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Sjósókn 
íslenskra kvenna

Seint að kveldi þess 30. mars sl. voru 80 
á frá því breski togarinn  Loch Morar 
strandaði í brimgarðinum milli Eyrar-

bakka og Stokkseyrar, um það bil 500 faðma 
frá skerjagarðinum út undan Gamla Hrauni, á 
stað sem kallast Framnesrif eða Hraunstangar.

Á togaranum vor tólf menn og fórust 
allir. Lík sex þeirra fundust í fjörum við 
Eyrarbakka næstu vikur og mánuði og 
voru jarðsett í Eyrarbakkakirkjugarði.

Loch Morar lagði úr heimahöfn í 
Aberdeen á Skotlandi þann 22. mars 

1937 áleiðis til Íslandsmiða undir stjórn 
Walter Edward Barber sem var reyndur 
og dugandi skipstjóri. En hvað varð til 
þess að skipið strandaði í brimgarðinum 
á Eyrarbakka verður víst aldrei vitað, bls. 
8-10.

80 ár frá strandi 
Loch Morar
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„Saga Þuríðar 
formanns kveikti 
neistann“
Fyrir einstaka tilviljun byrj-

aði Margaret Willson, mann-
fræðingur og prófessor við Was-

hington háskóla í Seattle, að rannsaka 
sjósókn íslenskra kvenna. Henni var 
boðið í heimsókn til Íslands árið 1999, 
sótti Stokkseyri heim og kom við í Þur-
íðarbúð, sem þá var í raun ekki annað 
en minnisvarðinn um Þuríði formann. 
Stórbrotin saga Þuríðar kveikti neistann 
og teningunum var kastað. Hún var sjálf 
alin upp í sjávarþorpi í Oregon þar sem 
hún vann sem háseti á mörgum bátum. 
Sjómennskan er henni sjálfri því í blóð 
borin.

Afurð rannsóknar hennar er bók-
in Survival on the Edge: Seawomen of 
Iceland, sem kom út hjá University of 
Washington Press, í Seattle, Bandaríkj-
unum, á síðasta ári og hefur vakið mikla 
athygli. Sjávarsafnið í Reykjavík setti til 
dæmis upp sýningu um verk hennar 
sem hefur staðið í tvö ár. Margaret er nú 
enn og aftur stödd á Stokkseyri í rann-
sóknarleyfi frá háskólanum. 

„Þessi óvænta ferð á Stokkseyri gjör-
breytti lífi mínu og ég hef myndað mjög 
sterk tengsl við þorpið síðan þá. Von-
andi fæst bókin mín þýdd og gefin út á 
Íslandi, en það kemur í ljós á næstunni,“ 
segir Margaret en ritstjóri Suðra hitti 

þessa merku fræðakonu á Stokkseyri 
fyrir skömmu, ásamt Þórði Guðmunds-
syni sem er henni innan handar.

Hvað hefur komið þér á óvart við 
rannsókn á íslenskum sjókonum?

„Í fyrsta lagi hvað þær eru og hafa 
verið margar. Frá því að saga og minn-
isvarði Þuríðar formanns kveikti hug-
myndina  að verkinu var það ekki fyrr 
en tíu árum síðar að ég fékk styrk til þess 
að hefja rannsóknina formlega. Fyrir 
nítjándu öldina var það ekkert tiltöku-
mál að konur væru á sjó, en þær voru þá 
um einn þriðji sjómanna. Það þurfti allar 
hendur á dekk, og konur voru ómissandi 
hluti vinnuaflsins. Það var ekki fyrr en 
líða tók á 19. öldina að kynjalínan varð 
skýrari og það þótti eingöngu við hæfi 
karlmanna að stunda sjóinn. Það má því 
segja að það viðhorf hafi orðið til í landi, 
því konur voru löngu orðnar fullgildir 
sjómenn.“

Hvað ertu að rannsaka núna?
„Áfram er ég hugfangin af Stokkseyri 

og sögu þorpsins. Viðvangið er sagan og 
nútíðin. Þáttur minninganna í því. Sagan 
er að mestu sögð með augum karlmanna 
og ég vil fá fram sjónarhorn kvenna í 
nútíð og fortíð. Hvað gerir samfélagið að 
því sem það er, hvaðan spretta jafn stórir 
kvenleiðtogar og Þuríður formaður og 

Margrét Frímannsdóttir, svo ég taki tvo 
skörunga fyrr og nú, báðar frá Stokks-
eyri sem eiga sér einstaka sögu. Hvað-
an koma þessar stór merkilegu konur 
og hvað í umhverfi þeirra gerði þær að 
þessum miklu leiðtogum?

Ég rannsaka einnig hvernig fólk 
kemst af við ójöfnuð og óréttlæti og 
einbeiti mér í því ljósi að sögu Stokks-
eyrar. Ég stefni að því að koma aftur í 
september, og þá mun ég hitta Margréti 
og heyra hennar sögu,“ segir Margaret.

Í bókinni rekur Margaret sögu ís-
lenskra sjókvenna frá Þuríði formanni 
á Stokkseyri til Sigrúnar stýrimanns 
frá Djúpavogi og nokkurra enn yngri 
kvenna. Hún skrifar í fyrstu persónu og 
rekur í inngangi bókarinnar hvatann að 
því að hún fékk áhuga á efninu, hvernig 
var að hefja rannsókn á efni sem lítið 
hafði verið skoðað og aðferðir sínar við 
gagnaöflun. Í máli hennar kemur skýrt 
fram að þrátt fyrir að hafa gjarnan feng-

ið þau svör að fáar konur hafi stundað 
sjó frá hinum eða þessu bæjarfélaginu 
þá hafi alla jafna allt annað komið á 
daginn og þær séu fjölmargar Íslensku 
konurnar sem sótt hafa sjóinn, þótt þær 
hafi ekki gert sjóskókn að ævistarfi sínu.

Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor 
í spænsku, segir í grein á Hugrás um 
bókina að í texta hennar takist Will-
son með athyglisverðum hætti að flétta 
saman ítarlega heimildavinnu og vitnis-
burð Íslenskra kvenna af eigin reynslu, 

ásamt tilvísunum í fjöldan allan af þjóð-
sagnakenndum frásögnum um sjósókn 
þeirra á ólíkum tímum. „Hún leitar víða 
fanga og nýtir sér jafnt varðveittar sjó-
ferðabækur sem og stökur og kvæði, 
s.s. eftir Ólínu Andrésardóttur, frá 1924, 
þar sem segir: „þær saumuðu, spunnu, 
styrðu skeið, / þeim var kunnug láar leið 
/ lögð yfir grunna svæðin breið“ (bls. 
40), til að varpa ljósi á margbrotið lífs-
hlaup kvenna um aldir.“

bgs

Hálfníræður með 
einkasýningu í ARt67
Gísli Sigurðsson, fyrrverandi 

kennari við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands, er gestalistamað-

ur gallerís ART67 við Laugaveg 67 í 
maímánuði og eru allir velkomnir á 
opnun sýningarinnar laugardaginn 
6. maí nk., milli kl. 14-16. Gísli hefur 
haldið nokkrar myndlistarsýningar 
í gegnum tíðina, síðast fyrir tveimur 
árum í Listagjánni á Selfossi. Hann 
hefur einnig tekið þátt í ýmsum sam-
sýningum, m.a. með Ruth Hansen 
á Selfossi árið 1985 og með Katrínu 
dóttur sinni, sem sýndi leirlist, í 
Reykjavík í apríl 2009.

 Gísli er hálfníræður, fæddur 
23.11.1931 í Vestmanneyjum og 
byrjaði hann ungur að teikna bæði 
blýants- og tússmyndir og fljótlega 
einnig pastel- og olíumyndir. Hann 
nam myndlist við Handíðaskól-
ann í Reykjavík um miðja síðustu 
öld og stundaði myndlistarnám við 
Kúnstakademíuna í Vínarborg á árun-
um 1955-1960, á sama tíma og hann 
lærði eðlis- og efnafræði við Tæknihá-
skólann þar. 

 Heimkominn settist Gísli að á 
Selfossi og gerðist kennari við Gagn-
fræðaskólann þar og síðan Fjölbrauta-
skóla Suðurlands þegar hann hóf 
starfsemi. Kenndi Gísli í samtals 40 ár 
á Selfossi og helming þess tíma, eða í 
20 ár, var hann einnig ritstjóri blaðsins 
Þjóðólfs, sem þar var gefið út á árun-
um 1962 til 2004.

