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Frá Sjálfstæðisfélaginu Leiðari
Starfsemi Sjálfstæðisfélags Hveragerðis
hefur verið með hefðbundnum hætti þetta
haustið. Laugardagskaffið á sínum stað í
tilverunni og þar komið góðir gestir í spjall.
Mjög fjörugar umræður spunnust þegar
Pétur Blöndal kom í heimsókn og var það
skemmtilegur laugardagsmorgun. Þá mætti
í tvígang Elín Pálmadóttir blaðamaður og
fyrrverandi borgarfulltrúi. Það var ekki
komið að tómum kofanum hjá henni, þar
sem hún starfaði bæði sem blaðamaður á
Morgunblaðinu og borgarfulltúi í mörg ár,
þar voru samstarfsmenn hennar forystu menn
Sjálfstæðisflokksins. Við tökum upp þráðinn
með laugardagskaffið aftur 14. janúar 2012.
Það er góð byrjun á góðum degi að koma í
kaffi í Austurmörkinni. Allir eru hjartanlega
velkomnir
Stjórn Sjálfstæðisfélagsins er þannig skipuð:
Eyjólfur K Kolbeins formaður.
Birkir Sveinsson gjaldkeri.
Elínborg M. Ólafsdóttir ritari.
Ingibjörg Z. Björnsdóttir og Berglind
Sigurðardóttir meðstjórnendur.
Björn Kjartansson , Elsa Busk og Þór
Hreinsson eru í varastjórn.
Sjálfstæðisfélag Hveragerðis óskar öllum
Hvergerðingum gleðilegra jóla og farsæls
komandi árs.
Eyjólfur K. Kolbeins

ÁLNAVÖRUBÚÐIN
Opið:

22. des frá 10-20
23. des frá 10-20
24. des frá 10-13
28. des frá 12-18
29. des frá 12-18
30. des frá 12-18
31. des frá 10-13
Lokað 25-27 desember
og 1-3 janúar

Undanfarin ár höfum
við Íslendingar gengið í
gegnum áhugavert tímabil
í sögu þjóðarinnar. Á
árunum 2005 – 2008
lifðum við mörg hver
nánast eins og enginn
væri morgundagurinn
og það endaði með ósköpum eins og vill oft
verða þegar þannig er lifað. Síðan tók við
tímabil mikillar reiði, forsendubrestur lána,
tapað sparifé, atvinnuleysi o.fl. Segja má á
vissan hátt að því tímabili hafi lokið með
Rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem fram
fór ákveðið uppgjör við árin á undan þótt
margir eigi enn um sárt að binda og finnist
lítið ganga í úrbótaátt. Síðan höfum við í
raun verið að sleikja sárin og vonast eftir að
ástandið mundi lagast með misjöfnum árangri
þó.
Bæjaryfirvöld í Hveragerði hafa tekið þann
kost að stýra málefnum bæjarins þannig að
grunnþjónustan sé sem minnst skert en á
sama tíma einnig leitast við að eyðileggja
ekki það sem þegar var búið að byggja upp
af annarri þjónustu. Þessi leið hefur
ekki alltaf verið dans á rósum og
mælst misjafnlega fyrir. Þurft hefur að
reka bæjarsjóð með nokkrum halla á
meðan það versta var að ganga yfir.
Það er þó ekki þannig að það hafi
verið eitthvað sérstakt bruðl í gangi
fyrir hrun hjá Hveragerðisbæ, þvert á
móti hefur að jafnaði verið reynt að
gæta aðhalds og skynsemi í hvívetna
þótt á stundum hafi verið ágreiningur
um einstakar ákvarðanir. Þegar síðan
þrengdi að þurfti enn að herða ólina
og leita að hverri smugu í að spara án
þess að eyðileggja þjónustuna eða gera
hana einskis virði. Þetta hefur tekist
með samstilltu átaki starfsmanna og
stjórnenda hjá Hveragerðisbæ og vil
ég þakka þeim innilega fyrir þeirra
þátt.
Það er oftast auðveldasta leiðin
hverju sinni að fara í andstöðugírinn
og finna öllu og öllum flest til foráttu,

gagnrýna það sem gert er en koma ekki með
neinar aðrar uppbyggilegar hugmyndir. Þegar
upp er staðið er það þó staðreynd að hver
er sinnar gæfu smiður og það eru gömul
sannindi og ný að maður uppsker það sem
maður sáir.
Nú ber svo við að fjárhagsáætlun næsta
árs gerir ráð fyrir smá afgangi í rekstri
bæjarsjóðs og samkvæmt þriggja ára áætlun
mun hagur eitthvað vænkast á komandi
árum. Vonandi ganga þessar áætlanir eftir
með áframhaldandi styrkri fjármálastjórn og
samstöðu innan bæjarfélagsins að því gefnu
að ytri forsendur verði í lagi.
Við sem bæinn byggjum þurfum líka að
leggja okkar af mörkum með því að sjá fyrir
okkur enn betra bæjarfélag og vera bjartsýn
á framtíð þess. Þannig mun okkur og bænum
okkar farnast vel á komandi árum.
Ég óska öllum Hvergerðingum nær og fjær
og öðrum lesendum Bláhvers gleðilegra jóla
og farsældar á komandi árum með þökk fyrir
liðin ár.
Eyþór H. Ólafsson
Forseti bæjarstjórnar

Verslum í heimabyggð!
Álnavörubúðin
Breiðumörk 2 • Sími: 483-4517
Útgefandi:
Sjálfstæðisfélag Hveragerðis
Ritstjórn og ábyrgðarmenn:
Eyjólfur K. Kolbeins, Elínborg María Ólafsdóttir, Aldís
Hafsteinsdóttir, Guðmundur Þór Guðjónsson,
Eyþór H. Ólafsson.
Blaðinu er dreift í öll hús
í Hveragerði og Ölfus dreifbýli.
Upplag:
1100 eintök.
Prentun:
Oddi - Umhverfisvottuð prentsmiðja
Umbrot:
Einar Þór Guðmundsson
einar.gudmunds@simnet.is
Forsíðumynd:
Styrmir Kári Erwinsson
www.styrmirkari.com

Jólaskreytisamkeppni
Jólaskreytisamkeppni var haldin hér í
Hveragerði á aðventunni. Það var Róbert
Guðmundsson, íbúi hér í bæ, sem hafði
frumkvæði að samkeppninni og safnaði
verðlaunum sem voru með allra glæsilegasta
móti. Dómnefnd átti úr vöndu að ráða enda
hafa Hvergerðingar skreytt hús sín og garða
hátt og lágt þessi jólin.

