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Hver hringdi 
í Geirfinn?

Margrét Lúðvígsdóttir 
íþróttamaður HSK

Einstakur norðurljósadans á Hornafirði í síðustu viku sem Þorvarður árnason myndaði, en þúsundir erlendra ferðamanna ferðast yfir hnöttinn til 
Íslands til að sjá þessi undur himinsins.

Vinna stendur yfir við könnun á 
fýsileika þess að sameina Skaftár-
hrepp, Sveitarfélagið Hornafjörð 

og Djúpavogshrepp í eitt sveitarfélag sem 
yrði það landmesta á Íslandi og  næði 
yfir 14% af flatarmáli landsins. Bæjar- og 
sveitarstjórnir þessara sveitarfélaga tóku 

ákvörðun um það í vor að kanna hug íbúa 
til sameiningar og er sú vinna í fullum 
gangi en stefnt er að kosningu um mál-
ið í haust. „Ég tel að helsti ávinningur af 
slíkri sameiningu yrði sterkari stjórnsýsla 
sem myndi styrkja hvert byggðalag fyrir 
sig. Það er mjög margt sem þessi sveitar-

félaög eiga sameiginlegt ss. vaxandi ferða-
þjónusta, landbúnaður og sjávarútvegur á 
austurkantinum. Hvort þessi vegferð leiði 
til sameiningar verður að koma i ljós,“ seg-
ir Ásgerður K. Gylfadóttir, bæjarfulltrúi 
Hornafirði um áformin.  
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Stefnt að kosningu um sameiningu í haust BÓNFEÐGAR
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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

Austurveri – Háaleitisbraut 68 – sími 553 3305

VORTILBOÐ
Kvartbuxur kr. 3.900
Toppar kr. 2.900

Meyjarnar

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!
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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ FRÁ GEOSILICA 
INNIHELDUR HREINAN JARÐHITAKÍSIL

*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is

geoSilica kísilvatnið fæst í öllum helstu apótekum, 
heilsuvöruverslunum, Hagkaupum, Nettó, 
Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

• Styrkir bandvefinn*
• Stuðlar að þéttleika í beinum*
• Styrkir hár og neglur*
• Stuðlar að betri myndun kollagens  

fyrir sléttari og fallegri húð*

HAFDÍS PRISCILLA 
MAGNÚSDÓTTIR 

„Ég finn mikinn mun á mér eftir 
að ég byrjaði að taka kísilinn  

frá geoSilica inn reglulega.  
Ég ákvað að prófa að taka út 
kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann 

finn ég. Beinverkir og vefja gigtaverkir sem ég 
var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er 

breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum  
en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér.  

Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

Laugardaginn 18. mars kl. 11.00 
verða Logi Már Einarsson, 
formaður Samfylkingarinnar, 

og Oddný G. Harðardóttir, formaður 
þingflokks Samfylkingarinnar, á opn-

um fundi í sal Árborgarfélags flokks-
ins á Eyravegi Selfossi. Þau munu fara 
vítt og breitt yfir stöðu stjórnmálanna 
og framtíð félagshyggjuaflanna. Allir 
velkomnir og hvattir til að mæta.

Eitt af sérkennum Selfoss eða 
á ég kannske frekar að segja 
Árborgar, er að hér eru án efa 

fleiri sambýli fyrir fatlaða en algengt 
er í sveitarfélögum af svipaðri stærð.

Ég fór að velta fyrir mér hvern-
ig á þessu stæði.  Ég leitaði til mér 
fróðari manna og fann þá út að upp-
hafið að þessari staðreynd má rekja 
til áranna 1974-78.

Þetta var seinasta kjörtímabil-
ið sem Selfosshreppur var til en 
sveitarfélagið fékk kaupstaðar-
réttindi í maí 1978.

Á þessum árum var nokkuð tek-
ist á um það hvort þjónusta við fatl-
aða ætti að fara fram á stofnunum 
eða í fremur dreifðum sambýlum.

Eggert Jóhannesson var ungur 
smiður, ættaður úr Vestur-Húna-
vatnssýslu og átti sæti í sveitarstjórn 
á Selfossi á þessum tíma.  Hann tók 
strax mjög ákveðna afstöðu í þessu 
efni á þann veg að velja fremur sam-
býlaformið en stofnun.

Næstu ár á eftir er óhætt að full-
yrða að Eggert hafi helgað sig þeirri 
baráttu að koma sem flestum sam-

býlum upp hér á Selfossi.
Þess vegna tel ég að við séum 

nokkuð mörg sem stöndum í þakk-
arskuld við starf og baráttu þessa 
frumkvöðuls.  Þess vegna eru þessar 
línur settar á blað.

Eggert Jóhannesson lést um 
aldur fram 15. júlí 2014 og Auður 
Hauksdóttir kona hans 6. júlí 2016.  
Blessuð sé minning þeirra.

    
Eiríkur (Garpur) Harðarson

Fáein orð um 
frumkvöðul

Unnið að sameiningu í land- 
stærsta sveitarfélags Íslands
Næði yfir 14% landsins

Vinna stendur yfir við grein-
ingu á kostum og göllum 
sameiningar sveitarfélag-

anna Skaftárhrepps, Hornafjarðar 
og Djúpavogshrepps og því hefur 
teningunum verið kastað varð-
andi sameiningu þeirra. Sameining 

sveitarfélaga er oft hitamál og sitt 
sýnist hverjum um í hvaða átt skuli 
sameina, austur eða vestur, færri eða 
fleirum. 

Suðri heyrði í nokkrum sveitar-
stjórnarmönnum austan Markarfljóts 
um fyrirhugaða sameiningu sveitar-

félaganna. Hver helsti ávinningur 
sé með slíkri sameiningu og hvort 
aðrir kostir komi einnig til greina en 
athygli vekur að Mýrdalshreppur er 
fyrir utan þessa vinnu en margir hafa 
talið hann og Skaftárhrepp augjósa 
kosti til sameiningar.

Ásgerður K. Gylfadóttir,  
bæjarfulltrúi Hornafirði:

Stefnt að kosningu í haust
Vinna stendur yfir við könnun á fýsileika 
þess að sameina Skaftárhrepp, Sveitar-
félagið Hornafjörð og Djúpavogshrepp. 
bæjar- og sveitarstjórnir þessara sveitarfé-
laga tóku ákvörðun um það í vor að kanna 
hug íbúa til sameiningar og er sú vinna í 
fullum gangi en stefnt er að kosningu um 
málið í haust. Ég tel að helsti ávinningur af 
slíkri sameiningu yrði sterkari stjórnsýsla 
sem myndi styrkja hvert byggðalag 
fyrir sig. Það er mjög margt sem þessi 
sveitarfélaög eiga sameiginlegt ss. 
vaxandi ferðaþjónusta, landbúnaður og 
sjávarútvegur á austurkantinum. Hvort 
þessi vegferð leiði til sameiningar verður 
að koma i ljós. 

niðurstaðan verður allavega sú að við 
þekkjum hvort annað betur sem getur 
leitt til aukinnar samvinnu og samskipta. 
En ég er jákvæð og bjartsýn fyrir þessari 
vinnu , sveitarfélaögin í landinu eru of 
mörg. Það er aukin krafa á að sveitarfélög-
in taki við fleiri verkefnum frá ríkinu því 
tel ég ábyrgt að skoða þessi mál á okkar 
forsendum án þess að það komi yfirboð 
frá ríkisvaldinu um slíkt.

Sandra Brá Jóhannsdóttir,  
sveitarstjóri Skaftárhrepps:

Vinnan í fullum gangi
Vinna við greiningu á kostum og göllum 
sameiningar er í fullum gangi. um 
síðustu helgi voru fjölsóttir vinnufundir 
með íbúum í öllum byggðalögunum. á 
fundunum var unnið með mögulegar 
sviðsmyndir fyrir framtíðina. Engin afstaða 
með eða á móti sameiningu hefur verið 
tekin á þessu stigi og verður sú afstaða 
alfarið í höndum íbúa sveitarfélaganna 
þriggja þegar kosið verður í haust. 
Verkefnið að kanna sameiningu í austur er 
áhugavert sér í lagi í ljósi stærðar sveitar-
félagsins en um landstærsta sveitarfélag 
Íslands yrði að ræða sem næði yfir um 
14% af Íslandi. Slíkt sveitarfélagið gæti því 
vegið þungt þegar kemur að því að koma  
mikilvægum málum áfram. tilgangur 
sameiningar ef af verður yrði jafnframt að 
ná fram aukinni þjónustu í öllum sveitar-
félögunum. Engin afstaða hefur verið 
tekin um sameiningu við sveitarfélög i 
vestur en til að gera það þyrfti að fara í 
samskonar greiningarvinnu.

Ásgeir Magnússon, sveitarstjóri 
Mýrdalshrepps:

Hagræði og flutningur 
verkefna
Ég er mikill áhugamaður um sameiningu 
sveitarfélaga og vil þá heldur tala um 
sameiningu stjórnsýslueininga heldur en 
sameiningu sveitarfélaga.  Mýrdælingar 
verða áfram Mýrdælingar þó þeir stjórn-
sýslulega tilheyri einhverri sameiningu.  
Ég get aðeins talað fyrir mig en hvorki 
fyrir sveitarstjórn eða sveitarfélagið.  Með 
stærri stjórnsýslueiningum má spara veru-
lega fjármuni, koma á meiri hagræðingu 
og jöfnuði milli einstaklinga í þjóðfé-
laginu, því sameining sveitarfélag er um 
leið í raun jöfnunaraðgerð.  

Með stórum sameinginum má í raun 
og veru flytja í alvöru verkefni frá ríki til 
sveitarfélaga, en ekki eins og t.d. málefni 
fatlaðs fólks sem flutt voru frá ríki til „ólýð-
ræðislegs“ byggðasamlags og embættis-
manna.  Svo er orðið erfitt að fá fólk til að 
leggja fram krafta sina í sveitarstjórnum 
í þessum minnstu einingum sem e.t.v er 
skiljanlegt þar sem þessi vinna er að veru-
legu leyti vanþakklát sjálfboðavinna.

Logi og Oddný 
á opnum fundi

Í Speglabókinni, sem Forlagið gaf 
út fyrir skömmu í vandaðri þýð-
ingu Magneu J. Matthíasdóttur, 

er ekkert sem sýnist, engu hægt að 
treysta og minningarnar eru hættu-
legustu vopnin. E.O. Chirovici er 
rúmenskur rithöfundur og er Spegla-
bókin sú fyrsta sem hann skrifar á 
ensku og óhætt að segja að hún hafi 
hitt beint í mark. Honum reyndist 
ekki auðvelt að finna útgefanda að 
Speglabókinni en hún hefur nú verið 
seld til 38 landa og stefnir í metsölu 
víða um heim.

