuga 
skeið og leitar víða fanga í þessu 
nýjasta riti sem kemur út, nú þegar 
höfundur er hálftíræður. Heimilda-
menn Þórðar eru af öllu landinu. 
Minni þeirra og frásagnarsvið ná vítt 
og  allt aftur á þriðja aldarfjórðung 19. 
aldar.

Bókina prýða frásagnir af körlum 
og kerlingum gamla bændasamfélags-

ins og fyrr en varði situr lesandinn í 
dimmu og hlýju fjósi og heyrir þegar 
spenvolg bunan fyllir skjólu hinnar ís-
lensku mjaltakonu.

Brooks Walker ljósmyndari og 
fjölmargir aðrir myndasmiðir hafa 
léð bókarhöfundi krafta sína Þá hafa 
óformleg samtök hollvina Þórðar 
Tómassonar og fjárframlag frá Mjólk-
ursamsölunni tryggt framgang verks-
ins. Mjólk í mat er harðspjalda bók, 220 
síður í stóru broti. ISBN 978-9935-465-
34-4. Leiðbeinandi verð kr. 7.490,-

Suðri grípur hér ofan í bók Þórðar 
þar sem sagt er mjöltum. Tilvísunum 
og neðanmálsgreinum er sleppt.

Helgun til heilla
Bænir og trúarleg tákn tengdust mjög 
störfum kvenna við mjólkurmat. Ég 
heyrði dæmi þess að konur signdu yfir 
mjólkurtrog sín áður en mjólk var sett 
upp og signing yfir skyrkollunni að 
lokinni hleypingu var sjálfsögð athöfn. 
Guðmundur Arason hinn góði, einn 
íslenskra biskupa, blessar matföng 
í búri. Þórey Grímsdóttir á Jöfra í 
Haukadal fær hann með sér í búrið: 
„Hún sýndi honum skyrker sín, þau er 
þar voru í búrinu, því upp hafði geng-
ið allur inn betri matur. Biskup syngur 
nú yfir þessu öllu og blessar svo sem 
honum sýndist og mælti við húsfreyju: 
„Þess vænti ég, systir, að guð gæti þess 

er þú átt, og María drottning, og launi 
þér þessa veislu er þú hefir mér gjörva 
og svo vildi eg að veri.““ Nær þessu fór 
óaldarflokkur Órækju Snorrasonar 
um Dali og fregnuðu að Þórey væri 
þar smjörríkust. Smjör hennar var 
ekki falt. Illvirkjar hlupu í búrið, sáu 
þar „skyrker ein og keralda hrata og 
furðuðu sig á „hvar sjá en slægja kerl-
ing mun fólgið hafa smjörspann sitt“. 
Fyrir þeim varð hamar mikill innst í 
búrinu og börðu „um öxarhömrum og 
stinga í öxarhyrnum og gnestur í stein-
inum“. Þetta var raunar smjörspann 
Þóreyjar og hefur verið líkt fyrirkomið 
og smjörhlöðum á Hólastað, hjá Daða 
í Snóksdal og víðar. „En húsfreyja 
þakkaði guði og Guðmundi biskupi 
er hún hélt eign sinni fyrir illvirkjum 
þeim og þótti öllum þetta vera en feg-
ursta jartegn þeim er heyrðu.“

Smjörspann er forn mælieining. 
Í Þrændalögum í Noregi var hún að 
fornu um 15,43 kg.

Skýrleiksmaðurinn Guðmundur 
Jósafatsson frá Brandsstöðum hefur 
skrifað um helgun mjólkuríláta hjá 
húnvetnskum konum: „Þá eru það 
mjólkurílátin. Ég nefndi helgun þeirra 
um daginn. Um þann þátt heyrði ég 
þetta: Þegar ílátin voru fullþvegin var 
krossmarki slegið yfir ílátið og brugð-
ið upp móti sól ef til hennar sást. Voru 
þau sett þannig að sólargeislarnir féllu 

sem beinast inn í ílátið að unnt var. En 
auk þess var til þess gripið að hvolfa 
ílátunum yfir afreykja glóð. En að 
þessu loknu mun krossmarkið sjaldan 
– eða jafnvel síst – hafa gleymst. Þetta 
hét að helga ílátin. 

