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5. tölublað
4. árgangur

Hátíðardagskrá á Eyrarbakka  
í félagsheimilinu Stað kl. 14:00
è Ávarp fjallkonu

è Skemmtidagskrá 

è Hátíðarkaffi á Stað

17. júní á Selfossi og Eyrarbakka

Nánari dagskrá má  
sjá á www.arborg.is

Skrúðganga frá Selfosskirkju kl. 13:00  
og hátíðardagkrá í Sigtúnsgarði kl. 13:30
è Skemmtidagskrá með Sveppa Krull, Svölu Björgvins o.fl.

è Leiktæki fyrir börnin

è Hátíðarkaffi í FSu

è Grillpartý í Hellisskógi og harmonikkuball í Tryggvaskála
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar 
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Snorri 
Snorrason
Löggiltur Fasteignasali.
Útibú Höfn í Hornafirði.
895-2115

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. 
Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús 
Stílisti.   
Löggiltur fasteignasali  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Reykjavík Höfn í HornafirðiForystu-Flekkur 
fáanleg á ný

Oddný og Ásmundur 
gera upp þingveturinn

Nýtt safn á 
Eyrarbakka

Listasafn Árnesinga hlýtur 
Íslensku safnaverðaunin

Forseti Íslands Guðni Th. Jóhann-
esson afhenti Listasafni Árnesinga 
Íslensku safnaverðlaunin 2018 

við hátíðlega athöfn á Bessastöðum fyrr í 

mánuðinum. Íslensku safnaverðlaunin er 
viðurkenning sem er veitt annað hvert ár ís-
lensku safni fyrir framúrskarandi starfsemi. 
Í greinargerð valnefndar segir að Listasafn 

Árnesinga bjóði upp á fjölbreyttar og metn-
aðarfullar sýningar sem veita gott aðgengi 
að myndlistararfi þeim sem það 
varðveitir.

Forseti Íslands afhendir Ingu Jónsdóttur, safn-
stjóra Listasafns Árnesinga, Safnaverðlaunin.
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Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
 
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Til sölu
Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk

Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

Framkvæmdir við Fjallaböðin, 
nýjan baðstað og 40 herbergja 
hótel, munu hefjast við Reyk-

holt í Þjórsárdal á næsta ári.
Verkefnið, sem hefur verið í þró-

un í þrjú ár og mun kosta um fjóra 
milljarða króna, er í helmingseigu Ís-
lenskra heilsulinda, dótturfélags Bláa 
lónsins, og frumkvöðlanna Magnúsar 
Orra Schram, Ellerts K. Schram og 
Ragnheiðar Bjarkar Sigurðardóttur.

Magnús Orri segir að Þjórsár-

dalurinn hafi setið hjá sem ferða-
mannastaður á undanförnum árum 
en þar sé hinsvegar að finna marga 
áhugaverða sögustaði og fallegustu 
náttúruperlur landsins. Þá mun þjón-
ustumiðstöð rísa í 8 km fjarlægð frá 
böðunum. Rauðukambar, félagið utan 
um verkefnið, mun  leggja Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi lið við uppbyggingu 
innviða í Þjórsárdal, þar á meðal við 
brúarsmíði, göngustíga og reiðleiðir.

Ríkisstjórn Katrínar Jakobs-
dóttur hefur starfað hálft ár. 
Í fyrstu var stuðningur við 

hana mikill enda átti hún að hafa 
breiða skírskotun og sætta sjónarmið 
frá vinstri til hægri. Flokkarnir höfðu 
lofað miklu fyrir kosningar og al-
menningur batt vonir við að efndirn-
ar létu ekki á sér standa. Nú hálfu ári 
síðar hefur stuðningurinn minnkað 
mikið og ríkisstjórnin hefur stimplað 
sig inn sem bandalag um sérhagsmuni 
með afgerandi hætti. 

Röng forgangsröðun
Bandalag um sérhagsmuni var aug-
ljóst í stuðningi við geðþóttaákvarð-
anir dómsmálaráðherra við skipan 
dómara í landsrétt og varð enn aug-
ljósara þegar að á dagskrá var sett 
frumvarp um lækkun veiðigjalda, á 
síðustu dögum þingsins. 

Áform stjórnarmeirihlutans um að 
lækka veiðigjöld á útgerðina í landinu 
um tæpa þrjá milljarða króna, náðu 
ekki fram að ganga. Þau sögðust ætla 
að rétta hlut minnstu útgerðarfyr-
irtækjanna en það kom á daginn að 
aðeins 11% afsláttarins átti að fara til 
þeirra en 89% til stórútgerðarinnar í 
landinu. Þau ætluðu að rétta stórút-
gerðinni milljarða, stórútgerðinni sem 
sannarlega líður engan skort. En það 
gera hins vegar aldraðir og öryrkjar 
sem eingöngu reiða sig á greiðslur frá 
Tryggingastofnun. Stjórnarmeirihlut-
inn er ekki eins snöggur að stökkva til 
og hlaupa undir bagga með þeim sem 
allra minnst hafa handa á milli. Þetta 
er forkastanleg forgangsröðun og við 
í stjórnarandstöðunni brutum þessi 
áform sérhagsmunabandalagsins á 
bak aftur.

Deilunni frestað
Deilunni um fiskveiðiauðlind þjóðar-
innar er ekki lokið. Hún bíður hausts-
ins því ríkisstjórnin boðar að nýtt 
frumvarp um veiðigjöld verði lagt 
fram á haustþinginu. Sá tónn sem 
sleginn hefur verið með málflutningi 
stjórnarliða um hvernig verðleggja 
á heimild þeirra sem fá að nýta fisk-
veiðiauðlind þjóðarinnar, er ekki 
geðfelldur og alls ekki eigendum auð-
lindarinnar í hag. Búast má því við 
hörðum deilum um hver nýtur góðs af 
auðlind fólksins, eingöngu fáir útvald-
ir eða almenningur í landinu.

Fjármálaáætlun
Annað stórt mál fór í gegnum vor-
þingið, fjármálaáætlun ríkisstjórn-
arinnar til næstu fimm ára. Við í 
Samfylkingunni teljum fjár-
málaáætlun meirihlutans 
byggja á óraunhæfum 
forsendum og muni ýta und-
ir frekari ójöfnuð í samfé-
laginu og skammarleg kjör 
ákveðinna hópa.

Þrátt fyrir fjölmargar og grafalvar-
legar athugasemdir, frá mörgum 
umsagnaraðilum við fjármálaáætlun-
ina á ekki að hnika til krónu. Flestir 
umsagnaraðilar eru sammála um að 
forsendur fjármálaáætlunarinnar séu 
fullkomlega óraunsæjar. Þær byggja 
á að hér verði 13 ára samfleytt hags-
vaxtarskeið sem hefur aldrei gerst í 
sögu Íslandsbyggðar. Einnig er gert 
ráð fyrir óbreyttu raungengi krón-
unnar næstu 5 árin en raungengið 
hefur aldrei verið eins sterkt og nú 
er. Við slíkar aðstæður hefur geng-
ið alltaf fallið sem hefur bein áhrif á 
hagvöxt, verðbólgu, vexti, skatttekjur, 
einkaneyslu o.s.frv. 

