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Dynkur sótti
Geysi heim

Sviðaveisla á
Eyrarbakka

Bókarkaflar
bls. 8-9.

Andlitskrem
fyrir þurra húð
· Engir parabenar
· Engin ilmefni
· Engin litarefni
Fæst í apótekum

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Jón Ingi Sigurmundsson, Ásgeir Sigurðsson og Hjörtur Þórarinsson fengu samfélagsviðurkenningu frá Sveitarfélaginu Árborg á dögunum. Kjartan Björnsson, formaður
íþrótta- og menningarnefndar Árborgar veitti þeim viðurkenninguna. Sjá bls. 2.

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Gistinóttum fjölgar á Suðurlandi

G

istinóttum á hótelum landsins
fjölgaði um 3% í september frá
sama mánuði í fyrra. Fjölgunin
var mest á Suðurnesjum eða um 10%. Þetta
kemur fram í frétt á vef Hagstofunnar. Þar
segir að um 55% allra gistinátta hafi verið
á höfuðborgarsvæðinu eða 209.900, sem
sé 3% aukning frá fyrra ári.
„Á Suðurnesjum fjölgaði gistinóttum

um 10%, 7% á Vesturlandi og Vestfjörðum
og 4% á Suðurlandi. Á Norðurlandi fækkaði hins vegar gistinóttum um 3% en á
Austurlandi var fjöldi þeirra sambærilegur
og í september 2016.“
Sé litið á tólf mánaða tímabil frá
október 2016 til september 2017 fjölgaði gistinótum um 18% miðað við sama
tímabil árið áður. Bandaríkjamenn gistu

FLUTNINGASPÁ DAGSINS

HELLA

12°

4kg

flestar nætur (117.500), síðan Þjóðverjar
(38.600) og Bretar (32.900), en gistinætur
Íslendinga voru 32.800.
Herbergjanýting lækkaði um 1,7 prósentustig milli septembermánaða og
stendur nú í 76%. Nýtingin var best á
Suðurnesjum, eða um 89,5. Á sama tíma
hefur framboð gistirýmis aukist um 5,3%,
mælt í fjölda herbergja.

40kg

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

| blossi@blossi.is

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT SUÐURLAND

STOKKSEYRI

4°

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VÍK

-20°

150kg

SELFOSS

14°

1250kg

HÖFN

12°

75kg
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Sagnaþættir
Guðfinnu Ragnarsdóttur

S

agnaþættir
Guðfinnu
heitir ný bók sem kemur út hjá Bókaútgáfunni
Sæmundi. Höfundurinn Guðfinna Ragnarsdóttir er ritstjóri
Fréttabréfs Ættfræðifélagsins
og fv. kennari.
Í Sagnaþáttum Guðfinnu
kynnumst við lífi alþýðufólks
víðsvegar um landið. Hér
eru ættarsögur úr Dölunum, frásögn af góðmenninu
Skapta lækni í Reykjavík og
harmþrungin örlög Guðnýjar skáldkonu á Klömbrum í
Aðaldal. Skeiðamenn af Bernhöftsætt birtast okkur ljóslifandi og Óli Skans er dreginn
fram í dagsljósið.
Sögusvið þáttanna er jafnt
fyrir norðan og sunnan en
teygir sig út fyrir landsteinana í tveimur síðustu þáttunum.
Hér eru sögur úr ættanna kynlega
blandi framreiddar af sagnakonunni

Guðfinnu sem hefur frá blautu barnsbeini lagt sig eftir fróðleik og örlögum
genginna kynslóða.

Um þjóðfræði
mannslíkamans
eftir Þórð í Skógum

Ú

t er komin hjá Sæmundi
bókin Um þjóðfræði mannslíkamans eftir Þórð Tómasson í Skógum.
Höfundur fjallar hér um þá siði,
þjóðtrú, orðfæri og hugmyndir sem
tengdust höfði mannsins og höndum
hans. Um er að ræða einstakt verk og
afar frumlega nálgun.
Mannslíkaminn er það sem maðurinn miðar hugsun sína við og í þeim
viðmiðunum er að finna ævafornan
fróðleik sem gengið hefur frá manni
til manns.
Þórður Tómasson, sem á að
baki afar langt og farsælt starf að
hverskyns menningarmiðlun, færir
þjóð sinni hér nýjan og frjóan anga
þjóðfræðinnar sem á erindi við hvern
mann.

Heiðraðir á
Selfosstónum
F

immtudaginn 26. október
sl. á menningarviðburðinum „SELFOSSTÓNAR“ í
Selfosskirkju fengur þeir Jón Ingi
Sigurmundsson, Ásgeir Sigurðsson
og Hjörtur Þórarinsson samfélagsviðurkenningu frá Sveitarfélaginu
Árborg. Viðurkenninguna fengu
þeir fyrir óeigingjarnt og ómetanlegt framlag til samfélagsins en þeir
hafa hver með sínum hætti komið
að því mikla tónlistarstarfi sem
hefur verið á svæðinu í gegnum
tíðina. Kjartan Björnsson, formaður íþrótta- og menningarnefndar
Sveitarfélagsins Árborgar afhenti
þeim viðurkenningar og blómvönd
af þessu tilefni.

Björn Gíslason
Hjörtur Þórarinsson

Skeiða- og Gnúpverjahreppur keppir í Útsvari

S

keiða- og Gnúpverjahreppur mun keppa í Útsvarinu á
Rúv föstudaginn 10. nóvember
næstkomandi. Er það í fyrsta sinn sem
sveitarfélaginu býðst að senda fulltrúa

í keppnina. Anna Kristjana Ásmundsdóttir í Stóru- Mástungu, Bjarni Rúnarsson á Reykjum á Skeiðum og Steinþór
Kári Kárason frá Háholti munu skipa
liðið og etja þau kappi við Dalvíkinga.

Jón Ingi Sigurmundsson

Opið hjá Elfari Guðna
um helgar til jóla
O

pið verður í Svartakletti,
vinnustofu og sýningarsal
listmálarans Elfars Guðna
Þórðarsonar, í Menningarverstöðinni
Hólmaröst á Stokkseyri; allar helgar
til jóla kl.14:00 - 18:00, laugardaga og
sunnudaga.
Allir hjartanlega velkomnir.

Líttu við hjá okkur og skoðaðu úrvalið
Nýir litir

Kraftmiklu og
hljóðlátu ryksugurnar
Strauborð
Minnum á
ryksugupokana.

með fallegu
látlausu áklæði.

20%
afsláttur

Verð aðeins

Þrifalegu ruslaföturnar

7.990,-

Margar gerðir og litir. Pokar og ilmspjöld á lager.

Á afmælisverði á meðan birgðir endast

Þetta merki hefur verið hjá Ormsson í 27 ár.
Það köllum við meðmæli.

VEGGOFN

Átta bolla (1ltr.) pressukanna
frá BODUM

BE3002401-M STÁL
MEÐ KJÖTHITAMÆLI
vrn. HT944 185 876

25%

35%

Verð aðeins

4.990,Verð áður:

SOUS VIDE
Heimilistæki til
hægeldunar

19.900,-

Verð áður 89.990,Verð nú

58.435,-

Veggofn - Stál með kjöthitamæli • Fjölkerfa blástursofn með 8 aðgerðum: Blástur með
elementi, blástur með undirhita (pizza stilling), undir og yfirhiti, undirhiti, affrysting,
grill einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur. • Innanmál ofns (nýtanlegt): 74 lítrar H:35,7
B-48, D:41,6 • Auðveldur í þrifum • Rafeindaklukka • Hurð með stangarhaldi •
Barnalæsing á hurð • Stórt ofngler • Þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið

8.900,-

20%

Spennandi leið til eldunar
Sous vide frá Unold. Leikur einn að elda með tækinu. Tryggir
nákvæman kjarnhita og eldamennskan verður óviðjafnaleg.
Tækið hefur fengið verðlaun í Þýskalandi fyrir hönnun.

eyravegi 32
selfossi
sími 480 1160

Hilmisgötu 4
vestmannaeyjum
sími 481 3333

UMI HOTEL
UMI HÓTEL er nýtt og stórglæsilegt hótel við rætur Eyjafjallajökuls. Frá hótelinu er tilvalið
að skoða margar af náttúruperlum suðurlands og eiga svo góða kvöldstund á UMI HÓTEL.

