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Tónleikaröð 
Jónasar

Íþróttamaður ársins Englar og menn

Það leynir sér ekki að það er mikil óánægja með ástand vega í sveitarfélaginu. Íbúar upplifa 
það svo að þetta sveitarfélag hafi orðið algerlega útundan hvað varðar endurbætur og 
viðhald vega. Ég leyfi mér að fullyrða að þetta sé mjög almennt viðhorf íbúa,“ segir 

Kristófer A. Tómasson, sveitarstjóri Skeiða-og Gnúpverjahrepps. Fjölsóttur fundur var haldinn 
með þingmönnum, ráðherra samgöngumála og Vegagerðinni í Árnesi fyrri skömmu um ástand 
mála. Frh. bls. 8.

Mikil óánægja 
með ástand vega

7. tölublað
5. árgangur ALMAR OPNAR NÝTT BAKARÍ

Bls. 9

Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum  
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.

Einnig talsvert úrval af ljósum á kerrur og 
eftirvagna. 

Kerrutenglar, kaplar, perur, tengi og fleiri 
smáhlutir.

Sendum um allt land.

Viðarhöfði 1 110 Reykjavík   I   S. 586-1260   I   pgs@pgs.is   I   pgs.is 

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Víkurhvarf 8 |  203 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Askalind 4  |  Kópavogi  |  Sími 564 1864  |  vetrarsol.is

Einstök gæði frá

40 ár 
á Íslandi

Sterkir og 
notendavænir 
sláttutraktorar 

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Samið við Flugbjörgunar-
sveitina á Hellu

Rangárþing ytra og 
Flugbjörgunarsveitin á 
Hellu hafa undirritað 

samstarfssamning til fjögurra 
ára vegna starfsemi sveitarinnar 
sem tryggir að starfsemi hennar 
verði áfram jafn öflug og verið 
hefur. Með samningnum er 
Flugbjörgunarsveitinni tryggðir 
fjármunir til starfseminnar sem nema 
8.000.000 kr á tímabilinu.

Samningurinn felur í sér eflingu 
æskulýðs- og tómstundastarfs 
en Flugbjörgunarsveitin hefur 
haldið úti öflugu æskulýðs- og 
tómstundastarfi með ungliðadeild 
sem snýr að því að byggja upp og 
þjálfa unga björgunarsveitarmenn 
til að vinna í hóp, leysa verkefni á 
við fyrstu hjálp, rötun, fjallamensku 
og aðgerðarstjórnun með 
reglubundnum æfingum og ferðum. 

Flugbjörgunarsveitin heldur úti 
öflugum fjallabjörgunarhópi, 
sleðaflokk og sérhæfðum hundahópi 
og er það styrkt sérstaklega. Þá mun 
sveitin taka að sér ýmis verkefni 
tengdum viðburðum á vegum 
sveitarfélagsins. Þá eru kaup á 
björgunarbúnaði sem og viðhald 
húsnæðis styrkt.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
heldur einnig heldur utan um, þjálfar 
og byggir upp, öflugt net sjálfboðaliða 
í björgunarstörfum sem geta tekist á 
við hin ýmsu verkefni sem upp koma 
á svæðinu, hvort sem það er vegna 
veðurs, náttúruvár eða aðstoðar við 
ferðamenn.

Það er sveitarfélaginu dýrmætt að 
hér sé starfrækt öflug björgunarsveit, 
skipuð einstaklingum sem ávallt eru 
tilbúnir til að bregðast við þegar útköll 
berast.

Almar opnar á Selfossi
Almar bakari opnaði nýtt og glæsi legt bakarí á Sel fossi þann 26. júní. Bakaríið er til húsa í nýja verslunar- og 

þjónustu húsinu við Larsen stræti á milli nýja póst hússins og verslana Hag kaups og Bónus á Sel fossi. Þar verður 
einnig ný vín búð ÁTVR. 

Almar bakari er ekki ó kunnugur Sel fyssingum en hann rak bakarí á Sel fossi fyrir ekki svo löngu síðan. Nýja bakaríið er 
með 40 sætum og litlum bakar ofni sem bakar á kveðnar vörur á staðnum.
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Við útvegum búnað til hverskonar
hreinsunar á fráveituvatni.

Lífræn hreinsun fyrir sveitarfélög með 
viðkvæman viðtakanda

Vélræn eða lífræn hreinsun eftir aðstæðum á 
hverjum stað.

Okkar búnaður er í nær öllum núverandi 
fráveitu-hreinsikerfum á Íslandi.

