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Knútur og Helena, eigendur Friðheima,
taka við verðlaununum úr hendi Guðna Th.
Jóhannessonar, forseta Íslands.

MIÐASALA Á

Friðheimar hlutu Nýsköpunarverðlaun
Samtaka ferðaþjónustunnar

F

riðheimar hlutu Nýsköpunarverðlaun Samtaka ferðaþjónustunnar
fyrir árið 2017 á dögunum.
Verðalunin voru afhent af forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessyni. Markmiðið með verðlaununum er að hvetja
fyrirtæki innan SAF til nýsköpunar og
vöruþróunar, að því er segir í tilkynningu.
Friðheimar er bæði veitingastaður og

tómataræktun. Á heimasíðu þess segir:
„Friðheimar er fjölskyldurekið fyrirtæki
þar sem eru ræktaðir tómatar allan ársins
hring í raflýstum gróðurhúsum, þrátt fyrir
langan og dimman vetur. Fjölskyldan tekur líka á móti gestum, sýnir þeim hvernig
tómataræktunin gengur fyrir sig – og gefur þeim að smakka á afurðunum. Nú geta
gestirnir líka tekið með sér heim matar-

minjagripi úr tómötum og gúrkum. Í Friðheimum er einnig stunduð hrossarækt og
ferðamönnum boðið upp á hestasýningu á
fjórtán tungumálum“, eins og fram kemur
á heimasíðunni.
Þetta er í 14. skipti sem Nýsköpunarverðlaun SAF verða afhent.
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Myndir og texti: Atli Rúnar Halldórsson

Frostfiskur hættir
starfsemi í Þorlákshöfn

F

yrirtækið Frostfiskur, sem er
einn stærsti vinnuveitandinn í
Þorlákshöfn, hefur ákveðið að
loka fiskvinnslu sinni í Þorlákshöfn og
flytja alla starfsemina til Hafnarfjarðar. Verðum að berjast fyrir nýjum atvinnutækifærum segir bæjarstjórinn.
Frostfiskur hefur verið með starfsemi í Þorlákshöfn í 19 ár og lengi vel
störfuðu vel yfir 100 manns í vinnslunni. Í dag starfa um 50 manns hjá
fyrirtækinu en fyrr í haust var um 20
manns sagt upp. Starfsemin verður
flutt til Hafnarfjarðar í byrjun næsta
árs en búið er að tilkynna öllu starfsfólki þá ákvörðun.
„Við þurfum að komast nær höfuðborgarsvæðinu eða hreinlega að kjarna
okkur eins og við segjum. Að lækka
kostnað, minnka flutningskostnað og
komast í nýtt hús með nútímatækjum.
Við reiknum með að vera með fjörutíu
starfsmenn á nýja staðnum og væntanlega er einhver hluti af starfsfólkinu
sem flytur með okkur. Við reiknum
með að það henti ekki öllum að fara að
vinna í Hafnarfirði. Þetta eru 40 kíló-

metrar hér
á milli,“
sagði
Steingrímur
í samtali við
Stöð 2.
Gunnsteinn
R.
Ómarsson bæjarstjóri sveitarfélagsins var að vonum
óánægður með þessa ákvörðun fyrirtækisins og sagði í samtali við hafnarfréttir.is:
„Þetta er alveg grautfúlt. Það er
bara þannig. Það eru fjölskyldur sem
koma þarna við sögu og fólk sem hefur búið hér lengi. Það kemur rót á fólk.
Það held ég að sé alveg ljóst,“ sagði
Gunnsteinn í fréttum Stöðvar 2. „Þetta
eru engin endalok fyrir okkur en við
þurfum að halda áfram að berjast og
við þurfum að byggja upp og fjölga
hér atvinnutækifærum. Það er alveg
ljóst.“

Sveitarfélagið Árborg
Lóðir á Eyrarbakka –
Einarshafnarhverfi

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg
hver mikið varðveislugildi.
Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan
hverfisins, en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga
húsbyggjenda á uppbyggingu í því.
Í skipulaginu er lögð áhersla á að styrkja sérkenni
Eyrarbakka, sérstöðu í húsagerðarlist og samræmi við þá
byggð sem fyrir er. Húsagerðir eru tiltölulega frjálsar en
settir eru skilmálar um byggingarefni. Algeng lóðarstærð
er um 500 m². Deiliskipulagið og skilmála þess má nálgast
á slóðinni https://www.arborg.is/einarshofn/.

Námsskeiðshópurinn og ofninn góði. Frá vinstri: Hrönn Waltersdóttir, Anders Fredholm, Hólmfríður Arngrímsdóttir,
Þórdís Sigfúsdóttir, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Guðbjörg Björnsdóttir, Katrín Karlsdóttir, Ólöf Sæmundsdóttir, Steinunn
Helgadóttir, Ingibjörg Klemensdóttir.

Listmunir brenndir í þúsund
gráða heitum rakú-ofni í Ölfusi
– þeim fyrsta sinnar tegundar á Íslandi

L

eirlistin er mjög ung listgrein
hér á landi og því var það
mikill fengur að fá hingað
sænskan kennara og fagmann með
áratuga reynslu til að koma og upplýsa um nýjustu strauma, fræða, leiðbeina og kenna. Námskeiðið tókst
reyndar glimrandi vel og skapaði
ýmis sóknarfæri. Við lærðum mikið
af Svíanum og hann sagðist reyndar
hafa lært sjálfur eitt og annað af okkur!“ segir Steinunn Aldís Helgadóttir
leirlistarmaður í Hveragerði.
Hún og leirlistarmennirnir Ingibjörg Klemenzdóttir í Ölfusi og
Hrönn Waltersdóttir í Hveragerði
undirbjuggu og skipulögðu námskeið á og við heimili Ingibjargar
í september þar sem alls níu listamenn sköpuðu listmuni og fræddust
daga langa um litameðferð, mótun,
efnafræði og glerungagerð af Anders Fredholm hinum sænska. Hann
er þekktur keramiker og eftirsóttur
kennari í glerungagerð og rakúbrennslu í heimalandi sínu Svíþjóð
(rakú er japönsk leirbrennsluaðferð).
Í vinnustofu sinni í Ölserud vinnur
Anders að stærstum hluta með nytjahluti út steinleir sem hann saltbrennir í viðarofni og selur víða í Svíþjóð
og einnig í Japan.
Anders hefur farið um Svíþjóð á
sumrin til að kenna réttu handtökin
við að búa til ofna til leirbrennslu í
hita frá viðareldi og telur að ofnarnir sínir séu orðnir um 30 talsins. Sá

Steinunn Aldís Helgadóttir
brennir leirmuni í nýja ofninum.

Hrönn Waltersdótt ir

með glerfína og
nýbrennda gripi.

fyrsti utan Svíþjóðar varð til á lóðinni að Hellugljúfri 2 í Ölfusi og
virkaði ljómandi vel, nákvæmlega
eins og til var ætlast.
Þátttakendur á námskeiðinu voru
starfandi leirlistarmenn í Hveragerði, Ölfusi, á höfuðborgarsvæðinu,
í Ólafsfirði og í Dölum, allt konur.
Anders segir að svipaða kynjasögu
megi segja frá Svíþjóð. Þar hafi leirlistin lengst af verið iðja kvenna en
nú sjáist merki í seinni tíð um áhuga
karla á greininni.
Það hlýtur að breyta snarlega
grónum staðalhugmyndum um hvað
teljist störf kvenna annars vegar og
störf karla hins vegar að fylgjast með
listakonunum níu fást við glóandi
leirmuni í þúsund gráða heitum ofni

Black Friday tilboð: kr. 3.500

Sveitarfélagið vinnu nú að verkefninu „Verndarsvæði í
byggð á Eyrarbakka“ og samræmist deiliskipulag
Einarshafnarhverfis áherslum í því verkefni.
Þeir sem áhuga hafa á uppbyggingu á svæðinu, eða óska
nánari upplýsinga, eru beðnir að hafa samband við Ástu
Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Árbogar, í síma 480 1900, eða á netfangið asta@arborg.is fyrir 1.
janúar n.k. Þær upplýsingar sem berast munu verða nýttar
til að meta þörf fyrir gatnaframkvæmdir og tímasetja þær.
Sveitarfélagið Árborg

Verslunin
Belladonna

Str.
38-58

Verklegt um að litast á lóð Ingibjargar Klemenzdóttur. Eldar logar
ofan á gryfjum þar sem eru leirmunir
í brennslu og fjær er nýi brennsluofninn.