Áherslur Samfylkingarinnar
Þingflokkur Samfylkingarinnar lagði 
fram breytingartillögur upp á 23 
milljarða króna á ári, sem fjármagn-
aðar yrðu með því að hætta við að 
lækka bankaskatt og hætta við að 
lækka tekjuskatt sem nýtist þeim rík-
ustu þrisvar sinnum betur en hinum 
ásamt því að hætta samsköttun sem 
ýtir undir ójöfnuð á milli karla og 
kvenna á vinnumarkaði. 

Við lögðum til hækkun á barna- og 
vaxtabótum, til byggingu leiguíbúða 
og hækkun á greiðslum til aldraðra 
og öryrkja, til heilbrigðisstofnanna 
á landsbyggðinni, byggingu hjúkr-
unarheimila og til Landspítalans. 
Einnig lögðum við til aukin framlög 
til framhaldsskóla og til háskólastigs-
ins og til aukinnar þróunarsamvinnu. 
Allt þetta er mögulegt að gera að-
eins með því að hætta við áform 
ríkisstjórnar Katrínar Jakobs-
dóttur um að lækka skatta á 
bankana í landinu og þá sem 
mest hafa handa á milli.

Oddný G. Harðardóttir, 
þingflokksformaður Sam-

fylkingarinnar.

Framkvæmdir við 
Fjallaböðin í Þjórsárdal 
hefjast á næsta ári

Mynd: Basalt arkitektar.

„Áform 
stjórnar-

meirihlutans um 
að lækka veiði-
gjöld á útgerðina í 
landinu um tæpa 
þrjá milljarða 
króna, náðu ekki 
fram að ganga. 
Þau sögðust ætla 
að rétta hlut 
minnstu útgerðar-
fyrirtækjanna en 
það kom á daginn 
að aðeins 11% af-
sláttarins átti 
að fara til þeirra 
en 89% til stór-
útgerðarinnar í 
landinu.

Oddný G. Harðardóttir, alþingismaður, gerir upp þingveturinn.

Bandalag um 
sérhagsmuni
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JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Gæðarúm í miklu úrvali

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

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMLÁTTU ÞÉR 

LÍÐA VEL
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Eftir fimm ár á þingi er ég 
orðinn nokkuð reyndur í 
þingstörfunum. Allan tímann 

hef ég verið í meirihluta. Á margan 
hátt er það erfiðara fyrir óbreyttan 
þingmann að vera í þeirri stöðu. Það 
setur manni skorður í umræðunni að 
vera í samstarfi við fleiri en einn flokk 
í ríkisstjórnarsamstarfi og mikilvægt 
að vanda sig og vera ekki af óþörfu að 
ræða um hugmyndir sem geta valdið 
óróa í samstarfinu. Í minnuhluta eru 
þingmenn frjálsari að koma fram með 
sínar hugmyndir og þurfa ekki að taka 
tillit til samstarfs við aðra flokka á 
þingi.

Allir í liði
Þótt stjórnarandstaðan sé sundurlaus 
og sundurtætt, hefur henni tekist að 
ná saman í andstöðu við ríkisstjórn-
ina, einstaka ráðherra og um einstök 
mál. Í atkvæðagreiðslum stendur 
minnihlutinn ekki síður saman en 
meirihlutinn og þar greiða allir eins 
atkvæði í stærstu átakamálunum, 
jafnvel þó einstaka flokkur gæti ver-
ið á annarri skoðun. Í samstarfi eru 
málamiðlun mikilvæg og ríkisstjórn-
ir byggja  á málamiðlunum. Þannig 
er það bara og hefur alltaf verið, það 
eru allir í liði, vinna saman, sýna styrk 
sinn og mátt.

Umræðan hefur ekki lagast
Þrátt fyrir að allir sem nú eru kjörn-
ir á þing hafi farið í gegnum þing-
mannaskólann þá er ég ekki viss um 
að umræðan hafi lagast. Það má sjá 
í umræðunni í mörgum málum  þar 
sem harðar er sótt að persónum en 
málefnum. Það hefur ekki farið fram 
hjá neinum hvernig einstaka þing-
menn hafa farið í persónu dóms-
málaráðherra. Margt oft hefur keyrt 
um þverbak í óþverranum. Svipaðar 

svívirðingar mátti forstjóri Barna-
verndarstofu þola þar sem einstaka 
þingmenn fóru langt yfir öll velsæm-
ismörk. Ég  trúði því, eftir síðustu 
kosningar, að óþverravæðingu þings-
ins væru lokið og betri vinnubrögð og 
umræðu tækju við.  En svo var ekki 
og alltaf koma nýir harðari leikendur 
í stað þeirra sem maður hélt að maður 
myndi ekki sakna.

Efnileg umræða stöðvuð
Nýjasta dæmið um að þingið komi 
í veg fyrir efnislega umræðu var 
frumvarp atvinnuveganefndar um 
endurreikning veiðigjalds. Í fimm 
klukkustundir töluðu þingmenn 
stjórnarandstöðunnar undir liðnum 
fundarstjórn forseta til að  koma í 
veg fyrir að málið kæmist á dagskrá. 
Það tókst. Frumvarpið fékk ekki efn-

islega meðferð en var tekið af dag-
skrá  Merkilegast var að fylgjast með 
framgöngu þingmanna  Miðflokksins 
sem stóðu þétt við bakið á Viðreisn, 
Pírötum og Samfylkingu. Þingmenn 
Miðflokksins bera ábyrgð á því að ekki 
tókst að leiðrétta veiðigjöldin og færa 
þau nær afkomu fyrirtækja í útgerð.  

Viljum við gera betur
Spurningin sem brennur á vörum 
mínum er hvort vilji sé til í að gera 
betur. Ég veit það ekki. Margir þrífast í 
umhverfi þar sem ásakanir um brigsl, 
lygar, sjálftöku og jafnvel þjófnað eru 
sjálfsagðar. Fáum virðist líða betur en 
þingmönnum Pírata að saka aðra um 
óheilindi, ósannindi og þjófnað. Ég 
get lítið annað gert en vorkennt  fólki 
sem þannig talar um náungann. Við 
þingmenn erum föst á gömlum stað 
þegar kemur að því að gera betur í 
umræðunni en enn er möguleiki að 
við tökum okkur taki og ég vona það 
besta.

Ásmundur Friðriksson, alþingis-
maður Sjálfstæðisflokksins.

Veiðigjöld 
Vinstri grænna

Frumvarp meirihluta atvinnuveganefndar um lækkun veiði-
gjalda skók Vinstri græn og ríkisstjórnarsamstarfið niður í rót. 
Við blasir að málið var geymt fram yfir sveitarstjórnarkosningar 

og loðnar og losaralegar yfirlýsingar forsætisráð-
herra um annað eru ekki trúverðugar.

Lækkun veiðigjalda er þvert á fyrri yfirlýs-
ingar flokksins og formanns hans og hefði án 
efa getað valdið því að enn verr hefði farið fyrir 
flokknum en reyndin varð í kosningunum. Þrátt 
fyrir það svo gott sem þurkaðist Vinstrihreyf-
ingin grænt framboð út á höfuðborgarsvæðinu.

Það þarf mikla og einbeitta pólitíska afneitun 
til að sjá ekki þau skilaboð sem fyrrum kjósendur 
flokksins skrifuðu í skýin 
fyrir Vinstri græna. Þeir 
eru andsnúnir stjórnar-
samstarfinu, hvar flokk-
urinn birtist sem dauf-
legur stuðningsflokkur 
við stefnu og störf Sjálf-
stæðisflokkins meira og 
minna í öllum megin 
málum.