JÓLAMATSEÐILL

JÓLADVÖL Á UMI

Frá 10. nóvember bjóðum við upp á ljúffengan
fimm rétta jólamatseðil.

Fimm rétta jólamatseðill fyrir tvo með gistingu í tveggja
manna herbergi og morgunverðahlaðborði.

9.800 kr. á mann

39.600 kr.

Pantanir sendist á info@umihotel.is eða í síma 518 4001
U M I H O T E L | 861 Hvolsvelli | +354 518 4001 | info@umihotel.is | umihotel.is | - - - Tripadvisor
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Jean-Rémi Chareyre skrifar:

leiðari

Átak í uppbyggingu
innviða
Alþingiskosningarnar í lok október skiluðu vissulega fleiri þingflokkum en nokkru sinni fyrr og auknum óstöðugleika á stjórnmálasviðinu.
Hinsvegar var samhljómur með flokkunum um margt. Stórum átakamálum skyldi vikið til hliðar og forgangsraðar í þágu uppbyggingar innviða samfélagsins. Aukinni samneyslu og velferð.
Allir lofuðu flokkarnir miklum og auknum
fjármunum til heilbrigðis- og menntamála. Þeir
sem mest fóru munu aldrei geta staðið við stóru
orðin en áherslurnar voru meira og minna þær
sömu á þessum sviðum. Mikill meirihluti landsmanna kallar eftir betra og þéttara velferðarneti,
sérstaklega á sviði heilbrigðismála og bættum hag
þeirra sem lifa á lífeyri.
Í þessu samhengi er mikilvægt að endurskipuleggja hlutverk heilbrigðisstofnana hringinn í
kringum landið. Fá þeim aukin og skýr hlutverk í heilbrigðisþjónustunni og tryggja þeim fjármuni til þess að rækja það hlutverk. Eftir því
sem heilbrigðisþjónustan er öflugri heima í héraði er álaginu á kerfið
jafnað, þjónustan bætt og færð nær íbúum landsins.
Því er það skynsamleg afstaða að setja stærstu ágreiningsefni stjórnmálanna til hliðar um skeið og mynda stjórn um stóru málin. Uppbyggingu almannaþjónustu sem svarar kröfum og kalli tímans. Þetta
á ekki síst við vegna aukins þrýstings á vegi og velferðarkerfi landsins
vegna aukins ferðamannafjölda.
Stjórnvöld og ný ríkisstjórn þurfa að styðja duglega við ferðaþjónustuna á næstu misserum. Vaxtaverkir einkenna nú greinina eftir fádæma uppbyggingu á fáum árum. Nú þarf að leggja þessari stærstu og
verðmætustu atvinnugrein landsins lið við að finna jafnvægi og stöðugleika. Það er meðal annars gert með átaki í samgöngu- og vegamálum
sem skilar bæði ferðafólki og erlendum gestum, sem og okkur sem hér
búum, auknu öryggi á vegum úti.
Mesta öryggismálið er breikkun og tvöföldun fjölfarinna vega. Aðskilnaður akreina skiptir mestu máli. Einungis þannig má svo gott sem
útrýma alvarlegum umferðarslysum á þyngstu vegunum, sem ná nú frá
Reykjavíkursvæðinu vestur í Borgarfjörð og austur í Mýrdal.


Björgvin G. Sigurðsson

MFÁ heiðrar
vetrarlistamann
F
immtudaginn 16. nóvember
mun MFÁ heiðra vetrarlistamann Myndlistarfélagsins á
Hótel Selfossi kl. 20:00, en þann dag
er fyrsti langi opnunardagur verslana á Selfossi í aðdraganda jóla, en
þá verður opið til kl. 22:00 í verslunum bæjarins.
vetrarlistamannsins
Myndir
verða settar upp í anddyri hótelsins
í stað mynda Bjarna H. Joensen sem
verið hefur sumarlistamaður MFÁ.
Bjarni tekur sínar myndir um leið

og myndir næsta heiðurslistamanns
verða settar upp.
Við opnunina verður tónlistardagskrá þar sem Ester Ólafsdóttir
kemur ásamt fjórum nemendum
sínum frá Tónlistarskóla Árnesinga.
Þau eru: Júlía Lis Svansdóttir, Lilja
Rós Júlíusdóttir, Margrét Guangbing
Hu og Pétur Nói Stefánsson sem eru
öll að læra að leika á píanó hjá henni.
Örlygur Atli Guðmundsson kemur
ásamt Karlakór Hveragerðis. Hótelið
býður upp á kaffi eins og venjulega.
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum
á öll heimili á suðurlandi.

Bókstafstrúarmenn
lýðræðisins
B

ókstafstrúarmaður lýðræðisins er í sömu stöðu og Forngrikkirnir með spáprestum
sínum. Allir voru sammála um, að
rödd spáprestsins væri rödd guðs;
en um leið leiddust þeir til að viðurkenna, að þegar spápresturinn talaði,
var hann ekki eins skiljanlegur og
æskilegt væri.“
Þetta ritaði Henry Maine, breskur
sagnfræðingur og lögspekingur, árið
1885. Það hefur lítið breyst síðan þá.
Fyrir kosningar er þjóðaríþrótt að
spá fyrir um hver muni vinna kosningarnar. Eftir kosningar er þjóðaríþrótt að spá fyrir um hver hafi í raun
og veru verið sigurvegari kosninganna, og hver séu „skilaboð þjóðarinnar“. Allir eru sammála um að „þjóðin
hafi talað“, en um leið viðurkenna allir
að þegar þjóðin talaði, var hún ekki
eins skiljanleg og æskilegt væri.
Margir hafa nú þegar bent á sláandi staðreynd: konum á Alþingi hefur fækkað úr 30 í 24 og eru nú aðeins
38% þingmanna. Verði hægri stjórn
BDFM að veruleika verða aðeins 11 af
35 stjórnarliðum konur. Það er aðeins
um 30%, ekki beinlínis kvenvæn ríkisstjórn.
En þetta er ekki eina breytingin:
á síðasta þingi voru tveir þingmenn
af erlendum uppruna: það voru þau
Pawel Bartoszek og Nichole Leigh
Mosty. Bæði eru dottin af þingi og
þar með er enginn fulltrúi hinna
Nýju Íslendinga á Alþingi. Það virðast
fáir hafa tekið eftir því, en nú er svo
komið að 46.000 landsmanna eru af
erlendum uppruna, sumir íslenskir
ríkisborgarar og aðrir ekki. Það er um
14% þjóðarinnar. Það er gjarnan sagt
um innflytjendur að þeir verði að „aðlagast samfélaginu“. Hvernig í ósköpunum eiga þeir að „aðlagast“ ef þeir fá
ekki einu sinni að vera með?
Innflytjendur hafa engan málsvara
á Alþingi Íslendinga. Hins vegar eru
þó nokkrir núverandi þingmenn sem
hafa verið að tjá sig um innflytjendur
við ýmis tækifæri. Ég ætla ekki að rifja
upp þau ummæli. Það er hins vegar
ljóst að þau endurspegla ekki þá miklu
gestrisni sem Íslendingar státa sig af.
En það eru ekki bara konur og innflytjendur sem töpuðu þessar kosningar. Það er líka þriðji hópurinn:
lágtekjufólkið. Um 7% fullvinnandi
launamanna eru með tekjur undir
350.000 krónur á mánuði. Það er um
260.000 krónur útborgað. Lágmarkslaun eru í dag 280.000 krónur. Það er
220.000 útborgað, sem er um það bil
það sem kostar að leigja 70 fermetra
íbúð í Reykjavík. Sumir í hópi öryrkja
og eldri borgara eru með enn lægri
tekjur.
Hvar eru fulltrúar þessa fólks á
Alþingi? Lengi vel voru vinstri flokkar, hér og víðar í álfunni, málsvarar
verkamanna, lögfræðingar hinna
ófaglærðu. Það var í þá tíð þegar verkamannastéttin var miklu fjölmennari
og öflugri. En nú er millistéttin fjölmennust, og það er hún sem ræður
ríkjum. Lýðræðinu hættir til að verða
að meirihlutaræði: Það þjónar fyrst og
fremst meirihlutann, og ýtir minnihlutanum til hliðar. Núverandi þingmenn vinstri flokkanna eru eintómir
fræðingar: háskólamenntað milli- og
hátekjufólk, sérfræðingar, vel heppnaðir listamenn. Lágtekjufólkið, ófaglærða stéttin, er munaðarlaus, og í örvæntingu sinni kýs hún lýðskrumara
sem bjóða upp á töfralausnir, eða
jafnvel milljarðamæring úr Garðabæ, í
von um að komast í nokka brauðmola.
Ef hún á annað borð nennir að kjósa.
En hvers vegna er þetta svona?
Hverjir eru sökudólgarnir? Það erum