á námskeiðinu í Ölfusi með svuntur,
hanska, grímur og hlífðargleraugu!
Þær gengu fumlaust að verki og
framleiddu hvern glæsihlutinn á
fætur öðrum í nýja ofninum eða
með því að grafa leirmuni í jörðu og
brenna þá við eins frumstæðar aðstæður og hugsast getur.
Öll vinna við að koma ofninum upp og brenna í honum var
tekin upp á myndband til að setja
saman kennslumyndband. Raunar
er til myndefni af öllum brennsluaðferðum sem prófaðar voru á námskeiðinu. Það gæti augljóslega orðið
fyrirtaks grunnur að heimildarmynd
um leirbrennslu sem listgrein hér
á landi. Verkefnið nýtur stuðnings
Uppbyggingarsjóðs
Suðurlands,
Svensk-Íslänska samarbetsfonden og
Hveragerðisbæjar.
„Við erum ríkar af reynslu og
þekkingu eftir námskeiðið en ákváðum að gera okkur enn meiri mat til
framtíðar úr heimsókn Svíans með
því að taka upp vinnuferlið við að
búa til brennsluofninn og nota hann.
Slíkt kynningar- og kennslumyndband verður ómetanlegt til að halda
þekkingu Anders eftir í landinu og
nýta við að kynna og kenna vinnubrögðin hér heima í framhaldinu,“
segir Steinunn Aldís.
Sjálf lærði hún og starfaði að listsköpun sinn þegar hún bjó í Svíþjóð
á sínum tíma. Kerstin Lövgren, eiginkona Anders Fredholm, var samtíða henni í náminu. Hún kynntist
þeim hjónum vel og notaði sambönd
sín til að koma á námskeiðinu í Ölfusi.

Er bíllinn tilbúinn
fyrir kuldann í vetur?

TUDOR

ðþjónust
ra

a

H

alltaf öruggt start
eftir kaldar nætur.

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Við mælum
rafgeyma og
skiptum um.
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leiðari

Vítavert ástand vegamála

Á

stand vegamála er óviðunandi og vítavert víða um land. Aukinn
þungi umferðar m.a. vegna sívaxandi fjölda ferðamanna kallar á
skjót viðbrögð í vegamálum til að forða alvarlegustu slysunum.
Válynd veður og reynsluleysi margra ökumanna í vetrarfærðinni kalla á
tafarlausar umbætur og aðskilnað akstursstefna á
þyngstu leiðunum.
Til margra aðgerða má grípa til að auka umferðaröryggi en aðskilnaður akreina er á mörgum
köflunum eina leiðin til þess að koma í veg fyrir tíð og alvarleg slys. Við blasir hvað tvöföldun
Reykjanesbrautar og þrígreining hluta Suðurlandsvegar hefur skilað miklum árangri í auknu
öryggi á þessum umferðarþyngstu vegum utan
þéttbýlis á Íslandi. Vonandi leggja stjórnvöld og sú
ríkisstjórn sem við völdum tekur í landinu mikið kapp á að ráðast í átak
í vegamálum, nú þegar efling innviða landsins er í brennipunkti.
Allir stjórnmálaflokkarnir hétu því fyrir kosningar til Alþingis að
megin áherslur næstu ára yrðu að byggja upp og bæta stöðuna í velferðarmálum almennt. Þar eru samgöngumál og bætt umferðaröryggi
ekki undanskilin. Harmleikir þeir og óheyrilegur kostnaður sem hlýst af
alvarlegum slysum á vegum landsins undirstrika mikilvægi þess að farið
sé í stórsókn í samgöngumálum.
Ferðaþjónustan hefur tekið flugið á fáum árum og er nú stærsti atvinnuvegur landsins. Margt þarf að gera til að byggja undir greinina og
treysta stöðu hennar. Þar eru samgöngumálin og bætt umferðaröryggi
mikilvægust.
Þúsundir þeirra ferðamanna sem koma til landsins hafa ekki ekið við
sambærilegar aðstæður og oft geta skapast á vegunum. Sérstaklega yfir
vetrartímann og þar sem umferð er þyngst. Til dæmis er vegurinn austur í Vík orðinn einn sá fjölfarnasti í landinu og þarfnast bráðra umbóta
til að viðunandi öryggi vegfarenda sé gætt.
Slíkar aðgerðir kosta mikla fjármuni og því er rétt að halda til haga að
umtalsverðum hluta þess fjár sem innheimt er í gegnum eldsneytisgjöld
er varið til annarra hluta en samgöngumála. Áður en rætt er af alvöru
um aukna gjaldtöku til að kosta framkvæmdir í samgöngumálum þarf
fyrst að nýta allt það skattfé sem ökumenn greiða nú þegar í gegnum þau
gjöld til vega- og samgöngumála.
Hvort þokkaleg samstaða náist um veggjöld til að kosta stórar framkvæmdir á eftir að koma í ljós en fyrst þarf að nýta það fé sem þegar er
innheimt af umferðinni til málaflokksins. Fyrr en það er gert er tómt
mál að tala um aukna gjaldtöku á vegfarendur.


Björgvin G. Sigurðsson

Sigrar og sorgir
hestakonunnar Rúnu
Út er komin hjá
Veröld bókin Rúna –
Örlagasaga eftir
Sigmund Erni
Rúnarsson

E

ngin íslensk kona hefur
unnið jafn glæsta sigra á
hestbaki heima og erlendis og Rúna Einarsdóttir – og hún
kynnti Orra frá Þúfu til sögunnar,
frægasta kynbótahest Íslands. Rúna
lifði í vellystingum á glæsilegum
hestabúgarði í Þýskalandi og ekkert
lát virtist vera á velgengninni. En hér
segir ekki einungis frá sigrum Rúnu
heldur líka konunni á bak við glansmyndina, einsemd hennar og sorgum, konunni sem á tímabili fannst
eins og öll sund væru lokuð.
Sigmundur Ernir Rúnarsson
skrifar af alkunnu innsæi og snilld
örlagasögu stúlkunnar sem ólst upp
í fásinni og náttúrufegurð í Svínadal í Húnavatnssýslu, konunnar sem
náði hæstu hæðum glæsilífs – en líka
dýpstu dölum tilverunnar.
Rúna er 200 blaðsíður að lengd.
Eyjólfur Jónsson braut bókina um
og Aðalsteinn Svanur Sigfússon

hannaði kápu. Bókin er prentuð í
Finnlandi.

19. tölublað, 3. árgangur
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Björn Ingi Hrafnsson,
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netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum
á öll heimili á suðurlandi.

Hollvinir Hannesarholts

S

jálfseignarstofnunin Hannesarholt opnaði á fyrrum heimili
Hannesar Hafstein á Grundarstíg 10 í Reykjavík í febrúar 2013. Húsið sem er ríflega hundrað ára er opið
gestum og gangandi alla daga vikunnar og er hlúð að minningu og arfleifð
Hannesar Hafstein og hans kynslóðar
sem lagði grunninn að borgarmenningu í Reykjavík.
Á undanförnum árum hafa
Hannesarholti verið gefnir ýmsir
munir sem tengjast Hannesi Hafstein. Nýlega gerði Hannesarholt og
Þjóðminjasafnið með sér samning um
varðveislu þessarra muna til framtíðar.

Meðfylgjandi mynd var tekin í Safnahúsinu við Hverfisgötu, þegar Margét
Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður og
Ragnheiður Jóna Jónsdóttir stofnandi
Hannesarholts undirrituðu samninginn.
Í samþykktum sjálfseignarstofnunarinnar Hannesarholts er kveðið á
um þrjár stoðir við starfsemina: stjórn,
menningarráð og hollvinafélag og eiga
hin síðarnefndu fulltrúa í stjórn stofnunarinnar. Frá upphafi var ætlunin að
fólki stæði til boða að taka þátt í starfi
Hannesarholts og leggja af mörkum
til starfseminnar með ráðum og dáð.
Með stofnun Hollvina Hannesarholts

verður hægara um vik með skipulag
þeirrar þátttöku.
Stofnfundur Hollvina Hannesarholts var haldinn í Hannesarholti
að Grundarstíg 10, Reykjavík, miðvikudaginn 25.október sl. Hollvinafélagið er öllum opið og var framhaldsstofnfundur haldinn fimmtudaginn
16.nóvember kl.18 á sama stað. Árgjald er 5000 kr. Hægt er að gerast
meðlimur í Hollvinum Hannesarholts
með því að senda tölvupóst á netfangið:
hollvinir@hannesarholt.is eða með því
að senda skilaboð í gegnum heimasíðu
Hannesarholts
www.hannesarholt.is
Fundurinn er öllum opinn.