Gísli Guðmundsson gerlafræðing-
ur mun einn Íslendinga hafa athugað 
þetta og þó lauslega, enda féll hann í 
valinn næstum í byrjun starfs síns. 
Hann sagði mér að hann hefði fundið 
allt að 150 stiga hita undir slíku íláti. 
Sýnir það fundvísi formæðra vorra – 
jafnvel snjallræði – við að bjarga þeim 
verðmætum sem fólgin voru í mál-
nytu og geymslu hennar.“

Mjaltir
Athöfnin sú að heimta mjólk frá kú 
eða kind heitir að mjalta og konan 
sem verkið vann nefndist mjaltakona. 
Mjaltamál voru að morgni nálægt 
dagmálum, kl. 9, og að kvöldi um kl. 7, 
hétu morgunmjaltir og kvöldmjaltir. 
Gamalþekkt orðtak um morgunmjalt-
ir er Það stenst á strokkur og mjaltir. 
Að baki því býr að kvíasmalinn var á 
fyrri tíð látinn strokka meðan á mjölt-
um stóð og að saman fóru mjaltalok 
og það að strokkurinn var skilinn.

Móðir mín, Kristín Magnúsdóttir 
(f. 1887), ólst upp í suðurbænum á 
Ysta-Skála undir Eyjafjöllum og hafði 
ung þann starfa að reka kýr í haga og 

sækja til mjalta. Vinnukonan, Guðrún 
Sighvatsdóttir, Nunna, lagði henni 
lífsreglur og kenndi henni gömlu 
þuluna sem kýrnar voru kvaddar með 
í haganum:

 
Farið þið heilar í haga,
safnið þið mör á maga,

mjólk í spena, hold á bein
og komið allar heilar heim.

Farið hvorki í mín tún né annarra.
Guð greiði götu mína

og með það held ég heim.
 

Fagran sumarmorgun átti móðir mín 
langa leit að kúnum, komið var undir 
hádegi er hún rak þær troðjúgra um 
hlaðið í miðbænum á Skála. Húsfreyj-
an þar, Ingibjörg Jónsdóttir, var stödd 
úti og brá fyrir sig gömlum málshætti: 
Hollar eru hádegismjaltir. Hann átti að 
vera frá álfkonu kominn.

Um og upp úr fermingu urðu 
stúlkur fullgildar mjaltakonur. Sum-
um gömlu konunum var ekkert um 
það gefið að ókristnaðar stúlkur 
kæmu að mjöltum og strangt bann lá 
við því að ókristnuð stúlka tæki undir 
stálmakú. Karlmenn komu aldrei að 
mjöltum. Gamall málvinur minn úr 
Landeyjum, Magnús Magnússon frá 
Oddakoti (f. 1869), sagðist ungur hafa 
byrjað að hjálpa móður sinni, Ingi-
björgu Magnúsdóttur, við mjaltir „og 

Mjólk í mat - stórvirki úr 
smiðju Þórðar í Skógum
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ég var hæddur og spottaður fyrir það 
um allar Landeyjar“, sagði hann.

Til mjalta þurfti mjaltaskjólu 
(mjaltafötu), mjaltasæti og einatt 
mjaltahaft. Mjaltasætin voru víða 
skininn kýrhaus og kaninn sagað-
ur framan af og hét þá mjaltahaus. 
Mjaltahaftinu, fléttuðu úr hross-
hári eða ull, var kappmellað milli 
nota í aðra augntóftina á hausnum. 
Hrosshausar þekktust einnig sem 
mjaltasæti, t.d. á Vestfjörðum, og gott 
þótti að hafa þá í húsi sem eldvörn, 
hross eru eldhrædd og í því fólst 
eldvörnin. Í uppbornu heyi í heygarði 
verndaði hrosshaus eitt kýrfóður. Í 
Meðallandi í Vestur-Skaftafellssýslu 
þekktist það að hafa hryggjarlið úr 
smáhval fyrir mjaltasæti og hét þá 
mjaltahnúður. Mjaltaskammel úr tré 
komu seint til sögunnar, upp úr alda-
mótunum 1900.

Skór mjaltakvenna urðu oft heldur 
illa til reika eftir snertinguna við fjós-
flórinn og gott að hafa þerriþúfu fyrir 
þá í nánd við fjósið. Um þetta höfum 
við heimild í þætti Ásólfs alskiks í 
Landnámabók. Fjósakona Halldórs 
Illugasonar á Hólmi á Kirkjubólstað 
vandist á að þerra fætur á leiði Ásólfs 
í fjósgötu. Hann bar sig upp við hana 
í draumi, kvartaði yfir því „er hún 
þerrði fætur sína saurga á húsi hans“ 
og hlaust af nokkur saga.