Hafið samband við okkur og við gerum 
tillögur um viðeigandi búnað.

VIÐ ERUM GÓÐIR Í  
HREINSUN Á FRÁVEITUVATNI

Biorock. Fyrir sumarhús og bóndabæi

Tröppurist í kassa fyrir sveitarfélög. Vélræn hreinsun
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7. tölublað, 5. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  

Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com  

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

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

Átak í samgöngumálum 
þolir enga bið

Á stand vega er víða ó á sættan legt. Breyttir 
tímar og aðrir at vinnu hættir þar sem fólk 
á al mennt mikið undir því að komast 

greið lega leiðar sinnar kalla á önnur við mið og 
fjár festinga í vega- og sam göngu málum víða um 
land. 

Al var leg slys við illa merkta út sýnis staði, á 
ein breiðum brúm og á þröngum vegum í vetrar-
færð eru harm leikir sem verður að koma í veg 
fyrir með á taki í sam göngu málum. Vaxandi óþol 
al mennings með stöðu mála 
kom meðal annars skýrt fram á 
fundi sem sveitar stjórn Skeiða- 
og Gnúp verja hrepps hélt fyrir 
skömmu í Ár nesi og fjallað er 
um í blaðinu í dag. 

Sá mikli virðis auki upp á 
hundruði milljarða króna sem 
fjölgun ferða manna hefur fært 
inn í hag kerfið á liðnum árum 
hefur ekki skilað sér í neinu sam-
hengi í auknu fé til sam göngu-
mála. Vont á stand vega víða 
um land grefur einnig hægt og 
bítandi undan ferða þjónustunni 
og at vinnu lífi á lands byggðinni 
al mennt. 

Að skilnaður ak reina er sú 
fram kvæmd sem skilar mestum 
um bótum í um ferðar öryggi. 
Með því móti er nánast komið 
í veg fyrir al var legustu slysin og 
talar reynslan af því sínu máli. 
Frá því að að skilnaður ak reina 
hófst á Suður lands vegi, fyrst í Svína hrauninu þá í Sand skeiði og Hellis-
heiði, heyra al var leg slys á þeim hluta vegarins sögunni til. 

Nú má segja að sama skelfingar á stand ríki á Kjalar nesinu og var á 
Suður lands vegi frá Reykja vík austur fyrir fjall um langt ára bil. Al var leg 
slys eru tíð, á standið á veginum full kom lega ó á sættan legt og um ferðar-
þunginn mikill. 

Víða er hægt að skilja á milli ak reina með hag væmum og ein földum 
hætti. Einni ak rein er bætt við og skilið á milli með vegriði í þrí greiningu 
vega. Þannig er hægt að að skilja ak reinar á miklu lengri veg hlutum en 
þegar tvö faldað er að fullu, þó það sé á þyngstu köflunum nauð syn legt. 

Leiðin sem farin var á Hellis heiði er til að mynda afar skyn sam leg. 
Vegurinn var þrí greindur hratt og örugg lega og ráð gert fyrir fjórðu ak-
rein síðar. Að gerðin er til fyrir myndar. Skilaði miklu um ferðar öryggi og 
var sér lega hag kvæm. 

Á taks er þörf í sam göngu málum og vonandi að fundur á borð við 
þann sem haldinn var í Ár nesi sé vísir að því að þrýstingur al mennings og 
sveitar stjórna á ríkis valdið og lög gjafann sé að aukast. Án hans gerist lítið.

Björgvin G. Sigurðsson.

LEIÐARI

„Alvarleg 
slys við 

illa merkta 
útsýnisstaði, á 
einbreiðum brúm 
og á þröngum 
vegum í vetrarfærð 
eru harmleikir 
sem verður að 
koma í veg fyrir 
með átaki í 
samgöngumálum.“

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Ós gaf Sjónar-
hóli leiktæki

Kiwanis fé lagarnir Pétur Braga son, 
for seti  hjá Kiwanis klúbbnum 
Ós, og Kristjón Elvars son af-

hentu leik skólanum Sjónar hóli ýmis leik-
tæki föstu daginn 14. júní. Þær Maríanna 
Jóns dóttir leik stjóra stjóri og Elín borg 
Hall björns dóttir veittu gjöfunum við töku. 

Börnin vildu ólm prófa nýju hjólin og voru 
mjög glöð með gjafirnar.  

Kiwianis eru góð gerðar sam tök sem 
vinna eftir ein kunnar orðunum ,, Hjálpum 
börnum heims" og leitast við að bæta líf 
og heilsu barna um allan heim og í heima-
byggð.  