Ari Trausti Guðmundsson, þingmaður Vinstri grænna skrifar:

Að loknum kosningum
A
ð afloknum þingkosingum
sendi ég öllum kjósendum í
Suðurkjördæmi kveðjur og
um leið þakkir fyrir ágæta kjörsókn,
betri en í kosningunm 2016. Vonandi
verða að minnsta kosti jafn margir
eða fleiri í kjörklefum sveitarstjórnarkosninganna í sumarbyrjun. Átta
þingflokkar telst met á Alþingi og setur okkur þingmönnum það fyrir að
slípa og aga vinnubrögðin. Gera þau
skilvirkari og sanngjarnari. Mörg, og
flest mikil, verkefni bíða þingsins eftir
óvænt hlé. Nokkur breyting varð á tíu
manna þingliði Suðurkjördæmis. Ég
sendi þeim sem hurfu a þingi góðar
kveðjur og býð nýja þingmenn velkomna í hópinn. Hann hefur dálítið
reynt að halda saman um tiltekin mál.
Árangur okkar vinstri-grænna í
kjördæminu var viðunandi. Rúmlega
eins og hálfs prósentustiga viðbót
merkir að við erum á leið í rétta átt
hvað málefni, traust og vinnubrögð
varðar. Ég þakka stuðningsfólki VG
fyrir vinnu og brautargengi hreyfingarinnar. Þá ber líka að þakka öðrum frambjóðendum í kjördæminu
fyrir málefnalega baráttu, á opnum
fundum í útvarpi og sjónvarpi.
Hvet til þess að næst verði efnt til
umræðufunda frambjóðenda fyrir almenning hér og hvar í kjördæminu, í
samvinnu flokkanna. Héraðsblöðin og
aðrir heimamiðlar stóðu sig vel í aðdraganda koninganna.
Þessi pistill er saminn í miðjum
viðræðum um myndun ríkisstjórnar.
Þá er að sjá hvað úr verður og hvort
tímabil umbóta og stöðugleika getur
hafist.
Höfundur er þingmaður VG í
Suðurkjördæmi
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7 kg. og 1600 snúninga.

49”
kr. 109.900,-

UPPÞVOTTAVÉL

69.900,-

UE55KU6175U
Verð áður: kr. 149.900.UE49KU6175U Verð áður: kr. 129.900.Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Beint • Upplausn skjás: 3840 x2160 (4K) - 8M pixlar
• Tegund skjás: LED • PQI: 1300 PQI (Picture Quality Index)

Verð áður 99.900,AEG 911 544 014

HilmisgötU 4
VEstmannaEyjUm
sími 481 3333

EyraVEgi 32
sElfossi - sími 480 1160
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Hótel Fljótshlíð
tekur á fatasóun

F

atasóun er umhverfisvandamál
sem varðar okkur öll. Gríðarlega hátt hlutfall fatnaðar
endar í landfyllingu með tilheyrandi
umhverfisáhrifum. Hótel Fljótshlíð er
Svansvottað hótel og veitingastaður og
við viljum leggja okkar af mörkum til
umhverfisins.

Dagana 25. og 26. nóvember n.k.
frá klukkan 12-18 mun hótel Fljótshlíð standa fyrir fataskiptum þar sem
fólk getur komið með föt sem það vill
ekki nota lengur og/eða fundið sér
einhver falleg föt til að nota.
Við erum þegar byrjuð að taka á
móti fatnaði ef einhverjir skyldu vera

farnir að gera jólatiltekt í fataskápunum sínum og við tökum á móti öllum
gerðum af skóm og fatnaði, á unga
sem aldna, konur og karla.
Allur fatnaður sem verður afgangs
eftir helgina verður færður í fatasöfnun Rauða krossins.
Verið hjartanlega velkomin.

Árborg skoraði hátt á
afmælishátíð Erasmus+

Ó

hætt er að segja að að Árborg hafi skorað hátt á 30
ára afmælishátíð Erasmus+
sem haldin var í Hörpu miðvikudaginn 9. nóvember 2017. Skólaþjónusta Árborgar fékk gæðaviðurkenningu fyrir verkefnið Nám, störf
og lærdómssamfélag í flokknum
leik-, grunn- og framhaldsskólastig.
Anna Ingadóttir, Páll Sveinsson og
Þorsteinn Hjartarson tóku á móti
viðurkenningunni fyrir hönd skóla
og skólaþjónustu. Verkefni Árborgar var valið úr öllum verkefnum í þessum flokki sem hafa hlotið
Erasmus+styrk síðastliðin þrjú ár. Þá

var ungmennaráð Árborgar tilnefnt
í flokknum æskulýðsstarf fyrir verkefnið Ráðstefna ungmennaráða á
Suðurlandi.
Verkefni ungmennaráðs var eitt
þriggja verkefna sem tilnefnd voru
í þessum flokki úr fjölmörgum
öðrum. Dómnefnd horfði til gæða,
nýsköpunar, yfirfærslumöguleika,
áhrifa til skemmri og lengri tíma og
verkefnastjórnunar við val á verðlaunaverkefnunum. Það er ánægjulegt að sjá þennan góða árangur Árborgar bæði í skólahluta Erasmus+
og æskulýðshluta.
www.arborg.is

Allt fyrir baðið!
Line innréttingar

Sturtuveggir

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

Postulínshandlaugarborð.

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

Ljósaspeglar
og
speglaskápar

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

Djúpar skúﬀur
mikið geymslurými

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

i-t.is

Samningur gerður við
Foreldrafélag leikskólanna

B

æjarstjóri ásamt formanni
Foreldrafélags leikskólanna
Undralands og Óskalands og
dóttur hennar Berglindi Maríu.
Undirritaður hefur verið samningur milli Foreldrafélags leikskólanna Undralands og Óskalands.
Samningnum er ætlað að efla samstarf bæjaryfirvalda í Hveragerðisbæ og Foreldrafélags leikskólanna
og tryggja öflugt æskulýðs- og
forvarnarstarf fyrir börn í Hveragerði samkvæmt stefnu bæjaryfirvalda þar um.
Í samningnum er gert ráð fyrir að
félagið skipuleggi vor/sumarhátíð,
útskriftarferð 5 ára barna, mynda-

töku ár hvert og aðra viðburði í samráði við leikskólastjóra Undralands
og Óskalands. Eitt stærsta verkefni
félagsins er að árlega hefur félagið
gefið öllum börnum á leikskólum
bæjarins bókagjöf á degi íslenskrar
tungu
Hlutverk bæjarins er að sjá um
innheimtu félagsgjalda félaginu að
kostnaðarlausu en auk þess greiðir
bæjarfélagið félaginu rúmlega 800
þúsund á samningstímabilinu.
Á myndinni má sjá Droplaugu
Guttormsdóttur, formann félagsins,
ásamt dóttur sinni, Berglindi Maríu,
og bæjarstjóra við undirritunina.
www.hveragerdi.is

Frístundaskólinn og félagsmiðstöðin
flytja í nýtt húsnæði

F

rístundaskólinn og félagsmiðstöð unglinga flutti í húsnæðið sem áður hýsti leikskólann Undraland í síðustu viku.
Elín Ester Magnúsdóttir og starfsmenn hennar hafa þegar komið sér
vel fyrir í hinu glæsilega húsnæði
og er óhætt að segja að starfsemin
muni verða með öðrum brag núna
þegar allir verða komnir undir eitt
þak. Lóðin er líka afar skemmtileg
og hentar vel börnum á þeim aldri
sem þarna munu verða og er ekki
að efa að sleðabrekkan góða verði

mikið notuð þegar og ef það snjóar
á næstunni.
Í dag eru um 90 börn skrá í frístundaskólann á aldrinum 6-9 ára.
Félagsmiðstöð unglinganna er
einnig að hreiðra um sig í húsinu
og stefnir allt í að sambúð þessara
tveggja stofnana muni verða með
miklum sóma.
Börnum,
ungmennum
og
starfsmönnum er óskað til hamingju
með þessar breytingar sem vonandi
munu efla starfsemina til muna.
www.hveragerdi.is

Þetta er engin spurning

Líf

e

é
r
s
i
yr

d
ttin

i

Viðbótarlífeyrir

Viðbótarlífeyrir
er nauðsyn

Lágmarksframfærsla

Tryggir þína framtíð

Allianz Ísland hf. | Dalshrauni 3 | 220 Hafnarfirði | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.is
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Bretar ná þýskum kafbát við Ísland
V

argöld dynur
yfir á vígaslóð Ísland var

eitt mikilvægasta vígi
Bandamanna
þegar
staðan í seinni heimsstyrjöldinni var sem tvísýnust 1940–1942. Þá
urðu miklir atburðir sem
ófust með ýmsu móti
saman við sögu þjóðarinnar. Ný bók Magnúsar Þórs Hafsteinssonar
ritsjóra
Vesturlands
sem ber heitið „Vargöld
á vígaslóð – frásagnir
tengdar Íslandi úr seinni
heimsstyrjöldinni“
greinir frá nokkrum slíkum þáttum. Bókin kemur út á næstu dögum.