Mjaltakonan sat jafnan hægra 
megin undir kúnni, séð aftan frá, 
og hét sú hlið aðkonumegin, hin 
frákonumegin. Venjur huldufólks 
voru gagnstæðar venjum manna og 
huldukonur sátu frákonumegin und-
ir kúm sínum. Hafti var brugðið um 
afturlappir, ef þörf krafði, og algengt 
var að skipta halahárum kýrinnar í 
tvennt, næðu þau æskilegri lengd, og 
hnýta um aðra afturlöpp kýrinnar 
ofan við hækil til að forða halaslætti 
meðan á mjölt stóð. Víða slettir flór-
kýrin hala sínum segir gamall máls-
háttur yfirfærður á menn.

Spenar voru mýktir með feiti og 
mjölt hófst. Fyrstu bunur úr spenum 
hétu blábunur og voru fitulausar að 
fólk sagði. Spenatogin voru venju-
lega gerð með þumalfingri og vísi-
fingri. Framjúgur var mjólkað fyrst, 
síðan afturjúgur, streft var að lokum 
mjaltar, eftirmjölt gerð á framjúgri 
og afturjúgri. Strefturinn gaf mesta 
smjörfituna.

Þjóðtrúin var á þeirri skoðun að 
blábunur og streftur væru hollasti 
hluti kýrnytar. Til sönnunar var til-
færð þessi saga: Kona átti sárveikt 
barn og var með böggum hildar vegna 
þess. Margra ráða var leitað en ekkert 
kom að gagni. Löngum óskaði konan 
þess og bað að einhver kæmi sér og 
barninu til hjálpar. Þar kom að huldu-
kona vitjaði hennar í draumi og sagði. 
„Gefðu barninu þínu undan mjólk og 
ofan af, aftan af fiski og framan af.“ 
Konan skildi að átt var við blábunur 
og streft og fisksporð og hnakkafisk-
stykki. Hún hlýddi ráðinu og barninu 
batnaði brátt til fulls.

Mikill mismunur var á því hve 
auðvelt var að mjólka kýr, sumar voru 
lausmjólka, aðrar fastmjólka. Stúlka 
sem var að hefja mjaltir gat fengið 
aflkröm í hendur við að mjólka fast-
mjólka kú. Um fyrsta kálfs kvígu sem 
komst í góða nyt um burð var sagt: 
Hún vætir einhvern tíma skjólu-
botninn. Um kýr var sagt að þær 
væru dropsamar, felldu saman nyt-
ar og þær bestu voru mjólkurgyðjur. 
Heilnæmust var mjólk úr þrílitri kú. 
Skáldið Ólína Andrésdóttir segir í 
kaffiljóði sínu „Kaffið ég elska því kaff-
ið er gott,“ að rjóminn skuli vera úr 
þrílitri kú. Jón Steinsson Bergmann, 
sonur Steins Jónssonar Hólabiskups, 
tók inn eitur í ástarsorg. Hann iðr-
aðist og óskaði eftir að honum yrði 
færð mjólk úr þrílitri kú. Móðir hans, 
frú Valgerður Jónsdóttir, hamlaði því, 
vildi hann heldur dauðan en hann 
ætti stúlkuna sem hann unni. Trúi 
hver sem trúa vill.

Mörgum konum var það yndi 
að mjalta og notalegt þótti að heyra 
mjólkurbunurnar boga í skjóluna. 
Kýrin fékk hlýlegt klapp í lok mjaltar 

og sjálfsagt var að signa yfir malirnar á 
henni er upp var staðið frá mjöltinni.