 Gísli leitar víða fanga í listsköpun 
sinni, þar á meðal í Norrænni goða-

fræði, ein og sjá má á meðfylgjandi 
myndum sem sýna Loka í fjötrum 
og glímu Þórs við Elli kerlingu. Þess-
ar myndir, ásamt fleiri verkum Gísla, 
verða til sýnis í gallerí ART67 við 
Laugaveg 67 í Reykjavík út maímánuð 
en sýningin verður opin alla virka 

daga kl. 11-18 og kl. 11-16 um helgar, 
frá 6. maí nk.  

Nánari upplýsingar um sýninguna 
fást hjá listamanninum sjálfum, Gísla 
Sigurðssyni, í síma 862 7508.

Margaret Willson rannsakar 
sögu íslenskra sjókvenna á 
Stokkseyri.
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jón Magnússon, einn af eigend-
um Skalla veitingastaðanna, 
segir að þar á bæ hafi 

ávallt verið mikil metnað-
ur í gerð hamborgara. 
Hann bendir á að 
lykilinn að úr-
valsborgurum sé 
að finna í sam-
einingu tveggja 
þátta: Gæðum 
hráefnis og hæfni 
fagfólks sem kann 
sitt fag.

„Það verður ekki 
góður hamborgari, þótt 
úr úrvalshráefni sé, nema 
hann fái rétta meðhöndlun starfs-
fólks, svo einfalt er það. Við erum með 
einstaklega fagmannlegt og áhuga-
samt fagfólk á Skalla og það tryggir 
ánægju viðskiptavinanna,“ segir hann.

Skallaborgarinn vinsælasti 
borgarinn
Aðspurður segir Jón Skallaborgara 
langvinsælasta hamborgarann á 
Skalla. „Það eru 110 grömm af ung-
nautakjöti í þeim vinsæla borgara, 
ostur, tómatur, agúrka, jöklasalat, 
franskar og hamborgarasósa. Skalla-
borgarinn svíkur engan!“ Þess má 
geta að allir borgarar á Skalla eru eld-
grillaðir.

Ísinn framleiddur á staðnum
Á Skalla er ísinn bragðgóði heima-
gerður, ef svo má segja, þar sem hann 
er búinn til á staðnum. Hann hefur 
verið aðalsmerki Skalla í gegnum tíð-
ina og stendur ávallt fyrir sínu.

Skalli  
Ögurhvarfi 2 Kópavogur  
Sími: 567-1770 
Opnunartími mán.–sun. 10.00–23.00

Austurvegi 46 800 
Selfoss  
Sími: 483-1111
Opnunartími mán.–sun. 10.00–22.00.

Hægt er að borða á staðnum eða taka 
með.
www.skalli.is 
www.facebook.com/Skalli

Eldgrillaðir borgarar 
í höndum fagfólks
Skalli Ögurhvarfi og Selfossi

kynninG
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Mánudaginn 1. maí 2017 
opnaði ný sýning í borð-
stofu Hússins á Eyrar-

bakka: Á því herrans ári. Á sýningunni 
er varpað ljósi á myntsafn Helga Ívars-
sonar frá Hólum í Stokkseyrarhreppi 
(1929-2009) en hann var myntsafnari 
mikill og arfleiddi Héraðsskjalasafn 
Árnesinga að myntsafni sínu og er 

myntsafn Helga fágætt að gæðum. Til 
sýnis eru ýmsar myntir og ljósi varpað 
á söguna þegar myntin var slegin.

Á því herrans ári er samstarfsver-
kefni Héraðsskjalasafns Árnesinga 
og Byggðasafns Árnesinga. Sýningin 
stendur til 28. maí. Opnunartími safn-
anna á Eyrarbakka er alla daga 1. maí 
til 30. september kl. 11-18.

Skaðlegar 
skattahækkanir

Áform ríkisstjórnarflokkanna um að hækka virðisaukaskatt á 
ferðaþjónustuna koma illa við greinina, sem á sama tíma glím-
ir við gengisstig krónunnar sem brennir 

upp ábatann af þessum stærsta atvinnuvegi lands-
ins. Gangi skattahækkanir Sjálfstæðisflokks, Við-
reisnar og Bjartrar framtíðar eftir er ört vaxandi 
grein í viðkvæmri stöðu greitt þungt högg.

Þarna ræður skammsýni för. Nú þegar skil-
ar greinin um 100 milljörðum í ríkissjóð á ári í 
gegnum veltuskatta og gjöld. Langt umfram það 
sem þjónusta við ferðamenn og þjónustu kostar 
hið opinbera og miklu meira en nokkur önnur at-
vinnugrein skilar til samneyslunnar. 

Vel má vera að þegar jafnvægi er náð í uppbyggingu í ferðaþjónust-
unni verði það niðurstaðan að rétt sé að hækka virðisaukaskattinn. Þá 
að vel ígrunduðu máli í vissu um að það skaði ekki samkeppnishæfnina. 
Það blasir við að það er dagleg barátta um hugi fólks að fá það til að 
koma og sækja landið heim. Skattahækkanir hjálpa ekki til við að byggja 
þá vígstöðu upp.

Í stað þess að styðja við greinina og samkeppnishæfni hennar við 
önnur lönd er lagst í skattahækkanir sem munu engu skila nema minni 
veltu af greininni og mögulega draga úr krafti hennar á viðkvæmum 
tíma.

Virðisauki á gistingu er víðast hvar í lægra skattþrepi. Til dæmis er 
hann 10% í Frakklandi og á svipuðum slóðum í öðrum löndum Evrópu, 
sem hafa byggt upp öfluga þjónustu við ferðamenn á löngum tíma. Þetta 
er gert til að greinin standi þokkalega að vígi í harðri samkeppni við 
önnur lönd. 

Með skattahækkunum nú er 
vegið að samkeppnishæfni ís-
lenskrar ferðaþjónustu. Þá er það 
forkastanlegt að enginn stjórn-
arflokkanna kynnti kjósendum 
þessi skattaplön fyrir kosningar. 
Þess í stað þverneituðu margir 
frambjóðendur þeirra, sérstaklega 
Sjálfstæðisflokksins, því að það 
kæmi til álita að hækka virðisauka- 
skattinn.

Í stað þess að leggjast í skað-
legar skattahækkanir eiga stjórn-
völd að einbeita sér að því að 
byggja upp innviði, taka upp 
komugjöld og hlúa að greininni 
sem reif landið upp úr kyrrstöðu 
inn í uppsveiflu og góðæri.
 

Björgvin G. Sigurðsson
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„Virðis-
auki á 

gistingu er víð-
ast hvar í lægra 
skattþrepi. Til 
dæmis er hann 
10% í Frakk-
landi og á svip-
uðum slóðum í 
öðrum löndum 
Evrópu.

LEiðARi
Sólheimajökull í Mýrdalnum 

dregur til sín tugi þúsunda 
ferðamanna í jöklagöngu ár 

hvert, og er með vinsælli ferða-
mannastöðum landsins.

Húsið: Á því 
herrans ári

Blik með sýningar 
á Hellu og á Selfossi
Félagsmenn í Blik,  sem er 

klúbbur áhugaljósmyndara á 
Suðurlandi, hafa opnað tvær 

ljósmyndasýningar á síðustu dögum. 
Annars vegar í Hótel Selfossi í tengsl-
um við Vor í Árborg og hins vegar 
sýninguna „Gler og listsköpun“ á ár-
bakkanum við Ytri Rangá á Hellu og 
verða myndirnar til sýnis  þar . 

 Sýningin á Selfossi heitir „Er ver-
öldin svarthvít?“ en þar sýna félags-
menn fjölbreytt úrval af fallegum 
svarthvítum myndum. Sú sýning verð-
ur opinn gestum hótelsins og öðrum 
næstu mánuðina. 

 Sýningin á Hellu var unnin í sam-
vinnu við glerverksmiðjuna Sam-
verk á Hellu og er sýningin styrkt 
af Menningarráði Suðurlands, auk 
Rangárþings ytra, Þjótanda á Hellu 
og félaga í Blik. Sólveig Stolzenwald, 
formaður Bliks á  hugmyndavinnuna 
og Ragnar A. Magnússon um hönnun 
rammanna.

kór Fsu fer dvalarheimils rúntinn 
Frá hveragerði til hvolsvallar

kór Fsu er nýkomin heim úr 
velheppnaðri Dublinarferð.