Bretar náðu glænýjum þýskum kafbáti undan Suðurlandi
síðla sumars 1941,
tóku áhöfnina til fanga
og færðu bátinn til
Hvalfjarðar. Aðstaðan
á Íslandi var lykillinn
að því að þetta tókst.
Fyrsta sjóorrusta
stríðsins var háð undan Hornafirði
í byrjun vetrar 1939. Hundruðum
manna var slátrað.
Mesti skipskaði í sögu Bretaveldis varð er bresku liðsflutningaskipi
var sökkt við Frakkland í júní 1940.
Nokkrum dögum fyrr flutti skipið
fyrstu bresku hermennina til Íslands.
Viðgerðaskipið Hecla kom glænýtt
til Íslands í júlí 1941 og lá í Hvalfirði.
Þýskur kafbátur sökkti skipinu síðar
og hlaust af mikið manntjón.
Hernám Íslands hafði djúpstæð
áhrif á íslensk börn. Valinkunnir Íslendingar sem ólust upp á Vesturlandi
rifja upp reynslu sína af stríðsárunum
á mótunarárum bernsku og æsku.
Vesturland birtir hér kafla úr bókinni þar sem þessir menn segja frá
nokkrum af minningum sínum frá
þessum örlagatímum í sögu Íslands.
Í I. þætti bókarinnar segir frá einu
ótrúlegasta klúðri seinni heimsstyrjaldarinnar, þegar Bretar klófestu
glænýjan þýskan kafbát suðaustur af
Vestmannaeyjum. Áhöfn hans gafst
upp. Báturinn varð herfang Breta sem
fluttu hann í Hvalfjörð. Þar var hann
rannsakaður áður en honum var siglt
til Bretlands. Taka kafbátsins sem hét
U-570 var stórtíðindi í styrjöldinni.
Þetta hnoss færði Bretum gríðarlegar
upplýsingar um gerð þýsku kafbátanna og varð eflaust mikilvægur
þáttur í því að þeim tókst að lokum að
brjóta þessa úlfa undirdjúpanna á bak
aftur og hafa sigur í orrustunni um
Atlantshafið.
Winston Churchill forsætisráðherra kallaði þetta „einstakan atburð“
í endurminningum sínum um seinni
heimsstyrjöldina. Flugvöllur Breta í
Kaldaðarnesi í Flóa var lykilforsenda
þess að það tókst að klófesta kafbátinn
sem var að mestu skipaður viðvaningum í sínum herleiðangri á slíkum farkosti. Hér er gripið niður í kaflann þar
sem Hans-Joachim Rahmlow skipherra og áhöfn hans halda frá Noregi.

Timbraðir og sjóveikir
Það reið vissulega á að drífa kafbátinn út til vígaferla. Áhöfnin á U-570
var meðal þeirra 16 sem fengu nú
fyrirmæli um að halda á hafsvæðið
suður af Íslandi til að sitja þar fyrir
skipunum sem voru á leið frá NorðurAmeríku til Bretlands. U-570 skyldi
halda til hafs í fylgd annars kafbáts og
vopnaður þýskur togari átti að fylgja
þeim fyrsta spölinn. Að loknum leiðangri suður af Íslandi skyldi U-570
svo stefnt til hafnar í La Rochelle við
norðanverðan Biskajaflóa á vesturströnd Frakklands. Þar var nú voldugt
vígahreiður þýsku kafbátanna.

Magnús Þór Hafsteinsson ritstjóri Vesturlands hefur nú sent frá sér fjórðu bók sína um
Ísland í sögu seinni heimsstyrjaldar.

Forsíðumynd bókarinnar Vargöld á vígaslóð sýnir hvar þýski kafbáturinn U-570 er fallinn í hendur Breta um 80 sjómílur suðaustur af Vestmannaeyjum 28. ágúst 1941. Breskur togari er við kafbátinn og herflugvél
sveimar yfir. Myndin er tekin úr henni og efst á henni sést djúpsprengja
undir væng hennar.

Hudson-vél frá Kaldaðarnesi á leið á kafbátamiðin á flugi við ströndina fram af Öræfum.

Tveggja hreyf la Lockheed Hudson-f lugvél kemur inn til lendingar á
flugvellinum í Kaldaðarnesi í Flóa.

Ljósmynd úr
nefi Lockheed
Hudson-vélar frá

Nú átti allt loksins að verða klárt.
Hans-Joachim Rahmlow og menn
hans héldu veglega veislu í Þrándheimi í Noregi þar sem drykkjarföngin
voru hvergi spöruð áður en þeir héldu
af stað árla dags 24. ágúst. Þar gekk á
með söngvum og ræðuhöldum þar
sem menn töluðu kjarkinn í félaga
sína, sögðu frá einkahögum sínum og
rifjuðu í sameiningu upp stutta hrakfallasögu farkostsins sem átti að verða
vopn þeirra í komandi stríðsátökum
suður af Íslandi. Þetta virtist öðrum
þræði gert til að reyna að lappa upp á
samstöðu og liðsanda um borð.
Strax þegar komið var á haf út
kom í ljós að kafbáturinn var alls ekki
sjóklár og allra síst í stríðsleiðangur.
Sennilega voru það skemmdir, sem
höfðu orðið við að taka niðri, sem
nú komu í ljós þegar í alvöru reyndi
á búnaðinn. Sjór lak inn í bátinn við
tundurskeyta- og útblástursrör og
loftpressa reyndist biluð. Einnig tók
önnur díselvélanna að ofhitna vegna
bilunar og það varð að drepa á henni
meðan gert var við. Dælur voru líka í
ólagi. Nokkrir rafgeymar voru lausir
og það hafði ekki verið gengið nægilega tryggilega frá fjórum tundurskeytum í stafnhluta kafbátsins. Eitt
þeirra losnaði og féll á dunka með
koppafeiti þar sem einn tættist í sundur með tilheyrandi óþrifnaði. Ekki
bætti svo úr skák að flestir skipverja
voru í byrjun leiðangursins illa haldnir
af timburmönnum eftir veisluhöldin
rétt fyrir brottförina. Andrúmsloftið
í kafbátnum varð fljótt súrefnissnautt
og illa lyktandi.
Þegar kom út á rúmsjó urðu flestir
ákaflega sjóveikir. Menn ældu í opnar fötur niðri í bátnum og það bætti
ekki lyktina um borð. Margir urðu svo
veikir að þeir gátu ekki staðið vaktir. Þeir sem á annað borð gerðu það
voru máttlausir og sinnulausir. Þetta
var sjóveiki eins og hún gerist verst.
Andinn var slæmur um borð. Undirmönnum kafbátsins þótti sem foringjarnir sýndu þeim kuldalegt viðmót,
lítilsvirðingu og hroka.
Þrátt fyrir þetta skelfilega ástand
um borð hélt kafbáturinn áfram siglingu ofansjávar vestur í hafið, norður
fyrir Færeyjar með stefnu á svæðið
djúpt suðaustur af Vestmannaeyjum.
Þar áttu Rahmlow og menn hans að
bíða átekta þar til kaupskipin birtust
eða áhafnir annarra kafbáta fyndu þau
og vísuðu hinum á slóðina. Þann 25.
ágúst sáu þeir til ferða flutningaskips
og síðan birtist annað daginn eftir. Þeir
fengu líka fregnir með loftskeytum um
að einn þýsku kafbátanna hefði sökkt
fjórum skipum sem höfðu siglt undir
verndarvæng bandarískra tundur-

Tommy
Thompson,

Kaldaðarnesi sem
sýnir hvar aðstoðarflugmaður situr í
nefi vélarinnar og
fylgist með tækjum
og því sem fram
undan er í fluginu.

flugstjóri og
flokkforingi við
269. flugsveitina
í Kaldaðarnesi.

spilla. Þjóðverjar töldu að Bandaríkjamenn hefðu, á þessu stigi í stríðinu
litla reynslu af kafbátahernaði, enda
voru Bandaríkin enn ekki orðin virkur
aðili í seinni heimsstyrjöld og stríðinu
gegn Þýskalandi. Það myndi ekki gerast fyrr eftir árás Japana á Perluhöfn á
Hawaii í desember þetta sama ár 1941.
Þegar nálgast tók Íslandsmið sigldu
þeir á U-570 fram á þrjú tundurdufl
á reki í haffletinum. Þeir töldu þau
þýskrar gerðar. Þetta var áminning
um þær hættur sem nú biðu þeirra.
Aðfaranótt 27. ágúst barst svo annað
skeyti um að kafbátur hefði sökkt skipi
í grennd við það hafsvæði sem U-570
stefndi til og yrði nú brátt staddur
á. Fregnirnar léttu vissulega brúnir
manna og gáfu vonir um góða veiði í
þessum leiðangri.