Þá stendur til að stofna kvenna klúbb í 
haust og eru allar konur frá aldrinum 18 ára 
og upp úr vel komnar að vera með og verða 
stofn fé lagar. Nýir fé lagar eru líka á vallt vel-
komnir í Ós og best að ræða við næsta Ós-
fé laga um að koma á fund eða senda póst á 
os formulan@kiwanis.is.

Fornleifar skráðar í Hrunamannahreppi 
 – Skýrslur og athugasemdir óskast

Á undanförnum misserum 
hefur Fornleifastofnun 
Íslands ses unnið að skráningu 

fornleifa í Hrunamannahreppi fyrir 
hreppinn. Við slíka skráningu er farið 
á allar jarðir í hreppnum, gengið á 
alla þekkta minjastaði og þeim lýst. 
Þar sem greinileg ummerki sjást 
eru teknar ljósmyndir og teikningar 
gerðar og allir staðir eru auk þess 
hnitsettir.

Fyrsti áfangi aðalskráningar í 
Hrunamannahreppi var unninn 
sumarið 2015 og voru þá eingöngu 
skráðar fornleifar á þeim jörðum sem 
sem þéttbýlið á Flúðum byggðist út úr 
og nærliggjandi jörðum og gefin út 
um það skýrsla.

Annar áfangi aðalskráningar í 
Hrunamannahreppi var unninn 
sumarið 2017 og sá þriðji 2018 og 
liggur nú fyrir drög af skýrslum 
um þessa skráningaráfanga báða, 
án myndefnis (sjá tengil neðst í 
fréttinni). Heimamenn og aðrir 
staðkunnugir eru hvattir til að 
kynna sér efni skýrslunnar og senda 
skýrsluhöfundum athugasemdir, 
ábendingar eða viðbætur.

Árið 2017 voru samtals skráðar 235 
fornleifar á níu lögbýlum í hreppnum; 
Dalbæ, Birtingarholti, Unnarholti, 
Unnarholtskoti, Bolafót (Bjargi), 
Langholti Efra, Langholtskoti, 
Snússu (Ásatúni) og Rafnkelshólum. 

Árið 2018 voru samtals skráðar 226 
fornleifar á sjö jörðum: Galtafelli, 
Langholti syðra, Syðra-Seli, 
Hvítárholti, Ísabakka og Kópsvatni.

Athugasemdir skal senda á 
netfangið  kristborg@fornleif.
is  . Frestur til að leggja fram 
athugasemdirer til 15. september 
næstkomandi. Í kjölfarið á honum 

farið yfir innsendar athugasemdir 
og   myndefni bætt við (teikningum, 
ljósmyndum og loftmyndakortum) 
áður en skýrslurnar verða útgefnar. 
Tölvutæk útgáfa af endanlegum 
skýrslum verða aðgengilegar 
almenningi, bæði á vef hreppsins og á 
vef Fornleifastofnunar Íslands.

www.fludir.is
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

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

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

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

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði
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Fleiri skólar en áður sækja um 
styrk til Forritara framtíðarinnar
— Styrkir til skóla nema 12 milljónum króna. Nýjar úthlutunarreglur sjóðsins auka 
möguleika í styrkveitingum. Styrkir ná nú til námsefnisgerðar og minni tækja.

Mikil á nægja er með nýjar 
á herslur For ritara fram-
tíðarinnar og um sóknir 

frá skólum hafa aldrei verið fleiri. Til-
gangur sjóðsins er að efla for ritunar- 
og tækni menntun í grunn- og fram-
halds skólum landsins. 

  Í ár styrkir sjóðurinn 30 skóla 
um sem nemur tæpum 12 milljónum 
króna að and virði. Styrkur skiptast í 
tvo megin flokka, annars vegar tæpar 
7,8 milljónir vegna nám skeiða, náms-
efnis gerðar og kaupa á smærri tækjum 
í for ritunar og tækni kennslu, og hins 
vegar rúmar 4,2 milljónir króna vegna 
tölvu búnaðar. Ljóst er að þörf skóla 
er mikil á þessu sviði því í ár var sótt 
um styrki sem í heild nema yfir 40 
milljónum króna. 

  Að loknum stefnu mótunar fundi 
með hags muna aðilum sjóðsins í vor 
voru gerðar breytingar á út hlutunar-
reglum sjóðsins þannig að styrkir 
næðu líka til náms efnis gerðar í for-
ritunar- og tækni kennslu að því til-

skyldu að náms efnið gæti nýst víðar 
og til kaupa á minni tækjum til nota 
við slíka kennslu. Þetta er við bót við 
styrki sem áður hafa verið veittir til 
nám skeiða fyrir kennara í for ritunar- 
og tækni kennslu og tölvu búnaðar 
sem nýtist í skólum eftir að hafa verið 
gerður upp og yfir farinn. 