Í góðu veðri að sumri var yfirleitt 
mjaltað úti við, á stöðli eins og það 
var kallað. Stöðull var sléttur blettur 
heima við bæ. Dæmi hittust þess að 
tveir væru stöðlar á bæ og þá tengt 
skjóli fyrir vindáttum. Hár, aflang-
ur bæjarhóll var í Hellnahóli undir 
Eyjafjöllum. Í vestanátt var stöðullinn 

austan í hólnum, í austanátt vestan í 
hólnum. Sjálfkrafa fóru kýrnar þar á 
stöðul eftir því hvernig vindurinn blés 
og talið að huldufólk stjórnaði því og 
rakið til velvildar við býlið. Þetta var 
um 1870. Á æskuheimili mínu, Vallna-
túni undir Eyjafjöllum, var stöðullinn 
norðan í bæjarhólnum, óvarinn á allar 
hliðar en kýrnar stóðu þar jórtrandi 
í spekt meðan á mjöltum stóð. Um 

200 m norðan við bæjarhólinn var 
örnefnið Stöðulhóll og benti til fyrri 
sumar mjalta. Góð, upphlaðin göngu-
bryggja var milli hans og bæjar, leif frá 
þeim tíma er Holtsós flæddi í uppi-
stöðum allt umhverfis bæjarstæðið.

Á nágrannabæ, Mið-Grund, var 
stöðullinn bak við bæjarhús og garð-
ur var framan að honum. Í hann voru 
reknir skipulega tréhælar, festing fyrir 

nautabönd er sett voru á kýrnar um 
mjaltir. Kýr eru vanafastar og það 
brást ekki að hver kýr gekk að hinu 
sama bandi dag hvern. Ég hlýddi til er 
Jón Eyjólfsson, bóndi á Grund ,sagði 
frá þessu í áheyrn gamallar vinkonu 
minnar, Rannveigar Einarsdóttur í 
Indriðakoti, og hún sagði: Allt má 
venja nema vondan manninn.

Landnámabók er okkur heimild 
um það veggir hafi verið hlaðnir að 
stöðlum. Þar segir frá því er jarðeld-
ur kom upp í stöðulshliði á bænum 
Hripi í Kolbeinsstaðahreppi. Örnefni 
benda víða til stöðla. Á Fornastöðli í 
Skálholti bjóst Jón Arason biskup um 
árið 1549 er hann hugðist leggja stað-
inn undir vald sitt.

Að fá sér froðuspón úti á stöðli 
hugnaðist ýmsum vel, ungum sem 
öldnum. Best bragðaðist froðan í sól-
arbirtu, var þá með sólskinsbragði er 
svo var nefnt. Til þessa mundu vel 
gömlu Eyfellingarnir sem ég ólst upp 
með.

Tenging konu og kýr á öldunum 
liðnu er eitt af hinum fögru dæm-
um um góð, jafnvel innileg sam-
skipti ólíkra lífvera. Enginn skildi 
betur húsmóðurinni það gildi sem 
góð, happasæl kýr hafði fyrir heim-
ilið. Bára hét ein kýrin á búi foreldra 
minna. Það er líkt og mér ómi enn í 
eyrum baul hennar úti í haganum er 
hún varð vör móður minnar og batt 
vináttuna í baulið, gilti einu þótt langt 
bæri á milli. Það voru fleiri en Ingveld-
ur, amma Eyjólfs fræðimanns á Hvoli 
í Mýrdal sem töldu sig eiga „nægtabúr 
neðan í henni Skjöldu“. Þjóðsagan um 
huldukúna Löppu tjáir lífsvisku:

 
Ló, ló mín Lappa,
sára berðu tappa,

það veldur því að konurnar
kunna þér ekki að klappa.

 
Það er ylurinn sami sem birtist í vísu 
sem ég lærði í æsku:

 
Grána mín er gæðakýr,

gerir á básinn róla.
Ekki er mjólkin úr henni rýr,

átján marka skjóla.
 

Nágrannakona mín í Holtshverfi brá 
búi 1949 og flutti til Reykjavíkur. Hún 
hitti áður vinkonu sína úti í Árnes-
sýslu og tjáði henni ráðabreytni. Sú 
spurði að bragði: „Áttu ekki erfitt með 
að skilja við kýrnar þínar?“ Nær hefði 
e.t.v. legið að spyrja um skilnað við 
fagra sveit og góða vini.

Mynd: Þórður tómasson safnvörður.



10   8. nóvember 2016

Eyrarbakkakirkja 4. des. 2016

kór kirkjunnar söng og org-
anisti var Haukur Arnarr 
Gíslason. Jóhanna Ýr Jó-

hannsdóttir stýrði barnastund. 
Barnasöngur var undir handleiðslu 
Kolbrúnar Huldu Tryggvadóttur. 
Kolbrún Hulda og Jóhanna Eirný Sig-
urðardóttir sungu einsöng. Séra Krist-
ján Björnsson flutti  hugvekja og var  
kynninr samkomunnar sem var mjög 
hátíðleg og fór hið besta fram.