Afhroð Vinstri 
grænna í sveitarstjórnar-
kosningum rétt um hálfu 
ári eftir að flokkurinn 
fór í umdeilt ríkisstjórn-
arsamstarf með hægri 
flokkunum, sem hann þó 
veitir forystu, kann varla 
góðri lukku að stýra fyrir 
framhaldið. 

Birtingarmynd stjórnarinnar er afar íhaldssöm. Varðstaða um órétt-
látt krónuhagkerfi okurvaxta og verðtryggingar er þar versta og stærsta 
málið sem snýr að almenningi. Gefi gjaldmiðillinn eftir með tilheyr-
andi verðbólguskoti og vaxtahækkunum fjarar fljótt undan og sú litla 
innistæða sem Vinstri grænir eiga eftir hjá baklandi sínu brennur hratt 
upp. 

Veiðgjaldafrumvarpið reyndist Vinstri grænum dýrkeypt. Það birti 
mynd af veikum flokki í vondum aðstæðum og skjótt gæti dregið til tíð-
inda í landsmálunum og ekki ósennilegt að kjörtimabilið verði í styttra 
lagi.

Björgvin G. Sigurðsson.

LEIÐARI
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Lífsnautnin frjóa eftir norska 
metshöluhöfundinn Anne 
B. Ragde er komin  út. Hér 

er á ferð fimmta bókin í fjölskyldu-
sögunni sem hófst í Berlínarösp-
unum og vinsæl sjónvarpsþáttaröð 
var gerð eftir. 

Torunn fer að vinna hjá Margido 
föðurbróður sínum og læra útfarar-
stjórn, honum til mikillar gleði.

Á sama tíma er hún að gera upp 
gamla húsið á Neshov. Tormod 
gamli, maðurinn sem hún kallar afa, 
er ánægður á hjúkrunarheimilinu en 
varnarlaus gegn minningunum sem 
sækja að honum og þverneitar að 
heimsækja Torunni. Á Neshov lifði 

hann djúpa niðurlægingu og vill 
aldrei sjá þann stað aftur. Í Kaup-
mannahöfn er Erlend líka að gera 
upp hús; hann sér um endurreisn 
æskuheimilis Krumme þar sem þeir 
ætla að setjast að með börnunum 
sínum þremur og barnsmæðrum.

LÍFSNAUTNIN FRJÓA er 
fimmta bókin í fjölskyldusögunni 
sem hófst í Berlínaröspunum og 
vinsæl sjónvarpsþáttaröð var gerð 
eftir. Anne B. Ragde er einn mesti 
metsöluhöfundur Norðmanna og 
bækur hennar njóta vinsælda víða 
um heim.

Silja Aðalsteinsdóttir þýddi. Mál 
og menning gefur út.

Lífsnautnin frjóa
Eftir Anne B. Ragde einn mesta metsöluhöfund 
norðmanna kemur út hjá Máli og menningu

Gengið var frá ráðningu Ólínu 
Þorleifsdóttur í stöðu skóla-
stjóra Grunnskólans í Þor-

lákshöfn á fyrsta bæjarstjórnarfundi 
nýrrar bæjarstjórnar. Ólína býr í 
Þorlákshöfn ásamt manni sínum og 
þremur dætrum. Hún er mikil fjöl-
skyldumanneskja og hefur mikinn 
áhuga á að fylgja dætrunum eftir í 
þeirra áhugamálum.

Ólína býr yfir mikilli reynslu á 
sviði menntamála og starfaði hún sem 
kennari við grunnskólann frá 1998 
til 2010, þá var hún ráðin sem að-
stoðarskólastjóri við Kópavogsskóla. 
Þar vann hún til 2014 en þá kom hún 
aftur ,,heim“ og hóf störf hjá Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesinga. Þar var 
hún til ársins 2016 en þá tók hún við 
aðstoðarskólastjórastöðunni af Jóni 
Sigurmundssyni. 

Ólína hefur lokið B.Ed námi í 
kennslufræðum, M.ed í menntun-
arfræði með áherslu á stjórnun og 
diplómu í sérkennslufræðum.

Ólína tekur við góðu búi af forver-
um sínum, þeim Halldóri Sigurðssyni 
og Guðrúnu Jóhannsdóttur. Guðrún 
sem starfaði sem skólastjóri síðustu 3 
ár sagði starfi sínu lausi í vor.

www.olfus.is

„Það þarf mikla 
og einbeitta 

pólitíska afneitun 
til að sjá ekki þau 
skilaboð sem fyrrum 
kjósendur flokksins 
skrifuðu í skýin fyrir 
Vinstri græna.

„Margt oft 
hefur keyrt 

um þverbak í 
óþverranum. Svip-
aðar svívirðingar 
mátti forstjóri 
Barnaverndar-
stofu þola þar sem 
einstaka þing-
menn fóru langt 
yfir öll velsæmis-
mörk.

Ásmundur Friðriksson, alþingismaður, gerir upp þingveturinn.

Er vilji til að 
gera þingið betra?

Ólína ráðin skólastjóri 
Grunnskólans í Þorlákshöfn



Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040



23.júní
SELFOSS - AB (11:00-14:00)
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Á Jónsmessuhátíðinni á Eyrar-
bakka er margt um að vera eins 
og venjulega. Í Félagsheimilnu 

Stað verður opnuð athyglisverð sýning 
og sú eina sinnar tegundar hér á landi: 

Drög að Fangelsisminjasafni 
Íslands 
Það er við hæfi að hún sé sett upp á 
Eyrarbakka en þar er elsta starfandi 
fangelsi landsins, Litla-Hraun. Á 
næsta ári stendur svo til að minnast 90 
ára afmælis Litla-Hrauns með tilheyr-
andi hætti. 

Safn í mótun
Um nokkurt skeið hefur ýmsum mun-
um sem tengjast sögu fangelsa verið 
safnað. Þar hafa komið við sögu ýms-
ir áhugasamir einstaklingar eins og 
fangaprestur, fangaverðir og aðrir er 
að fangelsismálum koma. Vonast er 
til að fleiri leggi málinu lið og með því 
fáist fleiri munir til safnsins 

Minjasaga fangelsi er merkileg 
saga og verður að halda henni til 
haga. Henni hefur lítið verið sinnt 
en þó eru til ýmsir gamlir munir sem  
tengjast henni og eru m.a. í vörslu 
Þjóðminjasafns. Byggðasafn Árnes-
inga geymir og nokkra muni. 

En eins og í allri safnasögu hafa 
margir munir farið forgörðum því 
menn hafa ekki áttað sig á safngildi 
þeirra. Það er til dæmis miður að öll-
um rimlum sem voru fyrir gluggum 
Litla-Hrauns hafi verið fargað á sínum 
tíma. Margir eru þeir er muna þung-
búinn rimlasvip á elsta húsi Litla-
-Hrauns og nú eru það aðeins ljós-
myndir sem geyma þann svip. 