  Sig fríður Sigurðar dóttir, for maður 
stjórnar For ritara fram tíðarinnar: 

„Breytingarnar koma í kjöl far sam-
ráðs við þá sem notið hafa stuðnings 
For ritara fram tíðarinnar. Okkur þótti 
mikil vægt að hlusta á hverjar þarfir 
þeirra væru og þróa sjóðinn í takt 
við breytingar í um hverfi skólanna 
og laga starf semi hans að þörfum 
þeirra. Með þessu upp fyllum við betur 
mark mið sjóðsins, sem er að stuðla 
að aukinni fræðslu og á huga meðal 
barna og ung linga á for ritun og tækni, 
að tækja væða skólana, auka þjálfun og 
endur menntun kennara og stuðla að 
því að for ritun verði hluti af nám skrá 

grunn- og fram halds skóla. Það gleður 
okkur mjög hversu góðar við tökur 
nýjar á herslur sjóðsins hafa fengið og 
við hlökkum til á fram haldandi upp-
byggingar og sam starfs við grunn- og 
fram halds skóla landsins.“ 

  Um For ritara fram-
tíðarinnar: 

Sjóðurinn For ritarar fram-
tíðarinnar er sam fé lags verk efni sem 
hefur það hlut verk að efla for ritunar- 
og tækni menntun í grunn- og fram-
halds skólum landsins. Holl vinir 
sjóðsins eru RB, Ís lands banki, Lands-
bankinn, CCP, Icelandair, Össur, KOM 
ráð gjöf, Webmo design og Mennta- og 
menningar mála-ráðu neytið. 

  
Nánari upp lýsingar veitir Sig fríður 

Sigurðar dóttir, stjórnar for maður For-
ritara fram tíðarinnar og skrif stofu-
stjóri CCP, í síma 697-3691. 

Sjá einnig www.for ritarar.is.

Jónas leikur allar 4 
plöturnar á tónleikaröð

Jónas Sigurðs son ætlar að halda 
tón leika röð í Fjarðar borg á 
Borgar firði eystra kringum tón-

listar há tíðina Bræðsluna þar sem hann 
og hljóm sveit munu flytja allar fjórar 
plöturnar sínar á fjórum kvöldum. 

„Mig hefur lengi langað að taka 
utan um plöturnar mínar sem ég hef 
gefið út hingað til og líta að eins yfir 
farin veg,“ segir Jónas á Face book síðu 
sinni um verk efnið. 

„Í ár myndaðist svo loksins frá bært 
tæki færi þar sem við Milda hjarta 
bandið erum að spila á Bræðslunni 
2019. Við gripum því gæsina og höfum 
í sam ráði við ,,Já Sæll ehf meistarana” 
í Fjarðar borg stillt upp tón leika röð frá 
21. júlí til og með 24. júlí. Sem sagt, 
sunnu dag, mánu dag, þriðju dag og 
mið viku dag fyrir Bræðsluna.“ 

Á hverjum tón leikum mun hljóm-
sveitin taka fyrir á kveðna plötu, segja 
sögur og rifja upp góðar minningar 
tengdar lögunum. Hljóm sveitina 
skipa sem fyrr: Ómar Guð jóns son, 
Arnar Gísla son, Guðni Finns son og 
Tómas Jóns son. „Lík lega munu fleiri 

gestir koma við sögu enda stemningin 
í Fjarðar borg þannig að allt getur gerst 
þegar hitnar í kolunum.“ 

„Ég er gríðar lega spenntur fyrir 
þessari tón leika röð og allir í bandinu 
fullir eftir væntingar. Það er ein-
hver ein stakur galdur sem verður til 
með endur teknu tón leika haldi sem 
stendur yfir nokkra daga í röð. Hvað 
þá þegar slíkt fer framá sól björtum 
sumar kvöldum í Fjarðar borg.“ Segir 
Jónas að lokum um þessa mjög svo 
spennandi tón leika röð í Fjarðar borg. 