Í bókinni segir frá því er hinn 
virti sálfræðiprófessor Joseph Wieder 
er myrtur á hrottafenginn hátt í Pr-
inceton árið 1987. Í New York, 25 
árum seinna fær Peter Katz, sem 
starfar á umboðsskrifstofu rithöfunda, 
berst handrit. Eða er það játning?

Upp úr þessu hefst æsileg saga 
sem sögð er frá nokkrum sjónarhorn-
um og tekur rás atburða sífelldum 
breytingum eftir því hver segir frá 
og hvaða sjónarhorn er tekið. Flétta 
Speglabókarinnar er ofin í kringum 
minnið, sem í raun er lítið annað en 
frásögn viðkomandi af liðnum at-
burðum einsog viðkomandi man það, 
eða kýs að muna það.

Speglabókin er margslungið 

meistaraverk. Prýðilega vel stíluð bók 
sem rís miklu hærra en hefðbund-
in spennusaga og er hiklaust í flokki 
úrvalsbóka síðustu áratuga. Ferskur 
vindur inní veröld spennusagna þar 
sem höfundur fer einstaklega vel 
með minni mannsins og gloppur 
þess í tengslum við mannlega bresti. 
Úrvalslestur. Fimm stjörnu meistara-
verk.

Björgvin G. Sigurðsson

MarGSLUnGið 
MEiStaraVErK

Bókardómur:

Herjólfur  
siglir í Þorláks-
höfn fyrr en 
nokkru sinni 
Herjólfur hefur farið sína fyrstu 
ferð sína til Landeyjahafnar frá 
Vestmannaeyjum. Mjög vel hefur 
gengið að dæla 
sandi úr hafnar-
munanum. Í fyrra 
var höfnin opn-
uð 15. apríl í og 
1. maí árið 2015 
þannig að veru-
lega munar í tíma 
þetta árið.
„Auðvitað hefur hagstætt veðurfar 
haft mikil áhrif en við vonum að 
með þessum nýju aðferðum geti 
verið hægt að opna fyrr en venju-
lega og stórbætt samgöngur milli 
lands og Eyja. Ekki er vanþörf á 
því,“ sagði Elliði Vignisson, bæjar-
stjóri Vestmannaeyja, í samtali við 
Vísi af þessu tilefni. 



Hágæða innréttingar 
fyrir öll herbergi heimilisins

Auðbrekka 9-11, Kópavogi (Dalbrekku megin)  /  Sími: 537 7755  /  concepta@cepta.is  /  www.cepta.is
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Krónuhagkerfið 
kæfir sprotana
Hagkerfi sveiflukenndrar krónu ógnar enn á ný útflutningsgrein-

um og vaxtasprotum samfélagsins. Tímabundið færir styrking 
krónunnar almenningi aukinn kaupmátt og lægra vöruverð en 

grefur á sama tíma undan undirstöðugreinum 
samfélagsins og gjaldeyrissköpun atvinnuveg-
anna. Ágóðinn er skammgóður vermir.

Umtalsvert dýrara er að ferðast til landsins nú 
en fyrir nokkrum mánuðum og verulega hætta er 
á að það komi niður á fjölda ferðamanna til lands-
ins og tekjur af útgerð og vinnslu sjávarafurða 
skreppa saman. 

Kollsteypa krónunnar niður á við í lok slíkr-
ar þróunar leiðir ávallt til aukinnar verðbólgu og 
snarprar hækkunar á skuldum heimila og fyr-
irtækja sem þurrka út ávinningin af sterkri krónu nú. Helsta stjórntæki 
Seðlabankans til að draga úr þenslu er hækkun vaxta sem fyrir eru með 
þeim hæstu í heimi. Hinsvegar er flökt örmynntarinnar slíkt að ómögu-
legt er að búa við það fyrir atvinnuvegina né byggja á  því neinar áætl-
anir til framtíðar. Tekjur minnka stórum, kostnaður vex og viðkvæmur 
grundvöllur nýrra greina verður að engu.

Peningastefnan og umhverfi gjaldmiðilsmála er lang stærsta úrlausn-
arefni íslenskra stjórnmála, sem eru hinsvegar undirlögð af þrasi um 
margvísleg málefni sem skipta miklu minna máli. Enn hefur enginn 
stjórnmálaflokkur bent á trúverðuga lausn á sveiflum gjaldmiðilsins, aðra 
en þá að gerast aðilar að Myntbandalagi Evrópu að undangenginni aðild 
að ESB. Sú stefna hefur því miður lítinn hljómgrunn nú um stundir, en 
spurt skal að leikslokum næst þegar krónuhagkerfið kemur harkalega við 
heimilin í landinu. 

Vonandi verður viðsnúningur á og tekin verði ákvörðun um að ljúka 
umsóknarferlilnu um aðild að ESB og ganga til þjóðaratkvæðis um end-
anlegan samning.

Lágir viðvarandi vextir og gengisstöðugleiki þar sem verðtrygging er 
óþörf er umhverfi sem erfitt er að byggja upp innan minnsta myntsvæðis 
veraldar. Það sýnir sagan. Íslenska krónan er einungis tæki og það virkar 
illa og heldur niðri lífskjörum í landinu. Leiðin út úr því er hinsvegar 
þrúguð af þjóðernishyggju þar sem látið er sem svo að krónan og sjálf-
stæð mynt sé einn af grundvöllum sjálfstæðis landsins. 

Reyndin er þveröfug. Óstöðug króna sem ekki er hægt  að byggja á 
stöðugt ástand í efnahagsmálum er viðvarandi ógn við lífið í landinu. Kalt 
mat á stöðu mála til framtíðar er að koma gjaldeyrismálum landsins í 
skjól samstarfs um gjaldmiðilsmál. 

Eða skyldi það vera tilviljun að Færeyingar festi sína krónu við þá 
dönsku sem aftur er bundin evru, og  áður þýska markinu? Nei, það er 
skynsamlegt mat og niðurstaða sem tryggir stöðugleika og lága vexti. 

Ávinningur þess er meðal annars sá að húsnæðislán eru til muna hag-
stæðari og fyrirsjáanlegri kostur en við búum við á Íslandi. Svo mjög að 
það munar tugum og hundruðum milljarða ár hvert í afborganabyrði fyr-
ir heimilin í landinu.

Kostnaðurinn við krónuna  er himinhár og nú þegar krónuhagkerfið 
er að kæfa sprotana blasa ókostir þess við sem aldrei fyrr. Fullt afnám 
gjaldeyrishafta er fagnaðarefni og tækifæri til að marka nýja framtíðarsýn 
í peningamálum landsins. 

Þegar sá sem þetta ritar mælti sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til 
laga um gjaldeyrishöft í nóvember 2008 var markmið okkar með þeim fyrst 
og  fremst að verja lífskjörin í landinu fyrir frekari áföllum og ná tökum 
á ástandinu, þar sem verðgildi myntarinnar hafði fallið niður úr öllu og 
virtist þá botnlaust. Höftin voru sett á fyrirvaralaust eftir lokun markaða 
og lauk lagasetningunni þegar nálgaðist morgunn eftir langa nótt í þinginu. 

Lagasetningin mætti þá um kvöldið mikilli andstöðu en við höfð-
um sannfæringu fyrir því að þau væru nauðsynleg. Markmiðið tókst og 
höftin mörkuðu, ásamt neyðarlögum og samningi við AGS, grundvöll  
endurreisnar fjármálakerfis og efnahags. Þau voru um leið birtingarmynd 
á ókostum örmyntar í veröld þar sem samstarf þjóða er grundvöllur hag-
sældar og stöðugleika. 
 Björgvin G. Sigurðsson
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 10.500 eiNTöKUM  
Á öLL HeiMiLi Á SUðURLANdi. 

núverandi samgönguráðherra 
hefur tilkynnt að skera eigi ný-
samþykkta samgönguáætlun 

niður um 10 milljarða. Ég ætla að sleppa 
því að   ræða um orðheldni stjórnmála-
manna og valdmörk framkvæmda-
valdsins þó fullt tilefni sé til þess.

Ég ætla hins vegar að ræða þá full-
yrðingu ráðherrans að peningarnar 
séu ekki til og því sé niðurskurðurinn 
niðurstaðan. Hann byrjaði reyndar 
með því að verða ósammála sjálf-
um sér með því að leggja til að lögð 
verði á veggjöld á öllum leiðum til og 
frá Reykjavík. Vissulega mögulegt en 
örugglega ósanngjarnasta og lang-
dýrasta leiðin til að afla fjár til sam-
gönguframkvæmda. Kom mér ekki á 
óvart að hann veldi óskynsamlegustu 
leiðina. (sumt fólk er hægt að nota 
sem pólitíska áttavita, ef maður er al-
gjörlega ósammála því er maður næst-
um örugglega á réttri leið) Veggjöldin 
eru ósanngjörn vegna þess að þau 
myndu leggjast á hluta landsmanna, 
fólk sem hefur minnst á milli hand-
anna færi verst út úr slíku kerfi og þau 
legðust á vegfarendur á leiðum sem nú 
þegar skila mestum tekjum í ríkissjóð í 
gegnum eldsneytisgjöld.  Nýlega kom 
fram að kostnaðurinn við innheimtu 
veggjalda í Hvalfjarðargöng nemur 

um einum milljarði króna á ári.  Upp-
taka veggjalda í stórum stíl mun því 
kosta fúlgur fjár.

En það er vel hægt að afla tekna til 
að efla samgöngukerfið. Í fyrsta lagi er 
hægt að hækka eldsneytisgjöld sem er 
sanngjarnt að því leyti að kostnaður 
hvers og eins er nokkurn veginn í takti 
við notkun viðkomandi á samgöngu-
kerfinu. Nú veit ég að einhverjir segja 
strax að þessir peningar fari í ríkishít-
ina, þeir skili sér ekki til samgöngu-
mála. Hér hræða sporin en er ekki 
nákvæmlega sama upp teningnum 
varðandi veggjöldin? Hér þarf einfald-
lega stjórnmálamenn sem geta staðið í 
lappirnar. Í öðru lagi er hægt að nýta 
aðra möguleika en skattleggja vegfar-
endur. Það er fyrst til að nefna hækkun 
virðisaukaskatts á ferðaþjónustu, úr 12 
í 24%, sem myndi skila stórauknum 
tekjum í ríkissjóð. Hlutur ferðaþjón-
ustunnar 2015 í útflutningstekjum 
þjóðarinnar nam 31% og tekjurnur í 
krónum hlaupa á hundruðum millj-
arða króna. Auknar tekjur myndu loka 
10 milljarða gatinu og vel það ásamt 
því að hafa ýmis önnur jákvæð efna-
hagleg áhrif sem ég ætla ekki að fara út 
í hér. Auk þess má nefna komugjöld á 
ferðamenn. 2000 kr. komugjald myndi 
skila 4,5 milljörðum króna á ári m.v. 