Sagan í ljósmyndum
Ljósmyndir hafa líka sögu að segja 
eins og öllum er kunnugt um. Margar 
myndir eru til af fangelsishúsunum 
að utan og hafa þær birst í blöðum 
og tímaritum á undanförnum áratug-
um. Það eru merkar heimildir sem 
segja sína sögu. Frumgerðir þeirra 
mynda eru margar hverjar til en aðrar 
ekki. Prentgæði voru misjöfn á árum 
áður og myndirnar margar hverj-
ar býsna dökkar og stórkornóttar. 
Þau sem hugsanlega kynnu að hafa 
í fórum sínum myndir af til dæmis 
Litla-Hrauni og Kvíabryggju – svo 
dæmi séu nefnd – og vettvangi þeirra 
frá því hér á árum áður myndu gera 
Fangelsisminjasafninu mikinn greiða 
með því að hafa samband við það svo 

hægt væri að taka afrit af myndun-
um. Þarflaust er að taka það fram á 
farsímamyndatíma líðandi stundar að 
myndavélar voru svosem ekki á hverju 
strái hér fyrrum og meira mál að taka 
myndir en nú. En mikil vinna bíður 
við að kemba tímarit og dagblöð í leit 
að myndum með aðstoð timarit.is, 
ljósmyndadeildar Þjóðminjasafnsins 
og fleiri aðila. 

Saga fangelsa gerð sýnileg
Með fangelsisminjasafni er stefnt að 
því að gera minjasögu fangelsa hátt 
undir höfði. Hversdagslegir gripir úr 
fangelsislífinu segja sögu hvort sem 
það er nú lyklaspjald, klefanúmer eða 
gömul fangavarðahúfa. Eins munir 
sem fangar hafa búið til í afplánun. 
Allt segir sína sögu. Endurspeglar 
hversdagslegt líf innan veggja fang-
elsanna og gefur til kynna hvað fangar 
hafa haft fyrir stafni og verið að hugsa. 
Sömuleiðis varpar þessi saga ljósi á 
störf fangavarða og aðbúnað allan. 
Einnig segir fangelsissagan frá tengsl-
um byggðarlaga við fanga og fangelsi 
þar sem fangelsi voru sett niður eins 
og á Kvíabryggju, Sogni – og á á sín-
um tíma á Bitru. Svo ekki sé talað um 
Litla-Hraun á Eyrarbakka sem er nú 
einn stærsti einstaki vinnustaðurinn í 
sveitarfélaginu Árborg. Á sínum tíma 
voru allir ekki sáttir við að fangelsi 
væri sett niður í túnfót byggðarinnar. 
En það hefur nú breyst. 

Fangelsisminjasagan segir og  frá 
því hvaða aðstæður hið opinbera bauð 
föngum upp á sem og starfsmönnum 
fangelsa. Þær aðstæður voru auðvitað 
misjafnar frá einu tímabili til annars. 
Í þessum aðstæðum speglaðist og 
viðhorf samfélagsins til brotamanna 
og þeirra kjara sem það taldi þeim rétt 
mátuleg á hverri tíð. 

Hellusteypuvél og f leiri gripir
Þeir gripir sem safnað hefur verið eru 
flestir litlir um sig en engu að síður 
merkir. Fangelsisminjasafnið kallar 
nú eftir gripum og öllu því sem tengist 
minjasögu fangelsa og ætti heima í 
safninu. Margt leynist víða, það vita 
allir. Fólk er hvatt til að leggja safninu 
lið í söfnun á munum og hafa sam-
band. Hver gripur, smár sem stór, er 
kærkominn. 

Í fangelsunum sjálfum er að finna 
ýmsa gripi sem þurfa að koma í safnið 
þá fram líða stundir. 

Dæmi um safngrip sem enn er til 

og væri kjörinn í safnið enda þótt fyr-
irferðamikill sé og fer seint í glerskáp 
(!), er hellusteypuvél sem keypt var 
fyrir Litla-Hraun í forstjóratíð Helga 
Gunnarssonar á áttunda áratug síð-
ustu aldar – hann var forstjóri Litla-
-Hraun 1974-1982. Hún segir merka 
sögu – eldri vélar eru týndar og úr sér 
gengnar. Í nokkra áratugi var steypu-
vinna aðalvinnan á Litla-Hrauni. 
Steyptar voru gangstéttarhellur, hol-
steinar, millisteinar og netasteinar. 
Þetta var erfiðisvinna og fangarn-
ir reyndu á sig sem var gott en nýja 
hellusteypuvélin létti undir með þeim. 
Í tengslum við netasteinana voru 
smíðaðir auðkennisjárnstimplar með 
auðkennum (skráningarnúmerum) 
báta og þrykkt ofan í blauta steypuna. 
Safnið á slíka stimpla. 

En gripi vantar til dæmis úr Kópa-
vogsfangelsinu og fleiri úr Hegningar-
húsinu og Akureyrarfangelsinu. Eins 
frá Kvíabryggju. Söfnun er á byrjunar-
stigi eins og sjá má.

Drög að fangelsisminjasafni 
sýnd í Reykjavík
Drög að fangelsisminjasafni voru fyrst 
sýnd opinberlega í Grensáskirkju í 
Reykjavík einfaldlega  vegna þess að 
fangaprestur er þar með skrifstofu-
aðstöðu. Fordyri kirkjunnar er ágæt-
ur sýningarsalur og þar hafa ýmsar 
sýningar verið uppi við á umliðnum 
árum. Sýningin stóð yfir þar frá 12. 

maí og allt til 19. júní. Fjöldi fólks fer 
um kirkjuna á degi hverjum í ýms-
um erindagjörðum og skoðaði meðal 
annars sýninguna. Hún vakti tölu-
verða athygli og fólk hafði iðulega á 
orði að hún væri athyglisverð og það 
hefði ekki leitt hugann að þessum 
ramma fangelsa sem munir og myndir 

safnsins reyna að varpa ljósi á. Það er 
enda skiljanlegt þar sem veröld fang-
elsi er flestu fólki ókunn (sem betur 
fer má segja!) þrátt fyrir að vera þó 
nokkuð oft í fréttum. Afbrotamál er 
efnisflokkur sem fjölmiðlar eru býsna 
duglegir við að segja frá og sérstaklega  
ef afbrotin eru alvarleg og átakanleg. 

Séra Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar í 25 ár, við opnum sýningarinnar í Grensáskirku þan 12. maí sl.

Alþýðublaðið þann 10. apríl 1946 að segja furðulegar fréttir af Litla-Hrauni. 