Verðlaun hlutu:
1. sæti Hraunbær 6, Haraldur 		
Guðmundsson og Sigurbjörg
Þorsteinsdóttir
2. sæti Heiðarbrún 63, Örn Norðdal
og Elísabet Þorgeirsdóttir
3. sæti Varmahlíð 15, Smári Traustason
og Sigfríður Sigurgeirsdóttir
Best skreytta fyrirtækið var valið Hótel Örk.
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Hugvekja
Það sem fyrir þeim er
haft.
Við höldum jól vegna þess
að það fæddist barn – og blessun fylgir barni
hverju – en þetta barn hefur gefið öllum
öðrum börnum sérstaka stöðu og breitt
blessun sína á barnæsku allra manna, þó að
aldrei hafi það verið viðurkennt af öllum
mönnum allra þjóða.
Það breytir engu þar um, að Frelsarinn
fæddist til að allir menn mættu eiga von
eilífs lífs fyrir trúna á hann. Til að eignast
trú, þá þarf fólk að heyra þann boðskap, sem
kveikir hana og nærir. Börn læra það sem
fyrir þeim er haft. Börn læra ekki um Jesú,
fæðingu hans, líf osstarf, nema þeim sésagt
frá honum og talað við þau af fullorðnu
fólki. Trúaruppeldi er fyrst og fremst verkefni
foreldra, eins og annað uppfóstur.
Íslenskir foreldrar hafa í rúm þúsund ár
kennt börnum sínum að trúa á Guð á þann
hátt, sem Jesús kenndi lærisveinum sínum.
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Það eru ekki prestarnir, leikskólarnir og
skólarnir, sem eru mikilvægustu kennarar
barna í trúarefnum. Mikilvægustu kennarnir
og fyrirmyndirnar eru foreldararnir. Kirkja
og skóli styðja fræðslu og uppeldisstarf
heimilanna. Foreldrar geta ekki ætlast til
þess að skóli og kirkja geri einhvern galdur
með það sem ekki er minnst á heima, eða
iðkað á nokkurn hátt. Jesúbarnið óx upp
úr jötunni og komst á legg og varð fulltíða
maður. Móðir hans kenndi honum það sem
tilheyrði trú og sið þjóðar þeirra. Hún gaf
sér mikinn tíma með honum, talaði við hann,
útskýrði og kenndi honum vel. Þetta hafa
mæður og fjölskyldur hins kristna heims gert
fram á síðustu áratugi, og þetta trúaruppeldi
heimilisins er ein af grunnstoðum kristninnar
í heiminum og þeirrar kirkju sem við
tilheyrum. Þar er ekki hægt að gera neinar
stofnanir einar ábyrgar. Það sem við höfum
ekki sjálf fyrir börnunum, getum við ekki
ætlast til að þau kunni, eða skili áfram til
sinna barna.
Glatist þessi kunnátta og þar með
lífsviðhorf trúarinnarúr þjóðarsálinni, þá
hættum við að vera kristin þjóð. Þjóð og
Ég deili þessari sögu með ykkur nú í
aðdraganda jóla þegar margar fjölskyldur
hér í landi kvíða jólahaldinu vegna þeirra
miklu fjárhagslegu þrenginga sem að þeim
steðja. Um leið og við trúum því að með
hækkandi sól fari efnahagur okkar þjóðar
batnandi skulum við minnast þess hversu
mikilvægt það er að hugsa um það sem
jákvætt er. Hugsum um fegurð jólanna og
það grundvallar erindi sem kristin trú boðar
okkur, njótum samvista með fjölskyldunni og
gerum það sem þessi góði maður kenndi mér
fyrir öllum þessum árum, tökum sjálf stjórn á
eigin lífi.