áætlaðan  ferðamannafjölda á þessu 
ári.   Hér verður að hafa í huga að það 
eru erlendir ferðamenn sem fyrst og 
fremst bera þessa skattlagningu hvort 
sem um er að ræða hækkun vasksins 
eða komugjöldin. Auk þessara aug-
ljósu tækifæra til að afla tekna hafa  
auðlindagjöld  verið lækkuð á undan-
förnum árum að ástæðulausu sem og  
skattar á fjármagnstekjur.  Allt tal um 
að peningarnir séu ekki til er mark-
laust hjal.

Hún er undarleg þessi pólitíska 
þráhyggja ráðandi afla í Sjálfstæðis-
flokknum og hjáleigum hans að geta 
ekki hugsað þá hugsun til enda að 
hækka skatta en fara svo alls konar 
krókaleiðir til að leggja gjöld á al-
menning sem eðli máls samkvæmt eru 
ekkert annað en skattlagning.

Þankar um fjármögnun 
samgönguframkvæmda

Þorvarður Hjaltason skrifar:

Þorvarður Hjaltason

til landsins streyma ferðamenn 
og fjöldi þeirra eykst frá ári til 
árs. Sá straumur skapar hag-

vöxt og atvinnutækifæri sem er já-
kvætt. Hin hliðin á þróuninni er ekki 
eins fögur. Tiltekin svæði eru komin 
að þolmörkum hvað varðar álag og 
fjölda, á meðan önnur geta vel tekið á 
móti fleira fólki. Helstu verkefnin fel-
ast að mínu mati í að auka landvörslu, 
bæta vegakerfið og gera innanlands-
flug að raunverulegum valkosti. Að 
auki þurfum við að endurskipuleggja 
skiptingu tekna af ferðafólki þ.e. á 
milli ríkis og sveitarfélaga. 

Ójöfn skipting tekna
Ferðaþjónustan er orðin ein megin-
stoð í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. En 
það er umhugsunarefni hvernig við 
ætlum að haga tekjudreifingunni af 
greininni. Eins og staðan er nú þarf að 
hefjast handa við að tryggja réttlátari 
skiptingu tekna á milli ríkis og sveitar-
félaga. Á vettvangi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga hefur ítrekað verið rætt 
um mikilvægi þess að sveitarfélögin 
fái auknar tekjur af komu ferðamanna 
til landsins. Í dag fá sveitarfélög tekjur 
af útsvari þeirra sem vinna við ferða-
þjónustu auk fasteignaskatta af mann-
virkjum sem tilheyra ferðaþjónust-
unni. Þær tekjur renna af mismiklum 
þunga til sveitarfélaga og telja sum sig 
vera nokkuð afskipt vegna þess og telja 
útgjaldaþrýsting vera fyrir hendi en 
litlar sem engar tekjur í augsýn til að 
standa undir nauðsynlegum kostnaði 
við uppbyggingu og fleira.

réttlátari skipting tekna
Við Framsóknarmenn höfum talað 
fyrir því að beinum tekjum sem rík-
ið fær af ferðamönnum verði deilt 
þannig að 1/3 renni beint til rík-
isins, 1/3 til sveitarfélaga og 1/3 í 
uppbyggingarsjóð. Þannig er hægt 
að dreifa peningunum þangað sem 
tekjurnar eru minnstar og þörfin 
mest þannig að kerfið haldi áfram að 

stækka og dreifa ferðamönnum skipu-
lega um landið. Ef við ætlum í raun að 
dreifa álaginu þurfum við að ráðstafa 
tekjum ríkisins þar sem sóknarfær-
in eru minnst fyrir einkaaðila. Hið 
opinbera þarf að standa undir því að 
byggja upp grunninnviði vítt og dreift 
um landið til að styrkja heimamenn 
í uppbyggingu og skapa grundvöll 
til tekjuöflunar. Það er góð leið til að 
jafna tækifæri og styrkja jafnrétti til 
búsetu. Ein leið til tekjuöflunar fyrir 
sveitarfélögin væri að láta gistinátta-
gjaldið renna óskipt til þeirra. Ég hef 
einnig þá skoðun að gistináttagjaldið 
eigi ekki að vera föstu krónutala, 
eins og nú er (300 kr) heldur ákveðið 
hlutfall af gjaldi. Annað býður upp á 
ranglæti gagnvart þeim sem eru bjóða 
ódýra gistingu. 

Laskað orðspor áhyggjuefni
Töluvert hefur verið gert úr því að 
aukin gjaldtaka á ferðamenn hafi 
fælandi áhrif og geti dregið úr ásókn 
þeirra til landsins. Starfshópur á veg-
um Sambands íslenskra sveitarfélaga 
sem telur það vera óþarfa áhyggjur 
þar sem alvanalegt er að fólk greiði 
fyrir aðgang að ferðamannastöðum 
annars staðar og ýmsir skattar og 
gjöld séu á gistingu. Gjöldin eru ekki 
það sem ferðamenn athuga fyrst þegar 
ákvörðun um ferðalag er tekin. Aftur á 
móti eru meiri líkur á að aðgerðaleysi 
varðandi nauðsynlega uppbyggingu 
geti laskað orðspor landsins og haft 
skaðleg áhrif á markaðssetningu Ís-
lands sem ferðamannalands. Við eig-
um að vera ófeimin við frekari gjald-
töku en Framsóknarflokkurinn vill 
t.d. auka tekjur ríkissjóðs með því að 
leggja á komugjald. Það væri a.m.k. 
skynsamlegra en að leggja á vegatolla, 
eins og núverandi samgönguráðherra 
hefur talað fyrir.

Fleiri f luggáttir-betri dreifing
Í tíð síðustu ríkisstjórnar var hafin 
markviss vinna við að opna fleiri 

gáttir inn í landið. Einnig hefur verið 
talað fyrir því að hefja innanlands-
flug frá Keflavíkurflugvelli þannig að 
erlendir ferðamenn getir haldið för 
sinni óhindrað áfram og heimsótt 
aðra landshluta á einfaldan máta. 
Tengiflug innanlands frá Keflavíkur-
flugvelli hófst nú í febrúar og það 
verður spennandi að sjá hvernig það 
verkefni muni ganga. Ef það geng-
ur vel þá er sjálfsagt að bjóða upp á 
fleiri flugleiðir innlands, eins og til 
Egilsstaða og Ísafjarðar. Fleiri gáttir 
og einföldun á fyrirkomulagi innan-
landsflugs mun án efa auka dreifingu 
ferðamanna um landið, minnka álag 
á viðkvæm svæði og draga verulega 
úr álagi á vegakerfið okkar, sem er í 
slæmu ásigkomulagi, en það verkefni 
er efni í aðra grein.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins.

Þolmörk og sóknarfæri 
í ferðaþjónustunni

Silja Dögg Gunnarsdóttir

LEiðari



Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Verð áður: 139.900,-  Verð nú: 111.920,- 

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor. 

Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 119.900,-  Verð nú: 95.920,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 sn. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
Íslensk notendahandbók.
Verð áður: 99.900,-
Verð nú: 79.920,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð áður: 89.900,-  
Verð nú : 71.920,-  3 ára ábyrgð

Íslenskt stjórnborð

ÞVOTTAVÉLAR

914913404

914550043 914550046

914913410

ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR & 
UPPÞVOTTAVÉLAR

ÞURRKARAR UPPÞVOTTAVÉLAR

NÝ MÓDEl

ÁRGERÐ
2017

Þvottadagar
20%

20%

ÞURRKaRI
T6DEL821G
Tekur 8 kg 
af þvotti. 
 
Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

916097952

ÞURRKaRI
T6DBM720G
Tekur 7 kg 
af þvotti. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

916097949

20% 20%

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 109.900,-
Nú: 87.920,-

911444363

20%

UPPÞvottavél

Topplaus gerð 
undir borðplötu. 

Áður: 99.900,-
Nú: 79.920,-

911444362

20%

EyRavEGI 32 · sElfoss · síMI 480 1160HIlMIsGötU 4 · vEstMaNNaEyjUM · síMI 481 3333
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Margrét íþrótta- 
maður HSK 2016
Margrét Lúðvígsdóttir, fim-

leikakona úr Ungmennafé-
lagi Selfoss, er íþróttamaður 

Héraðssambandsins Skarphéðins 2016. 
Verðlaunin voru veitt á þingi sam-
bandsins í Hveragerði um síðustu helgi.

Á síðasta keppnistímabili keppti 
Margrét með blönduðu liði Selfoss þar 
sem hún var algjör lykilmanneskja. 
Hún keppti á öllum innlendu mótun-
um og sýndi þar mikla baráttu þegar 
liðið lenti í mótlæti og uppskar ríku-
lega með Íslands-, bikar- og deildar-
meistaratitli. Margrét keppti með 
landsliði Íslands á Evrópumótinu sem 
fram fór í Slóveníu núna í haust. Liðið 
hafnaði í 3. sæti og var það í fyrsta 
skipti sem íslenskt lið í flokki bland-
aðra liða í flokki fullorðinna vinnur til 
verðlauna á Evrópumóti. Hún var valin 
fyrirliði liðsins fyrir mótið og keppti á 
öllum áhöldum, það er á trampólíní, 
dýnustökkum og gólfæfingum.

Það er fimm manna valnefnd sem 
velur íþróttamann HSK ár hvert. Til-
nefnd í kjörinu voru:
akstursíþróttamaður HSK 2016
Snorri Þór árnason, torfæruklúbbi 
Suðurlands

Badmintonmaður HSK 2016
Hrund guðmundsdóttir, Íþróttafélaginu 
Hamri

Blakmaður HSK 2016
Hilmar Sigurjónsson, Íþróttafélaginu 
Hamri

Briddsmaður HSK 2016
Kristján Már gunnarsson, umf. Selfoss

Fimleikamaður HSK 2016
Margrét lúðvígsdóttir, umf. Selfoss

Frjálsíþróttamaður HSK 2016
Kristinn Þór Kristinsson, umf. Selfoss

Golfmaður HSK 2016
Fannar Ingi Steingrímsson, golfklúbbi 
Hveragerðis

Glímumaður HSK 2016
Marín laufey Davíðsdóttur umf. Þjót-
anda

Handkattleiksmaður HSK 2016
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir, umf. 
Selfoss

Hestaíþróttamaður HSK 2016
bjarni bjarnason, Hestamannafélaginu 
trausta

Íþróttamaður fatlaðra 2016
guðrún Hulda Sigurjónsdóttir, Íþróttafé-
laginu Suðra

Júdómaður HSK 2016
Egill blöndal, umf. Selfoss

Knattspyrnumaður HSK 2016
Þorsteinn Daníel Þorsteinsson umf. 
Selfoss 

Kraftlyftingamaður HSK 2016
rósa birgisdóttir, umf. Stokkseyrar

Körfuknattleiksmaður HSK 2016
Emil Karel Einarsson, umf. Þór

Lyftingamaður HSK 2016
árni rúnar baldursson, lyftingafélaginu 
Hengli

Mótorkrossmaður HSK 2016
gyða Dögg Heiðarsdóttir, umf. Selfoss

Skákmaður HSK 2016
björgvin Smári guðmundsson, umf. Heklu.