Nýtt safn sýnt á 
Stað á Eyrabakka

Séra Hreinn og nokkrir fangaverðir 
af Litla-Hrauni sem voru við opnun 
sýningarinnar í Grensáskirkju þann 12. 
maí sl. Talið frá vinstri: Ingvar Magnús-
son, séra Hreinn S. Hákonarson, Björn 
Ingi Bjarnason, Friðrik Sigurjónsson, 
Sigurbjörn Tryggvi Gunnarsson, 
Jóhann Páll Helgason, Guðmundur 
Magnússon og Hafsteinn Jónsson.
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Hvar á Fangelsisminjasafn 
Íslands heima?
Sumir hafa sagt að fangelsisminjasafn 
eigi heima í Hegningarhúsinu í Reykja-
vík sem stendur við Skólavörðustíg 9. 
Svo sannarlega er það sögufrægt hús 
og byggt sem fangelsi og dómhús, 
þinghús og ráðhús á sínum tíma; bæj-
arþingsalurinn var á efri hæðinni og 
þar voru reyndar bæjarstjórnarfundir 
haldnir frá 1873-1903. Það var reist í 
Skólavörðuholtinu og þó undarlega 
hljómi þá var kvartað undan því á sín-
um tíma að það væri alltof langt frá 

miðbænum, eða kvosinni! Önnur er 
nú raunin í dag – þetta kallast í raun 
á við Hólmsheiðarfangelsi sem er að 
sönnu all langt frá miðbæ Reykjavíkur 
svo ekki sé meira sagt. En Hegningar-
húsið stendur nú á einni dýrustu lóð 
borgarinnar og óbyggt svæði bakatil 
við húsið er verðmætt á húsþéttingar-
tímum sem og kannski endranær. 
Dómssalurinn í húsinu er friðaður. 
Ólíklegt verður að teljast að svo dýrt 
húsnæði verði lagt undir safn – af 
hvaða tagi svo sem það væri. Því hefur 
reyndar verið fleygt að þar væri heppi-

legt að opna svokallað refsivörslusafn 
sem tæki til allra þeirra þátta hins op-
inbera kerfis sem hafa með refsimál 
og viðurlög að gera. Hætt er við að 
fangelsissagan myndi bera þar skarð-
an hlut frá því borði þar sem svo um-
fangsmikil saga yrði rakin.

Á Eyrarbakka er að finna nokkur 
söfn af ólíkum toga. Þar er náttúrlega 
fyrst að nefna Byggðsafn Árnesinga, 
sjálft Húsið er safn út af fyrir sig, Sjó-
minjasafn, Konubókasafn, stofnað 
var félagið Prentsögusetur og hef-
ur verið rætt um að koma því fyrir á 
Eyrarbakka, Þuríðarbúð á Stokkseyri 
og Rjómabúið á Baugsstöðum er svo 
ekki langt undan. Eyrarbakki er því 
sannarlega safnastaður og ætti að efla 
þann þátt staðarins og vekja athygli 
á honum. Sjálfur er svo Eyrarbakki 
mikill og merkur sögustaður eins og 
menn vita. 

Litla-Hraun á Eyrarbakka er elsta 
starfandi fangelsi landsins. Hér ber allt 
að einum og sama brunninum. Eyrar-
bakki væri því kjörinn staður fyrir 
safnið. Allar hugmyndir um húsnæði 
undir safnið eru vel þegnar.

Tímamót
Stundum er sagt að orð séu til alls 
fyrst. Það er rétt út af fyrir sig. Fyrir 
nokkrum árum var vakin athygli á 
nauðsyn þess að koma á fót fangels-
isminjasafni. En orðum verða líka að 
fylgja athafnir. Þessi drög að fangels-
isminjasafni eru því mikilvæg og sýna 
hvað hægt er að gera. Á stuttum tíma 
hafa furðu margir munir safnast og 
margvísleg gögn. Það hefur verið mik-
il hvatning og fyrir það er þakkað af 
alhug. Auk þess hefur áhugi á málinu 
vaknað hjá mörgum.

Safnhugmyndin er í raun gras-
rótarstarfsemi nú um stundir og eru 
allir áhugasamir boðnir velkomnir til 
starfa í því óslegna grasi!

Það eru tímamót þegar drögum að 
Fangelsisminjasafni Íslands er ýtt úr 
vör með formlegum hætti. Vonandi 
tekst vel til með safnið og því auðnist 
með styrk góðra manna og síðar meir 
með fulltingi opinberra aðila að varð-
veita menningarverðmæti sem lítill 
gaumur hefur verið gefinn. Fangels-
issaga er nefnilega hluti af sögu lands 
og lýðs. 

Séra Hreinn S. Hákonarson, 
fangaprestur Þjóðkirkjunnar.

Skaftárhreppur

Frábær tækifæri í Skaftárhreppi fyrir drífandi 
og metnaðarfulla einstaklinga

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu
Laust er til umsóknar framtíðarstarf skólastjóra Kirkjubæjarskóla 
á Síðu sem staðsettur er á Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarskóli 
er grunnskóli fyrir 1.-10. bekk með nemendur úr öllu sveitar-
félaginu. Nemendafjöldi skólaárið 2017-2018 er 43 og miðast 
samkennsla árganga við fimm námshópa. Aðstaða til íþróttaiðk- 
unar er til mikillar fyrirmyndar ásamt því sem skólinn á í mjög 
góðu samstarfi við Héraðsbókasafnið sem er í sama húsi. 
Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni og samvinna. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.kbs.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferli er á www.klaustur.is. 

Grunnskólakennarar
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla á síðu næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. sjónlist/hönnun og smíði ásamt 
sérkennslu. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Upplýs- 
ingar veitir Kjartan Kjartansson skólastjóri s: 865-7440. Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið skolastjori@klaustur.is eða í pósti 
merktar Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á www.kbs.is. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. Framundan eru spennandi verkefni 
m.a. vinna við nýtt aðalskipulag ásamt margvíslegum uppbygg- 
ingaráformum á ýmsum sviðum í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra. Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli er á  
www.klaustur.is 

Heilsuleikskólinn Kæribær 
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa 
á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjar- 
klaustri. Heilsuleikskólinn Kæribær er í örum vexti og verður í 
haust tveggja deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Um er að ræða störf deildarstjóra/
staðgengil leikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á http://kaeribaer.
leikskolinn.is/. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri á 
leikskoli@klaustur.is eða í síma 487-4803. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins og 
býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir 

fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjölskylduvænt 
með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 170 manns. Á 
Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu s.s. 
verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, bókasafn, kaffihús 
og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er að finna glæsilegt 

íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

Skaftárhreppur

Frábær tækifæri í Skaftárhreppi fyrir drífandi 
og metnaðarfulla einstaklinga

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu
Laust er til umsóknar framtíðarstarf skólastjóra Kirkjubæjarskóla 
á Síðu sem staðsettur er á Kirkjubæjarklaustri. Kirkjubæjarskóli 
er grunnskóli fyrir 1.-10. bekk með nemendur úr öllu sveitar-
félaginu. Nemendafjöldi skólaárið 2017-2018 er 43 og miðast 
samkennsla árganga við fimm námshópa. Aðstaða til íþróttaiðk- 
unar er til mikillar fyrirmyndar ásamt því sem skólinn á í mjög 
góðu samstarfi við Héraðsbókasafnið sem er í sama húsi. 
Einkunnarorð skólans eru kærleikur, bjartsýni og samvinna. 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á www.kbs.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferli er á www.klaustur.is. 