Dag skráin: 
Sunnu dagur 21. júlí: Þar sem mal-

bikið svífur mun ég dansaMánu dagur 
22. júlí: Allt er eitt hvaðÞriðju dagur 23. 
júlí: Þar sem himin ber við hafMið-
viku dagur 24. júli: Milda hjartað 

Hægt er að kaupa miða á alla tón-
leikana á sér stöku „ear ly bird“ til boði 
sem eru 9.000 krónur en að eins 50 
miðar eru á því verði. Eftir það kostar 
10.000 krónur á alla tón leika röðina og 
að gangs miði á staka tón leika kostar 
3.500 krónur.      - www.hafnar frettir.is

VILTU AUGLÝSA Í 
SUÐRA? 

AUGLÝSINGASÍMINN ER 
578-1190
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ÚTSALA
Trjáplöntur -50% • Sumarblóm -30-50% • Sláttuvélar -25-35% • Útipottar -30% 
Reiðhjól -30-40% • Garðhúsgögn -25-40% • Broil King grill og fylgihlutir -25-30% 

Lady málning -25% • Pallaolía og viðarvörn -20% • Hekkklippur -25-40%
Orf og keðjusagir -25-30% • Mosatætarar -30-40% • Matarstell og glös -30%

Útipottar -30% • Pottar og pönnur -30% • Fatnaður -25%  • Strauborð og herðatré -25%
ELKOP tröppur og stigar -30% • Garðúðarar, byssur og slönguhjól -25-50%

Garðstyttur -30% • Garðáhöld og verkfæri -25-40% • Blöndunartæki -25%
Valdar flísar og parket -40% • Skjólgirðingar -20-25% • Pallastiklur -20%

 ... auk hundruð annarra útsölutilboða

Allt að 50% afsláttur

Húsasmiðjunnar og Blómavals

Nánar á husa.is

Skoðaðu
útsölublaðið 
á husa.is
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Mikil óánægja með ástand vega í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sveitarstjórn Skeiða-og 
Gnúpverjahrepps blés 
á dögunum til fundar í 

félagsheimilinu Árnesi vegna 
mikillar óánægju með ástand 
vegamála. Á fundinn mættu 
ráðherra samgöngumála, þingmenn, 
umdæmisstjóri Vegagerðarinnar, 
lögreglustjórinn, formaður 
samgöngunefndar SASS, ásamt 
góðum fjölda íbúa og annarra. 

Kristófer A. Tómas son er sveitar-
stjóri Skeiða-og Gnúp verja hrepps og 
tók Suðri kappann tali um fundinn, 
til efni hans og helstu mál efnin í 
sveitar fé laginu. 

Hvert var til efni fundarins? 
„Sveitar stjórnin og ég erum lang-

eyg eftir úr bótum í vega málum í 
sveitar fé laginu. Árum saman hefur 
lítið miðað í þeim efnum. Við töldum 
það skyldu okkar að kalla til ráða-
manna þjóðarinnar í von um úr-
bætur. Fundurinn var vel sóttur og 
margir tóku til máls. Að mínu mati 
heppnaðist hann vel, fundir sem þessi 
eru til raun til að kalla eftir úr bótum í 
vega málum.“   

Er ó á nægja í sveitar fé laginu 
með á stand veganna, og hvað 
þá helst? 

„Já það leynir sér ekki að það er 
mikil ó á nægja með á stand vega í 
sveitar fé laginu. Í búar upp lifa það svo 
að þetta sveitar fé lag hafi orðið al ger-
lega út undan hvað varðar endur bætur 
og við hald vega. Ég leyfi mér að full-
yrða að þetta sé mjög al mennt við horf 
íbúa. Víða er efni í vegunum orðið 
nánast upp urið. Víða þarf að byggja 
vegina upp og fullt til efni til að leggja 
slit lag á fleiri vegi hér. Slæmt á stand 
vega stendur hreint út sagt at vinnu-

starf semi og dag legu lífi fólks fyrir 
þrifum. Það ber að geta þess að það 
er víða um slysa hættu að ræða í þessu 
sam bandi.“   

Kom eitt hvað fram í máli 
ráð herra og þing manna sem 
horfir til úr bóta?  

„Ráð herra og þing menn gáfu 
væntingum okkar um úr bætur, eitt-
hvað undir fótinn með það. Hvað 
sem kann að verða úr því. Við metum 
á huga þeirra, sem og að lör eglu stjóri 
og svæðis stjóri Vega gerðarinnar 
skyldu eyða með okkur kvöld stund.“ 

  Er von á meira fé í safn- og 
tengi vegi? 