U-570 finnst suðaustur af
Eyjum
Þeir komu loks á þetta svæði að
morgni 27. ágúst. Þar sem hljóðnemakerfið var bilað gat Rahmlow ekki látið
bát sinn liggja langdvölum kyrran
undir yfirborði sjávar og hlustað eftir
vélarhljóðum skipa. Þess í stað varð
hann að halda bátnum í yfirborðinu
svo að menn gætu staðið á útkikki
með sjónauka á stjórnpalli í von um að
koma auga á skipaferðir. Þetta var auðvitað stórháskalegt á hafsvæði þar sem
allt moraði af kafbátaleitarflugvélum
en þeir áttu engra annarra kosta völ.
Úrvinda af sjóveiki veltust þeir um
á haffletinum. Rahmlow sá að menn
hans voru engan veginn á sig komnir til að sinna verkum sínum eins og
þeim bar. Klukkan var 8:00 að morgni.
Þar sem allt benti til að skipalestin,
sem þeir áttu að veita fyrirsát, kæmi
ekki á svæði þeirra fyrr en daginn eftir ákvað Rahmlow að gefa mönnum
sínum smáfæri á að jafna sig eftir siglinguna. Hann fyrirskipaði köfun niður á um 40 metra dýpi. Þar stöðvaði
hann kafbátinn og hugðist veita skipverjum hvíld í tvo tíma. Kafbáturinn lá
kyrr neðansjávar í algerri þögn. Loks
fengu þeir smáhlé frá þessum bölvaða
veltingi sem var að gera þá vitlausa.
Hans-Joachim Rahmlow hafði ekki
hugmynd um að þennan sama dag væri
áætlað að fara í alls 36 kafbátaleitarflug
frá Íslandi, allt frá sólarupprás fram á
nótt. Flugvélarnar kembdu hafsvæðið

suður af landinu í leit að stjórnturnum eða sjónpípum kafbáta. Þarna árla
um morguninn hafði tveggja hreyfla
Lockheed Hudson-vél frá 269. flugsveit bresku strandgæslunnar á Kaldaðarnesflugvelli í Flóa í Ölfusi verið í
slíku eftirlitsflugi á svipuðum slóðum
og U-570 var nú staddur á. Flugmenn
hennar töldu sig hafa séð umrót í
haffletinum eftir kafbát. Þeir merktu
staðinn með reykblysi og sendu loftskeytaboð til bækistöðvanna í Kaldaðarnesi. Nokkru síðar töldu þeir sig
sjá kafbát og reyndu að varpa djúpsprengjum. Þær losnuðu hins vegar
ekki úr festingum. Kafbáturinn hvarf
sjónum í undirdjúpin án þess að séð
yrði að áhöfn hans hefði orðið vör við
flugvélina.
Þetta atvik varð hins vegar til þess
að önnur flugvél af sömu gerð, tilheyrandi sömu flugsveit, var send síðan
síðar þennan sama morgun frá Kaldaðarnesi til þessa svæðis. Fjögurra
manna áhöfnin, undir stjórn hins 31
árs gamla James H. „Tommy“ Thompson, flugstjóra og flokksforingja í 269.
flugsveitarinni, hafði fengið fyrirmæli
um að kanna betur svæðið austur af
Vestmannaeyjum þar sem sést hefði
til kafbáts fyrr um morguninn. Þeir
fóru í loftið klukkan 8:45 og flugu um
fram og aftur yfir endalausu hafinu í
leiðindaveðri.
„Við vissum þarna árdegis að það
væri kafbátur einhvers staðar þarna á
þessum slóðum í Atlantshafinu. Önnur Hudson-vél frá flugsveit minni
var búin að sjá hann tvisvar en hann
kafaði og komst undan í bæði skiptin.
Atlantshafið tók ekki vel á móti okkur þegar við hófum flugið þennan
morgun. Sjórinn var úfinn og þakinn
reiðilegum hvítum öldutoppum. Það
var lágskýjað og við vorum alltaf að
fljúga inn í regnskúrir og slæm veðurskilyrði. Við flugum langar leiðir lágt
yfir haffletinum og það var ekkert að
sjá nema ský, öldur og rigningu. Þetta
var farið að verða ansi einsleitt,“ sagði
Thompson flugstjóri síðar í viðtali við
breska ríkisútvarpið BBC. Á svona
tilbreytingarlausu kafbátaleitarflugi
var oftast flogið með sjálfstýringuna
á eftir fyrirfram ákveðnum leiðum
á leitarsvæðinu, fram og aftur yfir
haffletinum.
Þetta voru vanir menn sem vissu

að kafbátaleit yfir úthafinu var þolinmæðisvinna . Flugið kallaði á einbeitni þó að veðurskilyrðin væru oft
erfið yfir úthafinu suður af Íslandi þar
sem skipalestirnar fóru um og helst
mátti vænta þýskra kafbáta. Aðstoðarflugstjóri Thompsons var Jack Coleman, einn reyndasti siglingafræðingur
269. flugveitarinnar. Duggie Strode
og Freddie Drake sinntu störfum loftskeytamanns og byssuskyttu. Flugvélin var búin öflugum kúlulaga vélbyssuturni sem komið var fyrir aftan til
ofan á skrokk Hudson-flugvélarinnar.
Klukkan var 10:50 og voru þeir
staddir um 80 sjómílur suðaustur af
Vestmannaeyjum. Coleman aðstoðarflugmaður sat frammi í nefi flugvélarinnar. Þar voru gluggar sem hægt var
að skyggnast út um. Í nefhluta vélarinnar var einnig ratsjárbúnaður sem
átti að greina kafbáta á haffletinum.
Allt í einu sá Coleman merki á ratsjánni sem gaf til kynna að þar gæti
verið kafbátur á ferð. Og nú sá hann
kafbátinn með eigin augum. „Þarna er
einn, beint fyrir framan þig!“ kallaði
hann til Thompsons flugstjóra sem
tók umsvifalaust sjálfstýringuna af
vélinni. Thompson steypti flugvélinni
niður að kafbátnum sem var einungis í um kílómetra fjarlægð. Kafbáturinn var lítið eitt á hægri hönd séð
frá flugstjóranum. Áhöfn hans hafði
greinilega orðið vör við flugvélina og
kafbáturinn var að byrja skyndiköfun.
Þó að kafbáturinn væri í dauðafæri
máttu þeir engan tíma missa og þeir
fengju aðeins þetta eina tækifæri til að
ná honum.
Thompson lét Hudson-vélina
rétta sig úr dýfunni og hún æddi yfir
kafbátinn aftan frá í um það bil 30
gráðu horni miðað við kjölfar hans.
„Aðstoðarflugmaðurinn stóð nú með
andlitið klesst við rúðuna í stjórnklefanum og hann sá betur til en ég úr
sæti mínu svo að ég kallaði til hans:
„Láttu mig vita hvenær við sleppum
sprengjunum, Jack.“ Hann kinkai kolli
og nokkrum sekúndum síðar heyrði
ég alla áhöfnina hrópa í kór: „Núna!““
Það var hlutverk aðstoðarflugmannsins að virkja sleppibúnaðinn.
Nú féllu fjórar 250 punda djúpsprengjur frá Hudson-vélinni frá Kaldaðarnesi. Myndu þeir hæfa?
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Bókarkafli úr Samsærinu:
H

ryðjuverk í Stokkhólmi.
Íslensk þingkona er meðal
fallinna.
Er það tilviljun eða teygja þræðir
voðaverksins sig til Íslands? Er þjóðernisfasisminn kominn að okkar
ströndum? Huldir þræðir leyndarmála og lyga liggja víða.
Eiríkur Bergmann stígur hér fram
með æsispennandi reyfara sem enginn
mun geta lagt frá sér fyrr en á síðustu
blaðsíðu.
Um leið er efni Samsærisins
sannarlega á döfinni þessa dagana.

•kafli
Rauður ók út úr skemmunni. Þeir
komu á eftir honum í einfaldri röð.
Fyrstur sá með gula hjálminn, svo sá
græni og loks sá blái. Sjálfur bar hann
blóðrauðan mótorhjólahjálm á dökku
höfði. Halarófan hélt í átt að borginni,
yfir brúna og út hólmann áður en leiðir skildi.
„Gangi ykkur vel,“ sagði Rauður í
hljóðnemann og fylgdist með grænum, gulum og bláum hjálmum hverfa
hver sína leið. „Guð veri með ykkur!“
bætti hann við þegar hann sjálfur hélt
í fjórðu áttina. Þeir þekktu ekki raunveruleg nöfn hver annars og færi allt
vel myndu þeir ekki hittast á ný.
Héðan af yrði vart aftur snúið,
hugsaði hann með sér er hann ók
af þrautþjálfuðu öryggi hlykkjóttan
krákustíginn og inn á torgið. Gengi
allt upp átti hann í vændum skjótan
frama. Rauður dró úr hraðanum og fór
hægt áleiðis að hlaðinni steinbyggingu
sem gnæfði groddaleg yfir umhverfið.
Aðgerðin var þaulæfð og hann nam
hljóðlega staðar í hliðargötu skammt
frá einum vegartálmanum sem komið
hafði verið upp við samgönguleiðir að
byggingunni.
Tuttugu sekúndur voru í núllstund.
Hann smellti upp andlitshlífinni á
hjálminum og tók af sér hanskana.
Dró svo fram apparatið úr brjóstvasanum, kveikti á skjánum og gekk úr
skugga um að græjan tengdist móttökubúnaðinum inni í húsinu líkt og
hún var stillt á og svo oft hafði verið
æft.
„Allir klárir?“ spurði hann þegar
allt var til reiðu hans megin.
„Já, Gulur í stöðu,“ heyrði hann
umsvifalaust í heyrnartólinu í hjálminum.
„Blár líka klár,“ gall nú einnig við
andstuttum rómi.
En svo heyrðist ekki meir. Um
stund merkti hann ekki annað en æsilegan æðasláttinn í höfðinu.
„Grænn, hvað með þig?“ spurði
Rauður þegar nokkrar sekúndur
höfðu hljóðlaust liðið fram yfir ætlaða

núllstund.
Enn barst ekkert svar. Hver
fjandinn hefur gerst? Rauður dró andann, leit til himins og tók svo einbeitta
ákvörðun.
„Við getum ekki beðið,“ sagði hann
ákveðið. „Það er go, skiljið þið það, það
er go. Einn, tveir og núna!“