Grunnskólakennarar
Grunnskólakennara vantar í Kirkjubæjarskóla á síðu næsta 
skólaár.  Kennslugreinar eru m.a. sjónlist/hönnun og smíði ásamt 
sérkennslu. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí n.k. Upplýs- 
ingar veitir Kjartan Kjartansson skólastjóri s: 865-7440. Tekið er 
á móti umsóknum á netfangið skolastjori@klaustur.is eða í pósti 
merktar Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjarklaustur. 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á www.kbs.is. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. Framundan eru spennandi verkefni 
m.a. vinna við nýtt aðalskipulag ásamt margvíslegum uppbygg- 
ingaráformum á ýmsum sviðum í sveitarfélaginu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra. Umsóknarfrestur er til 18. júní n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferli er á  
www.klaustur.is 

Heilsuleikskólinn Kæribær 
Leitað er eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingum til starfa 
á Heilsuleikskólann Kærabæ sem er staðsettur á Kirkjubæjar- 
klaustri. Heilsuleikskólinn Kæribær er í örum vexti og verður í 
haust tveggja deildar leikskóli með heilsdagsrými fyrir börn á 
aldrinum eins til sex ára.  Um er að ræða störf deildarstjóra/
staðgengil leikskólastjóra, deildarstjóra og leikskólakennara. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á http://kaeribaer.
leikskolinn.is/. Umsóknarfrestur er til 1. júní n.k.  
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Sigurðardóttir leikskólastjóri á 
leikskoli@klaustur.is eða í síma 487-4803. 
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Starf skólastjóra tónlistarskólans  
í Skaftárhreppi 

Laust er til umsóknar starf skólastjóra tónlistarskólans í Skaf-
tárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2018. 
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja upp öflugt 
tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf organista í hlutas-
tarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli sem getur hentað samh-
liða starfi tónlistarskólastjóra. Umsóknarfrestur er til og með 18. 
júní n.k. Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má 
finna á www.klaustur.is
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lega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, 
bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er 
að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Ingvar Magnússon 
skoðar gögn um 
fangaflutninga.

Elsta húsið á Litla-Hrauni er teiknað af Guðjóni Samúelssyni frá Eyrarbakka. Mynd frá 1978. 

Rifjuð upp skondin atvik sem verða hluti af sögunni. F.v.: Séra Hreinn S. Há-
konarson, Jóhann Páll Helgason, Sigurbjörn Tryggvi Gunnarsson og Guðmundur 
Magnússon.

Auðkenni báts ÁR 35 vegna neta-
steina framleiddir á Litla-Hrauni.

Nokkrir munir 
á sýningunni í 
Grensáskirkju.

Suðri , héraðsfréttablað, 
kemur næst út  
fimmtudaginn 21. júní.
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GRÆNT ALLA LEIÐ Á dögunum fór unglingastig 
Barnaskólans á  Eyrarbakka 
og Stokkseyri  í Hallskot og 

vann þar vorverkin; grisjun, hreinsun 
svæðis og fleira. 

Barnaskólinn gerði samning við 
Skógræktarfélag Eyrarbakka vorið 
2017 og og var hann tvíþættur, annars 

vegar að vinna að hreinsun á vorin og 
hins vegar útplöntun að hausti. Gleði 
og glaumur var í Hallskoti og ekki 
skemmdi fyrir að nemendur leikskól-
anna mættu á svæðið ásamt foreldrum 
og starfsfólki.

www.arborg.is

Ný álma hefur verið opnuð á Hótel Örk 
í Hveragerði. Með henni bætast 78 her-
bergi við hótelið og hafa 50 verið tekin í 

notkun. Stefnt er að því að nýja álman verði kom-
in í fulla notkun um næstu mánaðamót.

Jakob Arnarson, hótelstjóri á Hótel Örk, segir 
að eftir stækkunina séu alls 157 herbergi á hótel-
inu. Það stækki um 3.200 fermetra og verði alls 

8.700 fermetrar, að því er fram kemur í umfjöllun 
um stækkun Arkar í máli og myndum í Morgun-
blaðinu í dag.

Ásgeir Ásgeirsson, arkitekt hjá T.ark arki-
tektum, teiknaði viðbygginguna. Hann hefur 
jafnframt teiknað nýtt útlit á veitingastað og ráð-
stefnusal í gömlu byggingunni.

Ný álma á 
Hótel Örk

Vorverkin í BES

Sjómannadagsráð hefur selt 
fasteignir sínar við Stofusund 
1 í Hraunborgum í Grímsnesi 

en til þeirra heyra þjónustumiðstöð, 
sundlaug og tjaldstæði, auk orlofshúsa 
félagsins við Húsasund. Landareignin 
sem slík verður eftir sem áður í eigu 
Sjómannadagsráðs.

Nýir eigendur og rekstraraðil-
ar fasteignanna eru þau Drífa Björk 
Linnet og Haraldur Logi í Búðasundi 
(Vacation in Iceland ehf) sem tóku 
formlega við rekstrinum þann 9. maí. 
Þau gera ráð fyrir óbreyttum rekstri 
enda þótt einhverjar áherslubreytingar 
verði í því skyni a efla þjónustuna enn 
frekar í þágu viðskiptavina á svæðinu. 

Með sölu eigna sinna a svæðinu 
hyggst Sjómannadagsráð framvegis 
aðeins gegna hlutverki landeiganda og 
lóðarleigusala á frístundahúsasvæð-
inu í Hraunborgum.

Sjómannadags-
ráð selur fast-
eignir sínar í 
Hraunborgum



KLÁR TIL AFHENDINGAR !

SPORTSMAN
 570 TOURING SP

2.050.000 kr.- 4.050.000 kr.-2.650.000 kr.- 3.750.000 kr.-

SPORTSMAN 6X6 
 BIG BOSS 570 LE

RZR 64” 
 XP TURBO

GENERAL 1000 EPS
        Deluxe

WWW.STORMUR.IS

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Forystu-flekkur og 
fleiri sögur er fal-
legt safn af sam-

skiptum manna og dýra. 
Bókin kom fyrst út árið 
1950 en hefur verið ófáan-
leg um áratuga skeið. 

Hér er á ferðinni ein-
stæður gluggi inn í gamla 
bændasamfélagið og hina 
rómantísku náttúrusýn 
þar sem saman fóru nytj-
ar af búpeningi og virðing 

fyrir hverju dýri sem 
fullveðja einstaklingi. 
Slík sýn er lærdómsrík 
og mikilvægt innlegg 
í dýraverndarumræðu 
samtímans.

Einar E. Sæmund-
sen (1885-1953) 
skógarvörður valdi 
sögurnar.

Forystuflekkur er 
bók sem hentar öllum 
aldurshópum. 

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

Kim Leine hlaut Bókmennta-
verðlaun Norðurlandaráðs 
fyrir Spámennina í Botn-

leysufirði sem var afar vel tekið af 
íslenskum lesendum þegar hún kom 
út í þýðingu Jóns Halls Stefánssonar 
haustið 2015. Kalak sem Jón Hallur 
hefur nú þýtt er ekki síður athyglisvert 
verk og jafnframt til skilningsauka á 
Spámönnunum og Morten Falk, aðal-
persónu þeirrar bókar.

Kalak er skáldævisaga. Við 
kynnumst ungum manni sem alinn er 
upp í samfélagi Votta Jehóva í norskri 
sveitabyggð, samfélagi þar sem hinn 
drottnandi og refsandi Guð er alltu-
mlykjandi. Tákn frelsisins er samkyn-
hneigður faðir drengsins sem hefur 
yfirgefið fjölskylduna og haldið til 
Kaupmannahafnar.

Sextán ára hefur Kim fengið nóg 
og strýkur til föður síns, en fer þar 
úr öskunni í eldinn. Sem útskrifaður 

hjúkrunar-
f r æ ð i n g u r 
flýr sögu-
hetjan Dan-
mörku og 
sköm m i n a 
sem hann 
hefur þegið í föðurarf.