Skotíþróttamaður HSK 2016
Snorri Jón Valsson, Skotíþróttafélagi 
Suðurlands

Sundmaður HSK 2016
Kári Valgeirsson, umf. Selfoss

taekwondomaður HSK 2016
Ingibjörg Erla grétarsdóttir, umf. Selfoss

Einnig voru veitt sérverðlaun á 
þinginu. Íþróttafélagið Dímon sigr-
aði í heildarstigakeppni HSK, Golf-
klúbbur Selfoss fékk unglingabikar 
HSK og frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss 
fékk foreldrastarfsbikar HSK. Þá var 
Kjartan Lárusson, Umf. Laugdæla, út-
nefndur öðlingur ársins.

Hafsteinn Pálsson, Íþrótta- 
og Ólympíusambandi 
Íslands, afhenti þremur 

Skarphéðinsmönnum heiðursmerki 
sambandsins fyrir hönd fram-
kvæmdastjórnar ÍSÍ á þingi HSK 
sem haldið var í Hveragerði í síðustu 
viku. Rut Stefánsdóttir, Hestamanna-
félaginu Sleipni og Baldur Gauti 

Tryggvason, Umf. Þjótanda, voru 
sæmd silfurmerki ÍSÍ. Þau eru bæði 
stjórnarmenn í HSK og hafa verið öfl-
ug í starfi sinna félaga á síðustu árum. 
Þá var Guðríður Aadnegard, formað-
ur HSK, sæmd gullmerki ÍSÍ. Guð-
ríður hefur um árabil verið formaður 
HSK og áður formaður Íþróttafélags-
ins Hamars. 

Heiðursmerki HSK

Á
rlega er haldið mót í innan-
húsknattspyrnu á Selfossi til 
minningar um Guðjón Ægi Sig-

urjónsson, lögfræðing, sem lést af slys-
förum langt um aldur fram í janúar 2009. 
Mótið er haldið í Iðu á Selfossi og sendu 

mörg fyrirtæki á Selfossi vaskar sveitir til 
leiks. Guðjónsmótið tókst einstaklega vel 
og er orðinn gróinn þáttur í bæjarbragn-
um á Selfossi. Hér eru myndir af mótinu 
sem Kjartan Björnsson, Vigdís Hjart-
ardóttir, Sveinn Elíasson  og fl. tóku.

Guðjónsmótið  
haldið á Selfossi

Margrét 
lúðvígsdóttir 
með verðlaun 
sín á þinginu. 



Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel, kollar, heilsukoddar, rúmgaflar 
og margt fleira.

Komdu í heimsókn 
og gerðu góð kaup 

SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

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

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ

LAGER-
HREINSUN

VIÐ RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

 70% AFSLÁTTUR
ALLT AÐ 60

%

Við erum á
Suðurlandsbraut 24

Gerið frábær kaup fyrir heimilið, bústaðinn, gistiheimilið eða hótelið
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Þáttaskil urðu í  Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum þegar endur-
upptökunefnd úrskurðaði á 

dögunum að málin skyldu að mestu 
tekin upp á ný. Fáir hafa fjallað jafn 
mikið og ítarlega um málin og Jón 
Daníelsson, blaðamaður, og sendi hann 
í fyrra frá sér bókina Sá sem flýr und-
an dýri þar sem hann gerir málin upp. 
Bókin er vel skrifuð og unnin bók, og 
geymir hún upplýsingar sem höfðu 
áhrif á að málin verða nú tekin til rann-
sóknar á ný. 

Bók Jóns er einstök yfirsýn yfir 
þessi mál frá upphafi til dagsins í 
dag og afar gagnleg til fá heildstæða 
sýn á þessi fordæmalausu manns-
hvörf sem urðu á sínum tíma til þess 
að hópur ungmenna hlaut þunga 
dóma fyrir manndráp, án þess að lík 
mannanna fyndust né nokkurra hald-
bærra sannanna  eða 
ástæðna fyrir slíkum 
voðaverkum. Suðri 
fékk góðfúslegt leyfi 
höfundar til að birta 
kafla úr bókinni, og 
grípum við niður í 
seinni hluta hennar. 

Hver hringdi í 
Geirfinn?
Það var allt frá upphafi 
lykilatriði í Geirfinns-
málinu, hver sá mað-
ur var sem hringdi í 
Geirfinn Einarsson 
um eða rétt upp úr 
kl. 22.20, þriðjudags-
kvöldið 19. nóvember 
1974. Í dómi sakadóms 
er talið að það hafi verið Kristján Við-
ar Viðarsson en Hæstiréttur tilgrein-
ir annað hvort hann eða Sævar. En 
það vill svo til, að einmitt þau gögn 
sem dómararnir töldu sanna þetta, 
sönnuðu þvert á móti alveg óyggj-
andi, að hafi verið hringt í Geirfinn 
úr Hafnarbúðinni, var hringjandinn 
hvorki Kristján Viðar né Sævar.

Guðlaug Jónasdóttir var við af-
greiðslu í Hafnarbúðinni að kvöldi 
19. nóvember og gaf Hauki Guð-
mundssyni rannsóknarlögreglu-
manni mjög greinargóða lýsingu, 
bæði á manninum og atburðarásinni. 
Af lýsingu hennar er greinilegt að 
maðurinn beið nokkra stund áður en 
hann hringdi. Þegar Guðlaug spurði 
hvað hún gæti gert fyrir hann, sagð-
ist hann ekkert ætla að kaupa, heldur 
doka aðeins. Guðlaug afgreiddi síðan 
a.m.k. einn mann áður en maðurinn 
bað um að fá að hringja.238 Þetta 
bendir ekki beinlínis til neinnar hrað-
ferðar og er að því leyti í fullkominni 
andstöðu við niðurstöður lögreglu og 
dómara en skiptir að öðru leyti ekki 
máli í samhenginu.

Mánudaginn 25. október 1976 
var Guðlaug fengin í sakbendingu 
og fyrir hana var stillt upp sjö mönn-
um, þeirra á meðal var Kristján Við-
ar. Guðlaug sagði engan mannanna 
líkjast þeim sem fékk að hringja í 
Hafnarbúðinni.

Þann 20. maí 1977 bar Guðlaug 
vitni fyrir dómi. Þá var Karl Schütz 
búinn að loka málinu og lýsa því yfir 
á blaðamannafundinum fræga að 
það hefði verið Kristján Viðar sem 
hringdi. Í dómskerfinu var greinilega 
litið á lausn Schütz sem endanlega 
og þau atriði sem ekki féllu sjálfkrafa 
að henni, voru einfaldlega lagfærð 
þannig að lausnin gengi upp. 

Yfirheyrslan yfir Guðlaugu fyrir 
dómi ber mjög greinilega með sér að 
þar var ekki verið að leita að neinum 
sannleika, heldur átti einfaldlega að 
fá hana til að fallast á þá niðurstöðu 

að Kristján Viðar 
væri sá sem hr-
ingdi.

En Guðlaug 
var aldeilis ekki á 
þeim buxunum. 
Það vildi nefni-
lega svo til að 

hún þekkti bæði Kristján og Sævar 
í sjón og hafði spjallað við þá, þegar 
þeir komu einhverju sinni í Hafnar-
búðina. Frá þessu skýrði Guðlaug í 
skýrslutöku hjá Láru V. Júlíusdóttur, 
þá settum saksóknara, 8. október 
2001. 

Lára segir í skýrslu sinni til dóms-
málaráðherra:

„Guðlaug greindi jafnframt frá því 
að þeir Kristján Viðar og Sævar hefðu 
komið í Hafnarbúðina, ásamt ein-
hverjum öðrum mönnum, nokkrum 
vikum áður en Geirfinnur hvarf.

Þeir settust niður í rólegheitum og 
keyptu sér veitingar. Þar sem hún og 
Sævar hafi verið ágætlega málkunnug 
hafi hún spurt Sævar um hans ferðir 
og í hvaða „business“ hann væri

…
… Í ljósi þessa sagði Guðlaug að-

spurð útilokað að Kristján Viðar Við-
arsson hafi verið maðurinn sem fékk 
að hringja í Hafnarbúðinni 19. nóv-
ember 1974.“ 

Það liggur auðvitað í hlutarins eðli 
að Guðlaug hefur sagt nokkurn veg-
inn nákvæmlega það sama frammi 
fyrir sakadómurunum tæpum aldar-
fjórðungi fyrr. En þeir bókuðu frá- 
sögn hennar talsvert öðruvísi. Í skýr-
slunni er að vísu getið um að Kristján 
og Sævar hafi áður komið í Hafnar-
búðina en síðan bóka sakadómararn-
ir:

„Vitnið segir að maður sá er það 
hefur hér talað um að komið hafi í 
Hafnarbúðina 19. nóvember 1974 og 
fengið að hringja þar, hafi ekki ver-
ið Kristján Viðar. Hins vegar kunni 
Kristján Viðar að hafa komið þarna 
og hringt umrætt kvöld án þess að 
vitnið veitti því athygli, enda hafi 
margir fengið að hringja þarna þetta 
kvöld.“

Er þetta ekki dálítið skrýtinn 
texti? Við vitum að hringt var í Geir-
finn um nálægt kl. 22.20. En hér er 
skyndilega allt kvöldið undir. Kristján 
Viðar gæti sem sagt hafa laumað sér 

inn og hringt um áttaleytið, sjöleytið, 
níuleytið? Eftir að hafa lesið fleiri 
skýrslur þar sem dómararnir lentu 
í ámóta vandræðum, fer ekki milli 
mála hvað hér hefur gerst. Guðlaug 
hefur verið spurð hvort hún treysti sér 
virkilega til að útiloka alveg að Krist-
ján Viðar gæti hafa komist í símann 
og hringt einhvern tíma um kvöldið, 
án þess að hún tæki eftir því. Og hver 
getur fullyrt slíkt?