Fyrir mörgum árum fór
ég í ferð á vegum Orators
félags laganema til Póllands.
Þetta var skömmu eftir að
Pólverjar brutust undan kommúnismanum
og voru að fóta sig í breyttum veruleika. Ég
var svo heppin, að vera boðin heim til eins
prófessorsins og borða kvöldmat með honum
og konunni hans. Það var mjög merkilegt fyrir
unga stúlku að kynnast því sem hann hafði að
segja og einnig að koma inn á heimili manns,
sem var framúrskarandi á sínu sviði en lifði
Ég sendi lesendum Bláhvers óskir um gleðileg
afar fábrotnu lífi. Þessi kvöldstund mun aldrei
jól og farsæld á komandi ári.
líða mér úr minni. Það var engin borðstofa
í litlu íbúðinni þeirra svo við sátum inni í
Ólöf Nordal
stofu og borðuðum dýrindis rauðrófusúpu
Varaformaður Sjálfstæðisflokksins.
og innbakað brauð og hann sagði mér frá því
hvernig hans afstaða til lífsins undir
fargi kommúnismans hafði mótast.
Við vorum undir þungu oki, máttum
ekkert og áttum ekkert sagði hann, en
eitt gat Sovétið ekki tekið frá okkur,
Hveragerði
og það var fróðleiksþorstinn og sú þrá
að læra. Og það varð okkar ríkidæmi.
Við lögðum okkur fram um að lesa og
fræðast og nýta þann fjársjóð til að
dýpka tilveru okkar. Þetta sagði þessi
ALLAN DAGINN OG FRAM Á KVÖLD
maður við stelpu frá Íslandi sem var
Bjóðum uppá glæsilegt hlaðborð af sjávarkonfekti:
alin upp við allt aðrar aðstæður en
Vel
og meðalkæst skata, saltfiskur, fiskibollur, plokkfiskur,
nemendur hans, til að skýra henni frá
hverabrauð, hamsatólg, hnoðmör, rófur, kartöflur og grænmeti.
því hvernig það var að búa við annars
Ris a’la mandl, brauðsúpa með rjóma, kaffi og sætt.
konar skilyrði og til að ég síðan gæti
Tilboð á sterkum
og skoti.
ALLAN DAGINN
OG FRAM
Á KVÖLD
sagt mínum jafnöldrum frá því sem
Við komum þér í rétta jólaskapið.
Bjóðum upp á glæsilegt hlaðborð af sjávarkonfekti:
Pólverjar þurftu að þola. Það eru bara
Fagfólk
aðsaltfiskur,
verki.
Vel og meðalkæst
skata,
fiskibollur,
20 ár rúm síðan þetta var. En ennþá eru
plokkfiskur,
hverabrauð,
hamsatólg,Óli
hnoðmör,
Hugheilar
jóla og nýárskveðjur,
og Anna. rófur,
kartöflur og grænmeti.
þjóðir að heyja þá baráttu sem Pólverjar
Ris a’la mandl, brauðsúpa með rjóma, kaffi og terta.
háðu þá. Nú stendur Pólland sjálfstætt
Tilboð á sterkum og skoti.
og styrkum fótum og þeir hafa, eins
Við komum þér í jólaskapið
og við Íslendingar reyndum við fall
Fagfólk að verki.898 6130
Sími Veisluþjónustunnar
bankanna, sýnt öðrum þjóðum mikla
Hugheilar jóla- og nýárskveðjur, Óli og Anna.
vináttu.

SKÖTUVEISLA
Á ÞORLÁKSMESSU

VESTFIRSK SKÖTUVEISLA
Á ÞORLÁKSMESSU

kirkja hætta að eiga samleið með þeim
hætti sem verið hefur í meira en þúsund ár.
Sannarlega munu starfa kirkjur og kristnir
söfnuðir sem munu leitast við að boða Krist
og ala upp fólk í trú á hann og í hinni kristnu
hefð – hugsanlega eins og eyjar í hafinu. En
vitund og þekking þjóðarinnar á kristindómi
og kristinni trú og tilgangi hennar, gildum og
arfi, hinn kristni siður, mundi hætta að vera
almenningseign í þeim mæli, sem við höfum
vanist.
Kirkja er ekkert annað en fólk, sem iðkar
kristna trú sína, og trúin og gildi hennar eru
grundvöllur samfélagins og móta gerð þess.
Ekkert af þessu er þó sjálfvirkt og það týnist,
ef það er ekki kennt og iðkað frá blautu
barnsbeini.
En til þess höldum við jól, til að minna
okkur á mikilvægi þess að Kristur kom í
heiminn til að búa hjá okkur, og bæði gefa
okkur, og að vera okkur gleðileg jól.
Jón Ragnarsson,
sóknarprestur, Hveragerði

Piparkökuhús
Á vegum Almars bakara var haldin keppni
um fallegasta piparkökuhúsið og er það
í þriðja sinn sem sú keppni er haldin. Að
söng Almars er keppnin greinilega komin
til að vera en húsin verða sífellt stærri og
glæsilegri og meira lagt í skreytingar en áður.
Verðlaunin voru gefin af Ölgerðinni, Kjörís,
Almari bakara og Nóa Síríus.
Verðlaun hlutu:
1. sæti María Kristín, Kristrún og
		
Rakel Antonsdætur
2. sæti Halldóra Jóna
		
Guðmundsdóttir
3. sæti Eyþór Smári Ringsted

Áramótabrenna
Kveikt verður í áramótabrennu á gamlárskvöld
kl 20:30 við Þverbrekkur. Starfsmenn bæjarins munu
sjá um alla framkvæmd við brennuna.
Að gefnu tilefni er tekið fram að ekki er leyfilegt að
vera með flugelda við brennu vegna þeirrar hættu sem
það getur skapað.
Flugeldasýning verður í umsjón Hjálparsveitar Skáta.

Kátt er á Fossflöt
á þrettándanum
Jólin verða kvödd á þrettándanum með blysför frá
kirkjunni kl. 18:00 og gengið í fylkingu að Fossflöt.
Félagasamtök í bænum verða virkir þátttakendur í
gleðinni ásamt bæjarbúum. Allir eru hvattir til að koma
í búningum til að skapa sanna þrettánda stemningu.

Bæjarstjórn Hveragerðis og
bæjarstarfsmenn þakka Hvergerðingum
gott samstarf á liðnum árum og óska þeim
heilla og velfarnaðar á komandi ári.
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Margt hefur breyst á rúmum sextíu árum
frá því að við erum nú farnar að hittast aftur
gömlu bekkjarsysturnar sem voru hér saman í
Barnaskólanum.

Löng hefð hefur skapast fyrir því að í jólablaði
Bláhvers birtist viðtal við Hvergerðing sem sett
hefur svip sinn á bæjarlífið. Í ár var ákveðið
að ræða við Guðrúnu Magnúsdóttur sem um
árabil starfaði sem læknaritari og innköllunar
stjóri á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags
Íslands, hér í bæ. Um leið og sest var niður
með Guðrúnu kom í ljós að hún hafði frá
mörgu að segja enda er hún búin að búa hér í
bæjarfélaginu í rúm 60 ár.