Kim sest að á Grænlandi ásamt 
fjölskyldu sinni og stór hluti bókar-
innar er lýsing á lífinu þar. Hann lærir 
mál heimamanna og ávinnur sér að 
vera kallaður „kalak“ sem er öðrum 
þræði skammaryrði þótt upprunaleg 
merking orðsins sé gegnheill Græn-
lendingur. Við sögu koma skrautleg og 
fjölbreytileg störf hjúkrunarfræðings 
í grænlenskum byggðum. En einnig 
misfriðsamar ástkonur, veiðiferðir og 
barferðir. Í sögulok lyfjamisnotkun, 
uppgjöf og brottrekstur. 

Forystu-Flekkur og  
fleiri sögur fáanleg á ný

Bókin Kalak er  
komin út í kilju

98 keppendur voru skráðir 
til leiks á Vormót HSK 
í frjálsum íþróttum sem 

haldið var á Selfossvelli miðviku-
dagskvöldið 30. maí sl. Mótið átti 
upphaflega að fara fram 19. maí en 
var frestað vegna veðurs. Mótinu var 
svo aftur frestað 29. maí, en mikið 
rok var á vellinum og ljóst að hlaup 
og stökk hefðu ekki verið lögleg. 
Mótið fór svo fram í ágætu vorveðri, 
en reyndar voru ekki öll hlaup og 
stökk lögleg vegna of mikils vinds, 
sem má vera allt að 2 metrar á sek-
úndu.

Tvö HSK met voru sett á mótinu, 
en Hildur Helga Einarsdóttir úr 
Umf. Selfoss tvíbætti HSK metið í 
spjótkasti í flokki 16 – 17 ára með 
500 gr. spjóti.   Hún kastaði í fyrstu 
tilraun 41,90 metra og bætti þar emð 
ársgamalt met Helgu Margrétar Ósk-
arsdóttur um rúma tvo metra. Hún 
setti svo annað met síðar í kastserí-
unni, þegar hún kastaði 42,13 metra. 
Hildur vann til gullverðlauna í spjót-
kastinu.

Keppendur af sambandssvæði 
HSK unnu fimm aðrar greinar á 
mótinu, en boðhlaupsveitir Selfoss 
unnu bæði í karla- og kvennaflokki. 
Thelma Björk Einarsdóttir Selfossi 
vann tvær greinar í kvennaflokki, 
kastaði sleggjunni 39,44 metra og 
kúlunni 12,35 metra.  Þá sigraði Ingi-
björg Hugrún Jóhannesdóttir Selfossi 
í 800 m hlaupi kvenna á 2;59,89 mín.

Þess má geta að Sindri Freyr Seim 
Sigurðsson Umf. Heklu hljóp á 11,74 
sek. í 100 metra hlaupi, sem er betri 
tími en gildandi HSK met í hans 

flokki, en meðvindur var 
aðeins of mikill.

Heildarúrslit eru á  www.
fri.is  og myndir frá mótinu 
má sjá á www.hsk.is.

 Víða mikil og 
skemmtileg dagskrá 
í Hreyfiviku UMFÍ á 
Suðurlandi
Það var víða mikil og 
skemmtileg dagskrá í 
Hreyfiviku UMFÍ á Suður-
landi í síðustu viku. Við-
burðirnir voru margir og 
fjölbreyttir og fundu flestir 
sem tóku þátt eitthvað við sitt hæfi. 
Það er einmitt markmið Hreyfiviku 
UMFÍ að fólk finni sína uppáhalds 
hreyfingu og stundi hana reglulega.

Þetta er sjöunda árið sem UMFÍ 
stendur fyrir Hreyfivikunni en það 
eru boðberar hreyfingar víða um 
land sem smita gleðina út frá sér 
og hrífa þátttakendur með sér. Boð-
berarnir eru drifkrafturinn og hafa 
gríðarlega jákvæð áhrif á aðra. Án 
þeirra væri Hreyfivikan ekki til.

Heilsueflandi samfélag í Blá-
skógarbyggð tók þátt í vikunni í ár 
af fullum krafti og bauð upp á við-
burði víða í sveitarfélaginu með að-
stoð dyggra boðbera. Þar á meðal 
er fjallahjólaferð á Laugarvatni en í 
henni veitti Smári Stefánsson grunn-
fræðslu um fjallahjólatækni.  Sjó-
mannafélags Laugarvatns  bauð í 
vikunni upp á bátsferðir þar sem 
þátttakendur fengu að taka í árar og 
njóta blíðunnar á vatninu.

Ungmennafélagið Framtíðin 

bauð upp á glæsilega dagskrá alla 
dagana í Hreyfivikunni og fjölbreytn-
in var mikil. Allt frá ruslatínslu yfir 
í haf jóga á ströndinni með gong 
slökun. Einnig var fjölbreytt dagskrá 
á Kirkjubæjarklaustri, Hvolsvelli, 
Hellu, Flúðum og fleiri stöðum. 

Þau eru líka mörg sem hafa áhuga 
á ljósmyndun úti í náttúrunni. Það 
getur verið vandi. Ívar Sæland ljós-
myndari leysti úr vanda þeirra en 
hann bauð upp á  ljósmyndagöngu 
og kenndi áhugasömum grunntækni 
við ljósmyndun úti við. Viðburður-
inn var frábær og sýnir og sannar að 
það rúmast allt í Hreyfiviku UMFÍ. 
Ívar sameinaði líka það sem Hreyfi-
vikan gengur út á, að gera hreyfingu 
skemmtilega svo fólk njóti hennar. 
Ívar bætti hér gagnseminni við enda 
má búast við að þátttakendur gangi 
nú út um allar koppagrundir með 
myndavélina á lofti og njóti útiver-
unnar um leið.

Hildur Helga setti 
met á Vormóti HSK
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Klausturhald á Íslandi hófst 
með stofnun klausturs í Bæ 
í Borgarfirði árið 1030. Sam-

tals voru þrettán klaustur stofnuð á 
fjórtán stöðum á kaþólsku tímaskeiði 
hérlendis en því síðasta var kom-
ið á fót á Skriðuklaustri árið 1493. 
Klaustrin urðu ásamt biskupsstólun-
um að umsvifamestu kirkjulegu stofn-
unum í landinu fram til siðaskipta. 
Þá var þeim lokað og kaþólsk trú 
bönnuð með lögum. Klausturhald féll 
í gleymsku og minjar eftir klaustrin 
týndust. 

Sýningin byggir á rannsókn 
Steinunnar Kristjánsdóttur, prófessors 
í fornleifafræði við Háskóla Íslands og 
Þjóðminjasafn Íslands. Í rannsókninni 
var leitað að hvers kyns vísbendingum 
um klausturhald í landinu frá 1030–
1554. Notaðir voru jarðsjármælar til 
að kíkja undir svörðinn og könnunar-
skurðir grafnir þar sem vísbendingar 
sáust. Leitað var að klausturgripum 
í söfnum og kirkjum og að klaustur-
plöntum, rústum og örnefnum úti á 
vettvangi. Heimildir voru lesnar, jafnt 
fornbréf sem þjóðsögur, auk þess sem 
farið var yfir kort og ljósmyndir.

Steinunn kynnir einnig rann-
sókn sína í samnefndri bók:  Leitinni 
að klaustrunum –  klausturhald á 
Íslandi í fimm  aldir, sem Sögufé-

lag gaf út í samstarfi við Þjóðminja-
safn Íslands árið 2017. Þá bók má 
skoða sem sjálfstætt framhald af 
fyrri bók  Steinunnar:  Sögunni af 
klaustrinu á Skriðu  árið  2012. Báð-
ar þessar bækur voru tilnefndar til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
og Fjöruverðlaunanna í flokki fræði-
rita og til Viðurkenningar Hag-
þenkis, félags höfunda fræðirita og 
kennslugagna.  Sagan af klaustrinu á 
Skriðu  hlaut Fjöruverðlaunin 2012 
og Leitin að klaustrunum – klaustur-
hald á Íslandi í fimm aldir hlaut Viður-
kenningu Hagþenkis 2017 og auk þess 
Bókmenntaverðlaun starfsfólks bóka-

verslana 2017.
Sýningin  Leitin að klaustrun-

um  var opnuð 26. maí 2018 kl. 14 í 
Horninu á 2. hæð Þjóðminjasafnsins. 
Sýningin er liður í hátíðarsýningaröð 
Þjóðminjasafns Íslands vegna 100 ára 
afmælis fullveldis Íslands og evrópska 
menningararfsársins 2018. Af þessu 
tilefni lánar Þjóðminjasafn Dana 
Þjóðminjasafni Íslands helgiskrín frá 
13. öld frá Keldum á Rangárvöllum. 
Skrínið verður til sýnis á grunnsýn-
ingu safnsins,Þjóð verður til – menn-
ing og samfélag í 1200 ár.

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga lokað
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í 
mörgun stærðum og litum. 
Sturtuveggur með væng, 
8mm hert öryggisgler.

15. júní. 
Myndasýning frá Héraðsskjalasafni 
Árnesinga: Gömlum ljósmyndum 
úr byggðarlaginu varpað upp á stóra 
tjaldið í Árnesi. Starfsmaður leiðir 
sýningargest í gegn um sýninguna 
og leitast verður við að nafngreina 
fólk og staði.
17:00 Brokk og skokk Skafholtsrét-
um—Hestar og menn etja
kappi í bráðskemmtlegri keppni. 
Skráning á facebook.
18:00 Skemmtdagskrá í Neslaug 
vegna 20 ára afmælis laugarinnar.
Pizzavagninn—Harmonikkuleik-
ur—Bíbí og Björgvin Franz troða 
upp.
16. júní.  Uppsprettugleði í 
Árnesi
10:30 Miðasala á Lotusýninguna 
hefst.

Uppspretuverð kr. 1000– gildir ekki 
með öðrum tlboðum.
11:00 Leikhópurinn Lotta—Gosi.
11:30-13:30 Sumargóðgæt úr 
sveitnni: Ljúfengur málsverður á
hlægilegu verði.
11:30 Bjástrað á bæjunum—sýning 
og sala á listmunum , munngæt og
ýmsum varningi.
12:00 Hoppukastali, lofboltar, Upp-
spretuþraut, lukkuhjól.
13:00 HM í fótbolta—Ísland-
-Argentna: Landsleikurinn sem
allir bíða efir verður sýndur á stóra 
tjaldinu.
13:30-16:30 Árnes-Café opið
15:00 Lokaathöfn

Leitin að klaustrunum 

Uppsprettan í  
Árnesi 15.-16. júní

Kristrún Steinþórsdóttir frá 
Oddgeirshólum handbolta-
kona og Dagur Fannar 

Einarsson frá Urriðafossi frjálsíþrótta-

maður eru íþróttafólk Flóahrepps fyr-
ir árið 2017 og voru heiðruð á Fjör í 
Flóa sl. helgi. 

Kristrún og Dagur Fannar 
íþróttafólk Flóahrepps

Lindex mótið 2018, 
knattspyrnumót fyrir 6. flokk 
kvenna fór fram á JÁVERK-

-vellinum á Selfossi fimmtudaginn 7. 
júní. Um 350 stelpur í yfir 50 liðum 
frá 12 félögum tóku þátt þetta árið 
og tókst vel til. Leikið var í 8 deildum 

og verðlaunað var fyrir 1. – 3. sæti í 
hverri deild ásamt því að tveir mark-
menn mótsins voru valdir og dregnar 
voru út frábærar landsliðslegghlífar 
frá Sportvörum og landsliðtreyja Ís-
lands fyrir HM

Lindex mótið haldið á Selfossi



Innbyggð geymsluhólf

Innfelldar krækjur

Sterkar iðnaðarkerrur
Sérstaklega öflugar og endingargóðar 
kerrur. Fáanlegar úr stáli eða áli 
og með mismunandi pallastærðir.

Flestar gerðir eru með:

- Verkfærakassa á drá�arbeislinu
- Rúma tvö samhliða Euro-bre�
- Hægt að nota sem flatvagn

Tækjakerrur
- Sterkbyggðar kerrur með sturtueiginleika
- Aðeins 12° halli þegar keyrt er uppá pallinn 
- Lágur þyngdarpunktur
Burðargeta allt að 2.835 kg.

Gæðakerrur fyrir öll tækifæri
- mikið úrval aukahluta

Frá
139.000,-

m/vsk

Fjöldi botns�fa

Aðeins 12° halli

Garð- og tómstundakerrur

- Lokuð hólf undir pallinum

Kerrur með frábæra aksturseiginleika sem
auðvelt er að geyma uppá enda.
Góð burðargeta og frábært úrval aukahluta
�l að auka notkunarmögleika kerrunnar.

Frá
389.000,-

m/vsk

Frá
1.069.000,-

m/vsk

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535-3500

Söluaðilar Motormax:

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

5. tölublað
4. árgangur

LANDSMÓT 
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018

#landsmot2018  •  www.landsmot.is     
facebook.com/landsmothestamanna
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TIL 15. JÚNÍ

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

18.900

Þann 9. júní sl. var tilkynnt 
um sigurvegara í prjóna-
samkeppninni Fullveldis-

peysan 2018. Úrslitin voru tilkynnt á 
prjónahátíðinni Prjónagleði sem fór 
fram á Blönduósi 8. - 10. júní sl. Krist-
jana Jónsdóttir frá Hvolsvelli sigraði í 
keppninni og var umsögn dómnefnd-
ar eftirfarandi:

1. verðlaun -  
Kristjana K. Jónsdóttir.

Umsögn dómnefndar:
Fallegt litasamspil; leikið með nátt-
úrulega gráa tóna íslensku ullarinn-
ar. Skýr skírskotun í sögu og náttúru 
landsins í fortið og nútíð. Snið sem 
hentar flestum, tilvalin til að nota við 
ýmis tilefni. Hentar báðum kynjum, 
fullorðnum samt sem börnum.

Frú Eliza Reid, forsetafrú Íslands, 
tilkynnti um sigurvegara í hátíðar-
kvöldverði Prjónagleðinnar.

Það var Textílsetur Íslands sem 
stóð að þessari hönnunarsamkeppni Í 
tilefni aldarafmæli sjálfstæðis og 
fullveldis Íslands þann 1. desember 
2018. Markmiðið var að draga fram 
samlíkingu á milli fortíðar og nútíðar 
í menningu og sögu lands og þjóðar 
með tilvísun til fullveldis Íslands.

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu  Prjónagleði og  facebook 
síðu hátíðarinnar.

Myndin af peysu Kristjönu er frá 
Prjónagleði.

www.hvolsvollur.is

Kristjana Jónsdóttir 
hannaði Fullveldis-
peysuna 2018

Nýr miði!