Eiríkur Bergmann

2. kafli
Ævar fann að þetta var hans stund.
Kannski fulldramatískt að kalla það
óskastund. En samt. Allt hafði raðast rétt saman, tímasetningar hárnákvæmar og meira að segja hvassleita
stúlkan á þriðja bekk hafði dregið
svart hárið frá fölu andlitinu og virtist
áhugasöm. Hann var í miðjum fyrirlestri um rætur ítalska fasistaflokksins.
Ennþá æði óreyndur og stundum svo
óstyrkur að tennurnar áttu það til að
glamra uppi í honum. Mentor hans í
fræðunum, prófessor Mette Krarup
við Kaupmannahafnarháskóla, hafði
kennt honum að anda í kviðinn þegar
kvíðinn sótti að í kennslustofunni.
Og núna tókst honum bara nokkuð
vel upp. Fannst honum allavega. Náði
ágætri stjórn á taugunum sem áður
titruðu eins og falskir gítarstrengir
við svona aðstæður. taugunum með
aðeinsear and m. hvað hls in each
district. w businesses have already
been span out nded last year and Var
satt að segja farið að finnast hann
hálfpartinn ósigrandi. Svo þetta var
þá tilfinningin sem samkennararnir
gumuðu af á kennarastofunni.
Hann lýsti því hvernig þjóðernisstefnan hefði sprottið fram á miðri
átjándu öld í aðdraganda frönsku
stjórnarbyltingarinnar og allar götur
síðan verið miðlæg í hugmyndakerfi
mannsins. Hefði í sinni einföldustu
mynd falið í sér þá kröfu að afmarkaðar þjóðir mynduðu um sig fullvalda
ríki. Þjóðernisstefnan breiddist svo út
um Evrópu samhliða lýðræðiskröfunni og brátt tók þjóðríkið við af einveldi konunga sem ríkjandi stjórnarform.
„Ertu þá að segja að lýðræði og
þjóðernishyggja haldist í hendur?“
spurði hvassleita stúlkan á þriðja bekk.
Ævari fannst hann greina einhvern
slavneskan hreim. Eins fannst honum
beinskeyttur andlitssvipurinn heldur
framandi. – Líkast til af rússneskum
ættum, skjöplaðist honum ekki þeim
mun hrapallegar.
„Ég hélt það væru andstæður,“
bætti hún við.
Ævar fann hnútinn í maganum
harðna. Hann beit á jaxlinn, brosti
sínu kankvísa brosi og bægði nokkuð
áreynslulaust frá sér uggnum sem fór
að honum.
„Já – nei,“ sagði hann á meðan

FJÖLBREYTT
ÚRVAL EFNA Í
FÆRIBÖND OG
REIMAR FYRIR
MATVÆLAIÐNAÐ

hann barðist við að muna nafnið
hennar. „Lýðræðiskrafan var vissulega
órofa hluti þjóðernisstefnunnar í upphafi en …“
„Var Hitler ekki mesti þjóðernissinninn? Ekki var hann nú lýðræðissinni,“ sagði bjarthærður piltur og
greip kinnroðalaust fram í fyrir fyrirlesaranum, „svo mikið er víst.“
Þetta var skarplegur drengur,
skartaði afgerandi gleraugum sem nú
virtust í tísku, með þykkri hornréttri
svartri umgjörð – Gellir minnti Ævar
að hann héti.
„Eins og Stasí sagði þá er þetta svolítið ruglingslegt.“
Stasí! Er hún virkilega kölluð það?
Ævar rámaði í að einhver Anastasía
væri skráð í námskeiðið – kannski af
rússneskum ættum. Hver samþykkir
annars að láta kalla sig Stasí?
Þrátt fyrir framígripið áræddi hann
að skerpa nokkuð á hellunni. Strauk í
gegnum hnausþykkt svart hárið og
sagði svo frá því að þjóðernishyggja
hefði gjarnan sprottið fram í baráttu
þjóða gegn erlendum yfirráðum eins
og til að mynda í Palestínu, Bosníu,
Litháen, Kúbu, Írak og Kína. Einnig
á meðal þjóðarbrota á borð við Katalóna og Baska á Spáni, Québec-búa í
Kanada og Skota í Bretlandi. Smám
saman hefði hún svo þróast yfir í
upphafningu eigin þjóðernis umfram önnur. Rætur slíkrar þjóðernishyggju mætti rekja til skrifa ítalska
Guiseppes
hugmyndafræðingsins
Mazzinis á miðri nítjándu öld sem
sagði æðsta stig frelsisins vera þjóðarinnar en ekki einstaklingsins: Til að
öðlast æðra frelsi afsalaði einstaklingurinn frelsi sínu til þjóðarheildarinnar.
Fyrir utan síðhærða piltinn á
aftasta bekk var ekki annað að sjá en
nemendur væru nokkuð vakandi.
Ævar leit ánægður yfir nemendahópinn og var við það að halda inn í næstu
lotu þegar Gellir greip aftur inn í mál
hans:
„Er þetta nú ekki orðið úrelt?“
spurði hann og efaðist greinilega um
allt sem fyrirlesarinn hafði að segja.
„Nei, þjóðernishyggjan er enn

grunnur okkar þjóðfélaga,“ svaraði
Ævar ákveðinn og fór svo yfir það
hvernig hún hefði í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar þróast yfir í fasisma á Ítalíu
og í Þýskalandi með allri þeirri skelfingu sem við þekktum.
Lýsti því svo hvernig blaðamaðurinn fyrrverandi Benito Mussolini
– sannfærður sósíalisti allt þar til agi
herþjálfunar breytti honum í einarðan þjóðernissinna – hefði nýtt sér
efnahagslega örvæntingu og pólitíska
ringulreið á milli stríða til að hrifsa
völdin úr hrumum höndum kóngsins
sem kiknaði undan álaginu. Hvernig
hann fylkti svartstakkasveitum sínum
undir gömlu tákni Rómverja um yfirráð: Fascismo – knippi prika vöðlað
saman við exi.
Á þessum þætti virtust þau hafa
mestan áhuga, vildu vita meira um
táknmyndirnar en þær þekkti Ævar
ekki alveg nógu vel. Kom sér því nokkuð nett hjá svari og tók þess í stað til
við að lýsa því hvernig fasistar hefðu
boðað styrka stjórn byggða á hugmyndafræði hermennsku í viðleitni
til að koma á reglufestu og hefja ítalskt

þjóðerni aftur til vegs og virðingar.
Ævar tók sér stutta málhvíld, sneri
sér að krítartöflunni og teygaði örsnöggt smók úr rafrettunni í innanávasanum áður en hann lagði upp í
næsta lið kennslunnar. Átti í handraðanum geníal skemmtisögu um
Guiseppe Mazzini til að krydda frásögnina og var í óðaönn að byggja mál
sitt upp fyrir hápunktinn þegar þetta
varð.
Breytingin var ógnvænleg. Líkt
og loft tæmdist skyndilega úr blöðru
þegar þau hurfu öll inn í skjáina sína,
hvert ofan í sinn síma eða tölvu. Áður
bjartleit og brosandi andlitin hvítnuðu hvert af öðru fyrir framan hann,
brandarinn sem loksins kuðlaðist
út úr honum hljóðnaði hláturlaust í
tóminu. Síðhærði pilturinn, sem áður
lá svo angurvær fram á borðið aftast
í kennslustofunni, var vaknaður og
tók fyrir vit sér þegar hann sá á tölvuskjánum hvað hafði gerst. Ævar horfði
á hann kæfa óp sem virtist vera við
það að hrökkva upp úr honum. Skilningsleysi lýsti úr andlitum nemenda.
Svo breiddist skelfingin út.