Þá flutti séra Kristján þetta ljóð sitt:

aðventukvöld á Eyrarbakka

Undur fögur ómar hér
Eyrarbakkakirkja

Kór og sögur, krakkaher,
kært er um að yrkja. 

Koma jólin kannski brátt?
Koma þau með friðinn?
Veitist gleði, von og sátt?

Verður ró um siðinn?
 

Dýrðleg skíni Drottins ljós
depurð, kvíði, víki.
Jafnan sýni jólarós

Jesú boð og ríki.
 

Gleðin hefjist geislum stráð
glitri jóla blóminn.

Um þig vefjist elskan þráð
yndi lífs og ljóminn.

 
Texti og mynd: Menningarstadur.is

Við opnunina les Sæunn Frey-
dís Grímsdóttir eigin jóla-
ljóð sem hún nefnir Söngur 

englanna.
Tilnefndur verður listamaður 

mánaðarins en það er nýtt hjá Mynd-
listarfélaginu að tilnefna listamann 
mánaðarins sem að þessu sinni verður 
í desembermánuði. 

Tónlistarflutning annast Margrét 

Guangbing Hu og Pétur Nói Stefáns-
son, þau leika saman fjórhent og sitt í 
hvoru lagi. Þau leika um leið og gest-
ir koma inn og einnig á milli atriða.  
Margrét og Pétur Nói sem eru 12 og 
13 ára hafa  í mörg ár numið píanóleik 
hjá Ester Ólafsdóttur.

Hótelið mun bjóða gestum upp á 
heitt súkkulaði við opnunina.

Opnun nýrrar sýningar 
Myndlistarfélags árnessýslu

kirkjufyllir á 
aðventuhátíð

Laugardagurinn 10. desember kl. 15:00 á Hótel Selfoss.

Aska hostel í Vestmannaeyjum
20% Jólaafsláttur af gjafabréfum í gistingu fyrir tvo í eina nótt á Aska 

hostel í Vestmannaeyjum í hjarta miðbæjarins.

Sími 662 7266 og info@askahostel.is

Verð kr 11.000 
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HEIÐA EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

FYRIRSÆTA OG
FJALLDALABÓNDI!

„... kvenlýsing og samfélagsmynd
í víddum sem maður sér ekki

oft svo vel gerða …
eiginlega bara fullkomið.“
Stefán Jón Hafstein, Kjarninn.is

1. prentun uppseld!

2. prentun á leið í verslanir!

3. prentun væntanleg! Metsölulisti
Eymundsson

1.
Handbækur /

Fræðibækur / Ævisögur
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aðsóknarmet var slegið á upp-
lestrarvöku fimmtudaginn 24. 
nóvember sl. í Bókakaffinu á 

Selfossi.
Fyrra metið var frá desember 2014 

þegar 70 manns mættu en nú voru 72 
gestir.

„Hér var hið svokallaða vestfirska 
met slegið öðru sinni, en það met var 
sett á Vestfirðingakvöldi í dresember 
2012 þar sem 67 gestir mættu,“ sagði 
Bjarni Harðarson bóksali og útgefandi.

Þau sem lásu á metkvöldinu voru; 
Steinunn Sigurðardóttir úr bókinni  

Heiða - fjalldalabóndinn  sem skrifuð 
er í orðastað Heiðu Guðnýjar Ásgeirs-
dóttur á Ljótarstöðum í Skaftártungu, 
Guðmundur Sæmundsson úr ljóðabók 
sinni:  Í sjöunda himni býr sólin, Krist-
ian Guttesen las úr nýútkominni ljóða-
bók sinni: Hendur morðingjans,

Hermann Stefánsson las úr bókinni 
Bjargræði og Sigurður Sigurðarson 
var leynigestur kvöldsins og las úr bók 
sinni: Sigurðar sögur dýralæknis og 
Bjarni Harðarson stjórnaði kvöldinu 
af röggsemi.

Tíu ára hefð er nú komin á upp-
lestarkvöldin í Bókakaffinu sem hafa 
verið vel sótt og skapað reglulega 
jólastemmningu með heitum kakó-
drykk, smákökum og skemmtilegu 
skáldaspjalli.