„
við sjálfir. Við erum bókstafstrúarmenn lýðræðisins. Við trúum á æðri
guð sem við köllum „vilja þjóðarinnar“. Sá vilji er um það bil jafn ósnertanlegur og heilög kú á Indlandi. Ég held
því hins vegar fram, að „vilji þjóðarinnar“ sé hættuleg mýta, pólítísk
hjátrú sem við ættum að losa okkur
við sem fyrst. Við kjósum alls konar
fólk og alls konar flokka, af allskonar
ástæðum. En 300.000 greidd atkvæði
jafngilda ekki 1 „vilja þjóðarinnar“.
Eða er það „vilji þjóðarinnar“, að
konur séu sífellt í minnihluta á Alþingi? Er það „vilji þjóðarinnar“, að
innflytjendur og lágtekjufólk fái ekki
að vera með?
Kosningar eru tæki sem við fundum upp, til að skera úr um hver skal
fá að stjórna. Vegna þess að þegar við
reynum að stjórna öll í einu, þá endar
það alltaf í blóðbaði. Að því leyti eru
kosningar mjög gagnlegar, en þær eru
ekki, og verða aldrei, tæki til að mæla
sameiginlegan vilja 350.000 manna
samfélags. Ef kosningar verða til þess
að sumir samfélagshópar komast
alltaf til valda, en aðrir aldrei, þá er
stjórnkerfið ekki lýðræðislegt, sama
hversu oft er kosið.
Lýðræðið snýst um svo miklu
meira en kosningar. Það snýst um
stofnanir:
Sjálfstætt
dómskerfi,
menntakerfi, frjálsir fjölmiðlar, öflug
löggæsla, opnar stjórnmálastofnanir.
Án þessara stofnanna væri lýðræðið
lítið annað en lélegur brandari, og
kosningar myndu engu breyta. Hvað
á ég við með „opnar stjórnmálastofnanir“? Ég á við stofnanir sem veita
öllum aðgang að stjórnmálastarfi. Og
þar leika stjórnmálaflokkarnir lyklihlutverki. Þeir eru hliðið að stjórnmálakerfinu. Kosningar og prófkjör
eru engin trygging fyrir því, að allir fái
rödd á Alþingi. Kosningar koma ekki í
veg fyrir því að meirihlutinn valti yfir
minnihlutann. Gleymum því ekki að
nasistaflokkur Hitlers komst til valda
í lýðræðislegum kosningum, en samkvæmt bókstafstrú lýðræðisins voru
fjöldamorð nasista afar lýðræðisleg,
því þau endurspegluðu jú „vilja
þjóðarinnar“,eða hvað?
Þess vegna er mikilvægt að stjórnmálaflokkar sýni metnað í vali sínu á

Lágmarkslaun eru í
dag 280.000 krónur. Það er 220.000
útborgað, sem er
um það bil það sem
kostar að leigja
70 fermetra íbúð í
Reykjavík“

frambjóðendum. Framboðslistar eiga
að endurspegla þá fjölbreytni sem
einkennir okkar samfélag. Það dugar
ekki lengur að bjóða upp á eintóma
ríka, hvíta karla, í nafni „lýðræðisins“.
Á síðasta þingi voru tveir stjórnarþingmenn sem beittu sér fyrir úrbætur á útlendingalögum. Hverjir
voru það? Pawel Bartoszek og Nichole
Leigh Mosty.
Tilviljun? Varla. Við erum nefnilega ófullkomin. Það er sama hverju
velmeinandi við erum, það er sama
hvað við segjumst vera sanngjörn og
jafnréttissinnuð, við erum öll svolítið
eigingjörn þegar allt er á botninn
hvolft, og við berjumst fyrst og fremst
gegn því óréttlæti, sem við höfum
upplifað sjálf. Þess vegna er ekki nóg
að hafa velmeinandi karla á Alþingi,
ef við ætlum að taka kynjajafnrétti
alvarlega. Þess vegna er ekki nóg að
hafa „umburðarlynda“, innfædda Íslendinga á Alþingi, ef við ætlum að
tryggja innflytjendum sanngjarnari
meðferð og þátttöku í þjóðlífinu, og
þess vegna er ekki nóg að hafa velmeinandi, ofurmenntaða vinstri
menn á Alþingi, ef við ætlum að bæta
kjör þeirra lægst settu. Svo ég tali nú
ekki um fjármálabraskara og aflandsfarfugla á hægri vængnum.
Samkvæmt bókstafstrú lýðræðisins vinnur lýðræðið allar kosningar,
því kosningar kalla fram „vilja þjóðarinnar“, og þjóðin hefur alltaf rétt fyrir
sér. En ef við gefum þessa hjátrú upp á
bátinn þá blasir kaldi veruleikinn við:
lýðræðið getur ekki unnið nema allir
fái að vera með.
Og lýðræðið tapaði síðustu kosningum.
Jean-Rémi Chareyre.

ALLT HEFST MEÐ
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Forvarnarmánuður
í Árborg

S

veitarfélagið Árborg setur á
hverju ári saman forvarnardagskrá sem unnið er eftir
í samstarfi við grunnskóla, foreldrasamtök og aðra hagsmunaaðila. Um er að ræða fyrirlestra og
námskeið fyrir börn og fullorðna í
sveitarfélaginu. Ákveðið hefur verið
að nóvembermánuður verði sérstakur forvarnarmánuður þar sem
forvarnarmál fá sérstaka áherslu í
sínni víðustu mynd. Þetta er fyrsta
árið sem þetta er gert með þessum hætti og vill sveitarfélagið leyfa
hugmyndinni að þróast áfram og

bæta við dagskrá mánaðarins
eftir þörfum og
ábendingum.
Forvarnarhópur Sveitarfélagsins
vill
hvetja foreldra
til að taka virkan
þátt í mánuðinum með því að
mæta á súpufundi foreldrasamtakanna og ræða almennt um forvarnir
við börnin sín.

Miðflokkurinn þakkar stuðninginn

V

ið félagar í Miðflokknum í
Suðurkjördæmi viljum koma
á framfæri kærum þökkum
fyrir stuðninginn í aðdraganda alþingiskosninganna og einnig á kjördag.
Miðflokkurinn er flokkur með
djúpar rætur á miðju stjórnmálanna.
Flokkur fyrir skynsamt fólk með skýra
sýn á grundvallarmál samfélagsins.
Miðflokkurinn er flokkur sem veitt
getur stöðugleika og staðið vörð um
hefðbundin grunngildi en um leið
verið flokkur hugmyndaauðgi og
framfara. Flokkur sem leitar til þeirra

sem best þekkja til á hverju sviði og
styður góðar hugmyndir sama hvaðan þær koma. Miðflokkurinn vill
halda áfram því starfi sem skilaði sér
í hraðasta efnahagslega viðsnúningi
nokkurrar þjóðar í seinni tíð og skila
ávinningnum til þeirra sem eiga hann
með réttu, almennings á Íslandi.
Miðflokkurinn lagði áherslu á það
í aðdraganda kosninga að kynna sína
stefnuskrá og eiga síðan um hana málefnalega umræðu. Sú nálgun skilaði
okkur því að Birgir Þórarinsson náði
kjöri sem kjördæmakjörinn þing-

maður í Suðurkjördæmi og Elvari
Eyvindarsyni sem varaþingmanni en
3999 atkvæði féllu í okkar hlut eða
14.3% gildra atkvæða í Suðurkjördæmi. Á landsvísu fékk Miðflokkurinn 10.9% gildra atkvæða sem er
íslandsmet hjá nýju framboði. Sannarlega glæsilegur árangur.
Miðflokkurinn getur, ætlar og
þorir að vinna í þágu landsmanna til
framtíðar.
Takk, takk og aftur takk fyrir
stuðninginn,
Miðflokkurinn í Suðurkjördæmi