Gylfaflöt 3 / 112 Reykjavík / Sími: 567-4467
www.gummisteypa.is / gummisteypa@gummisteypa.is

10

23. nóvember 2017

Mmm-Kvöld; mál, mynd og músík

Á

rleg jóladagskrá Bókasafnsins í Hveragerði og Listasafns
Árnesinga verður haldin í
listasafninu á fullveldisdaginn föstudaginn 1. desember líkt og venjulega kl. 20. Þá munu rithöfundarnir
Guðmundur S. Brynjólfsson, Kristín Steinsdóttir, Þórarinn Leifsson,
Hildur Hákonardóttir og Þorvaldur
Kristinsson lesa úr ný útkomnum
bókum. Sönghópurinn Lóurnar flytja
jólalög raddað án undirleiks, brugðið verður á leik með Helgu Jóhannesdóttur í tengslum við bók hennar
Litagleði og í safninu er myndlistarsýningin Verulegar, Brynhildur Þorgeirsdóttir og Guðrún Tryggvadóttir
til sýnis.
Tímagarðurinn eftir Guðmund S.
Brynjólfsson er saga af leit. Dregin er
upp sýn á reynsluheim íslenskra karlmanna og heimsborgarinn og róninn
koma líka við sögu.
Ekki vera sár eftir Kristínu Steinsdóttur er uppgjör konu á krossgötum.
Með eftirsjá hugsar hún um árin sem
liðu hjá og tækifærin sem hún greip
ekki – en bíða ný tækifæri handan
við hornið?
Kaldakol eftir Þórarinn Leifsson, dregur upp fjarstæðukennda
atburðarás sem við nánari athugun
á sér þó ýmsar samsvaranir við samtímann. Fjárfestingarfélagið Kaldakol undirbýr stærstu Íslandskynningu þegar jarðhræringar verða og
almannavarnir undirbúa rýmingu

landsins.
Walden eða Lífið
í skóginum eftir H.D.
Thoreau í þýðingu
Elísabetar Gunnarsdóttur og Hildar
Hákonardóttur með
formála eftir Gyrði
Elíasson hefur veitt
mönnum innblástur
og verið uppspretta
nýrra hugmynda allt
frá því bókin kom
fyrst út árið 1854.
Helgi. Minningar
Helga
Tómassonar
ballettdansara,
sem
rituð er af Þorvaldi
Kristinssyni, er heillandi saga um sársauka Listasafn Árnesinga og Bókasafnið í Hveragerði bjóða
og gleði, fórnir og til jóladagskrár 1. des.
sigra manns sem náð
sönghópinn sem mun á þessum aðhefur lengra í list sinni
ventukvöldi í listasafninu flytja nokken flestir aðrir Íslendingar.
Litagleði eftir Helgu Jóhann- ur jólalög án undirleiks.
esdóttur, fjallar í máli, myndum og
Verulegar – Brynhildur Þorgeirsmörgum litum um hið flókna fyrir- dóttir og Guðrún Tryggvadóttir er
bæri sem litafræðin er. Hún er gagn myndlistarsýning þar sem sjá má
og gaman, fræðsla og leikur, hönnuð skúlptúra eftir Brynhildi og málverk
með því markmiði að gagnast öllum eftir Guðrúnu og við sögu koma verur og víddir.
þeim sem vilja efla litaskyn sitt,
Það eru allir velkomnir á þessa
Sönghópurinn Lóurnar er skipaður sex sunnlenskum söngkonum af aðventu- og fullveldishátíð sem
svæðinu Selfoss-Hveragerði-Stokks- virkjar skilningarvitin sjón, heyrn,
eyri sem allar eru menntaðar í tónlist. snertingu, lykt og bragð. Aðgangur er
Elín Gunnlaugsdóttir tónskáld er ein ókeypis og boðið verður upp á kaffi
þeirra og hún hefur útsett lögin fyrir og piparkökur.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
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SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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Guðmundur Oddgeirsson skrifar:

Það gerist ekkert
af sjálfu sér

E

nn ein fréttin hefur borist af
breytingum í sjávarútvegsog fiskvinnslumálum í Þorlákshöfn, nú um að Frostfiskur hætti
starfssemi. Þegar upp undir 100 störf
tapast á innan við tveimur árum segir
það sig sjálft að það hefur mikil áhrif
á ekki stærri stað sem Þorlákshöfn er.
Eigendur fyrirtækja taka ákvörðun
sína á viðskiptalegum grunni.
Ástæður
þessa
geta
verið
margarvíslegar eins og samþjöppum aflaheimilda, minni afli á markað, gengismál, fiskverð, staðsetning
rekstrarkostnaður,
fiskmarkaða,
samkeppnishæfni og fleira. Í sjálfu
sér er ekki séð fyrir endan á þeirri
þróun sem hefur verið í áratugi að
fiskvinnslan færist inn á suðvesturhorn landsins. Fulltrúi Sjávarútvegsklasans var með áhugavert erindi
á Hafnarsambandsþinginu á Ísafirði
á síðasta ári. Sýnd var áratuga þróun
hvernig fiskvinnslan hefur færst nær
aðalútflutningsgáttum landsins sem
eru hafnir á höfuðborgarsvæðinu og
Keflavíkurflugvöllur.
Sú skoðun kom fram að þessi þróun haldi áfram, að mest öll fiskvinnsla
verði á næstu árum komin á innan við
100 km radíus út frá þessum gáttum til
útlanda. Þorlákshöfn er innan þessara
marka. Greið leið er til Keflavíkurflugvallar um Suðurstrandaveginn og
til hafna á höfuðborgarsvæðinu. Ný
gátt fyrir inn- og útflutning opnaðist
með siglingum skipsins Mykines milli
Rotterdam og Þorlákshafnar. Eins og
hefur komið í ljós þá dugar þetta eitt
og sér ekki í þessum málum en getur
opnað önnur tækifæri.
Á samfélagsmiðlum má sjá að
fólk spyr eðlilega hvað bæjarstjórnin
ætli að gera til að bregðast við þessari
óheillaþróun. Við sem erum í bæjarstjórn getum engu ráðið um hvaða
ákvörðun eigendur fyrirtækja taka en
það sem við getum gert er að undirbúa
jarðveginn fyrir þá sem á eftir koma.
Það gerðist ekki af sjálfu sér að Smyril
Line Cargo er komið með Mykinesið í
vikulegar siglingar á milli Árnessýslu/
Ölfuss og Evrópu. Sá möguleiki varð
til með einhuga samstöðu bæjar- og
hafnarstjórnar um að skapa aðstöðu
fyrir millilandasiglingar af þeirra
stærðargráðu sem nú er orðin. Ýmsar
breytingar voru gerðar á höfninni af
mikilli útsjónarsemi í samstarfi við
siglingasvið Vegagerðarinnar. Þessar

breytingar urðu til þess að Mykinesið
er komið í höfn og á næsta ári kemur fyrsta skemmtiferðaskipið. Koma
fyrsta skemmtiferðaskipsins mun
án efa vekja athygli annara á nýjum
áfangastað og styðja við þau fyrirtæki
sem hér eru byggja sig upp í ferðaþjónustugeiranum.
Hafi einhver áhuga á að koma með
starfssemi til Þorlákshafnar lítur sá
hinn sami á hvaða aðstaða sé í boði,
hvað sé á skipulagi og hvort til séu
tilbúnar lóðir með aðgengi að orku,
vatns- og fráveitum. Það er til lítils
að segja “jú við verðum tilbúin með
skipulag og veitur eftir tvö til þrjú ár”.
Með þetta í huga er tilbúið á skipulagi
gríðarstórt svæði fyrir fiskeldi vestur með ströndinni frá Þorlákshöfn,
ný fiskeldisstöð er þar í uppbyggingu
og komin að hluta í framleiðslu. Bein
siglingaleið til Evrópu hlýtur að gera
svæðið áhugaverðara en áður.
Uppbygging á iðnaðarsvæðinu á
Hafnarsandi, upp af Keflavík og hefur
vinnuheitið Víkurbraut, er hafin með
byggingu Lýsis hf á nýrri fiskþurrkun.
Á næstu vikum hefjast lagnir veitna
inn á þetta svæði og ekkert því til
fyrirstöðu að úthluta tilbúnum lóðum til áhugasamra. Endurskipulagi á
upplandi hafnarinnar er á lokastigi og
verða þar fjölmargar lóðir fyrir hafnsækna starfssemi. Að auki eru tilbúnar
iðnaðar- og verslunarlóðir innanbæjar. Með þetta allt á borðinu eru bæjarstjórinn og bæjarfulltrúar með alla
anga úti með að kynna hvað er í boði
og framundan er sérstök kynning á atvinnulóðum. Eins og áður hefur verið
sagt þá gerist ekkert af sjálfu sér, við
íbúar Þorlákshafnar verðum að selja
þá hugmynd að hér sé gott að byggja
upp fyrirtæki, bein leið er héðan til
Evrópu og til Reykjavíkur. Einnig
verða Sunnlendinga að slást í lið með
okkur í að sækja fé til ríkisvaldsins
fyrir áframhaldandi uppbyggingar
hafnarinnar sem er jú eina inn- og útflutingsgátt Árnessýslu.
Guðmundur Oddgeirsson, bæjarfulltrúi félagshyggjufólks í Ölfusi.