Góð og skemmtileg 
stemming  ríkir í hópnum og allir  í 
feikna söngformi.

Í fyrra heimsótti kórinn 
Dvalarheimilið á Selfossi en vill nú 
gera enn betur og var því ákveðið að 
taka rúntinn 2 mai Hveragerði –Sel-
foss – Hella – Hvolsvöllur og komið 
við öllum Dvalarheimilum er finnum 
á þessari leið og syngjum  fyrir heim-
ilsfólkið.  

Okkur finnst þetta einkar 
skemmtilegt og gefandi og ávallt tekið 
vel og hlýlega á móti okkur hvar sem 
við komum þegar við höfum heimsótt 
þessa staði.

Kórinn mun syngja nokkur lög á 
hverjum stað og lokin og taka síðan 
nokkur fjöldasöngslög  með öllum.

Það er von okkar í kórnum að þess-

ar ferðir  og heim-
sóknir verði að ár-
legum viðburði og 
hefð

Hlökkum til :)

Stjórn kórsins

„Ölfusið er ákaflega 
fjölskylduvænt samfélag“
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RÁÐGJAFI –  
MJÓLKUREFTIRLIT

Mjólkursamsalan er í eigu kúabænda um 

allt land. Hlutverk félagsins er að taka við 

mjólk frá kúabændum og framleiða afurðir 

í takt við þarfir markaðarins. Félagið heldur 

úti öflugu söfnunar- og dreifikerfi sem 

tryggir landsmönnum aðgang að ferskum 

mjólkurvörum. Hjá Mjólkursamsölunni 

starfa í kringum 450 starfsmenn á fimm 

starfsstöðvum á landinu þ.e. Reykjavik, 

Búðardal, Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi.

Meginmarkmið í mannauðsmálum er 

ánægt starfsfólk með skýra ábyrgð, góða 

sérþekkingu í mjólkuriðnaði og sem vinnur 

saman sem ein liðsheild að markmiðum 

félagsins. Mjólkursamsalan leggur áherslu 

á fjölbreytta samsetningu starfsfólks hvort 

sem um er að ræða þjóðerni, kynferði, 

menntun, reynslu og aldur. Við ráðningar 

veljum við hæfasta einstaklinginn í starfið 

með gildin okkar metnað, samvinnu, 

jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi. 

www.ms.is

Mjólkursamsalan ehf. (MS) óskar  

eftir að ráða ráðgjafa í mjólkureftirlit  

MS á Selfossi.   

Viðkomandi yrði aðili að öflugu þver- 

faglegu teymi ráðgjafa í mjólkureftirliti 

MS sem hafa aðsetur á nokkrum stöðum á 

landinu. Um er að ræða fullt starf.

Nánari upplýsingar

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón 
K. Baldursson verkefnastjóri í  
síma 864-8612 eða jonkb@ms.is. 

Með umsókninni þarf að fylgja starfsfer-
ilskrá og kynningarbréf. Til að sækja um 
starfið þarf að fara inn á  
http://mjolkursamsalan/rada.is/is 

Umsóknarfrestur er til  
og með 17. maí 2017. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Ráðgjafi fylgist m.a. með gæðum 
innvigtaðrar mjólkur, sinnir eftirfylgni með 
sýnatökum, gæðaskoðunum og ráðgjöf til 
mjólkurframleiðenda.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Menntun á sviði mjólkurfræði,  
búvísinda eða sambærilegt.

•  Haldgóð þekking á hreinlæti,  
mjöltum og mjaltatækni. 

•  Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri.   
Æskilegt er að hafa góða þekkingu á  
öðru norðurlandamáli og ensku.

•  Góð almenn tölvukunnátta.

•  Þjónustulund og sveigjanleiki

•  Sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni
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Gunnsteinn Ómarsson er sveit-
arstjóri í Ölfusi, ört vaxandi 
samfélagi sem nær frá Litlu-

Kaffistofunni austur að Ölfusá. Ritstjóri 
Suðra tók Gunnstein tali um stöðuna í 
Ölfusinu og hvernig fjölskyldunni lík-
aði vistin við ósa Ölfusár og Atlantshaf-
ið, en áberandi auglýsingar sveitarfé-
lagsins um fjölbreytta búsetukosti þess 
hafa vakið athygli að undanförnu.

Nú ert þú búinn að vera í nokkur ár 
í Ölfusinu, hvernig líkar þér vistin?

 Mér líkar ákaflega vel í Ölfusinu 
og reyndar allri fjölskyldunni. Svo vel 
að við höfum fest kaup á íbúðarhúsi í 
Þorlákshöfn og ekkert annað í kortun-
um en að við verðum hérna til fram-
búðar. Hérna er vel búið að fjölskyldu-
fólki og við erum sérstaklega ánægð 
með íþrótta- og tómstundaframboð 
fyrir börnin. Mannlíf hérna er gott og 
greinilegt að íbúum líður almennt vel. 
Það er einnig stutt í allar áttir á suð-
vestur horni landsins sem vart getur 
annað en talist kostur.

 Hver eru helstu verkefni sveitarfé-
lagsins núna?

 Það er óhætt að segja að mörg 
verkefni séu í gangi, sum sýnilegri en 
önnur og alls ekki hægt að vera með 
tæmandi upptalningu. Endurbætur 
hafnarinnar, sem við í raun byrjuð-
um á árið 2014 má segja að sé fyrir-
ferðamesta verkefnið. Þó við séum 
langt komin með það er því langt frá 
því lokið. Við eigum eftir að endur-
nýja stálþil á viðleguköntum en það 
er verulega kostnaðarsöm aðgerð sem 
ekki verður umflúin. Nú er nýhafin 
uppbygging í nýju iðnaðarhverfi vest-
an Þorlákshafnar en fyrsta fyrirtækið 
til að nema þar land er Lýsi hf. Fyrir-
tækið mun reisa þar nýja verksmiðju 
sem hýsa mun alla fiskþurrkunarstarf-
semi þess og mögulega fleira til. Það er 
heilmikið verkefni hjá sveitarfélaginu 
að sjá um uppbyggingu innviða fyrir 
þetta nýja svæði, s.s. gatnagerð ásamt 
vatnsveitu og fráveitu. Það er líka 
mikil uppbygging við Nes- og Laxa-

braut í Þorlákshöfn en þar er m.a. að 
rísa stór seiðaeldisstöð á vegum fyr-
irtækisins Laxar ehf. Á teikniborðinu 
er einnig ný fiskeldisstöð á svæðinu 
og búist er við að þær tvær stöðvar 
sem fyrir eru verði stækkaðar veru-
lega í næstu framtíð.  Þetta þýðir það 
að við verðum að styrkingu og endur-
bótum innviða á svæðinu, s.s. gatna.  
Elsta bygging leikskólans Bergheima 
verður endurnýjuð á árinu en hún 
hefur ekki verið í notkun undanfarin 
ár. Tvær nýjar deildir verða í þessari 
byggingu og ýmis aðstaða fyrir nem-
endur og starfsfólk. Við erum svo 
þátttakendur í byggingu nýs leikskóla 
í Hveragerði en sú uppbyggingu á eftir 
að koma sér vel fyrir þá uppbyggingu 
sem við sjáum fram á í dreifbýlinu og 
erum svo stöðugt með hugann við 
Unglingalandsmót UMFÍ sem haldið 
verður í Þorlákshöfn á næsta ári eða 
um verslunarmannahelgina árið 2018. 
Það er verið að skoða stækkun íþrótta-
hússins, nýja potta við sundlaugina og 
eitt og annað til eflingar íþróttalífs.  
Mikið er að gera í skipulagsmálum, 
bæði í Þorlákshöfn og í dreifbýlinu.

 Er fólkinu að fjölga?
 Já, ég held það sé óhætt að segja 

að það sé mikil fjölgun hjá okkur og 
hafi verið það frá árinu 2015. Sam-
kvæmt opinberum tölum voru 1.885 

íbúar í sveitarfélaginu í ársbyrjun árið 
2015 en eru í dag um 2.030. Þetta er 
tæplega 8% fjölgun á rétt um tveimur 
árum en við fórum að sjá þessa þróun 
vorið 2015.

 Hvernig sérðu þá þróun fyrir þér á 
næstu misserum?