Jól í Árborg 2017

Orðaflaumur á Hellu

O

rðaflaumur er samstarfsverkefni sem Grunnskólinn
og
Leikskólinn
Hellu
Heklukot ætla að vinna með nemendum sínum í vetur. Tilgangur
þess er að auðga orðaforða nemenda og efla lesskilning. Í hverri viku
verða fjögur orð tekin fyrir og taka

Jólaljósin kveikt
Kveikt verður á jólaljósunum fimmtudaginn 16. nóvember
næstkomandi kl. 18:00 fyrir framan Ráðhús Árborgar.
Stutt hátíðardagskrá hefst kl.17:40 með ávarpi frá Ástu
Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra sveitarfélagsins.
Yngsta afmælisbarn dagsins, Þorgeir Kristjánsson 7 ára, kveikir á
jólaljósunum ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins á slaginu 18:00.
Tónlistaratriði:
Þórir Geir Guðmundsson syngur nokkur hugljúf jólalög við undirleik
Tómasar Guðmundssonar, gítarleikara
Barna- og unglingakór Selfosskirkju syngur undir stjórn Edit Molnár.
Skátafélagið Fossbúar bjóða upp á kakó.
Íbúar hvattir til að mæta og taka þátt í upphafi Jóla í Árborg 2017

kennarar og starfsfólk skólanna þátt
í að nota þessi orð, bæði munnlega
og skriflega. Flest orðin eiga það
sameiginlegt að heyrast ekki oft í
daglegu tali en eru algeng í lesmáli
og einkenna tal þroskaðra málnotenda. Skólarnir hvetja alla til að taka
þátt í þessu verkefni með þeim.

Föðurlandsstríðið mikla
og María Mitrofanova

Ú

t er komin
hjá
Sæm u n d i
bókin Föðurlandsstríðið mikla og
María Mitrofanova
eftir G. Jökul Gíslason.
Í Breiðholtinu
býr María á tíræðisaldri. Á langri
ævi hefur hún
stiklað um stóratburði mannkynssögunnar. Í seinni
heimsstyrjöldinni
var hún hermaður
í Rauða hernum
sem í fyrstu varðist innrás Þjóðverja en endaði
í Berlín. Rússar
kalla þetta stríð
Föðurlandsstríðið mikla. Það var
hennar stríð.
Bókin segir
átakasögu austurvígstöðvanna
í smáu og stóru. Í lok hvers kafla er
stríðssagan sett í samhengi við lífshlaup Maríu Mitrofanovu og við sjáum atburðina frá hennar sjónarhóli.
Bókina prýða fjölmargar myndir og
kort.
Inngangsorð ritar Anton Vasiliev,
sendiherra Rússneska sambandsríkisins á Íslandi.
G. Jökull Gíslason starfar sem
rannsóknarlögreglumaður en hef-

ur um langt árabil lagt sig eftir
öllu sem snýr að seinni heimsstyrjöldinni. Undanfarin ár hefur hann
kennt um seinni heimsstyrjöldina
á námskeiðum hjá Endurmenntun
Háskóla Íslands og skrifað greinar
og hannað spil um seinni heimsstyrjöldina fyrir nýsjálenska fyrirtækið Battlefront.
Föðurlandsstríðið mikla og María
Mitrofanova er fyrsta bók höfundar.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Bókhaldskerfi
í áskrift
Microsoft Dynamics NAV
er eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins og fæst í
mánaðarlegri áskrift.
Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun
í Azure skýjaþjónustu Microsoft
ásamt vottuðum sérlausnum Wise
frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk.

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr.

17.900

pr. mán.
án vsk.

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.
Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Bókarkafli:
Bjarni Harðarson

Í skugga
drottins
V

aka Helgafell gefur út bókina Í skugga drottins eftir
Bjarna Harðarson. Hér er á
ferðinni söguleg skáldsaga sem segir
frá leiguliðum Skálholtsstóls á 18. öld.
Aðalpersóna er húsfreyjan María á Eiríksbakka sem leyfir vorsultinum að
tálga sig ár hvert á meðan óguðlegur
og skemmtinn niðursetningur fyllir
líf hennar af sögum og þvættingi. En
yfir um og allt um kring er Guðsótti.
Óttinn við hinn reiða Krist og eilífan
helvítiseld. Við sögu koma misgóðir
Guðsmenn, hljóðfæraleikarar, maurapúkar og litskrúðug mannlífsflóra alþýðunnar.
Blaðið grípur hér ofan í frásögn af
heyskap undir Vörðufelli, drengjum
sem hafa selsaugu og um Skálholt sem
stendur rétt undir hliðum Helvítis.

Brot úr bók:
Hlið Helvítis

Um það er Þórður Jónsson heldur
gangandi í kavíu sinni sunnan af Nesjum og áleiðis að brauði sínu kostarýru
eru fátæk hjón með orf og hrífu að
amla undir Fótarholti, í vallendisrima millum þeirrar mýrar sem heitir Skóli og hallandans sem liggur
um síðir upp á fjall og til heimkynna
nykursins í Úlfsvatni. Hér í sveit hefur haldist hreinviðri og þurrkar, flesta
daga norðankæla en nú standa þessi
hamingjunnar Guðsbörn í skjóli og
sólarhita þó komið sé fram í 21. viku
sumars.
Þau hafa barið þennan harðbala frá
jöfnu báðu og nú er miður morgunn.
Hann hefur handaskipti á orfi og fiskstirtlu, gengur með harðætið og sýrukút aðeins upp í holtið og kallar til
konu sinnar.
- Sjáðu hér. Hann byrjar að telja
fyrir henni fjallstinda og önnur
örnefni á austurhimninum og endar
á snævi þakinni reisulegri sátu. Bákn
þetta ber einmitt í þá lítilmótlegu þúst
sem er kotið þeirra.
- Og þessa þekkirðu!
- Þekki ég! Nei.
- Þetta er hún sjálf, drottningin
okkar.
- Sé það nú drottning þá, hún heitir
þá væntanlega Amalía, heita þær það
ekki þessar útlendu drollur.
- Nei, þetta er engin Amalía. Þessi
elska er hún sjálf Hekla.
- Hér!
Hún hefur aldrei hugleitt hvar á
jarðarkringlunni það óféti væri niðurkomið, helst einhvers staðar fyrir

norðan eða jafnvel í enn fjarlægari
stöðum, sjálfur inngangur Helvítis
sem gat drepið allt með andardrættinum einum og saman. Djöflaheimur
þar sem í kringum flögra bestíur með
sína járngogga og klær sem á Dýrinu
illa.
- Hún er nú stór og ekki svo nærri,
segir bóndi hennar. Ég hélt einhvernveginn að allir vissu að þetta væri hún,
það sést víða að þetta fjall en kannski
ekki sunnan að.
En það er fjarri konunni að ræða
sjálfa Heklu við Greip Jónsson sem
vísast gerir gabb að öllu saman og þykist ekkert skilja. Sjálf skilur hún heldur
ekkert en það rennur samt upp fyrir
henni að í öllu þessu er samhengi. Að
sá mikli staður Skálholt skuli standa
hér undir sjálfu Hliði Helvítis, við
þetta seigfljótandi hvíta vatn sem fullt
er ókinda. Yfir vakir nykurinn sem
allir nema kapelán Þórður segja að sé
birtingarmynd þess vonda.
Þessi sveit hefur áður skelft hana og
skekið en aldrei sem nú. Hún skynjar
ógnina og man ræður Garðaprests
sem hafði útmálað samhengið milli
Gullna hliðsins sem teygðist ofan af
himnum áleiðis að Skálholti og Djöfla
hliðsins sem væri í munni Heklu.
Nei, hún þorir ekki að spyrja
frekara um þetta fjall. Ekki í dag og
kannski aldrei. Er það rétt að uppúr
því komi djöflar að næturlagi og ríði
húsum? Að frá því streymi illar hugsanir og syndabólstur í holdinu? Nei,
Guð, varðveittu mig.
Þennan dag nær Guðhræðslan tökum á konunni og Hekla í sínum mikilfengleik, og allsstaðar sén, viðheldur
þeirri kennd. Hún vandar sitt æði og
hættir að kalla drengina á bænum
drýsla. Víst er það óguðlegt að kenna
blessuð börnin við ára hins vonda þó
slíkt hafi alltaf verið gert í hennar ungdæmi, úti á hennar flata rassnesi. Þar
eru raunverulegir drýslar enda víðs
fjarri. En ekki hér!
Það er líka breytt andrúm milli
hennar og Jónanna. Það er eins og
framstæður kviðður dragi þá að
henni án þess að nokkur viti rétt vel
hversvegna. Allir vita þó að selir dragast að óléttu kvenfólki og kannski eru
þessir dökku snáðar ekki annað en
selir í álögum. Víst hafa þeir selsaugu
og munnsvipurinn er svolítið eins og
dreginn fram í totu. Sjálf er konan
opinmynnt þessa stundina og hálfvegis í leiðslu þar sem hún hamast með
hrífunni, dáleidd af hinni endalausu
endurtekningu ljárinnar í hrífunni og

töfrum staðarins, bölvun
staðarins. Hana langar að
æpa.
Örsnöggt slær hún
höfðinu til og kemst til
sjálfs sín. Óttalegt rugl
er þetta og óguðlegt,
að halda að strákarnir
séu selir. Nei, ætli þeir
dragist ekki svona að
henni því móðir þeirra
heitin var svona, alltaf
framsett, ólétt á hverju
ári að börnum sem
bjuggu nú flest í Skálholtskirkjugarði.
Nei
- Verður ekki að hengja þetta upp?
Hún horfir á rauðafiskið, ekki færri
en sex boldangs fiska. Tvo hefur hún
að auki sett í pott og verða til átu í dag
og á morgun. Meiru yrði ekki torgað í
kotinu í senn. Yngri Jón hafði hlaupið
með þrjá til frænku sinnar á Helgastöðum en komið með einn þeirra til
baka.
- Nei.
Nei. Ekki neitt meira, hugsar konan og horfir á hann Eldrijón. Á þessa
lund eru hans samræður.
- Af hverju má ekki hengja þetta
helvíti upp drengur?
Hún gengur á eftir honum út úr
skemmuborunni en Jón svarar ekki.
Henni heyrist hann kannski umla, en
það getur líka verið úr hundinum. Og
ef það er uml – er það þá viðvíkjandi
þessu spursmáli?
- Jón Greipsson, greyið mitt, ég var
að spyrja þig.
Þau eru komin inn í afkima innst í
kofa sem er bæði skáli og hesthús. Þar
er Greipur með smíðaafl sinn. Drengurinn lítur í óþoli og uppgjöf á föður
sinn sem aftur horfir út undan sér til
konunnar. Hún er með einn fiskinn í
greip sinni.
- Æi sjóstelpan mín, segir Greipur.
Laxfiski þola ekki að hengjast.
- Hann er nú altjent dauður. Meðan þið látið laxamóðurina vera þá má
víst vera sama hvað fiskið þolir.
- Sama! Nei!
- Hann úldnar.
Það er Eldrijón sem svarar. Af
hverju var ekki hægt að segja þetta
fyrr? Jæja. Svo þeir trúa því að ekki sé
hægt að hengja upp feitan fisk. Konan strunsar út aftur og hefur í leiðinni
gripið breddu undan vegglægjunni.
- Þvættingur.
Henni hefur runnið í skap við

þessa feðga. Að það skuli ævinlega
vera rauðafiskið sem gerir þessa konu
hissuga og næstum að hennar skapstempran fari upp af standi. Er það
nema von? Svo óþolandi sem þetta
fjárans rauða óæti alltaf er. Nú ræðst
hún á fiskikösina og lætur bredduna
vaða ofan í slepjuna, sker roð og hold
í mjóar ræmur sem hanga við beingarðann. Auðvitað er hægt að herða
þetta með sama hætti og steinbít eða
löngu. Þessir heimskingjar hér hafa
vísast hengt hann upp heilan.
Á eftir hendir hún öllu á rá og vonar að nógu áliðið sé að ekki muni vía
um of.
- Ef þetta verður matur þá ertu
göldrótt!
Greipi þykir greinilega ekki þó að
kona hans reyni að gera það sem hann
hefur augnabliki áður sagt ómögulegt.
- Og ef ég er það, þá ferð þú með
þessar hengjur mínar heim á staðinn
og kaupslagar við skólapilta.
- Nei.
Aftur er konunni svarað með þeim
styttingi sem öllu er styttri. Einsatkvæðis ræðu. Hún gengur á bónda
sinn og fer að honum hverja atrennu
af annarri. Loks undir nótt hvæsir
hann á hana undir brekáninu.
- Það kaupslagar enginn við Skálhyltinga. Gættu að þér, kona.
En nei, hún ætlar ekkert að gæta
að sér. Þetta er vafalaust enn ein heilagleika grillan. Ekki lifir það á Guðsorðinu einu saman þar efra. Víst þarf
það að kaupslaga um veraldlega hluti.
Hún getur boðið þeim feitan, hertan
rauðafisk í staðinn fyrir maltan hvítafisk.
Hvað er syndugt við það?
Skrifari
- Hann Teitur sterki átti þrjár kon-

ur og börn við öllum. Giftist upphaflega ríkri ekkju í Skipholti sem átti
fjögur uppkomin börn en konan sú
dó af fæðingu þess fimmta sem var
eina barn þeirra Teits. Það er sagt að
vinnukonur á bænum hafi slegist um
að sjá um barnungann, hann Jón Teitsson, svo sannfærðar sem þær voru um
að ástir barnsins væru þeirra passi í
hjónasængina sem enda varð. Með
Vilborgu matsáru átti Jón svo fjórtán
börn og sagan endurtók sig. Þegar
hann afgamall gekk að eiga þriðju
konuna gekk hún af honum dauðum
eftir að hafa fætt honum þrjú börn og
yngst þeirra var hún Guðhildur á Iðu
sem gaf þér skyrtuna.
Sá víðfrægi Jón Skrifari er orðinn
heimilismaður í Eiríksbakkabaðstofu.
Kom rétt í þann mund að María Ingvarsdóttir ætlaði að temja sér kristilega
alvöru á þeirri agnarsmáu ræmu sem
hún fann sér úthlutað milli Heklu og
Skálholts, Helvítis og Himnaríkis þó
síðarnefnda plássið væri fullt saurugra
rangala.
Í verunni barg Jón Skrifari konunni frá sturlun með Guðleysi sínu,
málgleði og skemmtan.
Bóndi hennar hafði komið með
hrúgald uppi á Hvítingi af manntalsþingi á Vatnsleysu. Þegar réttist úr því
reyndist þetta lama maður sem kuðlað
hafði verið ofan á hestinn. Hæruskotinn og klepraður en augun fjörleg og
tinandi.
- Tæpast mikið búsílag, hafði húsfreyja sagt, orðin stór upp á sig gagnvart koti sem hún átti nú allt með.
- Nei, en hann er frændi minn
blessaður auminginn og heldur
skemmtilegur í heimili. Ef ég hefði
ekki tekið hann þá mátti hann enda
hjá grútarsál í Stekkholti sem er alþekktur fyrir að svelta ómaga sína til
dauðs. Hlíðabændur sem eru nú engar
kisur skutu saman ríksorti að ég tæki
hann fyrir 100 fiska. Síðasti veslingurinn í Stekkholti flakkar nú vælandi um
mýrarnar og gerir farandi mönnum
óskunda með strákapörum.
- Hvort?
- Já, afturgenginn og kallaður
Stekkholtsmann.
Í haustrosum í október er meira
talað á heimilinu en verið hafði allt
sumarið því málgleði niðursetningsins Jóns Gunnarssonar Skrifara er
smitandi. Hér renna fram ættarsögur
hennar tengdafólks, sögur af mönnum
sem voru óeirðarmenn um kvennafar, aðrir tölugir og leiðinlegir, einn
var þrjótur og drukknaði í keldu. Þeir
Greipur og niðursetan kýta aðeins um
hvort hann liggi þar enn eða hafi verið
dreginn upp og settur í Guðsbarnareit.
Allar sögur hneigjast þó til að hverfast um ættföðurinn Teit sterka sem
var slíkur hugmaður að jafnan stóðu
taumar úr munnvikum hans, seigfljótandi af tóbaki, hroða og þeim sterka
móð sem var yfir manni þessum. Væru
stórvirki unnin stóðu taumar að sjá
sem samsíða stólur allt niður til jarðar.
Um háls hafði hann skinnspeldi sem
huldu allt niður á bringu og tók við því
sem lak í gegnum skeggrytjur.
En þó að Greipur bóndi sitji oft
gneypur undir sagnaflaumi frænda
síns og þyki nóg um ýkjur og bersögli þá fer ekki hjá því að hann sjái
hvernig Nesjastúlkan hans lifnar öll
undir malandanum. Hann fer jafnvel
sjálfan að langa til að segja henni eitthvað. Ekki endilega af afbrýði heldur
fremur af einlægum vilja til að gleðja.
Áður hafði honum varla hugkvæmst
að konur gætu haft ánægju af slíkri
skemmtan. Með móðurfólki hans í
Laugardal voru konur þegjandalegar
og alvörugefnar. Svo var einnig Guðrún heitin tengdamóðir hans á Helgastöðum og dætur hennar þrjár.
Hann rekur ekki minni til að konur
þessar sætu með brosviprum og þaðan af síður að nokkur hafi heyrt þær
hlæja. Slíkt var síst talið við hæfi og til
um það sögur sem taka áttu af allan
vafa um hve varasöm og ókristileg
hlátrasköll gátu verið.
...
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Bókarkafli:
...

Nei

Tímagarðurinn
Guðmundur Brynjólfsson

G

uðmundur S. Brynjólfsson rithöfundur og djákni á
Eyrarbakka hefur sent frá sér
skáldsöguna Tímagarðurinn. Útgefandi er Sæmundur.
Tímagarðurinn er saga af leit. Aðalpersónan Brynjar er á þrítugsaldri,
ístöðulaus og sorgmæddur veit hann
ekki alveg hvað hann á af sér að gera
og veldur bæði móður sinni og kærustu sáru hugarangri. Og sjálfum sér
sömuleiðis, enda er líf hans í öngstræti. En þá grípa forlögin og skriftvélavirkinn Beggi í taumana.
Við kynnumst reynsluheimi íslenskra karlmanna sem sitja í gömlum
Rambler sem malar um vegi landsins
með viðkomu í sjoppum, á bryggjum, inn til dala og hjá einkennilegum
mönnum sem vanhagar um varahluti
í bíla. Þá kynnumst við heimsborgaranum og rónanum Tóta í tauinu sem
reynist Brynjari betri en enginn –
þrátt fyrir gruggugan bakgrunn og
sérstaka lífssýn.
Tímagarðurinn er þriðja skáldsaga Guðmundar S. Brynjólfssonar
sem einnig hefur sent frá sér leikrit
og barnabækur. Eins og fyrri sögur
höfundar er Tímagarðurinn fullur af
fyndni og lífsspeki sem á varla sinn
líka.

Brot úr bók:
Fagvilla

„Fagurfræði? Fagurfræði – hvur
andskotinn er það?“ Beggi ók sér í
stólnum og teygði sig í piparkökur –
úr stampi sem mamma hafði keypt
fyrir síðustu jól. Merkileg innkaup, því
hvorugt átum við piparkökur.
„Tja, ég veit það nú eiginlega ekki,“
sagði ég lágt.
Nú tók mamma viðbragð. Horfði

á mig stórum augum. Hún allt að því
hvæsti:
„Veistu það ekki? En ætlar samt að
læra það.“
„Nei, ekki nákvæmlega, þetta er
ákveðin grein af heimspeki.“
„Er þetta kennt hérna í einhverjum
af þessum háskólum?“ Beggi fékk sér
fleiri piparkökur á meðan mamma
fyllti alla fanta af rjúkandi kaffi.
„Nei, það er nú gallinn.“
„Andskotans ekkisens uppátæki.“
Mamma teygði sig í sígarettupakkann
sem stóð upp úr brjóstvasanum á köflóttu skyrtunni hans Begga. Hún dró
upp eina rettu, gekk að brauðristinni
og kveikti í; það gerði hún alltaf. Samt
lá kveikjarinn hans Begga fyrir framan
hana á eldhúsborðinu.
„Varstu ekki hætt, Dísa mín?“
„Jú, þangað til núna ... Fagurfræði,
það var þá.“ Hún saug í sig reykinn af
nautn.
„Reykingabindindið var nú bara
þrír dagar núna, í þetta skiptið,“ sagði
ég og blikkaði Begga – feginn að geta
snúið umræðunum frá fagurfræðinni.
Beggi leit spekingslega á mig og sagði
– líkt og hann væri að hefja langa sögu:
„Ég get svo sem ekkert sagt ...“
„Þú mátt læra allan fjandann, gera
allan djöfulinn, en þú ferð ekki á sjóinn. Ég ætla ekki að skaffa graðýsunni
hérna úti í Garðsjó – eða bara hvar
sem er – meira að éta. Tveir er nóg.“
Mamma talaði ekki oft um þetta en
þegar hún minnist á pabba og Viðar
bróður þá verður hún alltaf ofsareið.
Samt eru átta ár liðin. Viðar rak á
Vatnsleysuströnd einhverjum dögum
seinna – og var víst ekki fallega útlítandi. Pabbi fannst aldrei.
Það varð þrúgandi þögn í eldhúsinu nema hvað, það brakaði í einhverju sem Beggi át hratt og af öryggi.

„Er þetta ekki útrunnið?“ Ég benti
á stampinn.
„Hverjum er ekki sama? Það var
kapítalisminn sem fann upp á því
að láta mat renna út á tíma. Þannig
má selja meira. Þetta er ætt og þetta
er gott. Ef eitthvað er ætt – þá skipta
stimplar engu máli. Ef það er ekki ætt
– nú, þá étur maður það ekki.“ Beggi
strauk á sér kviðinn, sæll á svip.
„Mikið ofboðslega ertu alltaf
undarlegur, Bergþór,“ sagði mamma
og mér fannst hún meina ögn af
þessari staðhæfingu þrátt fyrir glottið
sem beindist að Begga.
„En það sem ég ætlaði að segja,
þarna áðan – það held ég nú að ég hafi
verið í svipaðri stöðu hér á árum áður,
svona með mitt nám. Ég fór í nám sem
ég hafði ekki hugmynd um út á hvað
gekk, né vinnan sem fylgdi í kjölfarið
... eða ætti ég kannski að segja, átti að
fylgja í kjölfarið.“
„Ha? Bifvélavirkjun?“ Mér fannst
þetta raus frænda míns fjarstæðukennt. Mamma hló innilega og kveikti
sér aftur í sígarettu, í brauðristinni,
hún var ekki búin með hina, sem
brann upp á undirskál við eldhúsvaskinn. Hún hafði galdrað Salempakka upp úr afgömlum tekatli sem
var aldrei notaður.
„Hvað?“ sagði mamma og gaf í
skyn með rödd og fasi að þetta væri
nánast sérhannaður geymslustaður
fyrir sígarettur. Hún fékk sér aftur sæti
hjá okkur og það var undarlegt glott á
henni þegar hún sagði:
„Hann Bergþór Albert Eiríksson
lærði aldrei bifvélavirkjun – veistu
ekki hvað hann frændi þinn stúderaði?“
„Nei, ég hélt ... ég bara gerði ráð
fyrir ... hann hefur verið að gera við
bíla frá því ég man eftir honum.“

AllAr gerðir reimA og færibAndA

„Já,
já, og í raun líka frá því ég man eftir
honum – já, síðan ég man eftir mér.“
Mamma var fimmtán árum yngri en
Beggi, þannig að þetta gat vel passað.
Það var eins og Beggi sæti hálfvegis
vandræðalegur undir þessu tali.
„Ég lærði arfavitlaust fag á allra
versta tíma,“ tautaði frændi aumlega.
„Og hvað? Er þetta eitthvað fjölskylduleyndarmál?“ Ég reyndi að
hljóma háðskur en vegna stöðu minnar ... já, – vegna stöðu minnar veit ég
ekki hvernig þetta kom út.
„Nánast,“ sagði mamma og flissaði.
„Skriftvélavirkjun,“ sagði Beggi
lágt.
„Ha?“
„Já, ég sagði það, skriftvélavirkjun.“
„Hver andskotinn er það? Ekki er
það fagurfræði.“ Mér fannst seinni
athugasemdin pínulítið fyndin hjá
mér.
„Það er von þú spyrjir, frændi.“
„Hann ætlaði að sleppa við að
vera skítugur í vinnunni – hann hefur verið haugdrullugur síðan,“ sagði
mamma og horfði í augun á bróður
sínum.
„Já, eitthvað var það víst svoleiðis.
En svo breyttist þetta á einni nóttu,
tölvurnar flæddu yfir og þeir sem ekki
voru áhugasamir um þær, heltust úr
lestinni – ég var einn af þeim. Sama ár
og ég útskrifaðist. En maður lærði svo
sem margt í rafmagnsfræði og ýmislegt um fínni lóðningar og eitt og annað sem hefur nýst manni. En þegar ég
hóf námið þá gekk þetta mest út á að
gera við rit- og reiknivélar. Mest ritvélar. Ég var hjá Ottó Michelsen. Maður þurfti að fara í læri.“
„Ottó Michelsen?“
„Æi, tölum um eitthvað annað – ég
er að reyna að ná í einn Pontiac suður
í Keflavík, það er GTO árgerð ’67 ...“
Eyrun á mér lokuðust en mamma
fylgdist með.

„Svo verða þessar konur svo
afburðaljótar með tímanum.
Girnilegar sem þær kannski
voru í alkóhólskímunni á Taí
landi eða yfir pöntunarlistanum og tvöföldum vodka í
Sprite við skítugt sófaborð og
bjarma af kristilegri sjónvarpsstöð. Nei, drengur minn, ef ég
fæ mér konu, eða öllu heldur
ef ég kynnist konu sem vill sérvitring eins og mig, þá held ég
að það færi best á því að hún
væri íslensk.“
„Þú, hérna ... Beggi ... þú
ert ekkert rasisti, Beggi? Er það
nokkuð?“
„Það veit ég andskotann
ekkert um – sjálfsagt. Eins og
allir aðrir – og þú líka, Binni
minn. Allir eru haldnir fordóm
um
en mönnum gengur misjafnlega að
viðurkenna það. En gagnvart húðlit
fólks eða þjóðerni, þá held ég nú ekki.
Fordómar mínir liggja annars staðar.
Þannig að þá er ég ekki rasisti – eða
hvað?“
„Ég bara ... mér finnst rasismi
ógeðslegur.“
„Það finnst mér líka.“

Vinir mínir

Stebbi og Brúsi virðast hafa yfirgefið
mig. Ég veit ekki af hverju og ég veit
ekki hvort þetta er rétt hjá mér. Það
gengur í það minnsta illa að hitta á þá.
Jú, jú, annar er í útlöndum og ég get
vel skilið það en þótt Brúsi sé í útlöndum þá er ekkert sem segir að Stebbi
þurfi að hverfa um leið. Eða hvað?
Mér finnst eins og þeir séu að forðast mig. Eins og ég forðast morguninn, birtuna; vorið – þann voðalega
tíma.
Þá fyrst byrjaði birtan fyrir alvöru,
svipljót með alla sína endalausu
morgna.
Morgna sem náðu saman. Birtan
er ranghverfan á myrkrinu, þar sem
svefninn býr. Svefninn – vinur minn.
...

Löndun

Þeir eru að landa, það gengur allt
ljómandi vel þangað til ólögu
legur
maður með tannstöngul í munninum
mætir á svæðið og fer að skipa fyrir.
Þriðji ættliðurinn er staddur á
bryggjunni – heitir örugglega nafni
afa síns. Hann er á nýjum Benz en
hann veit ekkert út á hvað þetta gengur. Hann er með speglasólgleraugu
og talar í símann. Mamma kenndi
mér að þekkja týpuna. Það var eftir
að pabbi dó. Hann hafði kennt henni,
og sagt:
„Þetta eru gæjarnir sem drepa
byggðirnar.“

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is
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Þakklætið er
Sviðaveisla á Eyrarbakka
mér efst í huga

É

g er þakklátur þeim rúmlega
7000 kjósendum sem settu
X við D á kjördag í Suðurkjördæmi. Þá er þakklæti mitt hjá
þeim ótrúlega fjölda stuðningsmanna
flokksins sem veittu okkur lið og unnu
fyrir Sjálfstæðisflokkinn í kjördæminu. Ekki aðeins á kjördag heldur líka
í gegnum kosningabaráttuna alla sem
var bæði skemmtileg og skilur eftir sig
góðar minningar.
En það er alveg ljóst að árangurinn er ekki eins og væntingar okkar
stóðu til og niðurstaðan er ekki góð
þegar litið er til árangur flokksins í
kjördæminu í fyrri kosningum. Við
töpuðum manni og alls fimm á landsvísu, en eigum fyrsta þingmann í öllum kjördæmum sem er gott. Það er þá
ekki ásættanlega niðurstaða að fá 26%
atkvæða. Nú verð ég og við öll í Sjálfstæðisflokkunum að líta í eign barm
og skoða hvað fór úrskeiðis og hvernig við ætlum að gera betur næst. Við
verðum að efla grasrótarstarf flokksins, styrkja félagastarfið og smyrja
vélina. Sú vinna þarf að hefjast strax
eins og undirbúningurinn fyrir næstu

kosningar hefst hjá mér daginn eftir
kjördag. Þannig er undirbúningur að
góðum kosningasigrum langhlaup
sem vinnst á góðum endasprett fyrir
kjördagi. Þar verða allir að leggjast á
árarnar og taka saman áralagið svo
árangurinn skili sér í hús. Umkenningaleikur og ásakanir breyta engu.
Við gerðum flest rétt en okkur hefði
betur auðnast að gera hlut kvenna
meiri á lista flokksins. Nú er tíminn
til naflaskoðunar og við viljum fá fleiri
konur til starfa fyrir flokkinn og verða
leiðandi á lista hans í framtíðinni.
Framundan eru sveitarstjórnarkosningar og við sjálfstæðismenn viljum
halda hlut okkar á þeim vettvangi og
helst að bæta í góðan árangur flokksins
í sveitarstjórnum. Það gerist ekki sjálfkrafa og við verðum að láta úrslit þingskosninganna verða okkur áminning
um að enginn sigur vinnst nema með
samstöðu grasrótarinnar og öflugu starfi
félaga flokksins allt í kringum landið.
Ég óska öllum sem fengu kosningu
til Alþingis til hamingju með kjörið og
vænti góðs samstarfs við þá.
Ásmundur Friðriksson, alþingismaður.

F

élag búfjáreigenda á Eyrarbakka stóð fyrir veglegri
sviðaveislu í Félagsheimilinu Stað á Eyrarbakka föstudagskvöldið 3. nóvember sl.
Það var Björn H. Hilmarsson
í Smiðshúsum á Eyrarbakka sem
var veislustjóri . Salarfylli var í efri
salnum að Stað og samkoman sérleg vel heppnuð.
Hrútavinafélagsins
Forseti
Örvars Suðurlandi, Björn Ingi
Bjarnason að Ránargrund á Eyrarbakka, ávarpaði samkomuna.

NUTRILENK
GOLD

Vertu laus við

ulegt
Náttúr
ina
li
fyrir ð

LIÐVERKINA

Eitt mest selda efnið fyrir liðina hér á landi
LAUS VIÐ VERKI VEGNA SLITGIGTAR
„Ég hef verið að kljást við slitgigt í hnjám og mjóbaki í fjölmörg ár og
prófað margt, bæði lyf og náttúrulyf . bæklunarlækni r benti mér á
að huga betur að lífstílnum og taka inn NUTRILENK GOLD Ég
fór að hans ráðum og batinn er ótrúlegur. Ef ég sleppi því að taka inn
NUTRILENK GOLDþá finn ég verkina koma aftur.
Ég mæli heilshugar með NUTRILENK GOLD.“
Hinrik Ólafsson leikari, kvikmyndagerðarmaður og leiðsögumaður
Nutrilenk fyrir liðina
FÆST Í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA

Jólamarkaður á Klaustri

F

östudaginn
24. nóvember
2017 frá kl.12:00 - 18:00 verður
árlegur jólamarkaður í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á Kirkjubæjarklaustri. Tilvalið tækifæri fyrir hand-

verksfólk, félagasamtök og alla sem
hafa jólavörur eða annað áhugavert til
sölu. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku
fyrir 10. nóv. nk. til Maríu í síma: 864
8264, eða Ólafíu í síma 892 9650.