Þegar dómurunum hafði tekist að 
fá Guðlaugu til að svara þessari spurn-
ingu neitandi, var hægt að bóka eftir 
henni eins og gert var. En það dugði 
reyndar ekki alveg til. Eftir stóð enn 
þessi dularfulli maður sem enginn 
veit enn hver var. Maðurinn sem kom 
inn kringum korter yfir tíu, gekk um 
gólf í nokkrar mínútur og fékk svo að 
hringja. 

Nú var allt í einu komin upp sú 
staða, að dómararnir þurftu að losa 
sig við þennan mann, sjálfan Leirfinn, 
lykilmanninn sem allt frá upphafi 
hafði þótt augljóst að hefði hringt í 
Geirfinn.

Það hafði komið fram, að Guð-
laug heyrði ekki hvað hann sagði og 
að símtalið var mjög stutt. Hún hefur 
nú í framhaldinu verið spurð hvort 
hún væri viss um að maðurinn hefði 
yfirleitt náð sambandi. Og Guðlaug, 
sem ekkert hafði heyrt, hefur auðvitað 
ekki getað fullyrt það. Í framhaldinu 
bókuðu dómararnir:

„Vitnið tekur fram, að maður sá, er 
bað um að fá að hringja og það hef-
ur hér rætt um, hafi verið mjög stutta 
stund við símann og hafi það jafnvel 
talið líklegt að hann hafi ekki fengið 
svar. Það hafi a.m.k. ekki heyrt hann 
tala.“ 

Þar með var málið í höfn og það 
skipti ekki einu sinni máli að mað-
urinn lagði 20 krónur á borðið sem 
greiðslu fyrir símtalið.

Það hefði hann þó tæpast gert ef 
hann hefði ekki náð sambandi.

Orðalagið „Vitnið tekur fram …“ 
vekur sérstaka athygli. Hér eru dóm-
ararnir sjálfir komnir á mjög hálan 
ís en með því að orða þetta svona 
varpa þeir allri ábyrgð á vitnið. Í raun 
og sannleika eru þeir sjálfir að draga 
ályktun sem fær ekki staðist, því 
framburður Guðlaugar var í rauninni 
alltaf skýr og ótvíræður.

En þeir gefa til kynna að Guðlaug 
hafi sjálf haft frumkvæði að þessari 
ályktun.

Þannig fría þeir sjálfa sig. Í versta 
falli var það vitnið sem gerði sig sekt 
um rangan framburð.

Dómararnir virðast hafa talið sér 
takast að sýna fram á að ekki væri 
endilega víst að dularfulli maðurinn 
kæmi málinu neitt við en á hinn bóg-
inn gat þetta vitni sem sagt alls ekki 
útilokað að Kristján Viðar hefði hringt 
úr Hafnarbúðinni. Sakadómararn-
ir þrír virðast þó hafa gert sér ljóst 
að þeir voru staddir á hálum ís, því 
í dómsniðurstöðunum smeygja þeir 
sér fimlega fram hjá því að fullyrða að 
Kristján hafi farið inn í Hafnarbúð-
ina til að hringja. Þess í stað láta þeir 
nægja að gefa það í skyn:

„Í yfirheyrslu 28. október 1976 
var ákærði [Sævar] spurður um, 
hvort hann myndi símanúmerið, 
sem ákærði Guðjón skrifaði á miða, 
er ákærði Kristján Viðar fékk við 
Hafnarbúðina.“

Hæstaréttardómararnir þekktu 
ekki forsöguna jafn nákvæmlega en 
þeir treystu sér þó ekki til að fullyrða 
að Kristján hefði hringt. Þeir orðuðu 
niðurstöðuna svona:

„Miða verður við það, að ákærðu 
hafi komið í bifreiðinni að Hafnar-
búðinni og að annað hvort Kristján 
eða Sævar hafi hringt þaðan til Geir-
finns rétt eftir kl. 22:15, eins og áður 
greinir. Þá er sannað með skýrslum 
hinna ákærðu, að Geirfinnur kom að 
bifreið þeirra litlu síðar og settist inn 
í hana …“

Í Hæstarétti telst sem sagt sann-
að að annað hvort Kristján eða Sæv-
ar hafi hringt úr Hafnarbúðinni rétt 
eftir kl. 22.15. Þetta telja dómararnir 
sannað, þrátt fyrir alveg ótvíræðan 
vitnisburðGuðlaugar sem í rauninni 
er ógerlegt að kalla nokkuð annað en 
fullgilda sönnun fyrir því að hvorugur 
þeirra hafi hringt úr Hafnarbúðinni á 
þessum tíma.

Til viðbótar gera Hæstaréttardóm-
ararnir sig seka um þau mistök að 
tímasetja símtalið fimm mínútum of 
snemma. Jafnvel miðað við hinn allt 
of þrönga tímaramma lögreglunnar, 
var útilokað að Sævar eða Kristján 
hefðu getað hringt fyrr en eftir kl. 
22.20. Með þessari tímasetningu einni 

og sér má því segja að Hæstaréttar-
dómararnir dæmi sjálfa sig úr leik.

Það var enginn Volkswagen
Annar vitnisburður kom dómurun-
um í svipaða klípu og þar þurftu þeir 
að stíga ámóta hliða spor til að kom-
ast að hinni fyrirfram ákveðnu niður-
stöðu.

Aftur mátti rekja vandræðin til 
þess að Karl Schütz var búinn að 
leggja lausnina á borðið og eftir það 
þorðu menn ekki fyrir sitt litla líf að 
hagga við neinu. Öll vandamál varð 
að leysa þannig að niðurstaðan pass-
aði við lausn Schütz. Þetta er skilj-
anlegt frá því sjónarmiði, að honum 
hafði tekist að hnýta málið nokkuð 
vel saman í meginatriðum og til að 
breyta einhverju, hefði þurft nýjar yf-
irheyrslur. Reynslan sýndi að stefnu-
breytingar voru fljótar að leiða menn 
út í ógöngur. Þess vegna kom t.d. ekki 
til greina að Keflavíkurferðin hefði 
verið farin á öðrum bíl en ljósbláum 
Volkswagen frá bílaleigunni Geysi.

Sævar og Erla sögðust hafa tekið 
þar á leigu Volkswagenbjöllu og þetta 
var bíllinn sem farið var á til Keflavík-
ur. Það var út af fyrir sig dálítið sér-
kennilegt, þar eð þau voru nýlega 
búin að kaupa sér Land Rover, höfðu 
eignast bílinn 14. nóvember sam-
kvæmt bifreiðaskrá.

Hver hringdi í Geirfinn?
Bókarkafli Bls 205. Sá sem flýr undan dýri eftir Jón daníelsson. Mýrún útg. 2016.

„Sá sem flýr undan dýri spyr ekki til vegar“

Jón Daníelsson

guðmundar- og  geirfinnsmál fyrir dómstólum.
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Lögreglan tók þennan jeppa til 
skoðunar þann 9. janúar 1977 í þeim 
tilgangi að finna blóðleifar eftir lík 
Geirfinns en án árangurs. Hins vegar 
vekur athygli að bílnum sjálfum er 
ekkert lýst. Árgerð er ekki einu sinni 
tilgreind og t.d. ekki heldur hvort í 
honum var bensín- eða dísilvél. Aug-
ljóst er að þessi jeppi hefur verið kom-
inn til ára sinna og þegar lögreglan 
skoðaði hann austur á Hvolsvelli, var 
hann orðinn ógangfær.

En það þurfti sem sagt einhverja 
sérstaka skýringu á því hvers vegna 
ekki var einfaldlega farið á honum. 
Niðurstaðan varð sú að jeppinn hefði 
verið í ólagi sem reyndar er ekki sér-
lega trúlegt, því seljandi bíls reynir yf-
irleitt að hafa hann í lagi á söludegi og 
ekki var liðin vika síðan Erla og Sævar 
keyptu þennan jeppa. Það er líka nokk-
uð á reiki hvað var að bílnum. Í einu 
tilviki var það „bensíndælan“. En raf-
kerfi og bensíngjöf   voru einnig nefnd. 
Þessi bíll var þó ekki í verra ástandi 
en svo, að Erla notaði hann til að aka 
móður Sævars á Kjarvalsstaði og aftur 
heim á Grýtubakka hið margumrædda 
kvöld. Og á sama bíl fóru þau Sævar 
svo niður á Hjallaveg, þar sem Erla 
hafði íbúð á leigu á þessum tíma.

Land Rover jeppi var ekki hrað-
skreitt farartæki og í rauninni er 
sennilegasta skýringin á „biluninni“ 
einfaldlega sú, að á Land Rover hefði 
Keflavíkurferð tekið miklu lengri tíma 
en var til ráðstöfunar í málinu. Þetta 
hafa bæði Schütz og lögreglumennirn-
ir séð í hendi sér. En nú skulum við 
líta aðeins nánar á þennan ljósbláa 
Volkswagen sem Erla og Sævar áttu að 
hafa tekið á leigu til fararinnar.

Ekki er augljóst hvenær 
Volkswagenbíllinn kemur fyrst til 
sögunnar, enda eru fjöldamörg samtöl 
lögreglumanna við sakborninga alveg 
óskráð. En þegar Guðjón játaði í fyrsta 
sinn þann 29. nóvember 1976, nefndi 
hann einmitt að hafa ekið Volkswagen 
til Keflavíkur.246 Hann minnti að bíll-
inn hefði verið ljósblár og sagði líka að 
þetta gæti hafa verið bílaleigubíll.

Svo óljós sem þessi fyrsta játning 
Guðjóns var, er afar athyglisvert að 
hann skuli hafa munað bílinn svona 
vel. Þetta vekur grunsemdir um að 
lögreglumenn hafi verið búnir að lýsa 
bílnum nokkuð vel fyrir Guðjóni. 
Annað í frásögninni er miklu óskýrara.

Svo mikið er víst að lögreglumenn 
voru farnir að huga að Volkswagen 
mun fyrr, því strax í nóvember 1976 
fór rannsóknarlögreglumaður á allar 
bílaleigur í Reykjavík og fékk þar að 
skoða samninga frá nóvember 1974 
en enginn sakborninganna reyndist 
hafa tekið bíl á leigu.247 Erla og Sævar 
höfðu stundum tekið bílaleigubíl og 
þá hjá bílaleigunni Geysi. Svo vildi til 
að starfsmaður þar var rekinn í byrj-
un árs 1976, eftir að hafa orðið upp-
vís að því að leigja bíla svart og stinga 
gjaldinu í eigin vasa.