Björn Ingi Bjarnason á Eyrarbakka 
færði metkvöldið til myndar.

aðsóknarmet 
í Bókakaffinu 
á Selfossi

HERMaNN 
STEfáNSSON

STEiNUNN 
SiGURðaRdóTTiR

kRiSTiaN 
GUTTESEN

GUðMUNdUR 
SæMUNdSSON

að vanda verður upplestur 
í Bókakaffinu á 
Selfossi fimmtu-

dagskvöldið 8. desem-
ber. Húsið verður opn-
að klukkan 8 en lestur 
stendur frá 8:30 til 9:30. 
Tilboð á kakói og notaleg 
jólastemning.

Þeir sem lesa að þessu 
sinni eru Hjörtur Páls-
son ljóðskáld sem sendi 
frá sér heildarsafn ljóða 
á árinu, Heiðrún Ólafs-
dóttir rithöfundur sem 
þýtt hefur bókina Zombíland sem 
lýsir grænlenskum samtíma, Guð-

mundur Óli Sigurgeirsson sem les úr 
bernskuminningum sín-
um af Rangárvöllum og 
síðast en ekki síst, Gísli 
Sigurðsson sem kynnir 
fræðiritið Kona kemur 
við sögu, sem hann hef-
ur unnið með Svanhildi 
Maríu Gunnarsdóttur og 
fleirum. Hér skyggnast 
sérfræðingar Árnastofn-
unar í handrit og aðrar 
heimildir um þátt kvenna 
í menningu þjóðarinnar.

Ókeypis aðgangur og 
allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Upplestrarkvöld í Bókakaffinu:

kona kemur við sögu

Myndir: björn Ingi bjarnason.

BjaRNi 
HaRðaRSON

SiGURðUR 
SiGURðaRSON
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365 miðlar yfir loftljósið, 
með Apple TV 4, Netflix ofl.

Loftljósið næst frá eftirtöldum sendastöðum:

Seyðishólar - Hurðarbak - Tóftir - Langholtsfjall
Háafjall - Úthlíð - Krosshóll - Lunansholt

Kveiktu á perunni

Loftljósið er komið
Meiri hraði, betri tenging!

Sími 546 0400

www.loftljosid.is
Lausnir fyrir þig inni á

Ljósið í loftinu!

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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... í þjónustu við útgerðina

VÉLAR – TÚRBÍNUR – GÍRAR
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

SÉRHÆFT VIÐGERÐAVERKSTÆÐI

REYNSLA – ÞEKKING – RÁÐGJÖF

®

Vagnhöfða 12  |   110 Reykjavík  |   Sími 567 2800  |  mdvelar@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

Ritdómur

Harmræn gleði 
í Hestvíkinni
Höfundarverk Gerðar 

Kristnýjar Guðjónsdóttur er 
bæði fjölbreytt og magnað og 

staðsetur hana í fremstu röð íslenskra 
rithöfunda. Frá því að Ísfréttin kom út 
árið 1994 hefur hún sent frá sér á þriðja 
tug bóka, þar á meðal meistaraverk á 
borð við ljóðabálkinn Blóðhófnir, sem 
hún hlaut Íslensku bókmenntaverð-
launin fyrir árið 2010 og Myndin af 
pabba – Saga Thelmu sem hún fékk Ís-
lensku blaðamannaverðlaunin fyrir. Þá 
sló hún rækilega í gegn með Ballinu á 
Bessastöðum, firna vinsælli barnabók 
sem síðar rataði á fjalir Þjóðleikhússins. 
Fjölhæfur höfundur og ritstjóri í meira 
lagi.

Hestvík heitir nýja bókin eftir Gerði 
og er þriðja skáldsaga hennar fyrir full-
orðna, en það eru tólf ár frá þeirri síð-
ustu af því taginu frá henni. Sagan gerist 
á einum sólarhring og segir frá Elínu, 
ungri konu sem fer með 12 ára syni sín-
um í Grafninginn, í gamlan fjölskyldu-
bústað sem hún erfði eftir foreldra sína 
og fjölskyldan eyddi sumrunum í. Elín 
sér ævintýraland bernskunnar í hyll-
ingum og er full tilhlökkunar að kynna 

það syninum. Hann er hins vegar 
minna spenntur fyrir dvöl í litlum bú-
stað án rafmagns, vatns og sal- ernis . 
Atburðarás fer af stað sem 
vekur upp erfiðar minningar 
Elínar úr barnæsku af kúgun 
og útilokun.