 Ég sé fyrir mér áframhaldandi 
fjölgun íbúa en húsnæðisskortur í 
augnablikinu mun sennilega draga 
eitthvað úr næstu mánuðina. Það er 
hins vegar búið að úthluta hérna í 
Þorlákshöfn fjöldanum öllum af lóð-
um frá því um áramót. Þegar er hafist 
handa á einhverjum þessara lóða en 
búast má við því að margir tugir íbúða 
verði komnir í byggingu á allra næstu 
mánuðum og vonandi koma einhverj-
ar þeirra fljótlega inn á markaðinn.

 Nú var mikið högg að missa, enn og 
aftur, aflaheimildir frá staðnum, hvern-
ig sérðu atvinnumálin þróast þegar út-
gerð og vinnsla á undir högg að sækja?

 Landfræðilega erum við það vel 
sett að ég hef fulla trú á því að at-
vinnuuppbygging hérna verði áfram 
öflug í næstu og lengri framtíð. Það 
eru mikil tækifæri í tengslum við 
höfnina og nýhafnar vöruferjusigl-
ingar Smyril-Line cargo milli Þorláks-
hafnar og Rotterdam undirstrika það. 
Miklar og góðar viðtökur hafa verið 
við ferjunni og margir rekstraraðilar 
horfa til Þorlákshafnar með tilliti til 
uppbyggingar og ég efa það ekki að 

einhverjir eiga eftir að 
láta af því verða. Þetta 
er ekki bundið við eina 
atvinnugrein enda 
mikilvægt að upp byggist hér 
öflugt og fjölbreytt atvinnulíf. Þannig 
verðum við sem samfélag ónæmari 
fyrir áföllum í einstökum greinum. 
Hvað varðar útgerð og vinnslu hérna 
þá eru breytingar síðustu ára og brott-
hvarf afla blessunarlega ekki að hafa 
neikvæð áhrif á þróun samfélagsins.

 Hvað getum við lært af þessum 
atburðum, þarf að setja hömlur á 
framsal aflaheimilda frá byggðum 
landsins sem eru varnalausar gagnvart 
ákvörðun útgerðarmanna um kaup og 
sölu heimilda?

 Ætli það fari nú ekki að verða svo-
lítið seint að grípa í taumana rúmum 
þremur áratugum eftir að núverandi 
fiskveiðistjórnunarkerfi var sett á. Það 
væri þá fyrst og fremst til að vernda 
þá staði þar sem aflaheimildir eru til 
staðar í dag og þar með mögulega 
koma í veg fyrir framtíðarþróun á 
öðrum stöðum eins og t.d. Þorláks-
höfn. Kerfið hefur hins vegar eins 
og við þekkjum farið illa með mörg 
samfélögin sem er virkilega sárt því 
aðstæður um landið eru misjafnar til 
sóknar á nýjum sviðum atvinnuupp-
byggingar. Hitt er annað að það er 
gríðarlega mikilvægt að ríkið styðji 
þær byggðir sem illa hafa orðið úti, 
vegna t.d. brottflutnings aflaheimilda, 
við að byggja upp innviði. Slíkir inn-
viðir, s.s. bættar samgöngur eru oftar 
en ekki forsendan fyrir því að skapa 
ný atvinnutækifæri. Mér finnst við 
t.d. ekki eiga að þurfa að berjast fyrir 
fjármagni í löngu tímabært viðhald á 
hafnarmannvirkjum í Þorlákshöfn 
og endurbætur sem búa til gríðarleg 
tækifæri. Ríkið á að koma að fullu afli 
í þetta verkefni með okkur.

 Hvernig hafa viðbrögð verið við 
auglýsingum ykkar um Ölfus sem góð-
an búsetukost?

 Viðbrögðin hafa verið mikil og á 
einn veg, þ.e. bara jákvæð. Allar líkur 
eru á því að við höfum náð eyrum og/
eða augum næstum allra landsmanna 
og þegar það er með jákvæðum hætti 
er ekki annað hægt en að vera ánægður.  

 Er enn krafa um uppbyggingu 
iðnaðar við Þorlákshöfn, eða eru ný 
tækifæri komin í staðinn, svo sem 
ferðaþjónusta og millilandasiglingar?

 Okkar krafa í dag er að ríkið styðji 
við endurbætur hafnarinnar og stækk-
un hennar í nánustu framtíð.  Það á 
ekki að þurfa orkufreka stóriðju til að 
slík framkvæmd fari í gang enda vilj-
um við miklu fremur sjá mörg minni 

verkefni fara í gang en eitt stórt. Hérna 
er mikið horft til vistvænnar atvinnu-
uppbyggingar enda ferskt vatn einhver 
okkar stærsta auðlind auk jarðhita, 
stórbrotinnar náttúru. Þetta eru kjörað-
stæður fyrir hverskyns matvælafram-
leiðslu og ferðaþjónustu. Reyndar má 
segja að flestar atvinnugreinar þrífist 
vel við slíkar aðstæður en mengandi 
stórtæk starfsemi gæti haft verulega 
neikvæð áhrif á slíka þróun.

 Sérðu fyrir þér sameiningu sveitar-
félaganna á næstu árum, eða er þess 
lengra að bíða að t.d. Árnessýslan öll, 
eða lágsveitir og uppsveitir sameinist?

 Það eru mörg tækifærin tengd því 
að sveitarfélög sameinist en slík þróun 
tekur líklega lengri tíma en nokkur 
ár. Engin alvöru umræða hefur far-
ið fram um sameiningu sveitarfélaga 
hérna í sýslunni sem nauðsynleg er til 
að undirbúa jarðveginn.

 Hverjir þykja þér helstu kostir þess 
að búa í Þorlákshöfn, verandi með 
barnafjölskyldu?

 Góður leikskóli og góður grunn-
skóli eru stórir kostir að mínu mati. 
Íþrótta- og tómstundaframboðið fyrir 
börnin og gæði þess verð ég að nefna. 
Öll skóla- og íþróttaaðstaðan hérna er 
líka mjög góð auk þess sem hún er í 
göngufæri. 

 Hver eru helstu sérkennin á sveitar-
félaginu að þínu mati?

 Mér finnst sérkennin hérna vera 
almenn jákvæðni og svo er þetta af-
skaplega fjölskylduvænt samfélag.  
Hérna er líka mikill áhugi fyrir íþrótt-
um og tónlist sem hugsanlega skapar 
þennan jákvæða anda.

 Sækja íbúar í auknum mæli vinnu 
út fyrir sveitarfélagið, eða búum við á 
þeim tímum þar sem atvinnusvæðin 
eru miklu stærri og því erfitt að ætl-
ast til þess að fólk vinni nákvæmlega á 
sama stað og það búi?

 Samfélagið er vissulega að breyt-
ast með bættum samgöngum og 
tækniþróun á ýmsum sviðum. Okkar 
svæði má segja að sé orðið úthverfi frá 
höfuðborgarsvæðinu og ekkert nema 
eðlilegt við það að fólk sæki vinnu út 
fyrir sveitarfélagið.  Þrátt fyrir það 
er lögð mikil áhersla á atvinnuupp-
byggingu hérna en ég myndi telja það 
kost að hafa kost á að starfa í heima-
byggð.  Ég er ekki viss um að fólk 
sæki í auknum mæli atvinnu út fyrir 
sveitarfélagið en vissulega er töluverð-
ur fjöldi fólks sem það gerir.

bgs

Verum
gáfuð og

borðum
fisk

- HOLLUR KOSTUR TILBÚINN Á 5 MÍNÚTUM

LJÚFFENGUR
FLJÓTLEGUR KOSTUR

„Það er einnig 
stutt í allar 

áttir á suðvestur 
horni landsins sem 
vart getur annað 
en talist kostur.

„Ölfusið er ákaflega 
fjölskylduvænt samfélag“

FERjuSiGLinGAR Smyril line Cargo hefur hafið ferjusiglingar milli Þorlákshafnar 
og rotterdam í Hollandi.  Mynd: Valur rafn

gunnsteinn 
og berglind 

eiginkona hans 
ásamt forseta-

hjónunum.

gunnsteinn ásamt konu 
sinni berglindi Ósk 

Haraldsdóttur og tveimur 
dætra þeirra.
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Seint að kveldi þess 30. mars sl. 
voru 80 á frá því breski togar-
inn  Loch Morar strandaði í 

brimgarðinum milli Eyrarbakka og 
Stokkseyrar, um það bil 500 faðma 
frá skerjagarðinum út undan Gamla 
Hrauni, á stað sem kallast Framnesrif 
eða Hraunstangar.