„Já það var á nægju legt að Svanur 
Bjarna son svæðis stjóri Vega-
gerðarinnar til kynnti okkur að um-
tals verðum fjár munum yfir varið 
í ofan í burð og styrkingu safn og – 
tengi vega í sveitar fé laginu nú í sumar. 
Efni úr námu í Skálda búðum er ætlað 
í það. Ég bind vonir við að það skili sér 
í úr bótum á vegunum.“ 

  Hvað ber annars hæst í 
sveitar fé laginu, til dæmis er 
varðar þróun í búa fjölda og 
at vinnu mála? 

„Það er næg at vinna í sveitar fé-

laginu. Ég veit ekki til að neinn sé 
at vinnu laus. Við erum um 610 í búar 
um þessar mundir. Á sjö árum hefur 
þeim fjölgað um ná lægt 100 manns. 
Við búum að góðum inn viðum sem 
myndu taka við tals vert fleiri í búum.
Það er á nægju legt að það er að fjölga 
í leik – og grunn skóla. Það er meira 
byggt af í búðar hús næði í sveitar-
fé laginu, en verið hefur í mörg ár. 
Þriggja í búða rað hús er nánast til búið 
í Ár nes hverfi, það verður grafið fyrir 
öðru þriggja í búða rað húsi í því hverfi 
innan skamms og sökkull að par húsi 
var steyptur í Brautar holts hverfi fyrir 
nokkrum dögum. Ég held að það 
muni verða auð velt að fylla þessar 
í búðir af fólki. Mikið er spurt um hús-
næði og allt sem boðið hefur verið til 
sölu að undan förnu hefur selst og fast-
eigna verð fer stígandi. 

Frið lýsing hluta Þjórs ár dalsins 
er í vinnslu og undir búningur fyrir 
upp byggingu ferða þjónustu við 
Reyk holt í Þjórs ár dal er í far vatninu. 
Land búnaðurinn stendur til tölu-
lega traustum fótum hér, einkum 
mjólkur fram leiðsla. Erfiðleikar í 
loðdýraræktinni koma reyndar við 
sögu hér. Ferða þjónusta hefur byggst 
upp ró lega.  Vinna við nýtt aðal skipu-
lag hefur verið í vinnslu undan farið og 
er komið í aug lýsingu.“  - bgs

Kristófer A. Tómas son er sveitar stjóri 
Skeiða-og Gnúp verja hrepps
Mynd Mats Wibe Lund.

Tvær nýjar íslenskar ljóðabækur

Í sumar komu út tvær nýjar ljóðabækur eftir íslenska höfunda; Líkn eftir Hildi Eir Bolladóttur og Ljóð 2007-2018 eftir 
Valdimar Tómasson

Líkn er fyrsta ljóðabók séra Hildar 
Eirar. Hildur er Íslendingum að góðu 
kunn fyrir einlægar, hispurslausar og 
kjarnyrtar predikanir og pistla um 
málefni líðandi stundar.  Hún hefur 
áður gefið út bókina Hugrekki – sögu 
af kvíða  sem þótti einlæg og fyndin 
þrátt fyrir erfitt viðfangsefni. 

Ljóð 2007-2018 er samansafn allra 
ljóðabóka Valdimars Tómassonar en 
einlæg og sársaukafull ljóð hans  hafa 
snortið hjartastrengi og notið vinsælda 
allt frá því fyrsta bók hans,  Enn sefur 
vatnið, kom út.

Englar og menn 
– tónlistarhátið Strandarkirkju

Hin árlega  tónlistarhátíð 
Englar  og  menn  hófst 

í Strandarkirkju sunnudaginn 30. júní 
með opnunartónleikum. Yfirskrift 
tónleikanna var ,,Himinborna dís” 
en flytjendur eru Björg Þórhallsdóttir 
sópran,   Elísabet Waage hörpuleikari,   
Hjörleifur Valsson fiðluleikari og 
Hilmar Örn Agnarsson organisti. 
Megnið af efnisskránni verða sönglög 
Atla Heimis Sveinssonar,   helguð 
minningu hans, en einnig sönglög 
eftir Sigvalda Kaldalóns Franz 
Schubert o.fl.

Hátíðin stendur yfir frá 30. 
júní til 11. ágúst með tónleikum á 
sunnudögum kl. 14. Á hátíðinni 
í ár koma fram margir af fremstu 
söngvurum og tónlistarmönnum 
landsins ásamt nýstirnum úr 
íslenskum söngheimi.

Í  Strandarkirkju  er einstakur 
hljómburður og helgi sem skapar hlýja 
stemningu  og  nálægð. Flytjendur 
sumarsins eru með það í huga við val á 
efnisskrá sinni sem er afar fjölbreytt og 
spennandi að vanda og  rík áhersla 
er lögð á flutning þjóðararfsins - 
íslenskra þjóðlaga og sönglaga. 