Hestvík er tregafull og 
fallega skrifuð skáldsaga 
um barnæskuna, það liðna 
sem aldrei kemur aftur 
með öllum sínum ljúfsáru 
minningum. Sögusviðið er 
Hestvíkin, þar sem foreldrar 
Gerðar áttu sumarbústað og 
svið sögunnar sótt í henn-
ar eigin bernsku og stendur 
umhverfið manni allt fyrir ljósum sjón-
um í skemmtilegu tímaflakki á milli 
æskuára Elínar og nútímans. Fyrir okk-
ur sem erum jafnaldra Gerði er þetta 
mikill veislulestur, enda tekst henni vel 
upp í knöppum en skörpum stílnum.

Í viðtali við Víðsjá Ríkisútvarpsins 
segir Gerður um efnistökin: „Það er 
þessi hugmynd um hvað er barnæska 
og hvernig hin fullkomna barnæska 
er, mig langaði til að fjalla um það.“ 

Óhætt er að segja að planið gangi upp. 
Í Hestvík koma saman allir helstu 
kostir Gerðar Kristnýjar sem rithöf-

undar: Framúrskar-
andi stílisti, mátulega 
harmræn og húmorísk 
í bland í ljóðrænum og 
vönduðum texta sem 
er vel fram settur.

Hestvík er vel  
heppnuð bók sem 
höfðar til breiðs hóps 
lesenda. Hún kemur á 
margan hátt skemmti-
lega á óvart þegar líð-
ur á bókina, spennan 
magnast og undirtónn-

inn verður óhugnanlegri og myrkari. 
Fyrir þá sem leita uppi helstu skáldsög-
ur hvers árs er Hestvík tvímælalaust í 
hópi þeirra. Sagan er spennandi og 
ljúfsár lestur þar sem lesandinn dregst 
inní örlög móður og sonar, og vill ólm-
ur fylgja til enda.

Hestvík er sérstaklega vel heppnuð 
skáldsaga. Öndvegisbók sem er án efa 
ein af bestu bókum ársins.

Björgvin G. Sigurðsson.

Ráðstefnugestir 
Erasmus+ fengu 
kynningu á 
skólamálum 
í árborg

Mánudaginn 28. nóvember sl. 
sóttu Árborg heim hátt í 40 
kennarar og sérfræðingar 

frá Norðurlöndunum og baltnesku 
löndunum, sem starfa bæði á grunn- 
og framhaldsskólastigi. Móttaka og 
kynning fór fram í Fjölbrautaskóla 
Suðurlands. Með í för voru nokkr-
ir Íslendingar sem sóttu ráðstefnu í 
Reykjavík með erlendu gestunum sem 
fjallaði um kennarmenntun framtíðar-
innar með sérstaka áherslu á upplýs-
ingatækni. Andrés Pétursson, verk-
efnastjóri Erasmus+ á Íslandi, fór fyrir 
hópnum.

Eftir setningu Olgu Lísu Garðars-
dóttur, skólameistara FSu, var Þor-
steinn Hjartarson, fræðslustjóri, 
með almenna kynningu á Sveitarfé-
laginu Árborg í máli og myndum. Þá 
kynnti Þórdís H. Ólafsdóttir, fyrrum 
kennsluráðgjafi í Árborg, aðdraganda, 
innihald, framkvæmd og stjórnun 
Erasmus+ verkefnis Árborgar á síð-
asta skólaári. Kynningu Þórdísar var 
fylgt eftir með mörgum skemmti-
legum dæmum og lýsingum á starfi 
grunnskólanna sem þeir Páll Sveins-
son, aðstoðarskólastjóri BES, og 
skólastjórarnir Magnús J. Magnússon, 

Guðbjartur Ólason og Birgir Edwald 
sáu um. Í kjölfarið kynnti Helgi Her-
mannsson, kennari í FSu, ýmis  alþjóð-
leg verkefni sem skólinn hefur verið að 
vinna að á undanförnum árum. Eftir 
kaffi og spjall fóru þau Olga Lísa  og 
Helgi með hópinn í skoðunarferð um 
skólann.