Á togaranum vor 12 menn og fór-
ust allir. Lík 6 þeirra fundust í fjör-
um við Eyrarbakka næstu vikur og 
mánuði og voru jarðsett í Eyrarbakka-
kirkjugarði.

Loch Morar lagði úr heimahöfn í 
Aberdeen á Skotlandi þann 22. mars 
1937 áleiðis til Íslandsmiða undir 
stjórn Walter Edward Barber sem var 
reyndur og dugandi skipstjóri. En 
hvað varð til þess að skipið strandaði 
í brimgarðinum á Eyrarbakka verður 
víst aldrei vitað.

Óðinn Andersen á Eyrar-
bakka hefur skrifað á www.
brim.123.is
Að morgni 31. mars 1937 veittu menn 
á Eyrarbakka því eftirtekt að skip 
var strandað í brimgarðinum milli 
Eyrarbakka og Stokkseyrar, um það 
bil 500 faðma frá skerjagarðinum 

út undan Gamla Hrauni á stað sem 
kallast Framnesrif eða Hraunstangar. 
Var þegar brugðist við til að grensl-
ast frekar eftir þessu, en sökum brims 
var ekki hægt að komast nærri skip-
inu. Bjuggust menn helst við að skipið 
hafi farið þar upp um nóttina, en þá 

hafði gengið á með suðaustan stormi. 
Aftaka brim gekk yfir skipið og þótti 
mönnum til þess lítil von að nokkur 
gæti verið þar á lífi lengur og vonlaust 
um björgun þó strandið hefði uppgöt-
vast fyrr. Þegar líða tók á daginn fóru 
ýmsir hlutir að reka úr skipinu, þar á 
meðal björgunarhringur. Kom þá í 
ljós að skipið var enski togarinn Loch 
Morar A 361 frá Aberdeen. Magnús 
Oddson var þá hreppstjóri á Eyrar-
bakka og hafði hann tal af manni frá 
Stokkseyri sem fyrr um nóttina hafði 
séð ljósagang á þessum stað, líklega 
flugelda, en vitneskja um þetta hafði 
ekki borist yfirvöldum á staðnum fyrr 
en um seinan.

Af 12 manna áhöfn komst enginn 
lífs af og voru lík þeirra að reka á land 
öðru hvoru þá um sumarið.Tvívegis 
tókst björgunarmönnum frá Eyrar-
bakka að komast um borð í skipið á 
stórstraumsfjöru, en þá stóð aðeins 
stjórnborðshliðin upp úr sjó. Björg-
unarmenn náðu að saga gat á hvalbak-
inn og komust þaðan í þau rými sem 

stóðu upp úr sjó en fundu engin lík. 
Skipið liðaðist smám saman í sundur 
og hvarf í hafið.

Loch Morar lagði úr höfn í 
Aberdeen 22. mars áleiðis til Íslands-
miða undir stjórn Walter Edward Bar-
ber sem var reyndur og dugandi skip-
stjóri. En hvað varð til þess að skipið 
strandaði í brimgarðinum á Eyrar-
bakka verður víst aldrei vitað.

Minningarathöfn vegna skipverj-
anna sem 12 sem fórust með Loch 
Morar var haldinn í Aberdeen þann 
11. apríl fyrir tilstuðlan Royal National 
Mission to Deep-Sea Fishermen. Lík 
skipverjanna 6  sem fundust voru 
jarðsett á Eyrarbakka.

Nöfn sem skipið hafði áður borið 
voru: Giovanni Guinti 1918, Idaho 
1919 Cymrea 1920, Sir Mark Sykes 
1932, og síðast Loch Morar (A361) 
1935. Skipið var gert út frá Hull og 
Fleetwood en frá Aberdeen í Skotlandi 
frá árinu 1935.  Skipið var byggt hjá 
Ailsa Ship Building Co Ltd í  Ayrshire 
í Skotlandi árið 1918 og var 277 tonn 

að stærð.

Helgi Þorvaldsson á Gamla-
Hrauni, úr viðtali í Morgun-
blaðinu 8. apríl 2004
Brimgarðurinn við Eyrarbakka er 
vettvangur örlagaatburða, líkt og 31. 
mars 1937,  þegar togarinn Loch Mor-
ar fórst með manni og mús. Ekki leið 
á löngu uns líkin tók að reka á fjöruna 
við Gamla-Hraun. 

„Þeir sáu strandið frá Stokkseyri 
því skipverjar skutu upp flugeld-
um. Björgunarmenn fóru strax um 
morguninn og fremstur í flokki var 
Jón Sturlaugsson, sem bjargaði mörg-
um úr lífsháska um ævina. Togarinn 
hafði strandað á Framnesboða hér 
suðaustur af bænum. Skipið sökk í 
brimgarðinum. Það er hægt að fara 
á strandstaðinn á báti þegar rólegt 

80 ár frá strandi 
Loch Morar

Siggeir Ingólfsson setur „minningar-
máltíðina“ að Stað á Eyrarbakka þann 
29. mars sl. Framan við púltið eru 
myndir af gunnari Olsen og Jóni Há-
koni Magnússyni. blessuð sé minning 
þeirra.

togarinn loch Morar. 
nöfn sem skipið 
hafði áður borið voru: 
giovanni guinti 1918, 
Idaho 1919 Cymrea 
1920, Sir Mark Sykes 
1932, og síðast loch 
Morar (a361) 1935. 
Skipið var gert út frá 
Hull og Fleetwood en 
frá aberdeen í Skotlandi 
frá árinu 1935.  Skipið 
var byggt hjá ailsa 
Ship building Co ltd í  
ayrshire í Skotlandi árið 
1918 og var 277 tonn að 
stærð.

á hvalbak loch Morar. til vinstri er kokkurinn, Duncan lownie. Hugsanlegt er að til 
hægri sé skipstjórinn, Walter Edward barber, samanber lýsing Helga Þorvaldssonar á 
gamla-Hrauni.

Vinningashafar í bóka-lottói Vestfirska forlagsins. F.v.: Ingvar Jónsson, Þórður guðmundsson, björn Ingi bjarnason, 
menningarfulltrúi Vestfirska forlagsins, Þórður grétar árnason og Siggeir Ingólfsson.
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er í sjó, en þarna varð litlu bjargað. 
Svo fóru líkin að fljóta upp og þegar 
áttin var þannig bárust þau að landi. 
Við sáum hér að heiman þar sem lík-
in lágu í fjörunni. Þau voru öll allsber. 
Ég bar upp nokkur lík með öðrum. 
Skipstjórann rak strax um morguninn 
og var enn volgur þegar hann barst 
til lands. Hann var lítill og feitlaginn. 
Líkin voru látin inn í skúr þar sem þau 
voru kistulögð. Svo voru þau flutt út 
á Bakka og grafin þar í kirkjugarðin-
um.“

Minningarmáltíð á Menn-
ingar-Stað 29. mars sl.
Í hádeginu þann 29. mars 2017  
komu um 30 manns héðan úr Flóan-
um saman  á Menningar-Stað í Fé-
lagsheimilinu Stað á Eyrarbakka til  
„minningar-máltíðar“ um skipverjana 
12 á Loch Morar. Á borðum var sig-
inn fiskur sem verkaður hefur verið 
af Vinum alþýðunnar og  Hjallastefn-
unni við Félagsheimilið Stað.

kristján Runólfsson orti:

Aldrei hef ég auðan disk,
ýmsar krásir fæ að smakka,
senn ég fer í siginn fisk,
hjá Siggeiri á Eyrarbakka.

Siggeir Ingólfsson, staðarhaldari við 
Félagsheimilið Stað á Eyrarbakka, 
setti minningar-máltíðina og sagði frá 
strandi Loch Morar. Jafnframt sagði 
hann frá sambandinu við afkomendur 
skipstjórans, Walter E. Barber, en þeir 
voru á Eyrarbakka í  þann 7. mars sl. 
og komu m.a. í Eyrarbakkakirkjugarð.

Gunnar Olsen hefur í áratugi séð 
um að halda við krossum á leiðum 
þeirra 6 skipverja sem hvíla í Eyrar-
bakkakirkjugarði. Árið 2012 smíðaði 
Reynir Jóhannsson nýja krossa að 
frumkvæði Gunnars Olsen og Jóns 
Hákons Magnússonar  með stuðningi 
frá breska sendiráðinu á Íslandi. Við-
staddir á Stað núna heiðruðu minn-
ingu þeirra Gunnars  og Jóns Hákons  

sem báðir hafa látist nú á síðustu miss-
erum.