Þessi starfsmaður var yfirheyrður 
21. desember 1976 og þótt hann kann-
aðist við að hafa leigt bíla svart, sagð-
ist hann ekki hafa byrjað á því fyrr en 
vorið 1975. Ástæðan var sú að fram að 
þeim tíma voru bílarnir kaskótryggð-
ir. Starfsmaðurinn fyrrverandi gaf svo 
skýrslu fyrir dómi 20. júní 1977 og 
fullyrti áfram að bíla hefði hann ekki 
lánað án skriflegs samnings fyrr en 
eftir að kaskótryggingin var afnumin 
vorið 1975.

Sakadómararnir þrír voru nú 
komnir í vandræði. Það var lykilatriði 
í málinu að Keflavíkurferðin hefði ver-
ið farin á ljósbláum Volkswagen, bíla-
leigubíl sem Erla og Sævar hefðu tekið 
á leigu hjá bílaleigunni Geysi án þess 
að skrifa undir samning.

En dómararnir dóu ekki ráðalausir. 
Við höfum auðvitað enga segulbands-
upptöku af þessu samtali en það leyn-
ir sér ekki að dómararnir hafa verið 
mjög aðgangsharðir í spurningum. Og 
á endanum gátu þeir bókað:

„Nánar aðspurt kveðst vitnið ekk-
ert vilja fullyrða um það, hvort það 
hafi lánað Erlu og Sævari Marinó bif-
reið frá bílaleigunni Geysi í nóvember 
1974, svo sem þau hafi haldið fram. 
Kveðst vitnið geta ímyndað sér að þau 

hafi stolið bifreið á bílaleigunni, en það 
hafi verið mjög auðvelt og gert með 
þeim hætti, að stinga læsinguna á bif-
reiðinni upp og tengja beint.“  

Þar með var þetta atriði í höfn. 
Framburður mannsins var í rauninni 
afar skýr, bæði í lögregluskýrslunni 
og fyrir dómi. Erla og Sævar fengu 
engan bíl hjá honum í nóvember 1974. 
Engu að síður grundvallast dómarnir 
í héraði og Hæstarétti einmitt á því. Í 
Hæstaréttardómnum er þetta orðað 
svona:

„Samkvæmt sakargögnum tóku 
þau ákærðu Erla og Sævar á leigu 
Volkswagen bifreið 19. nóvember 
1974.“ 

Þetta er bein fullyrðing. Dóm-
ararnir litu greinilega ekki á þetta sem 
neitt vafaatriði sem mögulega bæri að 
túlka. Og það er óþægilega áberandi 
hvernig þeir smokra sér fram hjá því 
að til- greina heimildina. Í rauninni 
voru þeir að vísa í játningarnar en með 
þessu orðalagi er gefið í skyn að þær fái 
einhvern stuðning í framburði starfs-
manns bílaleigunnar.

Stutt samantekt
Eftir það sem rakið hefur verið hér 
að framan, má vera alveg ljóst að sak-
borningarnir í Geirfinnsmálinu fóru 
ekki til Keflavíkur þann 19. nóvember.
Við skulum líta á helstu ástæðurnar í 
punktaformi:

• Erla þurfti að leita að bílastæði 
og lagði jeppanum loks í 4-5 mínútna 
göngufjarlægð frá Kjarvalsstöðum. 
Hún, Sævar og Sigurbjörg urðu því of 
sein á fyrstu sýningu, nema því aðeins 
að fyrsta sýning hafi dregist.

•  Hafi fyrsta sýning dregist er 
ógerlegt að reikna með brottför Land 
Roversins frá Kjarvalsstöðum fyrr en 
laust fyrir eða um kl. 21.00. Þetta eitt 
frestar aðkomu að Hafnarbúð- inni til 

kl. 22.40 og þá var Geirfinnur horfinn.
•  Á Keflavíkurveginum var hálka 

þetta kvöld eða í besta falli farið að 
rigna og draga úr hálkunni þegar 
nær dró Keflavík. Þess vegna þarf að 
reikna með nokkru lengri ferðatíma til 
Keflavíkur.

•  Tímaáætlun lögreglunnar er ein 
og sér allt of þröng. Þar skeikar ekki 
minna en 10-20 mínútum en þó öllu 
fremur hálftíma eða jafnvel meira.

•  Lögreglan gerði tímamælingar 
á aflmiklum Volvo en sakborningar 
áttu að hafa verið á Land Rover og 
Volkswagen. Þetta atriði þyrfti að meta 
sérstaklega en ljóst er að munurinn er 
mikill.

• Framburður Guðlaugar Jón-
asdóttur, afgreiðslustúlku í Hafnar-
búðinni, er ótvíræður. Hvorki Sævar 
né Kristján hringdu þaðan í Geirfinn.

• Volkswagenbíllinn var aldrei tek-
inn á leigu. Tvö af þessum sjö atriðum, 
brottfarartíminn frá Kjarvalsstöðum 
og vanáætlanir í tímaplani lögreglu, 
duga hvort um sig til að seinka komu-
tíma til Keflavíkur um 10, 20 eða jafn-
vel 30 mínútur. En að samanlögðu 
ættu öll atriðin beinlínis að geta talist 
„lögfull sönnun“ þess að Keflavíkur-
ferðin hafi aldrei verið farin.

Til að sýkna sakborning í sakamáli 
þarf ekki nema vafa. En hér ríkir í 
rauninni enginn vafi. Við endurupp-
töku málsins ætti sakleysi sakborning-
anna að geta talist beinlínis sannað. 
Hitt er þó öllu óhugnanlegra að öll 
þessi atriði lágu fyrir þegar dómarnir 
voru kveðnir upp, að hálkunni einni 
undanskilinni.

Ofan á þetta allt saman bætist svo, 
að við vinnslu þessarar bókar fannst 
pappírsblað sem hefur verið alveg 
óþekkt fram að þessu en tekur í raun-
inni af öll tvímæli um sakleysi þeirra 
sem dæmdir voru fyrir að hafa orðið 
Geirfinni að bana.

France‘s Winegate
Eins og áður greinir eru meðal máls-
gagnanna handskrifuð blöð sem Sævar 
skrifaði í byrjun september 1977. Þetta 
er nokkuð ítarlegur listi yfir það sem 
hann taldi sig geta munað frá dögun-
um kringum 19. nóvember 1974 en 
auðvitað er óvarlegt að ætla að allt sé 
nákvæmt sem hann taldi sig muna 
nærri þremur árum síðar.

Í rauninni er þessi greinargerð Sæv-
ars óþarflega löng og nær yfir of marga 
daga. Það er alla vega sennilegasta 

„Svo óljós sem þessi fyrsta játning 
Guðjóns var, er afar athyglisvert 

að hann skuli hafa munað bílinn 
svona vel. Þetta vekur grunsemdir um 
að lögreglumenn hafi verið búnir að 
lýsa bílnum nokkuð vel fyrir Guðjóni. 
Annað í frásögninni er miklu óskýrara.
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skýringin á því að verjandi hans skyldi 
ekki reka augun í það atriði sem mestu 
skiptir. Sævar segir nefnilega frá því 
að hann hafi horft á sjónvarp dálitla 
stund seint að kvöldi 19. nóvember og 
lýsir erlendri fréttamynd:

„það var fréttakvikmynd frá 
Fraklandi ef ekki erlend málefni í um-
sjá Soniu Dijékó ég held að það hafi 
verið sami frétta maður sem talaði 
vikuna áður um Chile og Alendes, 
Haraldur ólafsson, sagt var frá rauð-
vín svindli hjá stóru vín fyritæki í 
Fraklandi. Sýnd var af hvítum tank 
bílum sem var verið að dæla vín í. 
Belgar og þjóðverjar sem hofðu keipt 
stora vin farma færu í storlegt skaða-
bóta mál. Svikið var að mig minnir 
að rauðvínið var ekki látið gerjast og 
var blandað með alkahóli upp í vissan 
stirkleika. Aðrir vin framleiðendur 
voru hrædir að missa sína samninga 
við erlend ríki sökum þess máls og var 
spáð að vin framleiðsla minndi drag-
ast saman í Fraklandi. Það má vera 
að Árni Bergman hafi verið þulur í 
þætinum einig.“

Viðbrögð dómaranna við þessum 
handskrifuðu blöðum voru þau, að 
spyrja Sævar um þau og benda hon-
um á, að þarna segðist hann hafa farið 
frá Kjarvalsstöðum um kl. 22.00 og 
það væri ekki í samræmi við fram-
burð hans fyrir dómi. Að athuga hvort 
þessi fréttamynd hefði raunverulega 
verið sýnd í sjónvarpinu þetta kvöld, 
hvarflaði ekki að þeim. Sonja Diego 
staðfesti í símtali þann 31. mars 2016, 
að aldrei hefði verið haft samband við 
sig í tengslum við þetta atriði og hún 
taldi líka óhætt að fullyrða, að slík fyr-
irspurn hefði varðveist í minningunni.

Fjórum áratugum síðar er vanda-
laust að fletta því upp, að þátturinn 
Heimshorn í umsjón Sonju Diego var 
vissulega sýndur þriðjudagskvöldið 
19. nóvember 1974 kl. 22.25-23.00 
samkvæmt auglýstri dagskrá. Þessi 

þáttur hafði áður einmitt heitið Er-
lend málefni en þegar hér var kom-
ið sögu kallaðist hann Heimshorn. 
Þátturinn var næstur á eftir bresk-
kanadísku fræðslumyndinni Sumar á 
norðurslóðum, Íþróttamenn við ysta 
haf sem Einari Bollasyni var sýnt úr, 
þegar hann var í gæsluvarðhaldi 1976. 
Sjónvarpsefnið virðist sem sagt hafa 
verið varðveitt og haustið 1977 hefði 
sennilega mátt fá það alveg á hreint í 
eitt skipti fyrir öll, að Sævar hefði ekki 
farið til Keflavíkur.

En þetta virðist sem sagt aldrei 
hafa verið athugað. Ekki fyrr en þann 
8. apríl 2016, þegar vinnsla þessar-
ar bókar var komin á lokastig. Þótt 
nánast virtist útilokað að enn væru 
varðveittar nokkrar heimildir um 
þennan síðasta dagskrárlið sjónvarps-
ins þriðjudagskvöldið 19. nóvember 
1974, var óafsakanlegt að ganga ekki 
endanlega úr skugga um það.

Það tók safnvörð í geymslu Útvarps-
hússins við Efstaleiti ekki langa stund 
að finna líklega einu ummerkin sem 
varðveist hafa eftir þennan 35 mínútna 

langa fréttaskýringaþátt. Þetta 
er einfaldur listi yfir þær film-
ur úr þættinum sem settar voru 
í geymslu. Á blaðinu eru til-
greindar sex filmur. Sú sem síð-
ast er talin ber heitið FRANCE‘S 
„WINEGATE“ og hefur verið 
tæpar sjö mínútur að lengd.