Bíó á fimmtudögum

En hver er konan og hvað hefur á daga hennar
drifið? Segist Guðrúnu svo frá:
Foreldrar mínir voru Magnús Ágústsson
f. 1901 í Birtingaholti en hann lést 1987 í
Reykjavík. Það kom kannski ekki á óvart
að pabbi yrði læknir því afi hans var læknir
en ekki síst þá var mamma hans svo mikill
læknir í sér. Hún hét Móeiður Skúladóttir
og bjó í Birtingaholti. Á þeim tíma þótti það
sérstakt að hún bjargaði fólki frá slysum og
veikindum, tók á móti börnum og saumaði
sár svo fátt eitt sé talið. Allt þetta án þess
að hafa hlotið formlega menntun. Læknis-

Farskóli varð til þess að við fluttum
Við fluttumst til Reykjavíkur haustið 1947. Ég
er viss um að ástæða þess var aðallega sú að þá
var ég orðin 8 ára og enginn barnaskóli var í
Reykholtsdalnum nema farskóli sem fluttist á
milli bæja með reglulegu millibili. Svo var bara
skóli i Reykholti en hann var fyrir eldri börn
og unglinga. Þetta vildu foreldrar mínir ekki,
svo við fluttum.

Pabbi var fyrsti læknir Hvergerðinga

Blómadrottning Hveragerðis árið 1956

starfið hefur því sjálfsagt verið föður mínum
hugleikið. Pabbi varð eftir nám héraðslæknir
á Kleppjárnsreykjum í Reykholtsdal í Borgarfirði en þar starfaði hann í 19 ár. Mömmu rakst
hann á í bókstaflegri merkingu á sumarhóteli í
Borgarfirði. Hún hét Magnea Jóhannesdóttir,
f. 1904 - d. 1995.Hún var leikkona og lék lengi
með Leikfélagi Reykjavíkur og einnig með
leikfélögum á þeim stöðum þar sem hún síðar
bjó. Hún var heimavinnandi húsmóðir líkt og
tíðkaðist á þeim árum en þess utan hjálpaði
hún föður mínum mikið við hjúkrun sjúklinga
þegar hann var með sjúkraskýli á Kleppjárns
reykjum, og seinna vann hún með honum
í apótekinu í Hveragerði en þá ráku héraðslæknarnir apótekin.
Við erum þrjú systkinin, ég, Guðrún, fædd
16. maí 1939, Jóhannes fæddur 11.08.1940,
læknir, lengst af í Svíþjóð þar sem hann er
búsettur og Skúli fæddur 06.05.1944, flugstjóri
í Reykjavík. Öll erum við fædd á Kleppjárns
reykjum.

Við áttum heima í Reykjavík í 2 1/2 ár og við
Jóhannes gengum í Laugarnesskólann sem var
alveg dásamlegur. Hann var nýr þá og mjög
flottur. En faðir minn var ekki ánægður með
að vera læknir í Reykjavík, langaði frekar til að
vera læknir í héraði. Um áramótin ´49 - ´50 var
stofnað læknishérað í Hveragerði, en hér hafði
aldrei verið læknir áður, bara útibú frá Selfossi.
Faðir minn sótti um og fékk starfið sem fyrsti
læknir Hvergerðinga. Fjölskyldan keypti húsið
að Hverahlíð 17 en það varð síðar fyrsta húsið
sem hýsti Dvalarheimilið Ás og stendur það
skáhallt á móti kirkjunni. Síðar byggði ríkið
læknisbústað sem einnig var læknastofa og
apótek og var það húsið að Hverahlíð 24,
gamla bæjarskrifstofan. Þar bjuggum við til
ársins 1958 er foreldrar mínir byggja húsið
að Breiðahvammi. Læknastofan var áfram í
Hverahlíðinni þó við flyttum þaðan.

Margt var öðruvísi þá
Hveragerði á þeim tíma sem við fluttum
hingað, 14. janúar 1950, var ótrúlega ólíkt
því Hveragerði sem við þekkjum nú. Allar
götur voru malargötur og mörg ár liðu áður
en Steypta gatan svokallaða var lögð en hún
var efsti partur Breiðumerkur og var lengi vel
eina gatan lögð varanlegu efni. Ég man líka
sérstaklega eftir hversu léleg götulýsingin var,
en ljósin lýstu afar lítið þó hér væru nokkrir
staurar við aðalgötur. Hér bjuggu ekki nema
örfá hundruð manns, að ég held og mér fannst
skólinn óttalega lítill miðað við Laugarnes
skólann. Þó var búið að byggja það sem þá
var kallað “nýi skólinn”. Mér er sérstaklega
minnisstæður leikfimisalurinn sem var bara
í einni stofu uppi á lofti en þá var ég orðin
vön stóra, flotta salnum í Laugarnesinu. Mér
líkaði strax vel hér í Hveragerði. Við fluttum
um miðjan vetur og ég kynntist strax krökkun
um hér í Hveragerði. Það er gaman að segja

Að vera barn í Hveragerði á þessum árum var
alveg indælt. Það var mikið leikið sér úti, farið
í “yfir” , “fallin spýta” og allskonar boltaleiki.
Á sumrin var farið í sundlaugina, ekki sjaldnar
en tvisvar til þrisvar á dag. Á veturna var mjög
vinsælt að renna sér á sleðum í Gossabrekku og Litlubrekku, sem svo var kölluð,
brekkan frá kirkjunni og niður þar sem nú
er leikskólinn Undraland. Svo var alltaf bíó á
Hótel Hveragerði á fimmtudagskvöldum sem
var afar vinsælt hjá unglingunum.

Leiðin lá til London
Ég gekk auðvitað í skóla hér í Hveragerði
en var þó tvo síðustu veturna í gagnfræða
skólanum á Selfossi þar sem ég tók landspróf.
Eftir það, eða sumarið 1955, fór ég til London
og var þar í St. Godric´s College í Hampstead
í London í eitt ár. Þetta var verslunarskóli fyrir
stelpur. Við lærðum vélritun, hraðritun, en þó
náttúrulega fyrst og fremst enskuna. Mikil
áhersla var lögð á réttritun, sem var auðvitað
frábært og maður býr að því alla ævi. Einnig
var hægt að læra þar fleiri tungumál. Þetta
ár var alveg yndislegt. Við vorum þarna ansi
margar íslenskar stelpur og enn höldum við
hópinn, förum saman út að borða á hverju
hausti. Látum það ekkert stoppa okkur þó við
séum farnar að eldast dálítið, ég og tvær aðrar
erum yngstar, 72 ára. Sú elsta er fædd 1934.
Alltaf finnst okkur jafn gaman að hittast.