Siggeir Ingólfsson, Reynir Jó-
hannsson og Ólafur Ragnarsson lýstu 
því yfir að þeir mundu taka við merki 
þeirra Gunnars Olsen og Jóns Hákons 
Magnússonar og sjá um viðhald kross-
ana á leiðum skipverjanna af Loch 
Morar í Eyrarbakkakirkjugarði.

Vestfirska forlagið á Þingeyri lagði 
til bækur í bókalottó eins og það gerir 
gjarnan á samkomum Vina alþýðunn-
ar sem stóðu fyrir þessari minningar-
stund  þann 29. mars sl.

Loch Morar og Litla-Hraun
Afdrif Loch Morar tengist fangelsinu 
á Litla-Hrauni mjög sterkum bönd-
um því skipsbjalla -Loch Morar- , 
Giovanni Guianti,  eins og það hét upp-
haflega, er á Litla-Hrauni. Ártalið 1918 
er á bjöllunni en skipið var smíðað það 
ár og því er 100 ára afmæli skipsins á 
næsta ári. Skipsbjallan mun hafa verið 
keypt af forstöðumanni Litla-Hrauns 
á uppboði muna úr skipinu sem fram 
fór nokkru eftir strandið. Bjallan var 
síðan lengi notuð á Litla-Hrauni til 
þess að hringja til vinnu og matar-
hléa. Skipsbjallan er nú á heiðursstað 
við inngang starfsmanna er þeir mæta 
til vinnu og minnig skipverjanna 12 
þannig heiðruð má segja dag hvern.

Við lok vinnudags á Litla-Hrauni 
þann 31. mars sl. var minningarstund 
við bjölluna og henni hringt 12 sinn-
um í minningu þeirra 12 sem fórust.

Breskra sjómanna minnst á 
Eyrarbakka 29. maí 1998
Óskar Magnússon fréttaritari 
Morgunblaðsins á Eyrarbakka

Síðastliðinn föstudag fór fram 
minningarathöfn í Eyrarbakkakirkju. 
Minnst var sjómanna sem fórust með 
togaranum Lock Morar frá Aberdeen 
aðfaranótt 31. mars 1937. 

Prófasturinn í Árnesþingum, séra 
Úlfar Guðmundsson, annaðist athöfn-
ina og kór kirkjunnar söng undir 
stjórn organistans Hauks Gíslasonar 

sálmana; Líknargjafinn þjáðra þjóða, 
Let the tower lights be burning, Jesus 
saviour pilot me og sjómannasálm 
eftir Pálmar Eyjólfsson. Athöfnin fór 
fram á ensku, enda viðstaddir margir 
ættingjar sjómannanna sem fór-
ust, ásamt fulltrúa borgarstjórans í 
Aberdeen, auk heimamanna. 

Eftir athöfnina var farið í kirkju-
garðinn, en þar eru grafir sex manna 

af áhófn togarans. Hvítir, nafnlausir 
krossar eru á gröfunum, enda enginn 
nöfn þekkt er mennirnir voru grafnir. 
Háöldruð kona, ekkja stýrimannsins 
á Lock Morar, afhjúpaði minningar-
kross sem Skotarnir komu með. Á 
krossinum er skjöldur með áletruðum 
nöfnum allra skipverjanna. 

Allt fór þetta hátíðlega fram og 
þótti gestunum vel tekið á móti sér og 

virtust mjög snortnir af athöfninni. Að 
lokum var boðið til kaffisamkvæmis 
að Stað og gafst þá gestunum færi á að 
hitta nokkra þeirra sem tóku þátt í leit 
og ýmislegum störfum vegna slyssins 
á símum tíma.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR  Í SÍMA 540 4900

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR 
JEPPA OG JEPPLINGA.  

Allt bréfið undir myndinni
From:  webarber@btinternet.com

Sent: sunnudagur, 12. mars 2017 16:53

to: siggeiri@simnet.is

Subject: Visit to Eyrarbakka

good afternoon,

My family and i recently visited your 
lovely town of Eyrarbakka.

the purpose of our trip (from 
aberdeen Scotland) was to visit the 
grave site of my great grandfather 
Walter E barber who is buried in your 
town cemetery.

His fishing trawler, the loch Morar, 
ran aground off the coast of your 
town on 31st March 1937 and he 
sadly died with his crew.

My Father (who visited Eyrarbakka 
with myself, my Mother and brother 
on March 7th 2017) has carried out 
much research regarding his grandfather's life and untimely passing. 
We decided late last year that the time had come to visit Iceland to pay our 
respects in person. I have long had an interest in the life of my great grandfather 
and i myself am the fourth family member to carry the name Walter Edward 
barber.

We are aware that family members of other crew members visited Eyrarbakka in 
the past but unfortunately no member of the barber family was present.

We left a picture of my great grandfather by the grave and i have attached a 
photograph which we took.

On behalf of myself and the barber family i would like to pass on my sincere 
thanks to the person(s) responsible for the upkeep of the gravesite and for the 
respect which has been shown to my great grandfather by the town/community 
of Eyrarbakka.

Please feel free to pass this email and photograph on to any interested members 
of your community.

Kind regard

Walter barber

aberdeen , Scotland

Í Eyrarbakkakirkjugarði 7. mars sl.

á borðum var siginn fiskur með 
öllu. næst til hægri er Halldór Páll 
Kjartansson, guðfaðir Hjallastefnunnar 
á Eyrarbakka.

F.v.: birkir Pétursson, Davíð Þór Hauks-
son, rúnar Eiríksson, Magnús Jóhann 
Magnússon, Kristján runólfsson og 

F.v.: Ingvar Jónsson, Haukur Jónsson, Jóhann Jóhannsson, lýður Pálsson, reynir Jó-
hannsson, Ingólfur Hjálmarsson, Haraldur Ólason, Emil Ingi Haraldsson og Halldór Páll 
Kjartansson.

F.v.: Davíð Þór Hauksson, Ólafur Halldórsson, Kristján runólfsson, birkir Pétursson, 
Þorvaldur ágústsson, Þórður guðmundsson, Þórður grétar árnason, Einar Helga-
son og Ólafur auðunsson.

F.v.: Jóna guðrún Haraldsdóttir, rúnar 
Eiríksson, Elfar guðni Þórðarson, Ólafur 
ragnarsson, Sigggeir Ingólfsson, 
Magnús Jóhann Magnússon og guð-
mundur Ingi Einarsson.
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Í Eyrarbakkakirkjugarði 6. 
maí 2017
Laugardaginn 6. maí sl. komu þeir; Siggeir 
Ingólfsson, Reynir Jóhannsson og Ólafur 
Ragnarsson í Eyrarbakkakirkjugarð með 

nýmálaða krossana sex á leiði skipverj-
anna af Loch Morar og komu þeim fyrir 
á sína staði. Þessir krossar voru settir nýir 
á leiðin í september 2012 eins fyrr greinir. 
Þá tóku þeir að þessu loknu minningar-

krossinn frá árinu 1998 sem Skotarnir 
komu með og verður hann lagfærður og 
málaður. Því verki verður lokið að sögn 
þremenningana fyrir sjómannadag sem 
er sunnudaginn 11. júní n.k.

Blessuð sé minnig 
þeirra skosku sjómanna 
og virðing sem sýni-
leg er í Eyrarbakka-
kirkjugarði og á Litla-
Hrauni.

Til myndar færðu; 
Björn Ingi Bjarnason 
og Halldór Páll Kjart-
ansson.

AREX  |  Nýbýlavegi 8 (Portið)  |  Sími 860 55 65  |   kamadogrill.is

Kamado grill

KAMADO grill
Fyrir kröfuhörðustu grillarana

Hægt að panta á kamadogrill.is 

*á meðan birgðir endast

Sumartilboð   
Verð frá 68.900,- með yfirbreiðslu*

Kamado grill eru einstök þegar þú vilt ná fram því 
besta í matargerðinni. Möguleikarnir eru endalausir 
hvort sem þú ætlar að reykja, baka, grilla eða steikja. 

kamadogrill.is

kamadogrill.is

Skipsbjallan 
með fysrta 
nafni skips-
ins, giovanni 
guianti, 
og ártalinu 
1918.

Við skipsbjölluna á litla-Hrauni 
þann 31. mars sl. F.v.: Hafþór 
gestsson og tryggvi ágústsson.