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

Stacco er staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja hann milli
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu
litaúrvali.

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali.

Þægilegur og léttur stóll við kaffiborðið eða
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og
vinnustaðinn.

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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Höfundur: Gísli Pálsson

Fjallið sem yppti öxlum:
maður og náttúra

G

etur maður
átt samleið
með fjöllum og hraunbreiðum? Myndað náið
samband við atburði í jarðsögunni?
Fjallið sem yppti
öxlum fjallar á nýstárlegan hátt um
„jarðsamb önd“
fólks sem ekki eru
síður
mikilvæg
en tengsl þess við
samborgara sína.
Höfundur
segir
frá bernsku sinni
í nábýli við iðandi
eldfjöll, mannlegu
drama andspænis
náttúruvá og þeim
ógnum sem steðja
að lífríki jarðar.
Glíma manna við
jarðelda, ekki síst
í Heimaeyjargosinu árið 1973,
opnar
honum
óvenjulega sýn
inn í vanda jarðarbúa á svokallaðri
mannöld sem einkennist af skaðlegum og oft óafturkræfum áhrifum
manna á bólstaði sína og jörðina
sjálfa.
Gísli Pálsson er prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. Hann
stundaði framhaldsnám við Manchesterháskóla og lauk þaðan dokt-

Endurútgáfa Smáglæpa
B
orsprófi árið 1982. Meðal bóka hans
eru ævisögurnar Frægð og firnindi:
Ævi Vilhjálms Stefánssonar og Hans
Jónatan: Maðurinn sem stal sjálfum
sér, sem báðar hafa verið þýddar á
ensku. Hann hefur hlotið margs konar
viðurkenningu fyrir rit sín og rannsóknir.

ókin Smáglæpir eftir Björn
Halldórsson sem kom út í
kilju á liðnu vori hefur nú
verið endurútgefin í harðspjalda bók.
Það er Bókaútgáfan Sæmundur sem
gefur út.
Smáglæpir 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: tilfinningasárin sem við völdum, tækifærin til að breyta rétt sem
við misstum af, orðin sem við létum
ósögð. Bókin hlaut afburða góðar

viðtökur lesenda á liðnu sumri og
góða dóma meðal bókmenntagagnrýnenda, sem sögðu m.a:
Þetta er besta efni sem ég hef séð
um langa hríð. Björn er lágstemmdur, tilgerðarlaus, málsnjall og hugmyndaríkur; kann að nota íslenskt
mál.
-Úlfar Þormóðsson, rithöfundur
Björn Halldórsson stimplar sig
hér inn með afgerandi hætti og haldi
hann áfram á þessari braut geta
lesendur hugsað sér gott til glóðarinnar.
-Magnús Guðmundsson, Fréttablaðið
Það er ánægjulegt að sjá íslensk
úthverfi nútímans lifna við í klassísku
smásagnaformi og það er hiklaust

mikill fengur að þessari bók Björns
Halldórssonar.
-Ágúst Borgþór Sverrisson, DV
Björn sprettur fram sem mjög fær
höfundur í þessari bók.
-Sigurður Valgeirsson, Kiljan
Það er svo margt undir yfirborðinu. Þetta virðist vera frekar
kyrrt en svo koma svona lítil atvik
og maður allt í einu hrekkur við og
hugsar: Hvað er ég að lesa!?
-Kolbrún Bergþórs, Kiljan
Smáglæpir hlutu nýræktarstyrk
Miðstöðvar íslenskra bókmennta
árið 2016, og smásögur Björns hafa
birst í hinum ýmsu bókmenntatímaritum, heima og erlendis.

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Allt fyrir baðið!
Line innréttingar

Sturtuveggir

Hert öryggisgler 8 og 10 mm.
Breidd 70 til 120 cm.

Postulínshandlaugarborð.

Breidd 60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.
Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler
80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

Gæði og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is
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Dynkur sótti Geysi heim
L

ionsklúbburinn Geysir bauð
félögum í Lkl. Dynk í heimsókn á byrjun nóvember. Farið
var að Geysi í Haukadal þar sem systkinin Mábil Gróa Másdóttir og Sigurður Másson sýndu Lionsmönnum þá
kraftmiklu og glæsilegu uppbyggingu
sem nú á sér stað á þessum fjölsóttasta
ferðamannastað landsins. Þar er verið
að byggja nýtt hótel sem mun telja ein
77 herbergi og verður tilbúið seinni
hlutann á næsta ári. Vel var mætt úr
báðum klúbbunum og að lokinni sýnisferð um bygginguna var boðið upp á
hlaðborð af fyrirtaks smáréttum.
Myndir: Guðmundur Ingólfsson,
Iðu.

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR
JEPPA OG JEPPLINGA.

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR
Í SÍMA 540 4900

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

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

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi / sími: 452 4123 / www.sTigandihf.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is

9. nóvember 2017
17. tölublað, 3. árgangur

Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Baksíðan
Aldís Hafsteisdóttir,
bæjarstjóri í Hveragerði

Á sokkaleistum í
Syðra-Langholti

Þ

að var eitthvað heimilislegt
við það að sjá alþingismenn á
sokkaleistunum í stofunni á
Syðra Langholti hefja umræður um
stjórnarmyndun. Þarna var væntanlega
skeggrætt
um
stöðu mála, framtíð þjóðarbúsins
og áherslur næstu
missera.
Fulltrúar flokkanna
sem hreiðruðu
um sig í stofunni
í Hrunamannahreppnum eru
vinstra megin við miðju, flestir.
Reyndar getur Framsóknarflokkurinn einhvern veginn alltaf verið alls
staðar með öllum. Það hefur reynst
þeim vel. En áður en við var litið lauk
þessum heimilislegu viðræðum og
þegar þetta er skrifað er beðið eftir nýju
útspili og enn og aftur er Framsóknarflokkurinn í lykilhlutverki.
Nú hljóta allir að leggja áherslu á
myndun starfhæfrar ríkisstjórnar. Ríkisstjórnar sem þjóðin getur þokkalega
sætt sig við og sem mun sameinast
um að góð mál fái framgang. Ný ríkisstjórn þarf að vinna að þjóðarsátt
um það hvernig gæðum þessa lands
er skipt. Hvernig samfélagi viljum við
búa í. Hvernig við viljum bæta lífskjör
þeirra sem minnst hafa borið úr býtum.
En fyrir alla muni verður að passa
að skemma ekki það sem áunnist hefur. Þjóðin býr við lífsgæði sem flestar
aðrar þjóðir öfunda okkur af. Auðvitað má alltaf gera betur og ég vona að
ný ríkisstjórn einsetji sér það. Aftur á
móti finnst mér svo sérkennileg þessi
vissa og trú okkar Íslendinga um að
gæfan og góðærið sé endalaust og
óbreytanlegt. Það þarf ekki nema að
horfa á fréttir nokkrum sinnum til að
sjá hvernig rangar pólitískar ákvarðanir
víða um heim hafa umturnað lífi heilu
þjóðanna.
Hvernig lífsgæði hafa hrunið og
það sem einu sinni þótti sjálfsagt er
núna horfið. Lífsgæði jafnt sem mannréttindi eru ekki sjálfsögð heldur þarf
stöðugt að vinna að því að halda því
sem áunnist hefur og leita leiða fram á
veginn.
Þess vegna óska ég þess eins að ný
ríkisstjórn hverjir sem hana skipa hafi
það eitt að leiðarljósi að vanda sig og
gera vel. Taka góðar ákvarðanir og varast að eyðileggja árangur sem eftir er
tekið víða um heim. Um það hljótum
við öll að geta sameinast.

YAL
RO
Tryggir

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

Gæðarúm í miklu úrvali

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

GRACE hægindastóll

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

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

öruggan bakstur

Auglýsingasíminn er 578 1190