Af arborg.is

Jólastemning í Hveragerði

jól í bæ  
jólastemning 
og viðburðir

Viðburðadagatalið kom í hús bæjarbúa 
í vikunni.

aðventan er sérlega viðburða-
rík nú fyrir jólin í Hvera-
gerði og er auðvelt að gera sér 

glaðan dag. Jólastemning, jólaljós og 
jólatónlist mun lífga uppá bæjarlífið í 
svartasta skammdeginu.

Aldrei hafa verið eins margir við-
burðir í boði og nú í kringum jólin 
segir á heimasíðu Hveragerðisbæjar: 
„Það er tilvalið að setjast með við-
burðadagatalið sem er komið í hús 
bæjarbúa og merkja við þá viðburði 
sem gaman væri að fara á.

Jólagluggadagatalið mun koma í 
hús bæjarbúa í næstu viku og verða 
víða sérstakar jólagluggaopnanir og 
viðburðir þeim tengdir. Einnig verð-
ur jólaratleikurinn á sínum stað en 
í mörgum jólagluggum má finna 
orð sem fjölskyldan raðar saman og 
myndar gamla jólavísu.

Njótið aðventunnar
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Jólaísinn 2016 er fullkominn endapunktur á jólamáltíðinni. Silkimjúkur vanilluís með

jarðarberja– og súkkulaðisveip er sígild blanda sem skapar hinn sanna jólaanda.
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Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
8. nóvember 2016

21. tölublað, 2. árgangur 

Fólk eins 
og ég og þú
„Þetta erlenda vinnuafl sem flæðir 
hér inn er að taka vinnu af okkur Ís-
lendingum og halda niðri launum.  
Það er óþolandi að fara í búð eða á 
veitingastað þar sem er bara talað við 
mann á útlensku, þetta lið að á læra og 
tala íslensku“.

Svakalega leiðist mér svona tal. Ég 
hef verið svo heppinn að fá að vinna 
með svokölluðu erlendu vinnuafli í 
gegnum árin sem mér telst að komi 
frá 32 þjóðum. Viðurkenni það að ég 
var með fyrirfram ákveðnar skoðanir 
á því hvernig útlendingar frá hinum 
og þessum þjóðum væru en þær skoð-
anir eru fyrir löngu fallnar. Vissulega 
er menningarmunur milli þjóða en 
þau sem ég hef kynnst eru yndisleg 
og eiga það sameiginlegt með okkur 
Íslendingum að vera fólk, fólk með 
sömu væntingar til lífsins og við. Þau 
vilja lifa í sátt og samlyndi, eiga til 
hnífs og skeiðar, eiga heimili og veita 
börnum sínum menntun.

Það er meira en að segja það að rífa 
sig upp frá heimalandinu og flytja í 
fámennið á Íslandi, án allra fjölskyldu-
tengsla og án þess að skilja tungumál-
ið. Fámennið á Íslandi ræður ekki við 
að reka það samfélag sem er í dag, 
við þurfum á utanaðkomandi hjálp 
að halda og henni eigum við að taka 
fagnandi.

Það er enginn að taka vinnu frá ein-
hverjum, skömmin er ekki fólksins séu 
þeim greidd lægri laun en innfæddum, 
skömmin er þess sem veitir vinnuna.

Við getum stutt við fólkið með því 
að vera kurteis og leggja okkur fram 
um að skilja þau, við erum fjölskyldan 
þeirra.

Hársnyrtitæki

20%
afsláttur

Töfrasproti 

kr. 13.990,-

kr. 7.490,-

Jóla
dagar
Gleðilegar og 

gagnlegar vörur
á góðu verði

Afkastamiklar og 
endingagóðar kaffivélar 

til heimilisnota.

kr. 79.900,- Verð frá 9.900,-

Straujárn

Þrifalegu ruslaföturnar 
vinsælu eru til í mörgum 

stærðum, gerðum og litum.

kr. 36.900,-

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S

Bluetooth stæða
 Til í svörtu og silfur.

Áður kr. 45.900,-

Jólat
ilboð kr. 69.930,-

AEG Helluborð HK634021XB 
með stálramma 57cm.

Jólat
ilboð

kr. 62.930,-

AEG veggofn 
BE3002401

Jólat
ilboð

Smoothie Twister

kr. 7.990,-

kr. 20.990,-

Blandari

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

25
ÁR 

HJÁ

20%
afsláttur

Pottar og pönnur
25

ÁR 
HJÁ

Baksíðan
guðmundur Oddgeirsson, sveitar-
stjórnarmaður í ölfusi skrifar:

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT


