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Tilvalinn

fyrir jóla−

dagatalið!

Silja og Oddný í forystu
Norðurlandaráðs

ykjavík býður upp á handunnin og
karLmannsbeLti úr hágæða Leðri.
p á mikið úrvaL af axLaböndum.

Nýr miði!

Forseti og varaforseti Norðurlandaráðs 2020, þær Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný Harðardóttir þingmenn Suðurkjördæmis.
Þær fara yfir verkefni vetrarins í samtali við Suðra og í aðsendri grein.

Ljósmyndari: Magnus Fröderberg/norden.org

Kostulegar
kindasögur

Hellarnir við Hellu

Guðmundur
kvaddur á N1

Leðurverkstæðið reykjavík á sér
Langa sögu en upphaf Þess má rekja
aLLt aftur tiL áranna fyrir seinna
stríð. árið 1937 hóf Það starfsemi
sína að víðimeL í reykjavík en í dag er
Það tiL húsa með versLun og
verkstæði að síðumúLa 33.

BELTI FRÁ
5.900 KR.

Sendum um allt land

AXLARBÖND FRÁ
4.900 KR.
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Sigrún Jónsdóttir
kjörin nýr forseti LÍS

S

igrún Jónsdóttir frá Selfossi var
kjörin forseti LÍS fyrir starfsárið
2019 - 2020 á fulltrúaráðsfundi
samtakanna þann 29. október. Sigrún
hefur gegnt hlutverki varaforseta LÍS
frá því í lok maí og á síðasta starfsári
var hún ritari samtakanna.

Sigrún er nemi í læknisfræði við
Háskóla Íslands og hefur síðastliðin ár
tekið virkan þátt í hagsmunabaráttu
stúdenta samhliða náminu.
Við óskum Sigrúnu til hamingju með
kjörið og þökkum henni um leið fyrir
vel unnin störf sem varaforseti.

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Silja Dögg Gunnarsdóttir ræðir við Suðra um þingið og verkefni vetrarins.

„Það verður nóg að
sýsla í vetur“
„Í
kjördæmavikunni
núna
í
október funduðum við þing
menn Suðurkjördæmis með sveita
stjórnarfólki í kjördæminu. Það sem
mest var rætt um á öllum fundunum
voru
hjúkrunarheimilismálin,
samgöngur, málefni Garðyrkjuskólans
í Ölfusi, miðhálendisþjóðgarður
og síðast en ekki síst sorpmálin.
Við tökum við þeim áherslum sem
við fáum frá sveitastjórnarfólki
og fylgjum þeim eftir gagnvart
ráðherrum og svo auðvitað inn í
fjárlagavinnuna,“ segir Silja Dögg um
efni kjördæmavikunnar.
En hver verða helstu málin á
komandi þingvetri, að hennar mati?
„Auðvitað eru fjárlögin alltaf stóra
málið, sem og heilbrigðismálin. En ég
held að nýr menntasjóður námsmanna
verði einnig áberandi í umræðunni,
kannski sérstaklega hjá unga fólkinu.
Margir menntamálaráðherrar hafa
gert tilraunir til að koma á nýju
styrkjakerfi stúdenta og hefur það
ekki tekist enn.
Nýtt frumvarp
Lilju Alfreðsdóttur er framsækið,
fjölskylduvænt og með jákvæðum
hvötum til þess að klára nám á
tilskildum tíma. Þá eru þau nýmæli
að hægt verður að taka óverðtryggð
námslán gott framfaraskref. Einnig
verður samgöngumálin eflaust mikið
rædd. Samgönguáætlunin felur í sér
að farið verði í fjölmargar aðkallandi
framkvæmdir vítt og breytt um
landið á næstu fimmtán árum.
Félagsmálaráðherra mun leggja fram
nokkur mál á næstunni er snúa að
umbótum á húsnæðiskerfinu og hann
er einnig að vinna að umfangsmiklum
umbótum á barnaverndarkerfinu í
heild sinni. Ég vona að öll þessi mál
fái góða og mikla umræðu þar sem
um gífurlega mikilvæga málaflokka
er að ræða. Við þurfum nefnilega að
gera meira að því að ræða mál sem
skipta máli og varast að gleyma okkur
í dægurþrasi.“
Hvaða mál hyggst þú leggja áherslu
á?
Ég er nýkomin af Norður
landaráðsþingi þar sem ég var kjörin
forseti Norðurlandaráðs fyrir árið

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

2020. Norræn samvinna verður því
ofarlega á blaði hjá mér á næsta ári.
Þar vinnum við hörðum höndum að
afnámi ýmissa stjórnsýsluhindrana
með það að markmiði að allir
Norðurlandabúar geti búið og

„

Hvað ber hæst í þinginu er þig
varðar?
„Á Alþingi hef ég þegar lagt fram
fimm mál sem öll eru komin til
meðferðar hjá þingnefndum. Fyrst
má nefna þingsályktun um mótun

Á Alþingi hef ég þegar lagt fram
fimm mál sem öll eru komin til
meðferðar hjá þingnefndum. Fyrst má nefna
þingsályktun um mótun efnahagslegra
hvata til að efla ræktun orkujurta á
Íslandi, númer tvö er þingsályktun um
upplýsingamiðlun í heimilisofbeldismálum,
númer þrjú ályktun um rétt þeirra barna
sem getin eru með aðstoð gjafakynfrumna,
að hafa sjálfstæðan lagalegan rétt til
að þekkja uppruna sinn, fjórða málið
varðar stefnumótun framhaldsnáms á
Suðurnesjum og fimmta málið mitt er
frumvarp um að haft verði eftirlit með
hættulegum barnaníðingum og þeir
skyldaðir til að sækja meðferð, eftir að
afplánun þeirra lýkur.“

starfað án vandkvæða, í öðru
norrænu ríki. Rauði þráðurinn í
formennskuáætlun okkar Íslendinga
2020 er að standa vörð um lýðræðið,
með áherslu á að falsfréttir og
upplýsingaóreiðu, standa vörð um
líffræðilegan fjölbreytileika, með
áherslu á hafið og þátttöku ungs
fólks og síðast en ekki síst norrænu
tungumálin, sem eru grundvöllur
þess að við getum átt í nánu samstarfi
og unnið að lausn mikilvægra mála
í framtíðinni. Þau verkefni og
mál sem lögð verða fram á árinu
í Norðurlandaráði og á vettvangi
norrænu ráðherranna, munu taka
mið af þessum áherslum okkar.“

efnahagslegra hvata til að efla ræktun
orkujurta á Íslandi, númer tvö er
þingsályktun um upplýsingamiðlun
í heimilisofbeldismálum, númer
þrjú ályktun um rétt þeirra
barna sem getin eru með aðstoð
gjafakynfrumna, að hafa sjálfstæðan
lagalegan rétt til að þekkja
uppruna sinn, fjórða málið varðar
stefnumótun framhaldsnáms á
Suðurnesjum og fimmta málið mitt
er frumvarp um að haft verði eftirlit
með hættulegum barnaníðingum og
þeir skyldaðir til að sækja meðferð,
eftir að afplánun þeirra lýkur. Þannig
að það verður nóg að sýsla í vetur og
verkefnin alltaf jafn fjölbreytt,“ segir
Silja Dögg að lokum.
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LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

NÝTT
Í LÚR

Dönsk
gæði

Danskt handverk
síðan 1939

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

leg
Stillan
m
rú

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

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

Flokkakerfi
framtíðarinnar
Umrót og pólarísering í stjórnmálunum
síðasta áratuginn hafa víða leitt til mikillar
uppstokkunar á flokkakerfum einstakra landa.
Hefðubundnu flokkarnir og hinir hófsamari
hafa víða tapað fylgi yfir á kantana til hægri og
vinstri þar sem popúlistar með einfaldar lausnir
við flóknum vandamálum vaða uppi. Þeir
gera út á ótta og fordóma, nærast á óvissu og
vonbrigðum tiltekinna þjóðfélagshópa sem hafa
borið skarðan hlut frá borði.

Aðstandendadagur
17. nóv. 2019
fyrir Ljósheima og
Fossheima kl. 14:00.
Góð dagskrá í boði.
Kristjana Stefáns og Svavar Knútur, Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU
og bræðurnir Svanur, Þröstur og Gummi.

Vitaskuld er erfitt að ráða í það hvernig flokkakerfi framtiðarinnar mun
líta út. Líkast til munu kjósendur og flokkar áfram skipast í einhverjum
mæli í fylkingar um ásinn til hægri og vinstri en margt annað mun hafa
þar áhrif. Ekki síst um það hve langt skal ganga í alþjóðlegri samvinnu
og í aðgerðum til verndar umhverfi og loftslagi.

„

Um leið og auðæfi heimsbyggðarinnar eru meiri en nokkru sinni fyrr
eykst ójöfnuður ár hvert. Ríkasta 1% hefur safnað að sér æ stærri skerf

Ójöfnuður og afleiðingar
hans, fátækt og afkomu
ótti, heilsuleysi andlegt og
líkamlegt, eru ástæður allra
helstu meinsemda samfélagsins
í nútímanum. Það eru
fullkomlega óásættanlegt að í
heimi auðs og allsnægta sé það
látið líðast að stór hluti fólks
skuli draga fram lífið við fátækt
og léleg efni.

Auðvitað verða svo veitingar í boði stjórnar Vinafélagsins.
Komið og eigið notalega stund með aðstandendum, vinum,
starfsmönnum og félögum í Vinafélaginu.

STJÓRN VINAFÉLAGSINS: BIRGIR, ESTHER, SÆDÍS, MARÍA, LÍSBET OG ÞORVARÐUR.

á meðan þeir lakast settu dragast áfram aftur úr. Efni ráða lífslíkum og
lífsgæðum í stóru og smáu. Afkomu og uppvexti barna og afkomenda,
menntun þeirra og aðstæðum.
Ójöfnuður og afleiðingar hans, fátækt, afkomuótti og heilsuleysi
andlegt og líkamlegt, eru ástæður allra helstu meinsemda samfélagsins
í nútímanum. Það eru fullkomlega óásættanlegt að í heimi auðs og
allsnægta sé það látið líðast að stór hluti fólks skuli draga fram lífið við
fátækt og léleg efni.
Í ljósi þessara staðreynda mun flokkakerfi framtíðarinnar líklega áfram
mótast af átökum um skiptingu takmarkaðra gæða og byrða. Auðlinda
og annarrar uppsprettu auðs. Það eru ýmsar leiðir til að jafna leikinn og
draga úr misskiptingunni. Ein af þeim eru öflugar eftirlitsstofnanir á borð
við Samkeppniseftirlit sem nú stendur til að laska og draga úr þróttinn
með nýrri löggjöf sem grundvallast á hugmyndafræði frjálslyggjunnar.
Hægri stefnan ræður ríkjum á Íslandi nú um stundir. Því er mikilvægt
fyrir flokka frjálslyndis og félagshyggju að stilla saman strengi og tefla
fram skýrum valkosti í aðdraganda næstu kosninga. Flokkum hefur
fjölgað og þeir hafa minnkað en ásinn sem skiptir þeim er áfram sá sami
í meginatriðum þó að ný verkefni bætist við. Frjálshyggja og félagshyggja
skipa fólki áfram í fylkingar þó flokkar skipti um nöfn og ásýnd.
Björgvin G. Sigurðsson
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Ég er svikari
Höfundar: Sif Sigmarsdóttir, Halla Sverrisdóttir þýddi
EF ÞETTA ER HEIMSENDIR – HVERJUM GETUR ÞÚ TREYST?
Dularfullar verur utan úr
geimnum hafa ráðist á jörðina og
virðast hafa sérstakan áhuga á að
safna til sín 14–19 ára krökkum.
Amy býr í London með fjölskyldu
sinni en þegar verurnar ráðast inn
á heimili hennar og nema á brott
bróður hennar og bestu vinkonu
skilja þær hana eftir. Angistarfullir
foreldrar leita allra leiða til að fá
börnin sín aftur og Amy er skyndilega
komin í lykilhlutverk. Hún gefur sig
fram í veikri von um að geta bjargað
málunum.
Svöl og öðruvísi vísindaskáldsaga
þar sem hraði, ógn og átök koma fyrir
á hverri síðu en líka vinátta, ástir og
mikilvægi þess að trúa á sjálfan sig.
Sif Sigmarsdóttir er íslenskum
lesendum að góðu kunn fyrir
ungmennabækur sínar og fantasían
Múrinn var tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna.
Ég er svikari kom út á ensku árið
2017 en Halla Sverrisdóttir hefur nú
þýtt hana á íslensku.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

EINSTAKAR BÆKUR
Á hverju ári gefur Ferðafélag Íslands út heimilda - og fræðslurit , kor t og bækur

ÁR BÆKUR
Bókaflokkur um land
og náttúru
Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók
árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega
í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um
land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað
svæði á landinu og nær efni bókanna um landið
allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa
ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að
veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

GÖNGULEIÐARIT
Leiðir göngumenn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki
eru á allra vitorði og leiða göngumenn þannig
á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar
ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróðleikurinn skapar skemmtilegar tengingar við
atburði og sögur úr fortíðinni.

N ÁT T Ú R U FA R · G R Ó Ð U R · F U G L A R · J A R Ð F R Æ Ð I · S AG A · M E N N I N G

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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Bókarkafli úr Þögla barninu, nýjustu bók Guðmundar S.
Brynjólfssonar rithöfundar á Eyrarbakka. Bókin er framhald af
Eitraða barninu sem þótti ein af bestu skáldsögum síðasta árs og
nýja bókin gefur þeirri fyrri ekkert eftir, sjá umsögn á baksíðu.
Hamfarir
Sumar 1902

Nú veit hann hvernig landið
liggur, hvað pískrað er um hann í
embættunum. Hann fer ekki suður á
Vatnsleysuströnd, eins og til er ætlast.
Hann kaupir vín, ókjör af víni og
drekkur það. Drekkur það í felum, og
þó ekki, hann hellir því í sig með lægst
settu vesalingum Reykjavíkur: Bjarna
húfu og Steina skít. Til skiptis fara þeir
Bjarni og Steini á Lilju brjáluðu sem
liggur viljug undir þeim á milli þess
sem hún gólar Annað Jóhannesarbréf
utanbókar, stafrétt, allsber og strýkur
á sér visin brjóstin. Stundum fær hún
eins konar flog, en þeir fara samt á
hana reglulega uns getan víkur fyrir
vímunni í Tobbakoti sem er vart
mannabústaður á milli kindakofa og
hjalla í Skerjafirðinum.
Einhver dulin siðvitund leynist
í sýslumanninum sem ekki tekur
þátt
í
þessum
brjálæðislegu
samförum. Hann bara drekkur,
drekkur og drekkur uns hann getur
ekki meir. Liggur eins og hundur

í útjaðri byggðar í skelfilegum
húsakynnum með þeim sem neðstir
eru í mannfélagsstiganum í hinum
vaxandi höfuðstað

Til Egham
Haust 1901

Stertimennið Kár Ketilsson finnur
ekki oft til þessarar kenndar. Hér
finnst honum hann vera eins og
krækiber í helvíti. Hann er staddur
á Waterloo-lestarstöðinni. Byggingin
er risavaxin, lestir pípa og blása,
leggja frá pöllum en aðrar koma
inn. ﬁað er mikið mekkanó, þetta
járnbrautarsýstem, hugsar Kár með
sér á meðan hann skimar eftir stað til
þess að kaupa farmiða til Egham.
Auðmjúkur heimsborgarinn, en
þannig lítur hann á sjálfan sig, spyr
að sjálfsögðu til vegar. Hann gengur
að lögregluþjóni og byrjar á því að
skjalla fyrirkomulag löggæslumála
í Lundúnum. Hann segist hvergi,
og hafi hann þó víða komið, séð
löggæslumál eins vel útfærð og í
Lundúnum. Sjálfur sé hann yfirmaður

lögreglumála á Íslandi og þangað
muni hann fara fullur hugmynda um
nýjungar og bætta starfshætti eftir að
hafa kynnt sér þennan vandmeðfarna
málaflokk hjá breskum. Svo spyr
hann blíðlega hvar hann geti keypt
miða, hann sé að fara til Egham á
mikilvægan fund.
Vörður laganna bendir Kár á
miðasölubás og þeir kveðjast brosandi
eftir að Íslendingurinn hefur þakkað
þeim enska með orðaflaumi, fullum
af blekkjandi skrumi. Svo gengur Kár
glaðlega á braut en lögreglumaðurinn
getur auðvitað alls ekki vitað að
þarna var hann að tala við þann sem
kjálka- og mjaðmargrindabraut ungu
vændiskonuna sem hann og félagi
hans fundu í húsasundi á Dorset
Street fyrir réttum hálfum mánuði og
komu á sjúkrahús. Skelfilega leikin
kynfæri hennar líða þessum ágæta
lögreglumanni aldrei úr minni, né
heldur svipurinn á unga lækninum
sem tók á móti stúlkunni er þeir
komu með hana inn á sjúkrahúsið.
ﬁað er ekki fyrr en í lestinni til

Egham að Kár fer að finna til kvíða.
Hann hugleiðir að hætta við en fer
svo að vega og meta í huga sér hvort
sé sætara að ná fram hefnd eða hitt,
að verða að búa í útlegð – lifandi
dauður.
Rökhugsun Kárs og biturð, öfund,
illska og girnd dæma þetta spursmál.
Auðvitað heldur hann sínu striki.
Lestin fer ekki hratt yfir, og
stoppar í úthverfum og svo í mörgum
þorpum. Loks kallar lestarþjónninn
að næsta stopp sé Egham, þá fer
fiðringur
um
sýsluskrifarann
fyrrverandi, blanda kvíða, kænsku
og haturs.

Barn er fætt
Sumar 1902

VERIÐ VELKOMIN
Í SJÓNMÆLINGU
Verið hjartanlega velkomin í sjónmælingu
í verslun okkar að Hamraborg 10.
Hamraborg 10, Kópavogi | Sími: 554 3200
Opið: Virka daga 9:30–18, laugardaga 11–14.

20%
AFSLÁTTUR

Vindurinn æðir yfir landið og ber
með sér gamla for, móleitan mökk
sem pirrar jafnt skepnur og menn.
Dæmalaust helvíti. ﬁað hriktir í
húsunum og hjallarnir á kambinum
syngja. Nötrandi segl, snúin um felld
möstur, gefa frá sér stöðugt titrandi
murr eins og risavaxnir malandi
kettir. Æst lemur
brimið grjót og sker
en sjórinn fer með
óhugnanlegum
soghljóðum
þar
sem hann finnur
rásir í berginu.
ﬁað er háfjara en
spænurok. Engu er
líkara en einhver
djöfulleg andstæða
sé í þessu öllu
saman, spenna sem
verður að fá útrás
en veit ekki hvernig.
Hún
kemst
með herkjum að
húsinu, og nær rétt
fyrir gafl þess en
ekki lengra, ekki að
útidyrunum. Hún fellur við og sér
svart en finnur blautt. Barnið rennur
niður af henni áreynslulaust þar sem
hún liggjandi hefur náð að smokra af
sér brókunum, kallandi á hjálp.
Kýrnar tvær sem hafa verið að
bíta við bæinn eru einar um að
heyra hróp hennar. Sjálf heyrir hún,
eða skynjar, að það er líflaust. Dáið.
Lyktin er vond.
Svo fjarar Anna Bjarnadóttir út.

Viljastyrkur?
Sumar 1902

Hann verkjar í örið sem liggur frá
hársrótum framan við vinstra eyrað
og hverfur þar í þéttvaxinn barta en
liggur svo þráðbeint eftir stæltum
kjálkanum niður á miðja höku og

endar þar líkt og í lítilli stjörnu.
ﬁað er löngu hvítt. Hann titrar og
skelfur. ﬁurrum og blóðhlaupnum
augum starir hann fram fyrir sig
utan við þetta fábreytta kot. Hin eru
ennþá inni við drykkju. Sýslumaður
Árnesinga hefur þvert gegn vilja
sínum ákveðið að yfirgefa þennan
fábreytta glaum. Eyjólfur gengur í
átt til Reykjavíkur, að miðbænum.
Hesta sína skildi hann eftir hjá því á
Rauðará, er hann kom til bæjarins,
svo mikið man hann. ﬁar bíða Gustur
og Snoppa.
Annað slagið kastar hann upp.
Samt er engu að æla. En hann verður
að halda áfram. ﬁað skal hafa annað
að kjafta um, helvítis embættis
mannapakkið, en hans vesælu
tilveru. Svo hugsar hann heim, á
milli þess sem hann kúgast. Stundum
finnst honum hann sjá fólk sem
er dáið. Jafnvel Elísabet Nóadóttir
kemur stundum og stillir sér upp á
sjáöldrum hans. Stúlka sem hann
réttaði yfir og dæmdi ranglega fyrir
barnsmorð. Stúlkubarn sem bilaðist
á sinninu og tók
síðan líf sitt. Hann
sér hana og hann
sér illmennið Kár
Ketilsson, sem hann
telur að lifi.
Svo bráir af
honum. Fötin eru
gegnblaut af svita.
Hann hefur líka
í öllu þessi æði
pissað í buxurnar –
líklega síðustu nótt.
Kannski er hann
orðinn pabbi. Hann
hugsar til þess og
það léttir á honum
og
ótakmörkuð
eymd hans breytist
í skiljanlega vesöld.
Svo brjálast hann aftur með
svipuðum hætti.
ﬁannig skiptast á skin og skúrir
í höfði Eyjólfs. Ruglið er samt ekki
algjört, því hann veit í hjarta sér að
ruglið er rugl. Verst er að lenda í hinu
helvítinu og tapa vitinu algjörlega.
Hann hugsar til þess með
skelfingu ef hann myndi nú ganga í
flasið á Pétri Havsteen amtmanni á
götum bæjarins eða þá, sem reyndar
er ólíklegra, mæta helvítinu honum
Páli Einarssyni
Svitinn lekur ofan í augun á Eyjólfi
og honum finnst það gott; sviðinn
er góður, því hann leggst á eitthvað
annað en sálina.
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RAFMENNT er máttur
RAFMENNT – fræðslusetur rafiðnaðarins annast verkefni er varða
menntamál rafiðnaðarmanna, allt frá upphafi náms til loka meistaraskóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.
RAFMENNT varð til árið 2018 við sameiningu Rafiðnaðarskólans
og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við
félagsmenn og gera framboð menntunar og fræðslu enn fjölbreyttara og markvissara.
Rafiðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og
reka RAFMENNT í sameiningu.
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Kindasögur - bókarkafli
Kindasögur er eftir þá Aðalstein Eyþórsson og Guðjón
Ragnar Jónasson og gefin út af Sæmundi.
Íslenska sauðkindin er harðger, úrræðagóð og ævintýragjörn,
það vita allir sem hana þekkja. Í þessari bók eru rifjaðar
upp sögur af íslenskum kindum að fornu og nýju, afrekum
þeirra, uppátækjum og viðureignum við óblíða náttúru og
kappsfulla smala.
Við kynnumst meðal annars Herdísarvíkur-Surtlu,
Eyvindarmúla-Flekku, villifé í Tálkna, hrútnum Hösmaga
í Drangey og forystusauðnum Eitli. Kindasögur eru sérstök
grein íslenskrar sagnaskemmtunar sem á sér langa sögu en
lifir enn góðu lífi – rétt eins og sauðkindin sjálf. Höfundar
bókarinnar eru áhugamenn um sögur og sauðfé.
Úr kaflanum „HerdísarvíkurSurtla“
Árið 1933 voru fluttar hingað til lands
frá Þýskalandi 20 kindur af svonefndu
karakúlkyni. Ætlunin var að kynbæta
íslenska fjárstofninn til að fá betri
gærur, en karakúlfé kvað gefa mjög
verðmæt skinn af unglömbum. Þessi
innflutningur reyndist hið mesta
óhappaverk því í stað þess að efla
skinnaiðnað bar karakúlféð með sér
bæði mæðiveiki, garnaveiki, visnu og
kýlapest sem ollu gríðarlegu tjóni í
sauðfjárrækt hérlendis.
[ ... ]
Næstu áratugina snerist sauðfjárrækt
á Íslandi að miklu leyti um að reyna
að vinna bug á þeim skæðu pestum
sem karakúlféð hafði borið til
landsins. Haustið 1951 var ákveðið að
skera niður allt fé á svæðinu frá YtriRangá að Hvalfirði og skyldi það vera
fjárlaust í eitt ár. Á þessum tíma voru
tæplega 60 þúsund fjár á þessu svæði
en heildarfjöldi sauðfjár í landinu öllu
var þá um 415 þúsund. Miklu þótti
skipta að engin sauðskepna yrði eftir
við smalamennsku þá um haustið.
Þegar hér var komið sögu hélt Hlín
Johnson um 300 kindur í Herdísarvík
sem gengu þar sjálfala allt árið. Erfitt
reyndist að smala Herdísarvíkurfénu
haustið 1951 því það var vant útigöngu
og vantaði allmargar kindur eftir
fyrstu smölun. Síðla hausts var gerður
út leiðangur til að ná fénu sem eftir
var og gekk það nokkuð greiðlega.
Allt féð náðist nema ein svört ær og
lambið hennar.
[ ... ]
Sumarið 1952 var allt gert til að
ná Surtlu, lifandi eða dauðri, enda
styttist nú óðum í að nýtt fé frá
ósýktum landshlutum yrði flutt á
svæðið. Gekk það svo langt að fengin
var meistaraskytta frá varnarliðinu
á Keflavíkurflugvelli til að reyna
að skjóta ána. Lá skotmaðurinn
við í tjaldi í fjalllendinu ofan við
Herdísarvík og beið færis, en allt
kom fyrir ekki. Sagan segir að hann
hafi ekki hleypt af einu einasta skoti
í hálfan mánuð því aldrei komst hann
í færi við hina ljónstyggu og fótfráu
Surtlu. Að hálfum mánuði liðnum á
hann að hafa skotið á vörðu, svona
til þess að sjá hvort vopnin virkuðu
ekki, en í sömu mund skaust Surtla
fram undan vörðunni og var óðara

horfin sjónum. Þá gafst bandaríski
byssumaðurinn upp og frábað sér
frekari viðskipti við íslenskt sauðfé.
Þegar á leið sumarið varð æ
brýnna að ná Surtlu. Hún var nú
orðin landsfræg og frásagnir af
þessum æsilega eltingarleik höfðu
birst í blöðunum. Í framhaldi af
því komu fram æ fleiri raddir sem
vildu þyrma þessari harðfengu og
úrræðagóðu kind. Hugmyndir voru
uppi um að hafa hana í einangrun í
Reykjavík þar sem hún yrði höfð til
sýnis eða geyma hana úti í einhverri
eynni í námunda við Reykjavík. Rætt
var um að varðveita þyrfti síðustu
leifarnar af gömlum sunnlenskum
fjárstofni. Hjarta þjóðarsálarinnar
sló með Surtlu og fólk dáðist að styrk
hennar og krafti.
Hjalti Gestsson sauðfjárræktar
ráðunautur stýrði aðgerðum í
tengslum við fjárskiptin. Hann sagði
síðar í viðtali við Morgunblaðið
að mikil pressa hefði verið á að ná
Surtlu. Leitin var erfið því auðvelt
var fyrir svarta kind að dyljast í
svörtu hrauninu. Um mánaðamótin
ágúst-september gekk hún enn laus
og nú voru góð ráð dýr. Kindur frá
ósýktum svæðum Austanlands og
af Vestfjörðum áttu að koma inn á
svæðið 20. september. Til að herða
róðurinn og fá fleiri menn til leitar
gripu yfirvöld til þess ráðs að heita
2000 krónum í verðlaun fyrir að
handsama ána og skipti þá engu
hvort hún væri lifandi eða dauð.
Þetta var töluvert fé, samsvaraði níu
lambsverðum. Herdísarvíkur-Surtla
var því ekki aðeins orðin frægasta
kind á Íslandi heldur líka sú dýrasta.
Úr kaflanum „Sauðirnir í sögunum“
Hösmagi í Drangey
Grettis saga geymir aðra frásögn
af nafngreindri kind, nefnilega
hrútnum Hösmaga í Drangey. Þegar
þeir bræður Grettir og Illugi leita
að lokum skjóls í Drangey er þar
gott til fanga fyrir útlaga, auk nytja
af fuglabjarginu ganga í eynni 80
kindur úr eigu bænda í Skagafirði,
„mest hrútar og ær er þeir ætluðu
til skurðar“. Af sögunni má ráða að
skagfirskir bændur hafi haft með sér
eins konar hlutafélag um Drangey og
hafi hluthafarnir verið a.m.k. tuttugu
talsins og átt mismikinn hlut. Þegar
fréttist að húnvetnskur glæpamaður
væri sestur upp í eynni við þriðja
mann brá hluthöfunum vitaskuld
í brún og sumir vildu selja – í

nútímanum yrði það líklega orðað svo
að hlutabréf í Drangey hf. hafi hrunið
í verði. Einn af stærri hluthöfunum,
Þorbjörn öngull Þórðarson í Viðvík,
er í sögunni sagður „illfengur og
ófyrirleitinn“ – í dag yrði hann kannski
kallaður áhættusækinn – og nú sá
hann sér leik á borði að sölsa undir
sig meirihlutaeign í félaginu fyrir lítið
fé, þó með þeirri kvöð að hann gengi
milli bols og höfuðs á Gretti. Áköf
sókn Þorbjörns önguls eftir að koma
Gretti sterka fyrir kattarnef snerist því
ekki bara um sæmd eða hefndir eins
og algengast er í Íslendingasögum –
hún var ekki síður viðskiptalegs eðlis.
[ ... ]
Þegar bræðurnir, ásamt þrælnum
Glaumi, höfðu dvalið í eynni tvo vetur
voru þeir búnir að skera og éta alla
sauði Skagfirðinga – að undanskildum
einum hrút: „Hann var hösmögóttur
að lit og hyrndur mjög.“ Litarheitið
hösmögóttur er torkennilegt en þó er
seinni liður þess, mögóttur, kunnugt
allt fram á okkar daga og var haft
um kind sem er dökk á kvið (og e.t.v.
höfði) en annars hvít. Fyrri liðurinn,
hös-, er talinn dreginn af horfnu
lýsingarorði, höss, sem merkti grár
og fyrirfinnst líka í mannsnafninu
Höskuldur, eins og fyrr var nefnt.
Líklega væri hösmögótt kind einna
helst kölluð grágolsótt nú á dögum.
Þegar Hösmagi hinn stórhyrndi
var orðinn eina sauðkindin í Drangey
fór honum eins og algengt er um
einmana skepnur að hann leitaði
sér félagsskapar hjá mannfólki og
gerðist eins konar gæludýr þeirra
bræðra, Illuga og Grettis: „... hann
var svo spakur að hann stóð fyrir
úti og rann eftir þeim þar sem þeir
gengu. Hann gekk heim til skála á
kveldin og gneri hornum sínum við
hurðina.“ Hösmagi fær síðan dálítið
hlutverk í lokaþættinum í lífssögu
bræðranna. Þorbirni öngli tókst um
síðir að komast með menn sína upp
í Drangey að bræðrunum óvörum
og er árásarmennirnir freista þess að
komast inn í skála bræðranna halda
þeir í fyrstu að nú sé Hösmagi kominn
að sníkja: „Þá mælti Illugi: „Knýr
Hösmagi hurð bróðir,“ segir hann.
„Og knýr heldur fast,“ sagði Grettir,
„og óþyrmilega“ og í því brast sundur
hurðin.“ Þá voru dagar útlaganna
taldir en engum sögum fer af afdrifum
Hösmaga, selskapshrútsins í Drangey.

Systkinin Mosa og Poki frá Næfurholti á Rangárvöllum sem sagt er frá í
bókinni. Hér eru þau komin til byggða haustið 1963, í þremur reyfum, eftir
tveggja ára útigang inn við Hrauneyjar á Landmannaafrétti. (Ljósm. Geir
Ófeigsson).

Bærinn Hólar á Rangárvöllum við rætur Heklu. Þaðan var ærin Brína sem
segir frá í Kindasögum, en hún lagði í vana sinn að verja sumrinu inn við
Veiðivötn. Dætur hennar og dætradætur, m.a. þær Vatna-Brína og Jesú-Brína,
fylgdu fordæmi ættmóðurinnar og héldu árlega í þessa langferð. (Ljósm. Pálmi
Bjarnason)
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Vísindadagar FAS í Skaftárhreppi

M

örg undanfarin ár hafa
verið haldnir vísindadagar
í FAS. Það er gert til að
brjóta aðeins upp hefðbundið nám
og fást við eitthvað nýtt í þrjá daga.
Þetta er hluti af námi nemenda og
fá þeir einingu fyrir þátttöku og
vinnuframlag sitt.
Að þessu sinni var ákveðið
að nemendur og kennarar færu í
Skaftárhrepp og myndu kynnast
landi, lífi og starfi í sveitarfélaginu.
Fyrir ferðina gátu nemendur valið
sig í hópa eftir því hvað hver og
einn vildi skoða. Átta hópar voru í
boði og á meðan einhverjir hópar
skoðuðu landið lögðu aðrir hópar
áherslu á mannlífið og menninguna í
sveitarfélaginu og þá afþreyingu sem
er í boði þar. Fyrir ferðina var búið
að ákveða hvar ætti að stoppa og hvað
ætti að skoða. Hver hópur sat síðan
með sínum kennara í rútunni og var
tíminn á milli stoppa nýttur til að
fræðslu og upplýsingaöflunar.
Í ferðin fóru 50 manns. Fyrsta
stoppið í Skaftárhreppi var við
Djúpá og hádegisnestið var borðað
á hinu einstaka kirkjugólfi sem er
úr stuðlabergi. Síðan var haldið í
Skaftárstofu þar sem þær Sandra
Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri og
Eva Björk Harðardóttir oddviti
tóku á móti hópnum og sögðu
frá sveitarfélaginu og svöruðu
spurningum. Í Skaftárstofu tók
starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs líka
á móti okkur og miðlaði af sinni
sérþekkingu. Eftir kynningarnar fóru
hóparnir hver í sína átt til að safna
gögnum og/eða ræða við fólk. Næsta
stopp var í Eldhrauni og hópurinn
gekk einnig yfir gömlu brúna
yfir Eldvatn. Gisting hafði verið
ákveðin í félagsheimilinu Tunguseli
í Skaftártungu. Þar lá hópurinn í
flatsæng, kennarar sáu um matseld á
meðan að nemendur unnu úr þeim
gögnum sem hafði verið safnað.
Eftir kvöldmat hélt vinnan áfram

hjá nemendum en þeir vissu að það
átti að kynna vinnu hvers hóps í
Kvíármýrarkambi næsta dag. Hver
hópur þurfti því að ákveða hvernig
hann myndi greina frá vinnu innan
hópsins.
Á fimmtudagsmorgni voru allir
komnir á ról upp úr sjö og eftir
morgunmat var lögð lokahönd
á undirbúning kynninganna. Á
leiðinni til baka var fyrst stoppað
við
Laufskálavörðu.
Næsti
viðkomustaður var í Fjaðrárgljúfri
sem eru einkar tignarleg gljúfur
grafin í móberg. Hádegisnestið var
borðað í Skaftafelli.
Kynningar á verkefnum nemenda
fórum fram í Kvíármýrarkambi.
Hver hópur þurfti að bera ábyrgð
á því að kynningin yrði tekin upp
á síma því það er ætlunin að birta
kynningarnar á heimasíðu skólans
á næstunni. Það er skemmst frá því
að segja að kynningarnar gengu
ljómandi vel og það má með sanni
segja að staðsetningin fyrir skil
á verkefnavinnunni hafi verið
nýstárleg.
Við hér í FAS erum afar ánægð
með vísindadaga að þessu sinni. Það
var áskorun fyrir bæði nemendur
og kennara að breyta rútunni í raun
í margar litlar kennslustofur þar
sem hver hópur vann að tilteknum
verkefnum. Þegar hlustað var á
kynningar nemenda var það svo
greinilegt að nemendur höfðu lært
ótrúlega margt á þessum stutta tíma.
Og margir voru að koma á staði þar
sem þeir að öllu jöfn láta sér nægja
að keyra framhjá. Nemendur voru
líka mjög sáttir með ferðina og fannst
gaman að blanda saman leik og starfi
og læra um leið eitthvað nýtt.
Við viljum þakka öllum þeim sem
tóku á móti okkur í Skaftárhreppi
fyrir að gefa okkur af tíma sínum.
Fyrir hönd ferðalanganna,
Hjördís Skírnisdóttir

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

„
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Oddný G. Harðardóttir skrifar:

Ríkisstjórnin hefur
gert málamiðlanir
með stjórnarsáttmála.
En það verður ekki gerð
málamiðlun við loftslagið.
Stjórnmálamenn verða
því að vera óhræddir við
að leiða óumflýjanlegar
samfélagsbreytingar.

Grænn sáttmáli
G

reta Thunberg skaut föstum
skotum á Norðurlöndin
um leið og hún afþakkaði
umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs
á dögunum. Hún segir að það sé lítið
á bak við orðagjálfur Norðurlandanna
í umhverfismálum. Það skorti ekkert
á að Norðurlöndin gorti yfir því sem
þau þó gera vel. Það skorti ekki falleg
orð.
Þetta er einmitt tilfinningin sem
ég fæ þegar að íslenskir ráðamenn eru
að tala um aðgerðir okkar Íslendinga.
,,Aldrei hefur nokkur ríkisstjórn lagt
eins mikið til loftslagsmála“ segja þau –
eins og það séu fréttir til að hrópa húrra
fyrir. Það væru hins vegar fréttir er
ríkisstjórnin legði ekki meira en aðrar
ríkisstjórnir til loftslagsmála.
Losun gróðurhúsalofttegunda hefur
vaxið hér á landi undan farið, ekki
minnkað eins og til stóð. Loftslagsmálin
snúast ekki um val um lífstíl eins og
sumir vilja halda fram, heldur snúast
þau um lífið sjálft. Allir verða að vera

með og þess vegna þurfa stjórnvöld að
vinna samhliða og með sama krafti að
mannréttindum og jöfnuði. Því fólk
sem hefur áhyggjur af því hvernig lifa
á út mánuðinn þolir ekki frekari álögur.
Pólitísk forysta
Ríkisstjórnin hefur gert málamiðlanir
með stjórnarsáttmála. En það verður
ekki gerð málamiðlun við loftslagið.
Stjórnmálamenn verða því að vera
óhræddir við að leiða óumflýjanlegar
samfélagsbreytingar. Þeir mega ekki
vera svo hræddir við að kjósendur
hafni þeim í næstu kosningum að þeir
aðhafist ekkert. Það er meira í húfi en
fylgi einstakra flokka hverju sinni. Það
þarf pólitíska forystu sem undirbýr
fólk og fyrirtæki til að taka á móti
breytingunum og til að vinna saman
að þeim.
Almenningur er tilbúinn til að
leggja ýmislegt á sig fyrir komandi
kynslóðir en stjórnvöld þurfa að vísa
veginn með raunhæfum verkefnum,

þar sem almenningur hefur krefjandi
en viðráðanlegt hlutverk. Sama á við
um fyrirtæki og stofnanir.
Íslenskt grænmeti
Við verðum að breyta neysluvenjum
okkar ef við ætlum að ná einhverjum
árangri í baráttunni gegn hlýnun
jarðar. Það gerum við m.a. með því
að endurskoða matarvenjur okkar og
framleiðslu matvæla. Styrkleikar okkar
til aukinnar grænmetisframleiðslu eru
miklir í formi endurnýjanlegri raforku,
jarðvarma, köldu lofti og fáum pöddum.
Við ættum að láta tækniþekkingu vinna
með okkur til að auka og auðvelda
grænmetisframleiðslu hér á landi
og hafa hana að mestu innan dyra.
Að meðaltali er um helmingsmunur
á losun innflutts grænmetið og
þess íslenska, íslenskri framleiðslu
í hag. Þetta eitt sýnir að mikill
umhverfisávinningur væri af aukinni
innlendri framleiðslu á grænmeti.
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Það er þörf á og hagur af því að ýta
undir íslenska grænmetisframleiðslu.
Það mætti gera með ýmsum hætti,
s.s. með leiðum til að nýta jarðhitann
betur, hvetja til nýsköpunar, styrkjum
til kaupa á betri búnaði, sparneytnari
lýsingu, að hækka gróðurhúsin sem
fyrir eru svo afköstin verði meiri
og gera styrki til raforkuflutninga
markvissari og fyrirsjáanlegri. Hvetja
þarf einnig unga bændur til að hefja
framleiðslu með lagningu eins konar
kynslóðabrúar frá þeim eldri til þeirra
sem yngri eru.
Garðyrkjuskólinn
Styrking starfsemi Garðyrkjuskólans
á Reykjum er grundvöllur þróunar og
nýsköpunar á sviði íslenskrar garðyrkju.
Löng hefð er fyrir nánu samstarfi
skólans við atvinnulífið sem ætti að
styrkja nú enn frekar. Skilningsleysi
virðist ríkja meðal ráðamanna á
mikilvægi starfseminnar á Reykjum
og skólinn stendur því í ströngu þessa
dagana. Garðyrkjunámið þarfnast
stuðnings stjórnvalda en ekki niðurrifs

eins og nú virðist eiga sér stað. Styrking
námsins ætti að vera liður í aðgerðum
stjórnvalda gegn hamfarahlýnun.
Oddný G. Harðardóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar.

KIRKJUBÆJARSTOFA Á
KIRKJUBÆJARKLAUSTRI
HLÝTUR MENNINGAR
VERÐLAUN SUÐURLANDS 2019

Á

ársþingi samtaka sunnlenskra
sveitarfélaga sem haldið
var á Hótel Geysi 24.-25.
október var Kirkjubæjarstofu á
Kirkjubæjarklaustri veitt Menningar
verðlaun Suðurlands 2019. Verðlaunin
eru samfélags- og hvatningarverðlaun
á sviði menningar á Suðurlandi. Um er
að ræða fyrstu menningarverðlaunin
sem samtökin veita í þessari mynd,
sem ná þvert yfir allan landshlutann.
Það voru alls 19 tilnefningar sem
bárust af öllu Suðurlandi, mikil breidd
var í tilnefningunum og í gæðum
þeirra.
Helgi
Kjartansson
oddviti
Bláskógabyggðar og varaformaður
stjórnar
SASS
afhenti
Ólafíu
Jakobsdóttur
forstöðumanns
Kirkjubæjarstofu menningarverðlaun
Suðurlands 2019
Í umsögn dómnefndar kemur
fram að Kirkjubæjarstofa hefur
unnið
markvisst
að
eflingu
Kirkjubæjarstofu með fjölbreyttum
menningarverkefnum
sem
eru
eins ólík eins og þau eru mörg.
Kirkjubæjarstofa hefur auðnast að
sinna menningarhluta starfseminnar
einstaklega vel þar sem stuðlað er
að þátttöku íbúa og gesta meðal
annars með fjölbreyttum sýningum
og verkefnum. Mörg þeirra eru
nýjungar og má þar nefna verndun
menningarminja í formi söfnunar á
ljósmyndum, þjóðsögum, örnefnum

og skrásetningu þeirra. Framsetning
afurða þeirrar vinnu hefur verið
fjölbreytt, ýmist í formi heimasíðu,
bókaútgáfu eða í formi ráðstefna.
Þannig hefur Kikjubæjarstofa hefur
einnig staðið að fjölda ráðstefna
og málþinga undanfarin ár sem
vakið hafa athygli og eftirtekt.
Kirkjubæjarstofa hefur jafnframt
lagt áherslu á menningu hjá börnum
og ungmennum og tengt saman
kynslóðir af mismunandi uppruna.
Ólafía
Jakobsdóttir
tók
á
móti verðlaununum en hún er
forstöðumaður
Kirkjubæjarstofu
og hefur verið það frá árinu 2003.
Verðlaunin eru 300 þúsund krónur
sem skulu fara í menningarverkefni
á vegum Kirkjubæjarstofu. Hjá
Kirkjubæjarstofu
starfa
fjórir
starfsmenn. Kirkjubæjarstofa hefur
ásamt fleirum unnið markvisst að
því að koma á fót þekkingarsetri á
Kirkjubæjarklaustri.Nú hefur verið
úthlutað fjármagni úr Byggðaáætlun
2018-2024 samtals kr. 67.500.000.- á
næstu þremur árum til þess verkefnis.
Þekkingarsetrinu er ætla að vera
öflugur vettvangur Kirkjubæjarstofu,
Erróseturs,
sveitarfélagsins
Skaftárhrepps og margra aðila sem
koma til með að sinna rannsóknum,
fræðslu, listsköpun og menningu og
stuðla að eflingu búsetu og atvinnulífs
á svæðinu.
www.sass.is
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Vetri fagnað í Hellunum við Hellu

V

etri
var
fagnað
með
gleðistund í Hellunum við
Hellu
laugardaginn
26.
september. Gleðin byrjaði í Hlöðuhelli
með því að Karlakór Hreppamanna
kom syngjandi inn og svo bættust
Guðrún Gunnarsdóttir söngkona
og
Aðalheiður
Þorsteinsdóttir
píanóleikari í hópinn. Stjórnandi var
Guðmundur Óli Gunnarsson.
Baldur Þórhallsson stjórnmála
fræðiprófessor og sveitastrákur frá
Ægissíðu sagði frá hellunum og trú
manna að þeir séu verk kelta og hafi
verið gerðir löngu fyrir landnám
norrænna manna. Í hléi var svo
gengið undir stjörnbjörtum himni og
dansandi norðurljósum í Fjóshelli þar

sem Bjarni Harðarson rithöfundur
sagði frá ýmsu óvæntu sem hann efur
komist að og samskiptum Kelta og
norrænna manna.
Framundan í Hellunum:
Í hádeginu þann 16. nóvember ætlar
Kammerkór Suðurlands að bjóða
upp á 15 mínútna langa örtónleika.
Síðar þann sama dag er svo viðburður
sem er ætlaður börnum á aldrinum
7 – 11 ára. Sá heitir „Ertu nú alveg
viss um?“ og er rannsóknarleiðangur
þar sem leiðangursfólk leggur af stað
með vasaljós og stækkunargler og
rannsakar ýmislegt sem á vegi þess
verður. Í lok leiðangursins verða
niðurstöðurnar skoðaðar og metnar

með leiðangursstjóranum Brynjúlfi
frá Minna-Núpi, hinum sunnlenska
„Indiana Jones“. En Brynjúlfur
Jónsson frá Minna-Núpi var einmitt
sá sem fyrstur manna rannsakaði
hellana á Ægissíðu um aldamótin
1900.
Síðasti viðburður ársins kallast
„Bráðum koma blessuð jólin“ og
verður þann 7. desember. Þá munu
hellarnir þrír; Fjárhellir, Hlöðuhellir
og Fjóshellir taka á sig jólalegan blæ
og ómögulegt er að spá fyrir um
hvað og hverjir koma við sögu í því
jólaævintýri.

Guðrún Gunnarsdóttir syngur með Karlakór Hreppamanna.

Tæki til vetrarþjónustu

Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Guðmundur kvaddur með viðhöfn

Jón Viðar Stefánsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva N1, Hinrik Örn Bjarnason, framkvæmdastjóri N1 og Kolbeinn Finnsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs,
ásamt þeim Guðmundi og Lóu. sunnlenska.is/Guðmundur Karl

Námskeið fyrir byggingamenn

Byggingargátt

Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og byggingastjóra sem þurfa að tengjast rafrænni
byggingargátt Mannvirkjastofnunar. Tilgangur þess er að kenna þátttakendum notkun
gáttarinnar. Í rafrænu byggingargáttinni verða vistuð öll gögn vegna mannvirkja, allt frá umsókn
um byggingarleyfi til lokaúttektar. Þar verða vistaðar umsóknir og útgefin byggingarleyfi, öll
gögn sem leyfin byggjast á, hönnunargögn, teikningar og skoðunarskýrslur. Þátttakendur þurfa
að taka með sér á námskeiðið rafræn skilríki eða Íslykil og snjalltæki með Android stýrikerfi og
uppsettu gmail netfangi.
Kennari:

Sérfræðingar Mannvirkjastofnunar.

Staðsetning:

Fræðslunetið, Tryggvagötu 13, Selfossi.

Tími:

Miðvikudagur 13. nóvember kl. 10.00 – 12.00.

Fullt verð:

6.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 2.000 kr.

Nánari upplýsingar og skráning
á idan.is og í síma 590 6400.

13. nóv.

www.idan.is

F

jölmenni kvaddi þau Guðmund
Elíasson og Ólafíu Ingólfs
dóttur í lok síðustu viku á N1
á Selfossi.
Guðmundur tók við rekstri
Víkurskála í Vík um áramótin 19871988 og stuttu síðar við rekstri
Skaftárskála. Árið 1996 varð hann
yfirmaður skálasviðs Kaupfélags
Árnesinga og stýrði þá söluskálunum
á Hlíðarenda á Hvolsvelli, Fossnesti á
Selfossi og stöðinni í Hveragerði.
Árið 2003 keypti Guðmundur
Víkurskála og Hótel Vík og rak í rúm
fjögur ár áður en hann flutti á Selfoss
eftir að Elías sonur hans hafði keypt
reksturinn í Vík. Árið 2007 varð
hann stöðvarstjóri N1 í Fossnesti og
á Hlíðarenda og sama ár hóf Lóa störf
hjá N1.
„Eftir rúmlega þrjátíu ár þá segir
það sig sjálft að mér finnst þetta
góður vinnustaður. Þetta er orðinn
langur tími en það sem stendur
uppúr er frábært starfsfólk í gegnum
tíðina og svo auðvitað allt þetta fólk
sem maður hefur hitt á leiðinni, allir
þessir fjölmörgu viðskiptavinir sem
hafa komið við hjá manni,“ sagði
Guðmundur í samtali við sunnlenska.
is.
Fjöldi fólks mætti í Fossnesti til
þess að kveðja Guðmund og Lóu og
meðal annars söng Karlakór Selfoss
nokkur lög og boðið var upp á vöfflur
frá Vöffluvagninum..

Til hamingju
Selfoss



Skólastjóri Hvolsskóla
Hvolsvelli
Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamfélagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá
að Jökulsá á Sólheimasandi.

10. tölublað
5. árgangur
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
amundi@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Lestrarveisla

Þ

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

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

ögla barnið eftir Guðmund
S. Brynjólfsson er beint
framhald af Eitraða barninu,
þar sem við sagt var frá Eyjólfi
Jónssyni sýslumanni Árnesinga um
aldamótin 1900, samferðarfólki
hans og glímu við snúið sakamál.
Nú er Eyjólfi fengið það verkefni
að rannsaka gamalt morðmál á
Vatnsleysuströndinni, með viðkomu í
Reykjavík þar sem sýslumaður lendir
á hörðum drykkjutúr.
Þögla barnið er eintaklega vel
heppnuð skáldsaga og gefur þeirri
fyrri ekkert eftir. Guðmundur er
góður stílisti, sagan er spennandi
og sögð í stuttum köflum þar sem
margar og sterkar persónur koma
fyrir.
Eyjólfur er hressilega breiskur og
brokkgengur forréttindamaður sem
sóaði áratug í drykkjuskap og ólifnað
í Kaupmannahöfn á meðan hann
dróst í gegnum laganámið. Að námi
loknu var hann sóttur og siglt heim
í hörmulegu ástandi eftir að hafa
nánast drukkið sig í hel.
Bækur Guðmundar eru hreinasta
lestrarveisla. Lesendum er ekki hlíft
við myrkari hliðum mannlífsins í
byrjun 20. aldarinnar, óréttlætinu,
hörkunni og misskiptingunni sem
réði ríkjum á landinu á þeim tíma.
Sögusviðið verður ljóslilfandi
og skemmtilegt að lesa skáldsögu
staðsetta á þessum tíma. Þá kryddar
það fráasögnina að hluti sögunnar
gerist í Lundúnum þar sem segir frá
hinum skuggalega Kár Ketilssyni.
Guðmundur
hefur
skrifað
nokkrar af bestu skáldsögum síðustu
ára á Íslandi og Þögla barnið gefur
þeim fyrri ekkert eftir. Ein af bestu
bókum ársins.
bgs
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