Þótt filman sjálf sé ekki 
lengur til hjá RÚV, dugar 
nafnið eitt og sér nokkuð langt. 
Watergate-hneykslið hafði 
skekið Bandaríkin undanfarin 
ár með þeim afleiðingum að 
Richard Nixon neyddist til að 
segja af sér forsetaembættinu 
þann 9. ágúst 1974. Um þetta 
leyti og reyndar lengi síðan, 
var hneykslismálum gjarnan 
gefið heiti sem endaði á „-gate“ 
og þannig gefin til kynna ein-
hvers konar samlíking við 
„Watergate“. Heiti þessarar 
stuttu fréttamyndar þýðir sem 
sagt beinlínis „Franska vín-
hneykslið“ eða „Vínhneykslið 
í Frakklandi“.

Og þetta kemur heim og 
saman við þá fréttamynd sem 
Sævar lýsti í „skýrslu“ sinni 
til Sakadóms Reykjavíkur í 
byrjun september 1977 en 
dómurunum þótti ekki einu 
sinni ástæða til að athuga. 
Svo vill til að einmitt þetta 
myndband var gert aðgengi-
legt á YouTube árið 2015 
undir heitinu „RR7445B 
FRANCE‘S WINEGATE 
SCANDAL“. Upphafsnúm-
erinu ber saman við blað-
ið í Efstaleitinu „ROVER 
REPORT 7445B“.

Lýsingu Sævars ber hins vegar að 
mörgu leyti fremur illa saman við 
myndina. Þar er ekki að sjá hvíta tank-
bíla, heldur aðeins hvíta vínkassa. Það 
voru heldur ekki Þjóðverjar eða

Belgar sem hugðu á skaðabótamál, 
heldur frönsk stjórnvöld sjálf sem 
töldu ímynd Frakklands hafa skað-
ast og gerðu háar skaðabótakröfur á 
hendur þeim vínframleiðendum sem 
voru ákærðir. Og ekki virðist það hafa 
verið alkóhól sem bætt var í rauðvín-
ið heldur einhver ótilgreind efni sam-
kvæmt frásögn enska þularins sem 
talar um „chemicals“.

En Sævar hefur rétt fyrir sér þegar 
hann nefnir „rauðvín“ og „svindl“. 
Hann nefnir líka stórfyrirtæki og þótt 
hann noti orðið í eintölu en ekki fleir-
tölu, fer hann engu að síður rétt með 
það atriði. Í dálitlum ramma neðan 
við sjónvarpsdagskrána í Morgun-
blaðinu á bls. 33, er fjallað um þátt-
inn Heimshorn og þar kemur fram 
að Haraldur Ólafsson og Árni Berg-
mann muni meðal annarra fjalla um 
tiltekin atriði. Sævar fer því líka rétt 
með þessi nöfn.

Minni manna er brigðult og til 
að fara rétt með efni fréttamyndar 
svo löngu síðar, jafnvel bara í stórum 
dráttum, þarf nánast afbrigðilega gott 
minni. Að geta tilgreint rétt einungis 
fáein atriði, eins og Sævar gerir í þess-
um texta, ætti að mega teljast nokkuð 
ákveðin vísbending um að hann hafi í 
raun og veru séð myndina.

Í þessu tilviki vill reyndar svo til, 
að við höfum samanburð.

Þann 9. mars 1976 létu Eggert og 
Sigurbjörn Víðir sýna Einari Bolla-
syni 5 mínútna kafla úr íþróttamynd 
sem Einar taldi sig hafa séð að kvöldi 
19. nóvember 1974. Áður höfðu Egg-
ert og Sigurbjörn Víðir skoðað alla 
myndina. Eggert lýsir þessu á minn-
isblaði og segir þar:

„Í dag ræddum við svo við Einar 
og gat hann að nokkru lýst

efni myndarinnar. Hann nefndi 
þar nokkur atriði, sem sýnd voru í 
myndinni, en tald[i], að nokkur önn-
ur hefðu verið í myndinni, sem ekki 
voru þar sýnd.“

Eggert virðist hafa talið það rýra 
trúverðugleika Einars að hann skyldi 
nefna atriði sem ekki voru í myndinni 
og það má sem best kalla eðlileg 
viðbrögð. Í rauninni er hér lýst ná-
kvæmlega sömu ágöllum og eru svo 
áberandi í frásögn Sævars. Hugurinn 
virðist í báðum tilvikum hafa skáldað 
í eyðurnar. En það er ekkert óeðlilegt. 
Einar var að rifja upp sjónvarpsefni 
sem hann hafði séð fyrir tæplega einu 

og hálfu ári. Minningar Sævars voru 
nærri þriggja ára gamlar.

Um það þarf ekki lengur að deila, 
að Einar sá þessa íþróttamynd. Hann 
lýsir atvikinu sjálfur í bók þeirra 
Heimis Karlssonar og minnist þess 
sérstaklega hversu ánægður hann var 
með frammistöðu sína:

„Mér tókst vel upp niðri í Sjón-
varpi og var sérstaklega ánægður með 
eigin frammistöðu, því ég sá mynd-
brot sem ég þekkti vel. … Ég varð 
spenntur og eftirvæningafullur eins 
og smástrákur. … Um kvöldið sofn-
aði ég glaður og ánægður

í fangaklefanum, er ég hafði tekið 
saman bækurnar mínar og búið mig 
til heimferðar, viss um að mér yrði 
sleppt daginn eftir.“

Bókin kom út 1994, átján árum 
eftir þá atburði sem hér er lýst. Sjálfur 
hefur Einar greinilega aldrei efast um 
að hafa séð myndina og að hann hafi 
í raun og veru séð hana er auðvitað 
hafið yfir allan vafa.

Sú spurning sem nú þarf að svara 
er sú, hvort hægt sé að draga í efa að 
Sævar hafi séð myndina um rauð-
vínshneykslið í Frakklandi. Og það er 
í rauninni ekki gerlegt. Að hugurinn 
skáldi í eyðurnar er ekkert einsdæmi 
eins og dæmið af Einari sýnir. Fyr-
irbrigðið er að auki vel þekkt meðal 
sálfræðinga en það mun fyrst hafa 
sannast í tilraun sem gerð var árið 
1902.254

Og þetta skiptir auðvitað megin-
máli. Sævar hefur greinilega séð þessa 
mynd. Að minni hans sé talsvert 
götótt og hugurinn skáldi í eyðurnar, 
þegar hann er að berjast við að rifja 
þetta upp nærri þremur árum síðar, 
dæmist afar léttvægt í samhenginu.

Þetta pappírsblað, sem enn 
er varðveitt í Útvarpshúsinu við 
Efstaleiti, verður þar með hin endan-
lega fjarvistarsönnun.

Á milli hálf ellefu og ellefu að 
kvöldi 19. nóvember 1974, sat Sævar 
heima hjá mömmu sinni á Grýtu-
bakkanum og horfði á sjónvarpið. 
Nákvæmlega á sama hálftímanum og 
hann átti að hafa verið að berja Geir-
finn Einarsson með spýtu í Dráttar-
brautinni í Keflavík.

Fjarvistarsönnun „höfuðpaursins“ 
Sævars er auðvitað sjálfkrafa líka 
fjarvistarsönnun Erlu, Guðjóns og 
Kristjáns Viðars.

Um það þarf ekki að hafa fleiri orð.

„Sjónvarps-
efnið virðist 

sem sagt hafa 
verið varðveitt 
og haustið 1977 
hefði sennilega 
mátt fá það alveg á 
hreint í eitt skipti 
fyrir öll, að Sævar 
hefði ekki farið til 
Keflavíkur.

„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.
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Óskum áhöfn og útgerð
til hamingju með nýtt og
stórglæsilegt skip.

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - maras@maras.is

þ YANMAR aðalvél
þ YANMAR hjálparvél
þ REINTJES niðurfærslugír

þ SCANTROL autotroll
þ BERG skiptiskrúfa
þ NORSAP skipstjórastólar

þ SIMRAD sjálfstýring
þ SIMRAD gýróáttaviti
þ

þ VINGTOR neyðarsímkerfi
þ VINGTOR kallkerfi

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Óskum áhöfn og útgerð til hamingju með nýtt 
og stórglæsilegt skip.

Friðrik A Jónsson ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
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Kirkjuráð Hrútavinafélagsins 
Örvars var á ferð laugardaginn 
11. mars sl.  um Suðurland.

Komið var í  Skógakirkju  sem er 
hluti af Byggðasafninu glæsilega að 
Skógum undir Eyjafjöllum.

Kirkjuráð Hrútavinafélagsins hefur 
það hlutverk m.a. að skoða allar kirkjur 
á Suðurlandi og er þetta verkefni kom-
ið vel á veg en hefur tekið nokkur ár. 
Enda er það starfssiður Hrútavina að 
vanda vel til verka.

Í Skógakirkju á vegum Hrúta-
vinafélagsins voru: Þórarinn Theódór 
Ólafsson, Eyrarbakka, Guðmundur 
Magnússon, Eyrarbakka, Ingvar Magn-
ússon, Eyrarbakka, Sigurbjörn Tryggvi 
Gunnarsson, Ásamýri og Björn Ingi 
Bjarnason, Eyrarbakka.

Kirkjuráð Hrútavina- 
félagsins í Skógakirkju

Skógakirkja

Í Skógakirkju Sigurbjörn Tryggvi Gunnarsson.

Í Skógakirkju F.v.: Þórarinn Theódór Ólafsson, Guðmundur Magnússon og Ingvar Magnússon.  

Bókmenntahátíð Þórbergsset-
urs verður sunnudaginn 19. 
mars í Þórbergssetri og hefst 

kl 14:00. Gestir hátíðarinnar eru Þor-
leifur Hauksson og dóttir hans Álfdís 
Þorleifsdóttur. Þau eru Skaftfellingar, 
afkomendur Þorleifs Jónssonar al-
þingismanns í Hólum í Hornafirði og 
Sigurborgar Sigurðardóttur konu hans. 
Þau ætla að fjalla um verk Þórbergs, 
Íslenskan aðal, Ofvitann, Sálminn um 
blómið og Viðfjarðarundrin. Einnig 
kemur Hjörleifur Guttormsson og ætl-
ar gera grein fyrir fræða- og ritstörfum 
bræðranna Flosa, Hálfdáns og Sigurð-
ar á Kvískerjum og sýna myndir frá 
Kvískerjum. Sigrún Sigurgeirsdóttir og 
Jónína Sigurgeirsdóttir kynna Brota-
gull, ljóðakver ömmu þeirra, Helgu Sig-
urðardóttur frá Hofsnesi, sem þær sáu 
um að gefa út. Tilvalið að taka daginn 
frá, renna í Suðursveitina og hlýða á 
metnaðarfulla og merkilega dagskrá, 

sem byggir á skaftfellskum grunni. 
Kaffiveitingar í lok dagskrár. 