Við skipsbjölluna á litla-Hrauni þann 31. mars sl. F.v.: guðmundur 
Friðmar birgisson, Ingvar Magnússon, 
gunnar E. gunnarsson og Þórarinn 
theódór Ólafsson.

Við skipsbjölluna á litla-
Hrauni þann 31. mars sl. 
F.v.: Ingvar Magnússon, 
aðalheiður Harðardóttir 
og guðmundur Magn-
ússon.

Við skipsbjölluna á litla-
Hrauni þann 31. mars sl. F.v.: 
guðmundur Ingi Einarsson, 
gunnar Þór Jóhannesson 
og Jóhann ágústsson.

Við skipsbjölluna á 
litla-Hrauni þann 31. 
mars sl. F.v.: Harpa 
rut Heiðarsdóttir, ás-
mundur Sigurgíslason 
og gunnar guðsteinn 
gunnarsson.

Við skipsbjölluna á 
litla-Hrauni þann 
31. mar sl. F.v.: Victor 
gunnarsson og grétar 
H. Sigurgíslason.

Við skipsbjölluna á litla-
Hrauni þann 31. mar sl. 
Hafsteinn Jónsson.

Við skipsbjölluna á litla-Hrauni 

þann 31. mar sl. F.v.: björn H. Hilm-

arsson og Jóhann ágústsson.

Við skipsbjölluna á litla-
Hrauni þann 31. mar sl. F.v.: 
Sigurður rúnar Hafliðason 
og Jóhann ágústsson.

Við skipsbjölluna á 
litla-Hrauni þann 31. 
mar sl. F.v.: Kristófer ari te 
Maiharoa og aðalheiður 
Harðardóttir.

Við skipsbjölluna á litla-
Hrauni þann 31. mar sl. 
Ólafur Jónsson.

Við skipsbjölluna á litla-Hrauni 
þann 31. mar sl. F.v.: Elín Ósk Höllu-
dóttir, ábúandi á gamla-Hrauni 
I og Jón Ingi Jónsson, ábúandi á 
gamla-Hrauni II.

Í Eyrarbakkakirkjugarði eftir að nýmál-
uðum krossunum sex hafði verið kom-

ið fyrir. F.v.: reynir Jóhannsson, Ólafur 
ragnarsson og Siggeir Ingólfsson.

Í Eyrarbakkakirkjugarði. Minningarkrossinn á leið í lagfæringu og málun. F.v.: Ólafur 
ragnarsson, Siggeir Ingólfsson og reynir Jóhannsson.
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Mörkin 4, 
rEYkJAVÍk

SÍMi 555 3888 
grAnithollin.iS

 M
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
up

ps
el

da
r v

ör
ur

.

Graníthöllin er  
flutt í Mörkina 4

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Opnunartilboð - 30% afsláttur af öllum  
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu. 

ViðhAld & þrif lEgStEinA
30% AfSláttur Af Allri  
Vinnu og EndurMálun 

þArf Að EndurnÝJA lEtrið á  
StEininuM? grAnÍthöllin tEkur  
Að Sér Að hrEinSA og  EndurMálA 
lEtur á lEgStEinuM.  Einnig tökuM 
Við Að okkur Að réttA Af lEg- 
StEinA SEM Eru fArnir Að hAllA. 
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Hin árlega Firmakeppni 
Smára var haldin í dag 1.maí, 
þáttaka var ágætt. Við þökk-

um öllum þeim sem keyptu firma fyrir 
stuðninginn, keppendum og áhorf-
endum fyrir komuna. 

Sjáumst að ári, kveðja stjórn Smára.

Úrslit úr Firmakeppni 
Smára 1.maí 2017

PoLLAFLokkuR: 
adrían Valur Stefánsson, aldís frá ása-
túni 10.v grá
BARnAFLokkuR:
1. Hjörtur Snær Halldórsson greifi frá 
Hóli 16.v brún. Ferðaþjónusta Steinsholt
2. Þórey Þula Helgadóttir topar frá 
Hvammi 12.v sótrauður. Vélaverkstæði 
Einars
unGLinGAFLokkuR:
1. laufey Ósk grímsdóttir teigur frá 
ásatúni 8.v jarpur. Hófadynur ehf.
2. Þorvaldur logi Einarsson gerpla frá 
Miðfelli 8.v jarpskjótt. Fossi ehf.
unGMEnnAFLokkuR:
1. björgvin Viðar Jónsson Vísa frá 
Högnastöðum 6.v rauð. Flúðasveppir
2. tjorven Kanopha byr frá bæ 2, 7.v 
bleikstjörnótt. Jón og Helga Skeiðhá-
holti
kvEnnAFLokkuR:

1. Erna Óðinsdóttir Vákur frá 
Hvammi 7.v rauður. Jón Friðrik
2. Klara Sveinbjörnsdóttir gola 
frá Þingnesi 8.v brún. Skeiðhá-
holt 3 ehf.
3. bára Másdóttir glæsir frá 
Efra-Seli 12.v rauðskjóttur. 
Dalbær 1
kARLAFLokkuR:
1. Helgi Kjartansson gjálp frá 

Hvammi 1. 8.v brún. Ólafsvellir
2. grímur guðmundsson Íva frá ása-
túni 5.v móálótt. S.r grænmeti
3. Hermann Þór Karlsson goði frá Efri-
brúnavöllum 6.v brúnn. núpsverk
4. gunnar Jónsson blakkur frá Skeiðhá-
holti 10.v brún. Varmalækur
5. Einar logi Sigurgeirsson Ísdögg frá 
Miðfello 9.v grá. ásólfsstaðir hollyday 
home
HELdRi MAnnA oG kvEnnA-
FLokkuR:
1. unnsteinn Hermannsson Prins frá 
langholtskoti 16.v jarpur. Íþróttahúsið 
Flúðum
2. Jón Vilmundarson brák frá Skeiðhá-
holti 12.v fífilbleik. álftröð gistiheimili
SkEið:
1. Hermann Þór Karlsson goði frá Efri-
brúnavöllum 6.v brúnn. Hæsna höllin 
Húsatóftum
2. Þorvaldur logi Einarsson Ísdögg frá 
Miðfelli 9.v grá. bílar og lömb grafar-
bakka
3. Vilmundur Jónsson aþel frá 
brúarreykjum 16.v brún. bjarni og lára 
blesastöðum 2
4. Klara Sveinsbjörnsdóttir gola frá 
Þingnesi 8.v brún. Fótboltagolfið 
Markavelli
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Opið 8-22

LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal 
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
•  Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
•  Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
•  Mannleg samskipti.
•  Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu 
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á 
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem 
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
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Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

 
TIL SÖLU 

 
SLÁTTU- OG GARÐAÞJÓNUSTA 

SUÐURLANDS EHF 
 
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands ehf sem er 
að hefja 25. starfsárið er til sölu. Helstu viðskiptavinir 
eru staðsettir á Selfossi og nágrenni. 
 
 - Rótgróið fyrirtæki með mikið af föstum samningum 
 - Góð afkoma, möguleiki á eignaskiptum   
 - Hægt að semja um greiðslur  
 - Góður tími framundan 
 - Hægt er að lækka verð með því að taka út eignir 
 - Yfirtaka á lánum möguleg  
 - Hentar vel með snjómokstri 
 
Allar frekari upplýsingar veitir : 
Óskar Thorberg Traustason 
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali 
Fasteignasalan Bær 
Sími 659-2555 
Netfang : oskar@fasteignasalan.is 
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Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

INNFLUTNINGUR BÍLA OG HLJÓLHÝSA

Mercedes  Benz  
Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 
tonn Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 
650 KMFe 
deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 

Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 

TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarpsfesting á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeLuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél 

Panill • Bali innrétting
Verð 3.800.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.160.000 kr.

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Piet Hoff-
mann er 
á flótta 

undan sænskum 
yfirvöldum og 
gerist flugumaður 
bandarískra stjórn-
valda í kólumbísku 
kókaínmafíunni. 
Honum tekst að 
komast til metorða 
í hrottalegum heimi 
glæpamanna sem 
svífast einskis. Þegar 
háttsettur banda-
rískur stjórnmálamaður er tekinn í 
gíslingu lendir Hoffmann milli steins 
og sleggju – báðir aðilar vilja hann 
feigan. Sænski lögreglumaðurinn 
Ewert Grens er sendur til Kólumbíu 
til að reyna að ná sambandi við Hoff-
mann sem hefur ákveðið að taka mál-
in í sínar hendur.