Hælaskór og ævintýri
Vorið 1956 sníktum við fjórar vinkonur út
úr foreldrum okkar að fá að fara til Ítalíu
og Frakklands í páskafríinu frá skólanum í
London, sem var náttúrulega heilt ævintýri.
Eftir á að hyggja undrast ég að við skyldum fá
leyfi til þessa því foreldrar okkar urðu að leggja
heilmikið á sig til að koma til okkar gjaldeyri.
Ég hef sjálfsagt verið nokkuð dekruð miðað
við það sem þá tíðkaðist, segir Guðrún og hlær
við. Skóbúnaður minn eftir Londonardvölina
hentaði til dæmis nokkuð illa á malargötum
Hveragerðis og leist föður mínum illa á alla
hælaskóna sem rötuðu uppúr töskunum eftir
ársdvölina í London. Þá fengust engir sætir
skór hér á Íslandi en úrval í verslunum hér á
landi var þá mjög takmarkað.

Eftirminnilegir Hvergerðingar
Þú spyrð um listamennina. Auðvitað eru þeir
minnisstæðir. Best man ég eftir Kristmanni
og Jóhannesi úr Kötlum sem urðu góðir
vinir foreldra minna og Kristmann einnig
vinur okkar systkina. Ég man þegar hann var
að fara inn í dal (upp að Reykjakoti) með
bræður mína í steinaferðir. En hann safnaði
steinum sem hann nýtti svo heima hjá sér bæði
innandyra og úti í garði. Garðurinn hans við
Frumskóga var enda umtalaður á landsvísu
fyrir fegurð. Svo má ekki gleyma Höskuldi
Björnssyni, listmálara og konu hans Hallfríði
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Pálsdóttur. Fyrir utan það að vera góðir vinir
foreldra minna þá varð Ingveldur dóttir þeirra
mín besta vinkona og er það enn í dag, svo
ég varð auðvitað fjótt heimagangur hjá þeim.
Höskuldur vann í stóru vinnustofunni sinni
í Bláskógum og eru mér minnistæðir stóru
gluggarnir og öll listaverkin sem þar voru inni.
Á þeim tíma áttu flestir Hvergerðingar myndir
eftir Höskuld en myndir hans eru enn mjög
eftirsóttar, sérstaklega fuglamyndirnar hans.

Oft var gestkvæmt í Breiðahvammi. Myndin
sýnir þá Herbert Jónsson sem oft var kallaður
borgarstjórinn, sr. Helga Sveinsson, Paul
Michelsen og Oddgeir Ottesen á góðri stund.

Svo kenndu þeir okkur báðir í skólanum hér,
þeir Gunnar Bendiktsson og sr. Helgi Sveins
son sem hér settu svip á bæinn en þeir voru
báðir miklir andans menn.

Ljóð og listaverk í gestabókum
Mér finnst afskaplega gaman að því að
foreldrar mínir sem voru afar dugleg að halda
veislur létu gesti sína skrifa í gestabók sem ég
á enn þann dag í dag. Þar er að finna margar
skemmtilegar vísur og texta eftir gesti þeirra
meðal annars þessar vísur sem Jóhannes úr

Með þessum skemmtilega hætti þakkaði
Jóhannes foreldrum mínum góð og skemmtileg
kynni. Gestabækur eiga auðvitað að vera á
hverju heimili enda voru þær það hér áður fyrr.

Félagslíf Hvergerðinga var mjög líflegt
Félagslíf Hveragerðinga var á þessum árum
mjög gott, að mér finnst. Í minningunni var
það mun skemmtilegra en núna, en auðvitað
var ég yngri þá! Garðyrkju-og listamanna
böll voru haldin tvisvar til þrisvar sinnum
á ári. Allir mættu þar í sínu fínasta pússi og
skáldin okkar ortu Hveragerðisbragi o.fl. Svo
var Kvenfélagið með árshátíð, líka Iðnaðarmannafélagið og Bridgefélagið. Allt voru þetta
hjónaböll og að ég held alltaf mjög vel lukkuð.
Og svo á sumrin voru Blómaböllin, sem
Kvenfélagið hélt og voru þau mjög vinsæl en
þar voru árlega kosnar blómadrottingar, til að
byrja með voru það ávallt stúlkur héðan sem
báru þann titil.

Blómadrottningar bæjarins
Fyrsta blómadrottningin var Ingveldur
vinkona mín en hún var valin sumarið 1955
þá nýkomin frá Danmörku. Árið síðar hlaut
ég þennan titil, kvöldið eftir að ég kom frá
London. Rauður nýr kjóll og hælaskór frá
London hafa örugglega ekki spillt fyrir það
kvöld.

Ég kynntist manninum mínum, Hannesi
Sigurgeirssyni, húsasmíðameistara, fljótlega
eftir að ég flutti hingað til Hveragerðis af því
við vorum krakkar í sama skóla. Við urðum nú
ekki strax vinir enda var hann eldri en ég. Við
byrjum að draga okkur saman kornung en ég
var þá 15 ára og hann 17. Úr því varð ævilangt
samband.
Móðir Hannesar var Guðrún Lovísa
Hannesdóttir frá Bakka í Ölfusi og stjúpi
hans var Þorvaldur Sæmundsson. Hannes ólst
upp að stærstu leyti hjá afa sínum og ömmu,
þeim Valgerði Magnúsdóttur og Hannesi

Kötlum orti í gestabókina í kveðjuveislu sem
honum var haldin í Breiðahvammi þegar þau
hjón fluttu úr Hveragerði:
Nú tregt er mér tungu að hræra
vor tilvera er unaðsleg
því Magnea má ekki vita
að Magnús öfunda ég.