Dagskrá
14:00 Setning
14:05 Rauðhærði stjörnuskoðarinn á 
loftinu. Um fyrstu skáldverk Þórbergs 
Þórðarsonar og viðtökurþeirra; Þorleif-
ur Hauksson íslensku og bókmennta-
fræðingur ReykjavíkurAkademíunnar
14:40 Listplatið að geta orðið að engu 
en vera samt til – um þjóðsögur, skáld-
sögur og sannar sögur;  Álfdís Þorleifs-
dóttir meistaranemi í íslenskum bók-

menntum við Háskóla Íslands
15:15 Kvísker- minningabrot í máli 
og myndum; Hjörleifur Guttormsson 
náttúrufræðingur
15:45 Brotagull, kynning á Brotagulli, 
kvæðakverinu hennar ömmu, Helgu 
Sigurðardóttur frá
Hofsnesi; Jónina og Sigrún Sigurgeirs-
dætur flytja ljóð og söngva.
16:00 Kaffiveitingar
16:20 Hljómsveitin Guggurnar frá 
Höfn í Hornafirði flytur nokkur lög 
með kaffinu.

ALLIR VELKOMNIR

Bókmenntahátíð Þórbergsseturs

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti



SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

Þorlákshafnarhöfn

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar
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Í Fischersetrinu er sögð saga skák-
meistarans Róbert James Fischer 
og ber setrið nafn þessa mikla 

meistara skáklistarinnar. Auk þess er 
þarna félagsleg aðstaða fyrir Skákfélag 
Selfoss og nágrennis og aðra er vilja 
tefla og skákmót eru haldin. Ennfrem-
ur er þarna vísir að bókasafni um skák-
ina, þar sem fólk getur sest niður og afl-
að sér frekari fróðleiks um skáklistina. 

Þá eru þarna fyrirlestra og kynningar á 
efni er tengjast skáklistinni.

Í setrinu er verið að sýna muni og 
myndir sem tengjast skákmeistaranum 
Bobby Fischer, eins og hann er jafnan 
nefndur. Aðallega eru þetta munir og 
myndir tengdir veru skákmeistarans 
hér á Íslandi og ber þar hæst skákein-
vígi aldarinnar í Reykjavík 1972. Enn-
fremur eru munir og myndir frá síð-

ustu æviárum hans hér á landi eða eftir 
að hann gerðist íslenskur ríkisborgari.

Hér er um að ræða skáksetur sem 
heldur uppi minningu skákeinvígis 
aldarinnar, þjónar ferðamönnum sem 
vilja fræðast meira um Fischer og 
eflir áhuga og iðkun skáklistarinnar. 
Heimsmeistarinn hvílir svo í Laugar-
dælakirkjugarði, sem er rétt austan við 
Selfoss.

Stórmeistarinn Helgi 
Ólafsson í Fischersetrinu

Bókaútgáfan Bjartur hefur 
endurútgefið bókina Leitin 
að svarta víkingnum eftir 

Bergsvein Birgisson í kiljuformi, en 
hún sló rækilega í gegn fyrir síðustu 
jól og hlaut góðar viðtökur bæði al-
mennings og gagnrýnenda. Leitin 
að svarta víkingnum var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

Í kynningu á bókinni segir;
Einn leyndardómur íslenskra 

fornsagna eru örstutt brot um 
„svartleitan“ mann sem þar bregður 
fyrir – Geirmund heljarskinn. Hann 
er sagður dökkur og ljótur, með 
mongólska andlitsdrætti af konung-
legum uppruna, sagður „göfgastur 
landnámsmanna“ og ríður um sveit-
ir Íslands með áttatíu vígamenn, og 
á mörg stórbú þar sem hann heldur 
mörg hundruð þræla.

En hver var Geirmundur helj-
arskinn? Af hverju er engin saga 
varðveitt af honum og af hverju hefur 
hann nánast fallið í gleymsku?

Hér tekur Bergsveinn Birgisson 
lesandann með sér í heillandi ferða-
lag um forna tíma og fjarlæg lönd 
– en einnig á slóðir Geirmundar við 
Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Með 
því að rýna í skjöl, fornleifar og nýta 
nýjustu tækni kviknar fortíðin til lífs 
og púslin raðast saman í spennandi 
frásögn, sem er skrifuð af þekkingu, 
skáldlegum innblæstri og stílgáfu.

Bergsveinn Birgisson er doktor í 
norrænum fræðum við háskólann í 
Bergen í Noregi og hefur skrifað jöfn-
um höndum skáldverk og fræðirit. 
Þekktasta verk hans er Svar við bréfi 
Helgu sem varð metsölubók og var 
tilnefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna.

Leitin  
að svarta 
víkingnum  
endur-
útgefin

Vísindamenn birtu nýverið 
hættumat fyrir jökulhlaup úr 
Öræfajökli. Þar kemur fram 

að gera þurfi viðbragðsáætlun fyr-
ir mögulegt eldgos þar. Ekki næðist 
að rýma hættusvæðið áður en jök-
ulhlaup næði niður á hringveginn 
nema byrjað yrði að rýma áður en 
gos hefst. Magnús Tumi Guðmunds-
son jarðeðlisfræðingur segir að setja 
ætti upp eftirlitskerfi sambærilegt því 
sem er í kringum Kötlu.

Frá landnámi hafa tvö gos orðið 
í Öræfajökli. Í seinna skiptið, 1727, 
fylgdi bæði jökulhlaup og gjóskufall. 
En árið 1362 varð í Öræfajökli það 
sem talið er öflugasta sprengigos í 
sögu byggðar í landinu.

Gjóska lagðist yfir Suðausturland, 
logandi heit gjóskuflóð ruddust nið-
ur hlíðar fjallsins, ekki ósvipuð þeim 
sem þekkt eru frá eldgosum í Sankti 
Helenu og Vesúvíusi, og gríðarlegt 
jökulhlaup varð.Hlaupið og gjósku-
flóðin eyddu sveitinni Litla-Héraði 
eins og hún lagði sig, og er talið að 
250-400 manns hafi farist. Þegar 
sveitin byggðist aftur nefndist hún 
Öræfi.

Jarðvísindastofnun Háskólans, 
Veðurstofan og Almannavarnir hafa 
gert hættumat fyrir jökulhlaup úr 
Öræfajökli. Niðurstöðurnar benda 

til þess að stórgos í öskju eldfjallsins 
gæti valdið hamfarahlaupi sem væri 
meira en tvöfalt stærra en Skeiðarár-
hlaupið 1996. 

Hlaup úr Öræfajökli gæti náð 
niður á hringveginn á 20-30 mínút-
um. Hins vegar tæki minnst 35-40 
mínútur að rýma svæðið, samkvæmt 
hættumatinu. Það þýðir að ef forða á 
öllum í burtu í tæka tíð þarf að hefja 
rýmingu áður en gos hefst. Hverfandi 
líkur eru þó taldar á því að stórgos 
bresti á nema með talsverðum að-
draganda. 

Magnús Tumi Guðmundsson 
jarðeðlisfræðingur, sagði í samtali 
við Rúv í vikunni að full ástæða sé 
til að vita hvers gæti verið að vænta í 
Öræfajökli, og þess vegna hafi hættu-
matið verið gert. Eitt af því sem þurfi 
að gera sé að bæta eftirlitskerfið ná-
lægt Öræfajökli. Einn jarðskjálfta-
mælir er nú á svæðinu.

ViðBraGðSÁætLUn 
naUðSynLEG 
Fyrir ÖræFaJÖKUL

Hrunamenn áttu þrjá fulltrúa 
í dag á Héraðsleikum HSK 
í frjálsum íþróttum. Kor-

mákur Hjalti keppti í þrautabraut 8 
ára og yngri og stóð sig vel. Þorsteinn 
Ingi og Sigurður Emil kepptu einnig í 
flokki 9 og 10 ára. Þeir stóðu sig afar 
vel og bættu sig í öllum greinum - hér 
er mynd af þeim köppum að keppni 
lokinni.

Þrír Hrunamenn á 
héraðsleikum HSK
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5. tölublað, 3. árgangur 

Að finna  
tilgang í  
tilverunni
Á árunum 2013-2016 hafa verið gerð-
ar tvær stórar rannsóknir á ungu fólki 
á Höfn í Hornafirði um samfélags-
þátttöku þeirra og hvaða verkfæri þau 
telja sig þurfa til að vera samfélagslega 
virk. Niðurstöðurnar eru að ungt fólk 
upplifir sig ekki velkomið sem hluti 
af samfélaginu 
eða ákvarðana-
tökum sem þau 
snerta.

Verkfær in 
sem þau telja 
sig þurfa er 
t.d. þjálfun í 
lýðræðislegum 
v innubrögð-
um, framkomu 
og sem gefur þeim aukið sjálfstraust 
og hugrekki til að stíga fram og taka 
frumkvæði. 

Þetta skiptir meðal annars máli 
til að stemma stigu við atgervisflótta 
ungs fólks frá landsbyggðinni. Ungt 
fólk sér sig ekki sem íbúa á lands-
byggðinni í framtíðinni þó það vilji 
það, því þar eru ræturnar. Ungu fólki 
á landsbyggðinni, sérstaklega stelp-
um, líður verr en jafnöldrum þeirra 
á höfuðborgarsvæðinu og stelpur eru 
fyrri til að fara og koma síður til baka. 

Snýst þetta bara um að fjölga at-
vinnutækifærum útá landi? Auðvitað 
gerir það það en þetta er ekki svona 
einfalt, þetta snýst líka um lífsgæði og 
síðast en ekki síst, að upplifa það að 
þú skiptir máli. 

,,Meaningfulness“ er hugtak sem 
er að ryðja sér til rúms í hamingju-
fræðunum. Að upplifa tilgang í til-
verunni. Þetta hugtak, þessi tilfnning 
sem verður síðan hluti af sjálfsmynd 
manneskjunnar er talið skipta meira 
máli en grunnhugtakið ,,hamingja/
ánægja“ þegar kemur að vellíðan og 
velferð.

Það fyrsta sem þarf að gera er að 
samfélög þurfa að líta inn á við, finna 
hvað má missa sín, finna staðarand-
ann, finna sameiginleg gildi og síðast 
en ekki síst að taka saman ákvörðun 
um að gera eitthvað í málunum.

Að horfast í augu við vandann er 
fyrsta skrefið. 

Baksíðan
Margrét gauja Magnúsdóttir, 
bæjarfulltrúi

150 mg

Eitt hylki
  – einu sinni
  – án lyfseðils

Candizol®
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