Háspennutryllir úr smiðju þeirra 
Roslund & Hellströms sem grípur les-
andann heljartökum og sleppir hon-
um ekki fyrr en á síðustu síðu.

Þrjár mínútur er 599 blaðsíður að 
lengd. Sigurður Þór Salvarsson þýddi. 
Jón Ásgeir hannaði bókarkápuna og 
Eyjólfur Jónsson sá um umbrot. Bókin 
er prentuð hjá Nørhaven, Danmörku.

„Hröð og mögnuð 
spennusaga“
Út er kominn hjá Ver-
öld spennutryllirinn 
Þrjár mínútur eftir 
Roslund & hellström.

„Í senn sér-
lega hag-

anlega saman-
sett glæpasaga 
og pólitískur 
spennutryllir.

Borås Tidning

„Hröð og 
mögn-

uð spennu-
saga, eins og 
að horfa á 
æsispennandi 

kvikmynd.
Dagens Nyheter

„Spennandi 
saga um 

ofsóttasta mann 
í heimi í kókaín-
frumskógum Kólu-
mbíu.

Sveriges Radio, P4

„Skyldu-
lensning 

sumarsins, eða 
kannski bara 
einfaldlega 
skyldulesning 
fyrir alla.

Skånska Dagbladet

ný námslína fyrir 
stjórnendur í iðnaði
Samtök iðnaðarins og Opni há-

skólinn í HR hafa undirritað sam-
starfssamning um nýja námslínu 

sem ætluð er stjórnendum sem starfa í 
iðnaði. Áherslan í þessari nýju námslínu 
er á hagnýta þekkingu þar sem stjórnend-
um er gefið tækifæri til að efla færni sína 
í starfi. Kennt verður með raunhæfum 
verkefnum til að tengja námið vinnuum-
hverfi og viðfangsefnum þátttakenda.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, sviðs-
stjóri fagsviðs mennta- og mannauðs-
mála hjá SI, segir að Samtök iðnaðarins 
leggi áherslu á að stöðugt sé unnið að 
því að efla menntun fyrir atvinnulífið. 
„Það er ekki lengur framtíðarógn held-
ur staðreynd að nýliðun er ábótavant í 
mörgum greinum. Þrátt fyrir að unnið 
sé markvisst að því að efla grunnnám og 
fjölga nemendum eru fjölmargar áskor-
anir sem stjórnendur í íslenskum iðnaði 
standa frammi fyrir. Því er mikilvægt að 
stjórnendur hafi tækifæri til að sækja sér 
menntun til að takast á við breytingar í 
starfsumhverfinu þar sem viðfangsefn-
in eru fjölbreytt og verkefnin krefjandi. 
Með aukinni menntun geta stjórnendur 
orðið samkeppnisfærir og leiðandi á sínu 
sviði.“  

Guðmunda Smáradóttir, forstöðu-
maður Opna háskólans, segir að um sé að 

ræða hagnýtt nám þar sem unnið verði 
með raunhæf verkefni sem þátttakend-
ur geti tengt við dagleg störf. „Sérstök 
áhersla verður lögð á persónulega starfs-
þróun þátttakenda með það að leiðarljósi 
að efla faglega þekkingu stjórnenda og 
auka færni, frammistöðu og frumkvæði 
þeirra í dagsins önn. Að kennslunni 
koma margir af færustu sérfræðingum 

Háskólans í Reykjavík auk samstarfsað-
ila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa 
mikla reynslu á sínu sviði. Námið er ætlað 
lykilstarfsmönnum og veitir góða innsýn 
í flest það sem stjórnendur eru að kljást 
við í daglegum störfum sínum. Þetta er 
því kjörinn vettvang fyrir stjórnendur 
sem vilja bæta þekkingu sína án þess að 
skuldbinda sig í nám til langs tíma.“ 

Mynd FRÁ undiRRitun SAMStARFSSAMninGS Si oG HR  á 
myndinni eru talið frá vinstri: Sandra Kr. Ólafsdóttir hjá Hr, Ingibjörg ösp Stefánsdóttir 
og Jóhanna Vigdís arnardóttir báðar hjá SI og guðmunda Smáradóttir hjá Hr.

Glæsileg 
gjöf til BFÁ
Í vikunni fékk Björgunarfé-

lag Árborgar afhentan nýjan 
slöngubát en báturinn er gjöf 

frá aðstandendum Guðmundar 
Geirs Sveinssonar sem talið er að 
hafi fallið í Ölfusá aðfaranótt 26. 
desember 2015.

Umfangsmikil leit fór fram að 
Guðmundi sem enn hefur ekki 
fundist og hefur formlegri leit verið 
hætt. Það voru bræður Guðmundar 
og faðir þeirra sem afhentu Tryggva 
Hirti Oddsyni og Karli Hoffritz 

bátinn í þakklætisskyni fyrir störf 
björgunarsveitarinnar við leitina. 

Báturinn, sem hefur fengið 
nafnið Guðmundur Geir, mun nýt-
ast meðlimum björgunarfélagsins 
vel við leit og björgun á Ölfusá, sem 
og sjó og vötnum, en kominn var 
tími á endurnýjun á eldri bát sveit-
arinnar.

Björgunarfélagið vill koma á 
framfæri miklum þökkum til fjöl-
skyldu Guðmundar Geirs fyrir gjöf-
ina.
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Þakblásari

www.viftur.is  ∑  ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

 

Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar

Hljóðlátar
baðviftur

Varmaendurvinnsla
-Ferskt loft
-Lítið orkutap

íshúsið
Varmaendurvinnslukerfi hafa verið gríðarlega vinsæl á 
Norðurlöndum og raunar krafa í nýjum húsum. Þau lofta 
íbúðir á sjálfvirkan máta, endurnýta varma og stuðla að 
heilbrigðara lofti. Varmaendurendurnýtingin er allt að 95%. 
Loftun dregur úr rakasöfnun, heldur fersku lofti í íbúðinni á 
alsjálfvirkan máta, án þess að tapa of mikilli orku. Einfaldast 
er að setja upp slík kerfi á byggingartíma, en ýmsar leiðir eru 
mögulegar fyrir eldri hús. 



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
11. maí 2017 

8. tölublað, 3. árgangur 

Verum opin
Það er mikilvægt að læra af öðrum en 
ekki síður mikilvægt að vera opin fyrir 
því að deila með öðrum því sem við 
gerum vel og einkennir okkur. 

Ég fékk tækifæri til að taka til 
máls á tveimur fundum erlendis fyrir 
skömmu og mig langar að deila með 
ykkur dæmum um það hvernig við 
getum nýtt alþjóðasamstarf bæði til 
hagsmunagæslu fyrir Ísland en líka til 
að kynna menningu lands og þjóðar. 

Á fundi Norðurlandaráðs fyrir 
nokkru ræddi ég um mikilvægi fjöl-
þjóðasamstarfs gegn mansali. Það er 
mikilvægt málefni í sjálfu sér en fyrst 
við nutum þjónustu túlka þá nýtti 
ég líka tækifærið og tók til máls á ís-
lensku. Íslenskan er nefnilega partur 
af því sem að við eigum að kynna 
og miðla á alþjóðavettvangi. Hún er 
einstök og samgróin menningu okkar 
og sjálfsmynd. 

Þá sótti ég þingmannaráðstefnu 
um utanríkis- og öryggismál ESB og 
vakti þar athygli á mikilvægi þess að 
konur séu þátttakendur í umræðum 
og ákvarðanatöku um varnar- og ör-
yggismálum. Ísland nýtur virðingar og 
það er litið til okkar þegar kemur að 
baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna og 
við eigum því að nýta hvert tækifæri 
til að kynna okkar málstað í þeim efn-
um. Þannig byggjum við upp jákvæða 
ímynd landsins og þannig getum við 
haft jákvæð áhrif langt út fyrir land-
steinana!

Nú er tekið að vora og ferðamenn 
streyma á Suðurlandið. Tölum við 
þá um íslenskuna, segjum „Góðan 
daginn“, „takk“ og „bless“, kynnum 
þeim sérstöðu lands og þjóðar. Þannig 
erum við öll þátttakendur í hagsmuna-
gæslu fyrir Ísland á alþjóðavettvangi.

Baksíðan
Jóna Sólveig Elínardóttir, 

alþingismaður

Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.