Og það yrði sannarleg sæla
sem seitlaði gegnum mig
er héldi hún niður að hylnum
með hægð til að baða sig.
Þá yrðu nú uggarnir heitir
og aumingja tálknin þreytt,
en Magnús stæð´ útí strengnum
með stöng og vissi ekki neitt.

Einn fyrsti starfsmaður Heilsuhælisins
Ég var einn af fyrstu starfsmönnum á Heilsu
hælinu, eins og það hét þá, en ég starfaði sem
ung stúlka í borðsalnum þegar hælið opnaði
í júlí 1955, sumarið sem ég fór til London.
Leirböðin höfðu áður verið á hverasvæðinu og
mötuneyti með grænmetisfæði var þá rekið á

Af eiginmanni og afkomendum

Guðrún og Hannes með börnum sínum.

Ó að ég silungur yrði
í ánni hér niður frá
þá gæti hún séð út um gluggann
er glampaði hreistrið á.

Íslands og Móeiður fædd 1994, nemi við
Verslunarskóla Íslands. Yngst er svo Inga
Lóa, f. 15. október 1964, íslenskukennari í
Hveragerði, sonur hennar er Hannes Þorkelsson, fæddur 1991, nemi við Menntaskólann að
Laugarvatni.
Hannes vann við smíðar og sem verkstjóri
á ýmsum stöðum, lengst hjá Ístak. Hann vann
m.a. við byggingu Hrauneyjafossvirkjunar,
Grundartangaverksmiðjunnar, að hafnagerð í
Þorlákshöfn, á Grænlandi og á fleiri stöðum.
Síðustu árin vann hann við smíðar hjá Heilsu
stofnun hér í Hveragerði. Hannes minn dó 20.
maí 2008, stuttu áður en við náðum að eiga
Gullbrúðkaup. En svona er lífið, hann hafði
verið lengi veikur svo endalokin komu ekki á
óvart.

Guðrún og Hannes með börnum sínum litlum.

Guðmundssyni sem bjuggu á Bakka í Ölfusi og
síðar í Hveragerði. Við Hannes giftum okkur
þann 10. júlí 1958 og eignuðumst við þrjú
yndisleg börn. Þau eru Magnús Haukur, f. 20
janúar 1959, raftæknifræðingur, kona hans er
Hrönn Þorsteins. Sonur þeirra er Magnús Þór
fæddur 2002. Þau eru búsett í Qatar sem er
skagi útí Persaflóa. Þar hafa þau verið búsett
í sex og hálft ár en áður bjuggu þau lengi í
Flórída.
Þorvaldur, f. 16. júlí 1960, bifreiðasmiður,
kona hans er Ingveldur Sigurðardóttir,
leikskólakennari í Hveragerði. Börn þeirra eru
Emil Fannar fæddur 1990, nemi við Háskóla

Guðrún um fjögurra ára aldur með
foreldrum sínum og eldri bróður.

Hverabökkum í eitt eða tvö sumur. Því var þessi
starfsemi ekki ókunnug bæjarbúum. Héraðslæknirinn í Hveragerði þurfti þá að skoða
alla sem vildu stunda leirinn og gefa viðkomandi leyfi og síðan fylgdust læknanemar með
böðunum.
Ég hóf störf á Heilshælinu í Hveragerði eins
og það hét þá í apríl 1967. Þar vann ég fyrst
á símanum, síðan á bókasafninu og var búin
að vera innköllunarstjóri í nokkur ár þegar
ég var beðin um að vera læknaritari en ég var
fyrsti læknaritarinn á hælinu. Nafni stofnunar
innar var breytt 1991 í Heilsustofnun
Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ). Ég
lét af störfum í október 2008 en þá hafði ég
starfað allan minn starfsferil við stofnunina
eða í yfir 40 ár.

Fiskurinn kom um leið og bjórinn
Ég hef auðvitað unnið með mörgum
eftirminnilegum einstaklingum á þessum langa
tíma. Fyrst og fremst hef ég kynnst læknunum
og læknariturum sem voru mínir nánustu
samstarfsaðilar. Björn L. Jónsson var yfirlæknir
þegar ég hóf störf. Hann var veðurfræðingur
sem fór í læknisfræði þegar hann var kominn
yfir fertugt meðfram fullu starfi á Veðurstofunni.
Hann var náttúrulækningamaður fram í
fingurgóma. Hann var dugnaðarforkur og
mikill indælismaður. Þá var ennþá verið með
stólpípur og glasafæði í megrunarmeðferðum
sem var alveg lagt af síðar. Til að byrja með
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var eingöngu grænmetisfæði og mjólkur
afurðir á boðstólum en hvorki kjöt né fiskur.
Þetta breyttist 1. mars 1989 en þá var farið að
hafa fisk, fyrst einu sinni í viku en hann hefur
nú um all langan tíma verið tvisvar í viku. Ég
man þessa dagsetningu alltaf, því daginn sem
Íslendingar fengu bjórinn fengum við fiskinn á
Heilsustofnun.
Næsti yfirlæknir var Ísak G. Hallgrímsson og það var hann sem fékk mig til að vera
læknaritari. Ég á fjölda vina sem hafa starfað
með mér á Heilsustofnun. Má þar nefna Pálínu
Kjartansdóttur, matráðskonu, Jónu Einars
dóttur, gjaldkera og Auði Sigurðardóttur,
fyrsta sjúkraþjálfarann á stofnuninni, en hún
er nú látin. Einnig hef ég kynnst vel ýmsum
dvalargestum sem orðið hafa góðir vinir mínir
í gegnum árin en HNLFÍ á fjölda fastagesta
sem hingað sækir reglulega.
Þó ég hafi unnið á Heilsustofnun í yfir
fjörutíu ár þá hef ég nú ekki lifað alveg eftir
stefnunni og hef til dæmis alltaf borðað kjöt
og fisk og finnst mér fiskur og fiskréttir alltaf
betri og betri eftir því sem ég verð eldri.