Aðrir flytjendur sumarsins eru: 
7. Júlí - Lilja Guðmundsdóttir 

sópran, Kristín Sveinsdóttir 
mezzósópran og Helga Bryndís 
Magnúsdóttir harmóníum og píanó; 

14. júlí - Hrafnhildur Árnadóttir 
sópran, Þorsteinn Freyr Sigurðsson 
og Matthildur Anna Gísladóttir 
harmóníum og píanó; 

21. Júlí - Auður Gunnarsdóttir 
sópran, Ágúst Ólafsson baritón og 
Eva Þyrí Hilmarsdóttir harmóníum 
og píanó; 

28. júlí - Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir 
sópran, Egill Árni Pálsson tenór og 
Hrönn Helgadóttir harmóníum og 
píanó; 

4. ágúst - Vala Guðnadóttir 
sópran og mandólín, Helga Laufey 
Finnbogadóttir harmóníum og píanó 
og Guðjón Þorláksson kontrabassi. 

Á lokatónleikum hátíðarinnar 
11. ágúst kl.14 koma svo fram 
Björg Þórhallsdóttir sópran,  Oddur 
Arnþór Jónsson baritón, Elísabet 
Waage hörpuleikari, Gunnar Kvaran 
sellóleikari og Hilmar Örn Agnarsson 
organisti.  

Björg Þórhallsdóttir 
sópransöngkona er listrænn 
stjórnandi  og  framkvæmdastjóri 
hátíðarinnar, sem er styrkt af 
Sambandi sunnlenskra sveitarfélaga, 
Tónlistarsjóði  og  Strandarkirkjunef
nd.  Aðgangseyrir að tónleikunum er 
2.900 kr.

Strandarkirkja er ein þekktasta 
áheitakirkja landsins  og  þykir 
þar vera sérstakur kraftur til 
hjálpar  og  bænheyrslu. Yfirskrift 
hátíðarinnar vísar til helgisagnarinnar 
um fyrstu kirkjuna þar, um 
ljósengilinn sem birtist  sæförum 
í  sjávarháska  og  þeir hétu á í 
örvæntingu sinni. Hann vísaði þeim 
að landi  og  þeir reistu  þar kirkju í 
þakklætisskyni.  

Mikil fegurð er í 
Selvognum  og  þangað er tæpur 
klukkustundar akstur frá Reykjavík 
um Þrengslin. Tilvalið er að taka 
með sér nesti eða fá sér veitingar hjá 
heimamönnum.  

Nánari upplýsingar veitir Björg 
Þórhallsdóttir í síma 898 4016.

www.hafnarfrettir.is
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Höfum opnað nýtt og glæsilegt 
bakarí á Selfossi

BAKARÍ   /   KAFFIHÚS   /   SALATBAR

Sunnumörk 2, Hveragerði, og Larsenstræti 5, Selfossi • Sími 483 1919,     
     Almar bakari  •  Opið alla daga kl. 7-18

á leiðinni út úr bænum
Renndu við

Verið velkomin, við tökum vel á móti ykkur
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EXPLORE WITHOUT LIMITS

NÝ VEFVERSLUN!
Búnaður fyrir jeppann og ferðalagið.

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.isEXPLORE WITHOUT LIMITS

®

www.arctictrucks.is

Kíktu á vöruúrvalið!

Enginn sendingarkostnaður 
ef verslað er fyrir 5.000 
krónur eða meira!

Íþróttamaður ársins 
í Rangárþingi ytra

Þann 17. júní síðastliðinn voru 
tilkynnt úrslit um íþróttamann 
ársins 2018 í Rangárþingi 

eystra. Fjórir einstaklingar voru 
tilnefndir af íþróttafélögunum á 
svæðinu og var það svo í höndum 
Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar 
að velja úr þeim hópi. Íþróttamaðurinn 
skal vera 15 ára eða eldri og hafa 
stundað íþrótt sína með íþróttafélagi 
í sveitarfélaginu eða vera með 
lögheimili þar.  

Þau fjögur sem hlutu 
tilnefningu voru: 

Andri Már Óskarsson - Golf
Andri Már er einn af bestu 

kylfingum landsins, hann hefur 
stundað golf frá unga aldri og hefur 
náð góðum árangi, hann æfir og 
spilar mikið,  hann kemur vel fyrir er 
yfirvegaður og kurteis, hvort heldur sé 
á golfvellinum eða í hinu daglega lífi. 