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Flatahrauni • Glæsibæ • Húsgagnahöllin • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri
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Heitar nætur
í köldu stríði

H

Íslenskunemarnir kátir í Pylsuvagninum á Selfossi ásamt Önnu Lindu Sigurðardóttur kennaranum sínum.

Margir læra íslensku
hjá Fræðslunetinu

M

ikill áhugi hefur verið fyrir íslenskunámi í haust hjá
Fræðslunetinu, en hátt í
200 námsmenn munu ljúka 60 stunda
íslenskunámskeiðum á haustönn.
Flestir stunda nám í íslensku I en
einnig verða haldin nokkur námskeiði
í íslensku II. Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrkir íslenskunámið og einnig veita starfsmenntasjóðir
stéttarfélaganna námsmönnum veglega styrki til námsins.
Íslenskan er kennd víða um Suðurland, á Selfossi, í Uppsveitum og á öll-

um þéttbýlisstöðum austan Þjórsár,
allt til Hafnar í Hornafirði. Á Selfossi
sér Anna Linda Sigurðardóttir um
námið og kennir einnig. Einn hópurinn í íslensku I heimsótti Pylsuvagninn á Selfossi á dögunum. Tilgangurinn var að æfa sig í að panta þennan
þjóðarrétt á íslensku. Nemendur
stóðu sig með stakri prýði í verkefninu. Ingunn Guðmundsdóttir eigandi
Pylsuvagnsins bauð í kjölfarið öllum
nemum uppá pylsur og gos og kunnum við henni bestu þakkir fyrir.

ann hafði verið maðurinn í lífi mínu, með
honum átti ég fallegustu
og æðisgengnustu daga og nætur
ævinnar á dögum undirliggjandi
ótta og einræðisstjórnar Þýska alþýðulýðveldisins. Af hverju hvarf
hann fyrirvaralaust úr lífi mínu?
Af hverju heyrðist ekkert í honum
eftir að múrinn féll? Hafði hann
eitthvað að fela?“
Kristín Jóhannsdóttir hélt til
náms austur fyrir járntjald árið
1987. Sú vist átti eftir að marka
hana fyrir lífstíð. Í tvo áratugi sat
hún á sér en gat svo ekki meir.
Hafði maðurinn sem hún elskaði
bara verið ómerkilegur Stasínjósnari? Hvað með aðra vini sem
hún eignaðist á þessum sögulegu
tímum?
Kristín Jóhannsdóttir er forstöðumaður Eldheima í Vestmannaeyjum. Hún var um langt
árabil fréttaritari Ríkisútvarpsins í
Berlín. Ekki gleyma mér er áhrifamikil minningasaga þar sem hún
gerir upp heitar nætur í köldu
stríði í einræðisríki á fallanda fæti.
Þetta er hrífandi bók sem dregur
upp áleitna mynd af veröld sem
var og lætur engan ósnortinn.

VETRARTILBOÐ
Við bjóðum 10% vetrarafslátt af öllum garðhúsum
og af Sky 15 - 3 og Sky 15 44 gestahúsunum
okkar af verðunum á heimasíðunni okkar.

VH/16- 05

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

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

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu
Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,4m²

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

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Tæki til vetrarþjónustu
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Verk Jóns Inga valið á
sýningu í Norræna húsinu

Þ

ann 11. nóvember var opnuð
sýning á 94 vatnslitaverkum
frá Wales, Íslandi og hinum
Norðurlöndunum. Þar af voru eru
32 verk frá Wales, 31 frá Íslandi og
jafn mörg frá öðrum Norðurlöndum.
Eitt af þeim verkum sem valin voru
á sýninguna er mynd eftir Jón Inga
Sigurmundsson, listamann á Selfossi
en hann var einnig valinn myndlistarmaður vetrarins af Myndlistarfélagi
Árnesinga í síðustu viku.
Hér má sjá það verk Jóns Inga sem
valið var á sýninguna og listamanninn
í Norræna húsinu og þegar hann tók
við viðurkenningu MFÁ.

Grípandi glæpafantasía
Út er komin hjá Veröld skáldsagan Sólhvörf eftir Emil
Hjörvar Petersen

B

örn hverfa án ummerkja
í
myrku
skammdeginu og lögreglan er ráðalaus. Þegar fjórða
barnið hverfur eftir að faðir
þess hefur verið myrtur finnast vísbendingar sem taka af
allan vafa um að yfirnáttúruleg öfl séu hér að verki.
Lögreglan fær huldumiðilinn Bergrúnu Búadóttur til
liðs við sig og fljótlega slæst
Brá, tvítug dóttir Bergrúnar,
í hópinn. Þær mæðgur fara
ásamt sérfræðingum um
vættir og fjölkynngi af ýmsu
tagi yfir í Hulduheim í leit
að börnunum. Þar upphefst
æsispennandi
atburðarás
með óvæntri framvindu og
hrollvekjandi átökum við
stórhættulegar vættir sem
hafa verið fegraðar í kvæðum og sögum í Mannheimi.
Sólhvörf er grípandi glæpafantasía þar sem norræna spennusagan og íslensk þjóðtrú fléttast
saman á einstakan hátt.
Emil Hjörvar Petersen hefur hlotið mikið lof fyrir bækur sínar og um
þessar mundir er verið að vinna að
gerð sjónvarpsþátta sem byggjast á
síðustu bók Emils, Víghólum.

Úr dómum um Víghóla:
„Æsileg saga sem er í senn
ævintýrasaga og glæpasaga með
hraðri og spennandi atburðarás.“
Morgunblaðið

„Mjög skemmtilegur söguheimur … Ofsalega vel heppnað … Það
úir og grúir af frábærum kvenpersónum.“ Sunna Dís Másdóttir,
Kiljunni
„Æsispennandi saga.“ Snæbjörn
Brynjarsson, stundin.is
„Bókin er mjög spennandi og
samtvinnun fantasíu- og glæpasagnaformsins afar vel heppnuð.“
Kristín Magnúsdóttir, starafugl.is

„Spennandi og skemmtileg íslensk
fantasía … Bókin er ein af þeim sem
helst þarf að klára á einu kvöldi.“
Vilhjálmur A. Kjartansson, Morgunblaðinu
Sólhvörf er 354 blaðsíður að
lengd. Eyjólfur Jónsson braut bókina um og Jón Ásgeir hannaði kápu.
Bókin er prentuð í Finnlandi.

ÚRVAL DIESELVÉLA

Varahluta- og viðgerðaþjónusta

þekking – reynsla – þjónusta
Vagnhöfða 12 | 110 Reykjavík | Sími 567 2800 | mdvelar@mdvelar.is | www.mdvelar.is

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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

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

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

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

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is

23. nóvember 2017
19. tölublað, 3. árgangur

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

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

Baksíðan
Soffía Sigurðardóttir

Sjötta hliðin
á VG

Þ

egar kjósandi skrifar X á kjörseðil á hann ekki von á því
að hann hafi kastað teningi á
spilaborð í algjörri óvissu
um hvað geti
verið á þeirri
hlið sem muni
snúa upp að
skoppinu
loknu. Þannig
hlýtur
samt
mörgum kjósendum Vinstri
grænna að líða núna þegar flokkurinn
sem þeir kusu hefur valið að ganga til
viðræðna um myndun ríkisstjórnar
með höfuð flokkum íslenskrar fjármálaspillingar.
Þeir vissu ekki af þeirri hlið teningsins sem niður sneri þegar þeir
völdu hann. Þeir trúðu því að það væri
ekkert samstarf við auðróna á sjöttu
hliðinni. Enda hafði VG marg lýst
því yfir að vera höfuð andstæðingur
auðróna Íslands. Svo var teningnum
kastað og auðrónahliðin sneri upp!
Þessi skítuga hlið á teningi Vinstri
grænna verður þar ennþá næsta vor,
þegar kjósendur velja sér teninga til að
kasta á borð sveitarstjórnakosninga.
Hún verður þar hvort sem VG hafa
náð saman með auðrónaflokkunum
eða hunskast til baka í mið-vinstristjórn. Sjötta hliðin á VG er komin í ljós
og vantraustið með.
Hvað getur vesæll kjósandi gert í
svona tilvikum?
Ég legg til að félagshyggjufólk í Árborg taki sig saman um eitt framboð
og leggi fram fullkláraðan stjórnarsáttmála fyrir næstu kosningar til bæjarstjórnar. Samstarfskosturinn verði
skýr og klár fyrir kosningar, samankominn á einum lista og val kjósenda
snúist þá aðeins um þann lista eða lista
auðrónanna. Listinn verði ekki boðinn
fram af flokkum, en þeir mega styðja
hann. Það á jú að vera hlutverk stjórnmálaflokka að styðja fólk, en ekki hlutverk fólks að styðja stjórnmálaflokka.
Soffía Sigurðardóttir, einlæg stuðningskona samfylkingar með litlu s.

YAL
RO
Tryggir
öruggan bakstur

Auglýsingasíminn er 578 1190

