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SÆKJUM OG SENDUM

SVEFNSÓFAR
Glæsilegir og vandaðir 

svefnsófar frá Ítalíu

Áttu von á gestum?

Suðurlandsbraut 24
554 6969  lur.is

Calia Svefnsófi Natalie Calia Horn-Svefnsófi

Calia Tungu-svefnsófiCalia Svefnstóll

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

6. júlí 2017 
12. tölublað, 3. árgangur 

Gunnar sýnir 
Gömul hús

Þriðji ættliður tekur 
við SB-Skiltagerð

umhverfisráðherra 
opnaði á Friðheimum

uppbyggingin á Friðheimum 
í Bláskógabyggð hefur vak-
ið mikla athygli, enda fram-

úrskarandi vel  að henni staðið hjá þeim 
Knúti og Helenu. Björt Ólafsdóttir, frá 
Torfastöðum í Biskupstungum, opnaði 
nýja viðbót við uppbygginguna fyrir 
nokkrum dögum. 

Umhverfisráðherra skrifaði á síðu 
sína af því tilefni: „Knútur og Helena 
veittu mér þann heiður að opna hjá þeim 
enn eina viðbótina til eflingar fràbæru 
starfsemi þeirra að Friðheimum í Blá-
skógabyggð...Einhverjum hefði kannski 
þótt það skrýtið, en þau bættu um bet-
ur og tóku ferðaþjónustuna með trompi 

líka og hafa rekið um árabil tómatafram-
leiðslu, hrossarækt og ferðaþjónustu-
fyritæki með áherslu á matarupplifun 
og fræðslu um sjálfbæran landbúnað 
sem og íslenska hestinn. Það reynist hin 
fullkomna blanda sem samfélagið í Blá-
skógabyggð er svo innilega stolt af og 
þakklátt fyrir. Til hamingju vinir!“

Fæst hjá dýralæknum, 
hesta- og búvöruverslunum 
og í völdum apótekum um 
allt land

www.primex.is

Mjög græðandi og bakteríudrepandi
Virkar vel á brunasár, bráða- og krónísk sár
Hefur reynst vel við hnjóskum á hrossum
Myndar filmu og verndar sár
Dregur úr blæðingu

Íslenskt  
hugvit, hráefni 
& framleiðsla

Íslenskt sárasprey
fyrir öll dýr, stór og smá

Mynd af facebooksíðu 
umhverfisráðherra.
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Tillaga að starfsleyfi
FYRIR LAXAR FISKELDI EHF

Umhverfisstofnun hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir 
Laxar fiskeldi ehf. til framleiðslu á allt að 500 tonnum 
á ári af laxaseiðum í fiskeldisstöð að Laxabraut 9, 
Þorlákshöfn. Tillagan, ásamt fylgiskjölum, mun liggja 
frammi til kynningar á skrifstofum sveitarfélagsins 
Ölfuss á tímabilinu 5.júlí 2017 – 31.ágúst 2017.

Athugasemdir við tillöguna skulu vera skriflegar 
og sendar Umhverfisstofnun. Frestur til að skila inn 
athugasemdum er til 31.ágúst 2017.

Á vef Umhverfisstofnunar má finna auglýsta tillögu 
Umhverfisstofnunar, tilkynningu til Skipulagsstofnunar 
og matsskylduákvörðun hennar.

sunnlenska hljómsveitin Kiri-
yama Family fagnaði útgáfu 
annarar breiðskífu sinnar sem 

ber nafnið „ Waiting For“  með veg-
legum útgáfutónleikum í Tjarnarbíói í 
Reykjavík  föstudagskvöldið 23. júní sl.

Kiriyama Family hefur verið þekkt 
fyrir líflega og vandaða tónleika. 
Hljómsveitin hefur verið áberandi 
í íslensku tónlistarlífi allt frá útgáfu 
fyrstu breiðskífu sinnar sem kom út 
árið 2012.

Þess má geta að lagið Weekends af 
þeirri breiðskífu er þriðja stigahæsta 
lagið í allri sögu vinsældalista Rásar 2.

Breiðskífan „Waiting for“  var plata 
vikunnar á Rás 2 í síðustu viku.

Aðdragandi plötunnar var langur 
og strangur en smáskífur hennar hafa 
fengið að hljóma á öldum ljósvakans 
í þó nokkurn tíma við góðar undir-
tektir.

Kiriyama Family samanstendur 
af sex Sunnlendingum; þeim Karli 
Magnúsi Bjarnarsyni frá Holti við 
Stokkseyri, Guðmundi Geir Jónssyni 
frá Selfossi, Víði Björnssyni frá Eyrar-
bakka og Bassa Ólafssyni frá Selfossi 
en þau Bjarni Ævar Árnason frá Sel-
fossi og Hulda Krístin Kolbrúnardótt-
ir frá Stokkseyri komu ný inn í bandið 
þegar upptökur stóðu sem hæst.

Platan er samansafn af lögum 
sem samin voru árin 2012 – 2015 en 
upptökur fóru fram í upptökuverinu 
Tónverk í Hveragerði sem er í eigu Ba-
ssa Ólafssonar og föður hans Labba í 
Mánum.

Mikið var lagt í plötuna bæði hvað 
varðar hljóðgæði og grafík og nostr-
að við hvert smáatriði. Hljómsveit-
armeðlimir sáu alfarið um upptökur, 
hljóðblöndun og hönnun plötumslags. 
Mastering var í höndum Grammy 
verðlaunahafans Brian Lucey sem 
hefur meðal annars masterað plötur 
bresku hlómsveitarinnar Arctic Mon-
keys.

Textar plötunnar eru flestir með 
þungum undirtón þó svo að lögin séu 
létt og hress en það er þessi blanda 
sem einkennir hljómsveitina ásamt 
80´s hljóðheim og silkimjúku samspil 
bassa og tromma. 

Á útgáfutónleikunum voru gesta-
hljóðfæraleikar; Ásgeir Óskarsson, 
trommari úr Stuðmönnum, Einar 
Þór Jóhannsson, gítarleikari í Dúnd-
urfréttum  og saxafónleikarinn Björn 
Kristinsson og komu þau fram ásamt 
hljómsveitinni til að flytja nýja verkið 
ásamt eldri lögum. 

Upphitun á útgáfutónleikunum 
var í höndum nýkrýndra sigurvegara 
Músiktilrauna 2017, vestfirska hljóm-
sveitin Between Mountains frá Núpi í 
Dýrafirði og Suðureyri við Súganda-
fjörð.

Húsfyllir var á útgáfutónleikunum 
í Tjarnarbíói og tónleikagestir fögn-
uðu Kiriyama Family vel og lengi í lok 
tónleika. Á eftir var gleðistund með 
tónleikagestum.

arnar Eggert Thoroddsen 
segir m.a. í plötudómi:
„Hljóðmynd plötunnar;  sálarríkt, 
grúvandi popp sem vísar í allt ofan-
greint og jafnvel á köflum í íslenskt 
stuðpopp; Fjörefni, Ljósin í bænum 
til dæmis. Tónninn er sleginn í fyrsta 
lagi, „About You“, hljómborðið undir-
strikar tímabilið og öll önnur hljóð-
færi reyndar líka ef út í það er farið. 
Söngvarinn, Karl M. Bjarnarson, syng-
ur af hæfandi tilfinningu og Hulda 

styður smekklega 
við. Hún leið-
ir síðan næsta 
lagi, „Lightyears 
Away“, sem er 
í svipuðum gír. 
Af hápunkt-
um má nefna 
„Innocence“ og 
„Push Further“, 
vel samin lög 

með einkar áhrifarík-
um viðlögum. „While You 

Await“ er nokkurs konar níunda ára-
tugs æfing, trommurnar með þessum 
einkennandi, Phil Collins-væna berg-
málshljóm.“

„Þessi plata er að mörgu leyti 
hljóðfæraleikaraplata. Það er unun að 
hlýða á samspilið og fremstur meðal 
jafningja er trymbillinn, Bassi Ólafs-
son, sem á hreint út sagt ótrúlega 
spretti á köflum. Heilt yfir rennur 
plata ljúflega, þetta er þægileg tónlist 
án þess að vera ódýr. „

„Kiriyama Family geta vel við unað 
og er óhætt að horfa bláeygum, bjart-
sýnum augum til framtíðar.“ skrifar 
Arnar Eggert Thoroddsen.

Björn Ingi Bjarnason færði útgáfu-
tónleikana í Tjarnarbíói til myndar.

nýr hljómdiskur 
Kiriyama Family

sTuð oG sTEmmninG í loKin
Kiriyama Family og gestaspilarar. F.v.: björn Kristinsson, saxa-
fónleikari. bjarni Ævar árnason, Karl Magnús bjarnarson, ás-

geir Óskarsson, trommari Stuðmanna, Einar Þór Jóhannsson, 
gíraleikari úr Dúndurfréttum, Víðir björnsson, bassi Ólafsson, 
Hulda Kristín Kolbrúnardóttir og guðmundur geir Jónsson.

Kiriyama Family og gestaspilarar þakka tón-
leikagestum í tjarnarbíói frábærar undirtektir.

glaðst eftir góða tónleika Kiriyama Family í tjarnarbíói. 
F.v.: Jóna guðrún Haraldsdóttir, gróa björnsdóttir, Víðir 
björnsson og andrea Jónsdóttir. 

Söngvarar og trommuleikari Kiriyama 
Family. F.v.: Karl Magnús bjarnarson, 
bassi Ólafsson og Hulda Kristín 
Kolbrúnardóttir.

hver mínúta er stundarinnar 
virði segja jafnt Íslendingar 
sem erlendir gestir sem 

komið hafa á SAGAMUSIC 101 í 
sumar. Sungið er á ensku og kynn-
ingar höfundar á milli laga efla vit-
und okkar um þennan merka tíma í 
byggðasögu landsins. Tónvinir Val-
geirs skiptast á að syngja eða spila á 
hljóðfæri.

Það er kjörið að ganga um mið-

borgina á sumarkvöldi, taka ef til vill 
með erlenda gesti, njóta dagskrár-
innar og líta svo við og upplifa stór-
kostlegt útsýni frá Petersen svítunni 
á efstu hæð Gamla bíós.

Frú Ásta Kristrún tekur á móti 
gestum í anddyri og stýrir spurning-
um og svörum í dagskrárlok. 

Miðasala, www.sagamusic101.
com, midi.is og við innganginn. 
Hlökkun til að sjá ykkur.

Valgeir Guðjónsson syng-
ur um landnámstímann

hr unamanna hreppur 
hefur í samstarfi við 
Orkusöluna hafa opn-

að hleðslstöðvar á Flúðum, og er 
ein þeirra á besta stað í bænum, 
við Félagsheimilið. Flott framtak 
fyrir rafbílavæðingu landsmanna.

orkustöðvar á Flúðum
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Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is
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Paradís skotið á frest
Við andlát og útför Helmuts Kohls, fyrrverandi kanslara Þýska-

lands, rifjaðist rækilega upp sú stórkostlega hugsjón sem býr að 
baki stofnunar Evrópusambandsins. Það 

þurfti pólitíska risa, frá hægri og vinstri, á borið við 
kanslarann og Francois Mitterrand, fyrrum forseta 
Sósíalistaflokksins í Frakklandi, til að hrinda henni 
að fullu í framkvæmd. 

Friður, framfarir og samvinna skyldu binda 
álfuna saman um eilífð, sem áður hafði borist á 
banaspjótum, með þvílkum ógnar afleiðingum að 
heimurinn verður aldrei samur.

Hinsvegar þurfti pólitíska loddara og lýð-
skrumara einsog Boris Johnson og Michael Farage til að blekkja Breta til 
að kjósa sig út úr sambandinu, með pólitískum og efnahagslegum skelfing-
um sem munu vara í mörg ár. Mögulega þar til þjóðinni gefst kostur á að 
segja hug sinn á ný, þegar samkomulag um útgönguna liggur fyrir.

Stofnun Evrópusambandins er einhver merkilegasti stjórnmálaatburð-
ur sögunnar. Endalok blóðugra styrjalda sem kostuðu heilar kynslóðir 
lífið blasti nú við. Við tók tímabil ótrúlegra félagslegra og efnahagslegra 
framfara.

Ísland mætti nútímanum þegar EES samningurinn varð að veruleika, 
vegna framgöngu Alþýðuflokksins fyrir tæpum aldarfjórðungi. Römm 
andstaða innan allra hinna flokkanna bergmálar enn og vaknaði upp þegar 
stóð til að gefa þjóðinni kost á að kjósa um fulla aðild að sambandinu með 
aðildarumsókn Alþingis árið 2009. Í stað þeirrar gölluðu og andlýðræðis-
legu auka-aðildar að ESB sem EES.

Hatrömm andstaða einangrunarsinna hafði betur. Í janúar 2013 var við-
ræðunum illu heilli skotið á frest. Það voru örlagarík mistök ríkisstjórnar 
Samfylkingarinnar og Vg. Flokkur forsætisráðherra átti hiklaust að ganga 
úr samstarfinu og flýta kosningum sem því nam. Þess í stað sat Samfylk-
ingin áfram í stjórn, löskuð í máli sem flokkurinn hafði lagt allt undir í.

Paradís var skotið á frest. Það hlé mun vara í nokkur ár, eða þar til ný og 
framsýn kynslóð stjórnmálamanna tekur keflið og klárar málið sem okkur 
mistókst að ljúka. Mesta hagsmunamál Íslendinga á síðari tímum. 

Kynslóð nýrra foringja á borð við þá Kohl, Mitterrand og Willy Brandt, 
Þýskalandskanslara, sem tryggðu Evrópu þann frið og fordæmislausu vel-
megun á öllum sviðum, sem við njótum nú sjö áratugum frá lokum seinni 
heimsstyrjaldarinnar.
 Björgvin G. Sigurðsson

lEiðari
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Á því tæpa hálfa ári sem ríkis-
stjórnin hefur starfað hefur 
hún afhjúpað sig sem hægrist-

jórn einkavæðingar og sérhagsmuna. 
Stærstu mál hennar og þau sem sýna 
skýrast hvert stefnir, eru fjármálastefn-
an til næstu fimm ára og fjármálaáætl-
unin. Eftir að fjármálastefnan hefur 
verið samþykkt má ekki breyta henni, 
samkvæmt lögum um opinber fjár-
mál, nema að eitthvað hræðilegt gerist 
eins og stórkostlegt efnahagsáfall eða 
náttúruhamfarir. Og með samþykkt 
hennar hefur verið sett útgjaldaþak 
á ríkisútgjöldin sem miðuð eru við 
hlutfall á vergri landsframleiðslu. Það 
þýðir að ef landsframleiðslan dregst 
saman verður að skera niður ríkisút-
gjöld til að uppfylla stefnuna því þakið 
útilokar að afla megi aukinna ríkis-
tekna fyrir útgjöldunum, t.d. með há-
tekjuskatti eða hærri veiðigjöldum til 
að halda uppi þjónustu ríkisins. Ekkert 
er meira afhjúpandi fyrir raunverulega 
stefnu ríkisstjórnarinnar sem telur 
óþarfi að taka tillit til þeirra sem þurfa 
á þjónustu ríkisins að halda ef kreppir 
að og setur sér stranga ríkisfjármála-
stefnu í þá veruna.

Fjármálaáætlun til næstu 5 
ára 
Fjármálaáætlunina til næstu fimm ára 
má endurskoða árlega ólíkt fjármála-
stefnunni. Með fjármálaáætluninni 
hefur ríkisstjórnin sýnt á öll sín spil 
fyrir kjörtímabilið. Áætlunin hefur 
fengið furðu litla athygli miðað við 
hversu áhrifin hennar verða mikil fyr-
ir íslenskt samfélag ef hún nær fram að 
ganga. Sérstaklega þarf að hafa áhyggj-
ur af heilbrigðismálum, menntamál-
um, málefnum öryrkja og fatlaðs fólks, 
húsnæðis- og fjölskyldumálum ásamt 
samgöngum og löggæslu. Þetta eru 
einmitt málin sem mest var rætt um 
í kosningabaráttunni og allir flokkar 
gáfu loforð um að raða framar. En auk 
þessa eru helstu  jöfnunartækin veikt; 
barnabætur og húsnæðisbætur og 
áætlunin mun leiða til aukins ójafn-

aðar. Þetta gengur allt gegn stefnu 
jafnaðarmanna. Þess vegna lagði Sam-
fylkingin fram breytingartillögur við 
fyrrgreind málasvið áætlunarinnar 
svo og við þróunarsamvinnu.

Við gerðum einnig tillögur á 
tekjuhliðinni um réttlátara skatt-
kerfi,með það fyrir augum að sporna 
gegn auðsöfnun á fárra hendur og 
gefa sanngjarnari tekjur af auðlind-
um þjóðarinnar. Tillögur okkar eru 
raunhæfar og hefðu stuðlað að aukn-
um jöfnuði, uppbyggingu innviða og 
betra velferðarkerfi ef þær hefðu ver-
ið samþykktar. En þær voru felldar af 
hægristjórninni eins og við var að bú-
ast, enda hafa þau þegar svikið nær allt 
sem þau lofuðu fyrir kosningar.

Ríkisfjármálin hafa stýrandi áhrif á 
velferð landsmanna. Ekki er að vænta 
endurreisnar heilbrigðiskerfisins í 
valdatíð núverandi ríkisstjórnar þó 
um 90 þúsund manns hafi krafist þess 
með undirskriftum. Jafnrétti til náms 
á einnig undir högg að sækja vegna 
sveltistefnu bæði á framhaldsskóla- 
og háskólastiginu. Það sama á við um 
umferðaröryggi á holóttum og þröng-
um vegum. Stefnuleysi og skortur á 
uppbyggingu hjúkrunarheimila hefur 
ekki aðeins slæm áhrif á fólkið sem 

þarf á þjónustunni að halda, heldur 
einnig á daglegt líf þeirra sem hlúa að 
öldruðum fjölskyldumeðlimum sem 
bíða mánuðum saman eftir plássi á 
hjúkrunarheimilum.

Fjármálaáætlunin ríkisstjórnar-
innar varðar alla landsmenn og af-
hjúpar stjórnarflokkana þrjá, betur en 
nokkuð annað, sem hægriflokka undir 
sterkum áhrifum nýfrjálshyggju.

Oddný G. Harðardóttir.

Oddný G. harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, 
gerir upp þingveturinn:

Vitlaus stefna 
og svikin loforð

lionsklúbbarnir á Selfossi í 
samvinnu við Svf. Árborg 
vígðu og tóku í notkun nýja 

og glæsilega aðstöðu á göngustígn-
um við Ölfusá meðfram Árveginum, 
sem er sérlega vinsæll göngustígur 
bæjarbúa. Þarna er hægt að gera 
leikfimisæfingar eða bara setjast á 
bekkinn og njóta útsýnisins. Verk-
efni þykir til mikillar fyrirmyndar 
og vel að því staðið hjá þeim öflugu 

Lions klúbbum sem starfa 
á Selfossi.

alþjóðaþing Lions samtak-
anna var haldið í Chicago í 
Bandaríkjunum um mánað-

armótin. Ísland átti þar góða fulltrúa 
og einn þeirra er einn ötulasti Lions-
maður landsins, Bragi Ragnarsson, 
Mosfellsbæ, sem hér heldur merki 
hreyfingarinna hátt á lofti þar vestra.

Lions á Selfossi vígðu nýja 
aðstöðu á göngustígnum

lions í Chicago

Mynd: Magnús Hlynur Hreiðarson.

um miðjan maí vaknaði ég við 
umræðu um skóla, nútíðar 
og framtíðar. Kennsluhætti 

og framtíðarspár. Þar sem ég snérist 
um sjálfa mig og undirbjó mig að fara 
út í daginn rifjuðust upp minningar 
um besta skóla sem ég hef gengið í. 

Minningar um Samvinnuskólann á 
Bifröst, kennsluhætti, viðmót og hvers 
var ætlast til af okkur nemendun-
um. Hvernig við vorum búin undir 
óþekkta framtíð. Þar var fyllt upp í göt, 
tekið mið af atvinnulífinu og kennslu-
háttum breytt. Við forrituðum og 
grúskuðum. Héldum ræður og kynn-
ingar. Rákum sjoppu, kaffihús, mötu-
neyti. Skemmtanir, bæði kvöldvökur 
og stóra viðburði líkt og Bifrovision og 
1. des. hátíðahöld. Við vorum forvitin, 
unnum í hóp. Við vorum sjálfstæð og 

sjálfbjarga um að afla okkur upplýsing 
og þróuðum með okkur gagnrýni. 

Prófin voru öðruvísi, prófað á 
þriggja til fjögurra vikna fresti. Við 
vissum ekki hvaða greinar voru til 
prófs. Það reyndi á en var að vissu 
leyti eins og lífið er. Við urðum að 
vera undirbúin fyrir flest. Reynd-
um að veðja og útiloka. Urðum alltaf 
jafnhissa. Okkur leiddist sjaldan, 
enda höfðum við Ísólf Gylfa, stóra og 
litla Coop, Glanna og gott bókasafn. 
Kennarinn var ekki lykill að upplýs-
ingum. Hann kenndi okkur á mis-
munandi skrár og læsingar.

Sá sem spyr sig hvernig skólakerf-
ið geti búið sig undir óþekkta framtíð 
ætti að leita til hugmyndafræðinnar 
sem Samvinnuskólinn var byggður á 
og þróaðist. 

eirný Vals, verkefnastjóri Skaftárhreppur til framtíðar skrifar:

samVinnusKólinn 
oG sKólaKErFi 
FramTíðar

„Tillögur okk-
ar eru raun-

hæfar og hefðu 
stuðlað að aukn-
um jöfnuði, upp-
byggingu innviða 
og betra velferðar-
kerfi ef þær hefðu 
verið samþykktar.

Mitterrand og Kohl árið 
1984, minnast orrustunnar 
við Verdun, þeirrar lengstu 

í fyrri heimsstyrjöldinni.



5   6. júlí 2017



6   6. júlí 2017

sB Skiltagerð í Unubakkanum í 
Þorlákshöfn er eitt af elstu starf-
andi fyrirtækjum á Suðurlandi. 

Félagið fagnar nú 50 ára starfsemi þegar 
þriðji ættliður skiltagerðarmanna tekur 
við fyrirtækinu ásamt konu sinni, þau 
Smári Birnir Smárason og Katrín Ósk 
Hannesdóttir. Þau hugsa stórt og byrja 

á því að færa hressilega út kvíarnar með 
því að flytja í 300 fermetra húsnæði í 
Þorlákshöfn og stórbæta tækjakostinn. 
Ritstjóri Suðra ræddi við Smára um 
skiltagerðina.

SB Skiltagerð framleiðir flestar 
tegundir af skiltum til notkunar ut-
andyra sem innandyra. Markmið fé-

lagsins er að þangað geti þeir leitað sem 
eru að huga að hverskyns merkingum 
og þurfi ekki að fara annað. Hvort sem 
um ræðir öryggismerkingar fyrir sjáv-
arútveginn, merkingar fyrir sundlaugar, 
gluggamerkingar, sandblástursfilmur í 
glugga, bílamerkingar og flestar tegund-
ir umferðarmerkja.

Hver er helstu mark-
mið félagsins á þessum 
tímamótum?

„Það er fyrst og 
fremst hefbundin skilta-
gerð. Markmiðið er að 
þjónusta sem flesta og 
gera allt sem fólk þarf 
í þessu efnum, svo það 
þurfi ekki að leita ann-
að. Mikið er búið að 
endurnýja af tækjum og 
við erum að flytja í nýtt 
húsnæði sem er verið að 
setja í stand. Það eru tæp-
ir 300 fermetrar og góð 
aðstaða til að taka inn 
bíla og smíða hverskonar 
skilti,“ segir Smári Birnir.

Smári Birnir Smára-
son og kona hans Katrín 
Ósk Hannesdóttir, keyptu 
fyrirtækið í maí en Smári hefur verið 
viðloðandi skiltagerðina alla sína tíð og 
er þriðji ættliður til að reka skiltagerð.

Upphafið af þessari merkilegu og 
farsælu starfsemi var að Sveinn Móses-
son, afi Smára Birnis, byrjaði árið 1964 
með skiltagerð í Reykjavík; Skilti og 
plasthúðun hét fyrirtækið þá. Hann 
starfrækti það fyrst um sinn í Reykjavík 
en flutti síðan í Kópavog og var þar út 
allann starfstímann. Sonur hans, Smári 
Sveinsson starfaði í hlutastarfi við hlið 
föður síns en byrjaði  síðan með sitt 
eigið félag í Kópavogi árið 1967 sem hét 
Flosprent og sérhæfði hann sig í silki-
prentun.

Stofnun silkiprentunarinnar má 
meðal annars rekja til þess að þegar 
breytt var í hægri umferð fyrir hálfri öld 
síðan. Þá þurfti að prenta á plöturnar í 
ljósastillinguna fyrir skoðunarstöðv-
arnar, sem varð fyrsta verkefni nýrrar 
skiltagerðar Smára Sveinssonar árið 
1967. 

Teningunum var kastað og hálfri 
öld síðar gengur starfsemin betur en 
nokkru sinni fyrr.

Smári silkiprentaði einnig mikið 
fyrir bifreiðaeftirlit ríkisins, t.d. alla 
skoðunarmiða. Einnig má geta þess að 
Smári prentaði fyrstu auglýsingarnar 
sem settar voru á hliðarnar á strætó-
vögnum borgarinnar en fyrsti aug-
lýsandinn var Landsbankinn. Mikið var 
af verkefnum og var félagið ein stærsta 
silkiprentun á landinu á þeim tíma.

Flosprent flutti á Hlíðardalsskóla 
árið 1975. Reksturinn gekk vel og fór 
það svo að félagið keypti fyrsta tölvu-
stýrða plottterinn á Íslandi 1984, sem 
markaði upphaf af tölvuvæddri skilta-
gerð á Íslandi.

Það var síðan árið 1989 sem Smári 
ákveður að selja skiltagerðina og snúa 
sér að öðru. Ekki stóð það lengi yfir því 
árið 1993 hófst hann handa á ný í Þor-
lákshöfn.

Hvernig sjáið þið hjónin framtíð SB 

Skiltagerðar?
„Hún er björt. Næg verkefni og okk-

ur vantar fólk í vinnu.
Við erum að framleiða allt frá 

minnstu dyraskiltum til stærstu skilta 
og ljósaskilta utan á hús og hýbýli, öll 
flóran er undir. Við erum mjög vel 
tækjum búin og sinnum öllum helstu 
merkingum t.d. á bíla, glugga, ígrafin 
plastskilti, laserskurður og allt sem því 
tengist. SB Skiltagerð er til að mynda 
eina skiltagerðin á landinu sem fram-
leiðir skilti fyrir blinda og sjónskerta, til 
dæmis höfum við selt mikið af þessum 
skiltum til Noregs.

Síðan er mikil vakning með merk-
ingar forgangstækja og neyðarbíla, að 
hafa meira endurskin á þeim,

 Mikið er að gera þessa dagana, 
verkefnastaðan er góð og við að flytja 
í stærra húsnæði. Einnig erum við að 
bæta við tækjum á borð við tölvustýrð-
an yfirfræsara sem getur bæði fræst út 
og skorið efni allt að 150cm x 300cm og 
upp í 15 cm þykkt. segir Smári Birnir.

Það ætti að vera nóg að koma til 
okkar og við sjáum um málið.

bgs

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.

SB Skiltagerð færir út kvíarnar

„Það er nóg að koma til okkar 
og við sjáum um málið“

„Við erum 
mjög vel tækj-

um búin og sinnum 
öllum helstu merk-
ingum í bíla, á 
glugga, bæjarskilti 
og allt sem því 
tengist. Það verð-
ur nóg að koma til 
okkar og við sjáum 
um málið.

Smári birnir og Smári faðir hans.

Smári birnir og Katrín 
Ósk, kona hans.
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Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir
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leikfélagið var valið til að sýna í 
Þjóðleikhúsinu fimmtudaginn 
15. júní og það var hápunktur 

á ferli margra okkar. Við fengum að 
æfa í húsinu daginn áður og fyrripart 
sýningadagsins og það var auðvitað 
margt öðruvísi eins og t.d. snúnings-
svið sem þeir hafa,  en ekki við, segir 
Hjörtur Benediktsson, formaður leik-
félagsins í samtali við Suðra um ævin-
týraferð þeirra í Þjóðleikhúsið.  

„En þetta small alltsaman  með 
samstilltu átaki, átján leikara fjögurra 
sviðsmanna, ljósamanna, hljóðmanna 
og sviðsstjóra.  Tæknifóllkið okkar 
er ýmsu vant og fékk þarna nasasjón 
af enn fullkomnari tækni 
en við höfum í okkar húsi.  
Þetta var auðvitað heilmikið 
átak og fólk orðið töluvert 
þreytt þegar upp var stað-
ið, búið að skrúfa sundur 
leikmyndina flytja suður og 
skrúfa saman aftur og taka 
hana enn aftur sundur eftir 
sýningu og flytja austur, en 
við það fengum við dygga 
aðstoð starfsfólks Þjóðleik-
hússins.

Nú það er skemmst frá 
því að segja að Þjóðleikhúsið 
var svo til fullt tæplega 500 
manns og viðtökurnar slíkar 
að starfsfólk Þjóðleikhússins 
hafði ekki séð svona viðtökur 
í mörg ár enda fannst okkur 
leikritið virkilega velheppnað 
og skemmtilegt.  Það er ómet-
anlegt að vera hlekkur í svona 

sterkri keðju eins og Leikfélag Hvera-
gerðis er sem sýnir hvert leikritið á 
fætur öðru svo eftir er tekið og vekur 
þjóðarathygli og toppnum var náð í 
síðustu viku þegar við fengum að sýna 
í Þjóðleikhúsinu musteri íslenskrar 
menningar og tungu. 

Þann 17. júní fékk Leikfélag Hvera-
gerðis svo menningarverðlaun Hvera-
gerðis, þannig að þetta ætlar að verða 
viðburðaríkt 70 ára afmælisár.  Efst í 
huga kemur þakklæti til allra þeirra 
sem komu og sáu sýninguna, bæjar-
yfirvalda og fyrirtækja sem stutt hafa 
okkur dyggilega í gegnum tíðina,“ 
segir Hjörtur.

leikfélag hveragerðis 
í Þjóðleikhúsinu

Alúð s virðing s trAust
Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á 

utforin.is

Áratuga 
reynsla

utforin.is  /  S: 581 3300 & 896 8242  /  Auðbrekku 1, Kópavogisverrir Kristín
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hjá Vestfirska forlaginu er 
komin út fimmta Hjóla-
bókin eftir Ómar Smára 

Kristinsson og fjallar hún um Rangár-
vallasýslu. 

Viltu ferðast á frábæra staði?
Viltu samt losna við fjölmenni?
Þá er reiðhjólið rétti ferðamátinn 

og Rangárvallasýsla rétti staðurinn. 
Svo segir höfundur hjólabókanna, en 
Ómar Smári er frá Gíslholti í Rangár-
vallasýslu. Hann hefur búið á Ísafirði í 
nokkur ár. 

Í bókinni er lýst ellefu hjól-
reiðaleiðum, auðveldum og erfiðum, 
sem eiga það sameiginlegt að þær 
liggja í hring og að hægt er að loka 
hringnum á einum degi. Hverri leiðar-
lýsingu fylgja tillögur að fleiri ferðum. 
Þar að auki er nokkurra léttra hr-
ingleiða, sem ekki teljast til dagleiða, 
getið í bókinni. Einnig er í henni að 
finna kort af almenningssamgöngum 
og umferðarþunga.

Um eitt og hálft hundrað ljós-
mynda gefa innsýn í sýsluna, hvernig 
þar er umhorfs og hverskonar vegir og 
stígar bíða lesenda. 

Textinn er margbreytilegur, fjöl-
hæfur og skemmtilegur líkt og í fyrri 
Hjólabókum Ómars Smára Kristins-
sonar. Fyrsta Hjólabók hans fjallaði 
um Vestfirði, önnur um Vesturland, 
þriðja um Suð-vesturland og fjórða 
um Árnessýslu.

ÚTSALA AF FATNAÐI

Jurtasápurnar og baðsöltin frá 
Sólheimum fást nú í verslun 
Rammagerðar á Skólavörðustíg 

12. Uppistaðan í vörunum eru líffrænt 
ræktaðar lækningajurtir úr blóma- og 
jurtagörðum Sólheima. Jurtirnar eru 
tíndar þegar virkni þeirra stendur sem 
hæst. Útkoman er kraftmikil, gefandi 
og einstaklega nærandi vörulína sem 
stenst samanburð við það allra besta 
sem í boði er.

rammagerðin opnar þrjár 
nýjar verslanir
Rammagerðin er um þessar mund-
ir að opna þrjár nýjar og glæsilegar 
verslanir, í Eldfjallasafninu á Hvols-
velli, í Perlunni og í Suðurbyggingu 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Fyrir-
tækið var stofnað árið 1940 og er því 
ein elsta gjafavöruverslun landsins. Á 
þeim tíma var uppistaðan rammagerð 
og innrömmun. Árið 1949 hóf fyrir-
tækið að selja ullarvarning og íslenskt 
handverk. Allar götur síðan hefur 
Rammagerðin boðið upp á fjölbreytt 
úrval af vörum frá íslensku hand-
verksfólki og hönnuðum.

Jurtasápur og baðsölt frá 
sólheimum í rammagerðinni

Ómar smári 
Kristinsson með 
fyrstu hjólabók 

sína sem var um 
Vestfirði.

Rangárvallasýsla

Fimmta hjólabók ómars smára

Hjólabókin um rangárvallasýslu.
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Til varnar sagnfræðinni er tví-
mælalaust eitt af áhrifamestu 
ritum sem samið hefur verið 

um vinnubrögð og aðferðir sagn-
fræðinga enda hefur bókin verið not-
uð fram á þennan dag sem kennslu-
bók í aðferðafræði í háskólum víða 
um heim.

Frá hendi höfundar var hún þó 
ekki hugsuð sem slík heldur fyrst og 
fremst til þess að kynna fyrir almenn-
ingi hvernig sagnfræðingar bera sig 
að við vinnu sína. Bókin nýtist því 
ekki aðeins stúdentum við nám í 
sagnfræði heldur einnig öllum þeim 
áhugamönnum um sögu og sagnfræði 
sem langar til að kynna sér fræðileg 
vinnubrög greinarinnar.

Marc Bloch var einn þekktasti 
sagnfræðingur Frakka á fyrrihluta 
síðustu aldar og prófessor í hagsögu 
miðalda við Sorbonne-háskóla. Hann 
féll fyrir hendi nasista við aftökur 
andspyrnumanna skammt frá Lyon í 
Frakklandi árið 1944

Þýðandi er Guðmundur J. Guð-
mundsson sem jafnframt ritar að-
fararorð þar sem rakin er saga höf-
undarins og verka hans. Bókaútgáfan 
Sæmundur á Selfossi gefur út.

Bókarkafli úr Til varnar 
sagnfræðinni:

Til varnar sagnfræðinni
Úr kaflanum Að eltast við falsanir og 
skekkjur

Í júlí 1857 kynnti stærðfræðingur-
inn Michel Chasles fyrir Vísinda-
akademíunni safn af áður óútgefn-
um bréfum Pascals sem hann hafði 
keypt af fornbóksalanum sínum, 
hinum snjalla falsara Vrain-Lucas. 
Ef marka mátti þessi bréf hafði 
höfundur Provinciales uppgötvað 
þyngdarlögmálið á undan Newton. 
Þetta fannst enskum vísindamanni 
undarlegt. Hvernig er hægt að skýra, 
spurði hann, að í þessum bréfum sé 
byggt á útreikningum í stjörnufræði 
sem ekki komu fram fyrr en eftir að 
Pascal dó og Newton hafði ekki fregn-
ir af fyrr en eftir að fyrsta útgáfan af 
bók hans kom út? En Vrain-Lucas 
lét svona smámuni ekki slá sig út af 
laginu. Hann settist aftur við skrif-
borðið, efldur af vandvirkni, og áður 
en langt var liðið gat Chasles kynnt 
ný eiginhandar rit til sögunnar. Í þetta 
skipti var höfundurinn Galileo Galilei 
og Pascal viðtakandinn. Þar með var 

málið upplýst. Hinn snjalli stjörnu-
fræðingur hafði lagt til rannsóknina, 
Pascal útreikningana. Báðir höfðu far-
ið leynt með samskiptin. Að vísu var 
Pascal bara 16 ára þegar Galileo dó en 
hvað með það, þetta var bara enn ein 
ástæðan til að dást að hversu snilligáfa 
hans kom snemma í ljós. 

Samt sem áður, sagði andmæl-
andinn óþreytandi, er það sérkenni-
legt að í einu bréfinu sem var frá 1641 
kvartaði Galileo yfir því að hann geti 
ekki skrifað án þess að þreytast í aug-
unum. Nú, vitum við ekki að hann 
hafði verið blindur frá 1637? Afsakið 
svaraði hinn ágæti Chasles skömmu 
síðar, ég viðurkenni að þar til nú var 
almennt talið að hann hann hafi ver-
ið blindur en það er ekki rétt. Nú get 
ég lagt fram gögn í umræðuna sem 
leiðrétta þennan misskilning. Annar 
ítalskur vísindamaður tilkynnti Pascal 
2. desember 1641 að Galileo hafi um 
nokkurra ára skeið verið mjög sjón-
dapur en sé nú orðinn alveg blindur. 

Ekki hafa allir falsarar sýnt jafn-
mikið hugmyndaflug og Vrain-Lucas 
eða fórnarlömbin verið jafn trúgjörn 
og vesalings ginningarfíflið hans. En 
reynslan kennir okkur, og sagan stað-
festir, að öll brot gegn sannleikanum 

eru eins og net sem draga á 
eftir sér aðra lygi sem sett er 
fram til stuðnings þeirri fyrri. 
Þess vegna eru svo margar 
frægar falsanir í klösum. Í 
fölsuðum réttindaskrám erki-
biskupsstólsins í Cantaraborg, 
í fölsuðum réttindaskrám 
hertogadæmisins Austurríkis, 
frá Júlíusi Caesari til Friðriks 
barbarossa og falsanirnar í 
Dreyfusarmálinu (svo ég nefni 
bara nokkur dæmi), allar dreif-
ast þær eins og ættartré. Það er 
eins og við skynjum drep sem 
er að dreifa sér. Föslun getur 
eðlilega af sér fölsun.

Að lokum er rétt að nefna 
eina lúmskustu gerð svika. Í 
stað beinnar lygi, maður gæti jafn-
vel sagt heiðarlegrar lygi, koma hin-
ar slægu breytingar sem laumað er 
inn í skjöl. Uppspuna er prjónað inn 
í frásagnir sem eru í meginatriðum 
sannar, prjónaskapur til að fegra. 
Svona innskot eru venjulega gerð 
í eiginhagsmuna skyni. Oft hefur 
verið ljóstrað upp um það tjón sem 
vanhugsaður fegurðarsmekkur hef-
ur valdið á sagnaritun fornaldar og 
miðalda. Hlutur hans er ekki mikið 
minni í blaðamennsku samtímans. 
Jafnvel yfirlætislausasti fréttamaður 
prýðir viljandi umfjöllunarefni sín í 
samræmi við kröfur tímans, jafnvel 
á kostnað sannleikans. Á ritstjórnar-
skrifstofum okkar eru fleiri lærisvein-
ar Aristótelesar og Quintilianusar  en 
flesta grunar.

Ákveðnar tæknilegar ástæður 
virðast ýta undir slíkar afbakanir. 
Eftir að njósnarinn Bolo var dæmdur 
til dauða árið 1917 birti eitt blaðanna 
frásögn af aftökunni þann 6. apríl. 
Staðreyndin var hins vegar sú að hann 
var ekki leiddur fyrir aftökusveit fyrr 
en 11 dögum síðar. Blaðamaðurinn 
hafði skrifað fréttina fyrirfram, fullviss 
um að atburðurinn mynd eiga sér 
stað á tilskildum tíma og taldi óþarft 
að sannreyna það. Ég veit ekki hvers 
virði þessi saga er. Svona klaufaleg 
mistök eru undantekning. Það er ekki 
óeðlilegt að geta sér þess til að blaða-
menn undirbúi fyrirfram fréttir af 
atburðum sem allir gera ráð fyrir að 
muni eiga sér stað til að blaðið komi 
út á réttum tíma. Við getum verið viss 
um að drögin breytast þó umtalsvert 
í samræmi við það sem blaðamað-
urinn verður vitni að. Það er annað 
mál með ýmiss smáatriði sem eiga að 
lífga upp á fréttina og engan dreymir 
um að sannreyna. Þannig lítur þetta 
alla vega út frá sjónarhóli leikmanns. 
Það væri óskandi ef atvinnumaður 
varpaði ljósi á málið. Því miður hefur 
fréttamennskan ekki enn fengið sinn 

Mabillon eða Papebroeck. Svo mikið 
er víst að þessi undirgefni gagnvart 
úreltum bókmenntalegum velsæm-
isreglum, virðing fyrir sálfræðilegum 
staðalmyndum og eftirsókn eftir hinu 
myndræna hafa hvergi nærri tapað 
sess sínum meðal ástæðna fyrir föls-
unum.

 Það eru fjölmörg stig milli ein-
faldrar fölsunar og mistaka sem gerð 
eru óviljandi. Það er vegna þess að 
tilviljun getur breytt heiðarlegri vit-
leysu í lygi. Úthugsuð lygi gerir ráð 
fyrir andlegri áreynslu sem sú hugar-
leti, sem algeng er hjá meirihluta fólki, 
hefur andstyggð á. Það er miklu auð-
veldara að taka við með velþóknun 
tálmynd sem í fyrstu er sjálfsprottin 
og fullnægir stundarhagsmunum.

Tökum bara hið fræga mál, „flug-
vélin frá Nuremberg“. Þótt málsatvik 
hafi aldrei að fullu verið upplýst virð-
ist líklegt að frönsk farþegaflugvél hafi 
flogið yfir borgina nokkrum dögum 
áður en styrjöldin braust út. Líklega 
töldu menn að þetta hafi verið herflug-
vél. Ekki er ótrúlegt að meðal fólks, sem 
var þegar orðið óttaslegið vegna yfir-
vofandi átaka, hafi kviknað orðrómur 
um að sprengjum hafi verið varpað 
hér og þar. Staðreyndin er hins vegar 
sú að engum sprengjum var varpað og 
þýskum embættismönnum var í lófa 
lagið að kæfa þennan falska orðróm 
í fæðingu og þess vegna blekktu þeir 
þegar þeir tóku undir hann, án þess 
að fá hann staðfestan, svo nota mætti 
hann sem tilefni til styrjaldar. En þeir 
gerðu það án þess að búa neitt til, ef 
til vill án þess að vera sér meðvitaðir 
um blekkinguna frá byrjun. Þessum 
fáránlega orðrómi var trúað vegna 
þess að það hentaði að leggja trúnað 
á hann. Þær blekkingar sem eru hvað 
algengastar eru þær sem við tökum við 
sjálfviljug og orðið einlægni hefur svo 
víðtæka merkingu að það er ekki hægt 
að nota án þess að gera ráð fyrir fjöl-
mörgum blæbrigðum.

Til varnar sagnfræðinni
höfundur: marc Bloch

skemmtileg athöfn hjá Há-
skólafélagi Suðurlands fyrir 
nokkru, þegar félagið kallaði 

til þá sem voru að útskrifast með sín 
próf frá háskólum landsins. Tónlist-
arflutningur, ræður og veitingar. Há-
skólafélagið á hrós skilið fyrir hvað 
það heldur vel utan um nemendur 

sína og fyrir þá frábæru aðstöðu 
sem það býður upp á. Sigurdur Sig-
ursveinsson Hrafnkell Guðnason og 
Ingunn Jóns eru þar allt í öllu. Takk 
fyrir mig. Orri Ýrar Smárason tók 
hópmyndina.

Ánægjuleg athöfn 
hjá háskólafélaginu
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GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

Gunnar Granz, listmálari, hef-
ur opnað sýningu í gjánni í 
Bókasafni Árborgar þar sem 

hann minnist gamallar bygðar sem 
vék fyrir meðal annars Hótel Selfoss. 
Sýningin er sérstaklega athyglisverð 
og þakkarvert að sögunni sé haldið til 
haga með jafn skilmerkilegum hætti 
og þarna er gert.

Aðspurður um tilurð sýningarinn-
ar segir Gunnar; „Ég er að minnast 
húsana er urðu að víkja fyrir framtíð-
ini eins og vera ber. Þarna bjó fólkið er 
byggði Selfossbæ. Það er mikilvægt að 
halda minningu þessarar merku sögu 
á lofti og vonandi er sýningin mín 
innlegg í það“, segir Gunnar.

Gunnar minnisT Gamalla 

húsa Á sElFossi
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Ísboltar med súkkuladi-, vanillu- eda jardarberjabragdi.

Ekki hika. Láttu vada á   Ann sem   ér   ykir bestur!
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Höfundur: J.P. Delaney 

„Gerðu lista yfir allt sem 
þú átt og telur bráð-
nauðsynlegt.“

Beiðnin er furðuleg, 
jafnvel óviðeigandi – og 
með því að svara henni 
setja tvær konur, sem 
hvorki tengjast né þekkj-
ast, af stað atburðarás 
sem þær sjá ekki fyrir 
endann á.

Emma
Eftir að hafa orðið fyrir ofbeldis-

fullu innbroti langar Emmu að flytja 
en íbúðirnar sem hún skoðar eru 
ýmist of dýrar eða ótraustar. Þar til 
hún kemur í Folgatestræti 1. Húsið 
er meistaraverk nafntogaðs arkitekts. 
Leigan er lág en það eru reglur: Arki-
tektinn hefur óskorað vald yfir því 
hvað fer inn í húsið og rýminu er ætl-
að að hafa áhrif á þann sem í því býr. 

Það heppnast fullkom-
lega.

Jane
Eftir erfiða reynslu 

þarf Jane að byrja upp á 
nýtt. Hún heillast strax 
af húsinu í Folgatestræti 
1 – og skapara þess sem 
er fáskiptinn og tælandi. 
En fljótlega fer hún að 
heyra sögur um fyrri íbúa 
hússins, um stelpuna sem 
dó og var víst svo ótrúlega 
lík henni sjálfri. Í leit sinni 

að sannleikanum flækist Jane æ meira 
í ósýnilegan vef sem erfitt er að sjá 
hver spinnur.

Stúlkan á undan er snilldarvel flétt-
uð hrollvekja sem heldur lesendum 
í heljargreipum frá upphafi til enda. 
JP Delaney er dulnefni höfundar sem 
áður hefur sent frá sér metsölubækur 
undir öðrum nöfnum. Ísak Harðarson 
þýddi.

Bókaútgáfan Sæmundur gef-
ur um þessar mundir út tvö 
bókmenntaverk ungra höf-

unda, Smáglæpi Björns Halldórs-
sonar og Kenopsíu Jóhönnu Maríu 
Einarsdóttur. 

Smáglæpir eftir Björn Hall-
dórsson er smásagnasafn sem 
samanstendur af sjö sögum úr 
úthverfum Reykjavíkur. Hér eru 
skoðaðar ákvarðanir sem ekki verða 
aftur teknar og eftirsjá sem varir út 
ævina. Persónurnar bera sekt sína 

í hljóði þar til hún er orðin 
að þráhyggju sem hvorki er 
hægt að gangast við né leita 
sér aflausnar á. Þetta eru 
smáglæpirnir: tilfinninga-
sárin sem við völdum, tæki-
færin til að breyta rétt sem 
við misstum af, orðin sem 
við létum ósögð.

Höfundur er búsettur 
í Long Island í New York 
fylki en dvelur á Íslandi í 
sumar til að fylgja bókinni 

eftir. Hann hefur 
numið ritlist og 
bókmenntafræði 
við háskóla í Bret-
landi. Smásögur 
Björns hafa birst í 
hinum ýmsu bók-
menntat ímarit-
um, heima og er-
lendis. Smáglæpir 
hlutu nýræktar-
styrk Miðstöðvar 
íslenskra bók-
mennta árið 2016, 

Pínulítil kenopsía – 
Varúð hér leynast krókó-
dílar eftir Jóhönnu Maríu 
Einarsdóttur er nýstárleg 
bókmenntatilraun. Hér er 
á ferðinni uppreisn gegn 
hefðinni að því leyti að 
það er andstæða við flest 
það sem má kallast „góð-
ur skáldskapur“. Verkið 
ávarpar lesanda og lýgur að 
honum. Það þaggar niður 
í honum, segir honum að 

hypja sig en réttir svo út faðminn 
aftur. Það gerir grín að honum og 
kitlar oftar en ekki hláturtaugarn-
ar. Að því leyti má segja að Pínulítil 
kenopsía sé svolítið eins og stríðinn 
stóri bróðir. 

Höfundur hefur numið bók-
menntafræði og ritlist. Sögur og 
ljóð eftir Jóhönnu Maríu hafa birst í 
tímaritinu Stínu, Blekfjelaginu, vef-
síðunni Sirkustjaldinu og víðar. Þá 
hefur hún komið að gerð útvarps-
þátta og tekið þátt í upplestrum. 

Guðni  góður prestur

Guðni Ágústsson, f.v. landbún-
aðarráðherra og heiðursfor-
seti Hrútavinafélagsins Örv-

ars á Suðurlandi, prédikaði við messu 
hjá séra Hjálmari Jónssyni í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík þann 25. maí sl. 
Það var á uppstigningardegi sem jafn-
framt var dagur aldraðra.

Séra Hjálmar Jónsson hefur eftir 
messuna sett í góða vísu hvar hann sér 
hvað Guðni hefði orðið frábær prestur 
ef hann hefði lagt það fyrir sig...

Það sem Guðni gerir best
gleður allan múginn
en þar fór afbragsefni í prest

algjörlega í súginn.

stúlkan á undan

Bókmenntaverk 
ungra höfunda hin árlega tónlistarhátíð 

Englar og menn hófst í 
Strandarkirkju sunnudaginn 

2. júlí. með opnunartónleikum kl. 14. 
Þar sem Gissur Páll Gissurarson ten-
ór og Dísella Lárusóttir sópran stigu 
á stokk ásamt Árna Heiðari Karlssyni 
píanóleikara. Þau fléttuðu saman lög 
og ljóð frá nyrstu oddum til syðstu 
tanga, allt frá Jóni Ásgeirssyni til Grieg 
og Verdi.

Hátíðin verður alla sunnudaga í júlí 
og er nú haldin í fimmta sinn. Hátíðin 
í ár verður glæsileg sönghátíð líkt og 
á undanfarin ár, þar sem fram koma 
margir fremstu söngvara og hljóð-
færaleikara landsins ásamt ungum og 
upprennandi söngvurum. Á hátíð-
inni ár verða einnig heiðursgestir frá 
Englandi sem tengja keltneska þjóð-
lagaarfinn við hinn íslenska.

Í Strandarkirkju er einstakur 
hljómburður og helgi sem skapar hlýja 
stemningu og nálægð. Flytjendur sum-
arsins eru með það í huga við val á efn-
isskrá sinni sem er afar fjölbreytt og er 
í takt við anda og sögu staðarins. 

Sunnudaginn 9. júlí koma fram 
Margrét Hannesdóttir sópran, Aðal-
steinn Már Ólafsson tenór og Sólborg 
Valdemarsdóttir leikur með þeim á 
píanó.

Þann 16. júlí  verða Ragnheiður 
Gröndal og breska söngkonan Heloise 
Pilkington með þjóðlög og frumsamið 
efni og með þeim leika Guðmundur 
Pétursson á gítar og Gerry Diver á fið-
lu. Söngkonurnar Bylgja Dís Gunnars-
dóttir og Margrét Brynjarsdóttir koma 
fram á tónleikum hátíðarinnar 23. júlí 
og með þeim leikur Helga Bryndís 
Magnúsdóttir á píanó og orgel.

Dúettinn Duo Atlantica kem-
ur síðan fram 30. júlí en hann skipa 
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzó-
sópran og Francisco Javier Jáuregui 

gítarleikari. Hátíðinni lýkur svo með 
uppskerumessu og lokatónleikum 13. 
ágúst kl. 15 þar sem fram koma Björg 
Þórhallsdóttir sópran, Elísabet Waage 
hörpuleikari og Hilmar Örn Agnars-
son organisti. Sr. Baldur Kristjánsson 
sóknarprestur annast guðsþjónustuna.

Þema hátíðarinnar er englar og 
menn, land, náttúra, trú og saga þar 
sem þjóðlög, einsöngslög og dúett-
ar, ásamt innlendum og erlendum 
trúarljóðum hljóma.

Björg Þórhallsdóttir sópran-
söngkona er listrænn stjórnandi 
og framkvæmdastjóri hátíðarinnar, 
sem er styrkt af Sambandi sunn-
lenskra sveitarfélaga, Tónlistarsjóði og 
Strandarkirkjunefnd. Aðgangseyrir að 
tónleikunum er  2.000 kr, ekki er tekið 
við greiðslukortum. 

Strandarkirkja er ein þekktasta 
áheitakirkja landsins og þykir þar vera 
sérstakur kraftur til hjálpar og bæn-
heyrslu. Yfirskrift hátíðarinnar vísar 
til helgisagnarinnar um fyrstu kirkj-
una þar, um ljósengilinn sem birtist 
sæförum í sjávarháska og þeir hétu á 
í örvæntingu sinni. Hann vísaði þeim 
að landi og þeir reistu þar kirkju í þak-
klætisskyni.  

Mikil fegurð er í Selvognum og 
þangað er um klukkustundar akstur 
frá Reykjavík um Þrengslin. Tilvalið er 
að taka með sér nesti eða gera vel við 
sig hjá heimamönnum í Pylsuvagn-
inum eða á kaffihlaðborði í T-bæ. Í 
Selvognum eru einnig næg tjaldstæði 
og góð aðstaða fyrir ferðamenn. 

Englar og menn
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ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

Kísill er lífsnauðsynlegt steinefni og hefur oft verið kallað hið gleymda
næringarefni. geoSilica framleiðir 100% náttúrulegan íslenskan
jarðhitakísil, steinefni úr jarðhitavatni frá Hellisheiðarvirkjun.

geoSilica Iceland ehf. Grænásbraut 506, 235 Reykjanesbær - geosilica@geosilica.com - www.geosilica.com

Kísill stuðlar að:
• Styrkingu bandvefs  • Styrkingu hárs og nagla
• Þéttleika í beinum  • Betri myndun kollagens fyrir sléttari og fallegri húð

Apótek Hafnarfjarðar Apótek Vesturlands Apótekarinn Apótekið Austurbæjar Apótek

Fjarðarkaup Hagkaup Heilsuhúsið Hraunbergsapótek Lyf og heilsa

Lyfja Lyfsalinn Glæsibæ Nettó Siglufjarðar Apótek Urðar Apótek

20% afsláttur af Kísilsteinefni geoSilica í júlí á eftirfarandi sölustöðum afsláttur af Kísilsteinefni geoSilica í júlí á eftirfarandi sölustöðum

afsláttur

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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12. tölublað, 3. árgangur 

Velkomin til 
tunglsins!
Oft þegar ég hef lent á Keflavíkur-
flugvelli og heyri í kallkerfinu „Kæru 
farþegar, velkomin heim!“ þá hugsa 
ég með mér að stórum hluta ferða-
mannanna um borð í vélinni hljóti að 
líða eins og þau séu lent á tunglinu. 
Mjúkar mosabreiðurnar sem umlykja 
hrjúft hraunið og hrjóstrugt land-
svæðið í kringum flugstöðina sem 
virðist svo framandi í þessu umhverfi, 
dálítið eins og geimstöð. 

Frönsk systir mín sagði mér á dögun-
um að hún hefði aldrei séð jafn fjöl-
breytt landslag á eins stuttum tíma 
eins og þegar hún keyrði vestur-
ströndina um Snæfellsnesið og norð-
ur til Hólmavíkur og síðan suður-
ströndina austur að Hjörleifshöfða. 
„Ísland, íslensk náttúra, allur þessi 
fjölbreytileiki, þetta er engu líkt.“

Hún sagði mér líka að hún upplifði 
höfuðborgina okkar eins og vinalegan 
smábæ með menningarlíf á við stór-
borg. Reykjavík sem nú hefur hlotið 
viðurkenningu sem ein besta ráð-
stefnuborg í heimi, hvorki meira né 
minna!

Þessa jákvæðu upplifun af Íslandi 
staðfesta 95% gesta okkar sem segj-
ast annað hvort mjög ánægðir eða 
ánægðir með heimsóknina, landið, 
móttökurnar og þjónustuna. Þá segjast 
80% vilja sækja okkur aftur heim. 

Við skulum taka jafnvel á móti ferða-
mönnunum okkar þegar þau koma 
aftur, með hágæða afþreyingu, góðri 
gistiþjónustu og vel hirtum ferða-
mannastöðum sem standa undir 
væntingum kaupenda.

Ólíkt einhverjum óttast ég ekki að 
missa ferðamenn til t.d. Kanada eða 
Noregs vegna þess að þeir geti boðið 
upp á sambærilega upplifun. Það er 
bara ekki þannig. Þeir sem ferðast til 
Kanada og Noregs vita alveg að þeir 
eru ekki á leið til tunglsins.
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25% afsláttur 
af öllum          vörum í nokkra daga

BPK742220M BI Oven

Rare. Medium. Well done. At your command.

Introducing your new sous chef. Your new tool in the
search for the juiciest rack of lamb, the most tender
fillet of salmon. Use the Food Sensor to set the oven
to how you want your dish cooked - rare, medium, well
done. Without even opening the oven door, everything

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Oven cooking functions: Bottom, Fan +
acc, Grill (40) + bottom, Grill + bottom,
Grill + fan (alter), Ring (40) + fan (30°C
fix), Ring (50) + fan + acc, Ring (70) +
bottom + fan, Ring + fan

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 3 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Memory function for frequently used
oven settings

•

Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol

•

Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+•
Electronic Oven Control : V.T10.H41.F-AP•
Feature Electronics : 20 Memory programmes, 3 Pyro cycles, 90
recipes/automatic programmes (weight/food sensor), Acoustic
signal, Automatic switch off only oven, Buzzer volume adjustable,
Check result, Child lock, Cooking time displayed with program,
Count up timer, Day/night brightness, Demo mode, Display
contrast/brightness adjustable, Door lock indication, Duration,
Electronic temperature regulation, End, Fast heat up selectable,

•

Product Description :
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KMK761000M BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass With Decor Trim•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Towel Rail•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :
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BPK552220W BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring (70) + bottom + fan (fs),
Ring + bottom + fan (fs), Ring + fan
(fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses, Baking chart with symbol•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,
Function lock (running mode), Minute minder, Oven light on/off
selectable, PlusSteam, Pyrolytic cleaning (2 cycles), Pyrolytic

•

Product Description :
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KMK761000W BI Oven

All the taste, Half the time

A succulent roast chicken, a creamy Dauphinoise, a
rich beef casserole - all achieved in just half the time a
conventional oven would require. The CombiQuick
oven is the faster way to exceptional flavours and
exciting dishes, combining hot air fan cooking with the

Cooked Evenly everywhere

With this oven, using energy efficiently also means
cooking efficiently. It has a new convection system
called Hot Air, which ensures hot air circulates evenly
throughout the oven cavity. The result is that the oven
heats up faster and cooking temperatures can be

Save space without compromising on
functionality
This compact microwave oven allows you to
successfully cook, grill, re-heat or defrost any dish at
the same high-performance level as a larger model.
As a result, you can get the most out of your cooking
space and prepare a wide variety of dishes all in one

More Benefits :
An efficient way to grill, toast, crisp or brown•

A large LCD Display that intuitively guarantees gourmet greatness every time
using the ovens recipe assist function.

•

The Safe to touch plus door keeps the outside of the door at a low
temperature.

•

Features :

Compact built-in oven•
Oven with integrated microwave
function

•

Microwave power: 1000 Watt•
Oven cooking functions: Bottom, Fan +
light, Grill, Grill + bottom, Grill + bottom
+ fan, Grill + fan, Microwave, Ring +
bottom + fan, Ring + fan, Top, Top +
bottom

•

Oven cavity with 2 baking levels•
Fast oven heat up function•
Automatic temperature proposal•
Integrated recipes•
Automatic weight programs•
Electronic temperature regulation•
Time extension function•
Electronic Child Lock safety function•
Heat and hold function•
Residual heat indication•
Touch Control•
Electronic oven functions overview: 90
recipes/automatic programmes
(weight), Acoustic signal, Automatic
switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program,
Demo mode, Direct access to MW-
function, Duration, Electronic
temperature regulation, End, Fast heat
up selectable, Favourite cooking
programme, Function lock, Heat and
hold, Keep warm 65°C extended with
LTC, Languages/Text display, Minute
minder, Oven light on/off selectable,
Real temperature indication, Residual
heat indication, Residual heat usage,
Running time displayed, Running time
resetable, Service codes, Set &go,

•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Compact•
Installation : BI•
Size : 46x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Microwave/Multifunction•
Cleaning top oven : Clean Enamel•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : White•
Control Panel material : Glass•
Type of doors : 4 Glasses•
Type of handle : Metal, Retractable•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Screwed•
Drawer : No•
Control lamps : No•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : VCU+/OVC3000•
Electronic Oven Control : VCU CMW_19P_00_CO•
Feature Electronics : 90 recipes/automatic programmes (weight),
Acoustic signal, Automatic switch off only oven, Child lock,
Cooking time displayed with program, Demo mode, Direct access
to MW-function, Duration, Electronic temperature regulation, End,
Fast heat up selectable, Favourite cooking programme, Function
lock, Heat and hold, Keep warm 65°C extended with LTC,
Languages/Text display, Minute minder, Oven light on/off
selectable, Real temperature indication, Residual heat indication,
Residual heat usage, Running time displayed, Running time

•

Product Description :
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