Annáll bæjarstjóra
Það er við hæfi að líta yfir
viðburði ársins nú þegar
hyllir undir nýtt ár og
árið 2011 mun þá heyra
sögunni til. Tíminn líður
sífellt hraðar og hraðar
og vel er hægt að furða
sig á því hvernig standi
eiginlega á því að sífellt
styttra verður á milli jóla! Maður er ekki
fyrr búinn að skrifa jólakortin en kominn
er tími til að hefja leikinn enn á ný. Börnin
sem fæddust að manni finnst fyrir um ári
síðan eru komin í grunnskólann og manns
eigin börn farin að fljúga úr hreiðrinu. Það
er notalegt að sjá að nýjar kynslóðir hasla
sér völl, stofna fjölskyldu og rækta garðinn
sinn. Hér í Hveragerði erum við svo lánsöm
að geta fylgst betur með hvert öðru því enn er
bærinn af þeirri stærðargráðu að hér á enginn
að geta týnst í fjöldanum. Mér finnst það
notalegt og ég vona að þið séuð sama sinnis.
Í pistli mínum hér á eftir er tæpt á nokkrum
viðburðum ársins 2011. Aldrei er hægt að
gera öllu skil því verður að taka viljann fyrir
verkið.

Gróska í mannlífi, menningu og
umhverfi

Bærinn okkar á að einkennast af grósku hvort

Guðrún og Hannes á ferðalagi erlendis.

Löngu orðin Hvergerðingur
Mér hefur liðið afar vel á Heilsustofnun, hér
hef ég einnig búið til fjölda ára og hér er afar
gott fólk. Mér þykir alltaf vænt um HNLFÍ,
mér finnst ég alltaf eiga svolítið í staðnum.
Mér þykir líka afar vænt um bæinn minn enda
er ég fyrir löngu orðinn Hvergerðingur þó að
æskustöðvarnar í Borgarfirði eigi ávallt sinn
sess í hjartanu. Mér finnst Hveragerði í dag
alveg yndislegur bær, breytingin er mikil til
hins betra og ég fer ekki héðan ótilneydd enda
á ég hér börn og barnabörn sem er mikil gæfa.
Eftir góða og skemmtilega samverustund í
notalegri íbúð Guðrúnar kveður útsendari
Bláhvers þessa skemmtilegu konu sem svo
sannarlega hafði frá mörgu að segja.
Með óskum til lesenda Bláhvers um gleðileg
jól og farsæld á komandi ári.

sem er í mannlífi, menningu eða umhverfi
og að því marki er stefnt í öllum þeim
verkum sem við tökum okkur fyrir hendur.
Á árinu 2011 sáust lítil merki um bata í hinu
efnahagslega umhverfi, því miður. Enn er
atvinnuleysi mikið og fólkið okkar hefur flutt
til útlanda í of miklum mæli. Héðan höfum
við séð á bak þónokkrum íbúum og söknum
við þeirra allra. Vonandi koma þau til baka
þegar betur árar hér á Íslandi.

Fjöldi gesta sótti Hveragerði heim
Hátíðahöld bæjarins voru óvanalega fjölmenn
í ár. Sumardagurinn fyrsti var haldinn
hátíðlegur skv. venju en í fyrsta sinn fór
fram páskaeggjaleit í sundlaugargarðinum
og kunnu yngstu íbúar bæjarins vel að meta
það framtak. Umhverfisverðlaun bæjarins
voru afhent af forseta Íslands en þau hlaut í
þetta sinn fyrirtækið Icelandic adventures en
eigandi þess er Úlfar Andrésson. Hátíðahöldin
17. júní fóru fram í ágætis veðri og tókust þau
vel. Garðyrkju- og blómasýningin Blóm í bæ
var haldin í þriðja sinn í júní og enn og aftur
voru veðurguðirnir okkur hliðhollir. Talið er
að ríflega tuttugu þúsund manns hafi lagt leið
sína í Hveragerði sem skartaði sínu fegursta.
Bæjarhátíðin okkar Blómstrandi dagar sem
haldin var venju samkvæmt í ágúst dró til sín
svo mikinn mannfjölda að Suðurlandsvegur
tepptist um tíma og tók það ökumenn
rúmlega hálfa klukkustund að komast niður
Kambana og hingað inní Hveragerði en

Besta jólaskreytingin
úr endurunnu hráefni
Verðlaunasamkeppni um bestu
jólaskreytinguna sem unnin er úr
endurnýttu hráefni var haldin af Versluninni Hverablóm á aðventunni. Að sögn
Jónu Sigríðar Guðjónsdóttur eiganda
Hverablóms kom það henni mjög á óvart
hversu hugmyndaríkir íbúar bæjarins eru
enda skiluðu sér einstaklega skemmtilegar skreytingar í keppnina. Jóna er
harðákveðin í að halda keppnina aftur að
ári enda falli keppni í þessum anda vel að
umhverfisstefnu bæjarins og þeirri ímynd
sem bærinn hefur. Því hvetur hún íbúa til
að huga nú þegar að sniðugu skreytinga
efni fyrir næstu jól.

Aldís Hafsteinsdóttir

Verðlaun hlutu:
1.sæti Pétur Reynisson (nr. 4)
2.sæti Sigríður E. Sigmundsdóttir (6)
3.sæti Guðrún Lilja Jóhannsdóttir(8)
Verðlaun fyrir skemmtilegustu endur
vinnsluna hlaut Violette Meyssonnier
en í skreytinguna notaði hún m.a. plast
undan hvítlauk og lóna úr þurrkaranum.
Það þarf mikið hugmyndaflug til að láta
sér detta slíkt til hugar.

Jólagangasöngur Grunnskólans
Jólagangasöngur Grunnskólans í
Hveragerði hefur fyrir löngu skipað
sér ákveðinn sess í hugum barna í
bæjarfélaginu. Foreldrar og forráðamenn hafa einnig verið duglegir að
heimsækja skólann til að taka þátt enda
er fátt yndislegra en að hlusta á börnin
syngja jólasöngva á aðventunni. Guðjón
skólastjóri tekur ávallt virkan þátt í

söngnum eins og sést á meðfylgjandi
mynd og kennarar spila undir á hin
fjölbreyttustu hljóðfæri. Uppáhaldslag
allra er lagið „Snjókorn falla“ sem Laddi
gerði ódauðlegt en varla hefur hann
grunað að þakið myndi rifna af sínum
gamla grunnskóla áratugum eftir útgáfu
lagsins þegar börnin taka myndarlega
undir í söngnum.
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bærinn stappfylltist af bílum og fólki sem
átti góða daga hér í bæ. Ísdagur Kjörís átti
vafalaust sinn þátt í því að svo margir mættu
til bæjarins en þar var hægt að bragða hinar
fjölbreyttustu ístegundir. Brekkusöngurinn og
flugeldasýningin var eins og ávallt hápunktar
helgarinnar og fylgdust þúsundir með þeim
viðburði.

Aukin samvinna
Árið einkenndist af aukinni samvinnu.
Hvergerðingar stofnuðu ásamt öðrum
sveitarfélögum í Árnessýslu utan Árborgar
sameiginlegt velferðarsvið og stýrir María
okkar Kristjánsdóttir því. Við gengum inní
Brunavarnir Árnessýslu og nú er hafin vinna
með Ölfusingum að úrbótum á gönguleiðinni
inn Reykjadal.

Af atvinnumálum
Upplýsingamiðstöðin flutti í nýtt húsnæði
og bókasafnið breytti um svip á árinu.
Sýningin Skjálftinn 2008 opnaði í
Verslunarmiðstöðinni en þar er gert grein
fyrir afleiðingum jarðskjálftans 2008.
Heilsustofnun þurfti enn og aftur að berjast
fyrir tilveru sinni en vonandi er starfsemi þar
nú komin fyrir vind. Í húsakynnum þeirra var
starfrækt hótel yfir sumartímann í fyrsta sinn.
Hér voru stofnuð ný fyrirtæki sem öll settu
svip sinn á bæinn. Drífandi framkvæmdagleði
og kátína einkennir þau öll. Drykkurinn My
secret sem framleiddur er hér í Hveragerði
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vann til virtra verðlauna erlendis og dælist
nú hér á flöskur sem aldrei fyrr. Valdimar
Hafsteinsson, framkvæmdastjóri Kjörís, var
valinn maður ársins í íslensku atvinnulífi,
heiður sem hann eignaði stórum og góðum
hópi starfsmanna fyrirtækisins. Eden brann
til kaldra kola í júlí og var það reiðarslag fyrir
eigendur, rekstraraðila og bæjarbúa. Eldhafið
var óskaplegt og skelfilegt að verða vitni að
því þegar þessi vinsæli ferðamannastaður
varð eldinum að bráð.

Manngerðir jarðskjálftar
Niðurdæling Orkuveitu Reykjavíkur við
Húsmúla olli fjölmörgum jarðskjálftum á
haustmánuðum og íbúar sættu sig eðlilega
ekki við það. Er unnið að lausn þeirra
mála en jörð hefur ekki skolfið í nokkurn
tíma þegar þetta er ritað. Framkvæmdir
sumarsins voru á sviði umhverfismála en nýir
göngustígar voru lagðir, aðrir malbikaðir og
lagnir lagaðar í Heiðmörkinni og gatan sjálf
löguð.

Afburða íþróttamenn
Á íþróttasviðinu er nú unnið af kappi að
undirbúningi Hamarshallarinnar inní Dal
sem rísa mun næsta sumar. Nýr heilsustígur
var vígður undir Reykjafjalli. Hér var
haldið Íslandsmeistaramótið í þríþraut og
utanvegahlaup á vegum 66° norður. Vel
lukkað í báðum tilfellum. Meistaraflokkur
kvenna í körfu varð deildameistara Íslands á

árinu og voru þær vel að þeim titli komnar.
Íslandsmeistara mót í fimleikum var haldið
hér á haustmánuðum og var stórkostlegt að
fylgjast með því. Þónokkrir Hvergerðingar
hafa verið valdir í úrvalshópa og landsliðs
úrtök í sínum greinum og erum við stolt af
þeim öllum. Hafsteinn Valdimarsson hefur
verið valinn blakmaður Íslands á árinu 2011
og er það í fyrsta sinn að því að talið er sem
Hvergerðingur hlýtur slíkan heiður.

Njótum lífsins – hugsum um
náungann
Á árinu hefur sorgin knúið dyra en gleði
stundir einnig verið margar. Við hugsum
til þeirra sem eru farnir, til þeirra sem eiga
um sárt að binda og þeirra sem minna mega
sín í okkar samfélagi. Það er mikilvægt að
við hlúum að því sem við eigum, fjölskyldu,
vinum, nágrönnum já náungum okkar öllum.
Njótum augnabliksins, njótum samveru hvert
við annað. Njótum umhverfisins og þeirra
gæða sem búa í íslensku samfélagi. Horfum á
það jákvæða og gleðilega því þannig löðum
við að okkur ánægju og gleði sem er okkur
öllum svo mikilvæg. Ég vil nota þetta tækifæri
til að þakka ykkur öllum ánægjulegt samstarf
og skemmtilegar samverustundir á árinu sem
er að líða. Með von um farsæld og frið ykkur
til handa á nýju ári.
Aldís Hafsteinsdóttir
Bæjarstjóri.

Sendum Hvergerðingum sem og öðrum lesendum
hugheilar jóla- og nýárskveðjur.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
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