Birta Sigurborg Úlfarsdóttir - 
frjálsar íþróttir

Birta Sigurborg er mjög efnilegur 
íþróttamaður og stóð sig mjög vel í 
frjálsum íþróttum í sínum aldurshópi 
árið 2018. Hún æfir frjálsar íþróttir 
bæði á Hvolsvelli og á Selfossi og 
keppir fyrir Dímon og HSK. Hún 
bætir sinn persónulega árangur jafnt 
og þétt. Birta lenti yfirleitt á palli í 

þeim hlaupum sem hún tók þátt í á 
síðasta ári.  

Elvar Þormarsson - Hesta 
íþróttir

Var í úrslitum á nánast öllum 
mótum sem hann tók þátt í   þar 
með talið Íslandsmóti fullorðna og 
einni á Landsmótinu sem haldið var 
í Reykjavík. Var einnig meðal þeirra 
hröðustu í skeiðgreinum á árinu 2018. 

Þormar Elvarsson - Knattspyrna
Þormar hefur þótt skara fram úr í 

hópi íþróttamanna sem æft hefur með 
KFR. Hann er jákvæð fyrirmynd hvað 
varðar metnað og þrautseigju í að bæta 
sig og efla á knattspyrnuvellinum. 
Hann hefur ávalt stundað æfingar 
sínar af kappi, hvort sem ér á eigin 
vegum eða síns félags. Hann er 
einstaklega fjölhæfur leikmaður og 
vinnusamur. Auk þess sem hann 
er hvetjandi og jákvæður leiðtogi.   
Þormar leikur nú knattspyrnu á 
Selfossi og var, árið 2018, valinn bæði 
bestur og efnilegastur í 2. flokki karla.

Íþróttamaður ársins 2018 var 
valinn Elvar Þormarsson.

Á myndunum eru þau fjögur sem 
tilnefnd annarsvegar og þeir feðgar 
Þormar og Elvar eftir að úrslit voru 
tilkynnt hinsvegar.

www.hvolsvollur.is

Tilbúin til afhendingar og �utnings

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? 
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190
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VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu 
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á 
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við seljum lok á 
alla okkar potta.

NormX hitaveitupottar

Það er alltaf rétti 
tíminn að eignast 
vandaðan heitan 
pott á hagstæðu 
verði.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAÍ YFIR 30 ÁR

www.normx.is

Nýr veruleiki í mótun?
Komin er út ný skýrsla um 

félagsleg þolmörk íbúa 
á Suðurlandi gagnvart 

ferðamönnum og ferðaþjónustu en 
hún er lokaafurð áhersluverkefnis 
Sóknaráætlunar Suðurlands. 
Rannsóknin fór af stað haustið 2017 
og var unnin af Þorvarði Árnasyni 
og Arndísi Láru Kolbrúnardóttur hjá 
Rannsóknasetri Háskóla Íslands á 
Hornafirði.

Helsta markmið verkefnisins var 
að afla upplýsinga um viðhorf íbúa á 
Suðurlandi gagnvart ferðaþjónustu og 
greina þannig þolmörk íbúa gagnvart 
ferðamönnum og ferðaþjónustu út 
frá hinum ýmsu þáttum í innviðum 
samfélagsins. Einnig var markmiðið 
með að afla þessara upplýsinga að fá 
fram stöðumat og þar með forsendu 
til ákvarðanatöku til að bregðast við ef 
þurfa þykir.

Könnuð voru viðhorf íbúa til 
ýmissa þátta ferðaþjónustunnar, bæði 
í landshlutanum í heild en einnig tekin 
fyrir sérstaklega uppgangssvæðin 
Bláskógabyggð, Mýrdalshreppur og 
Sveitarfélagið Hornafjörður. Ýmis 
jákvæð og neikvæð viðhorf komu 
fram og meðal þeirra jákvæðu voru 
efling atvinnulífs, sköpun nýrra starfa, 
fjölgun íbúa, bætt lífskjör og aukin 
lífsgæði. Það sem helst kom fram 
sem neikvæð áhrif voru meiri og 
hættulegri umferð á þjóðvegum og 
aukið álag á ýmsa grunnþjónustu, svo 
sem heilbrigðisþjónustu og löggæslu.

Rannsakendur telja að á heildina 
litið megi álykta að áhrif af völdum 
ferðaþjónustu – og þá hvort heldur 
jákvæð eða neikvæð – þurfi ekki 
að birtast með sama hætti í öllum 
byggðarlögum, jafnvel þótt umfang 
ferðaþjónustunnar sé af sömu 
stærðargráðu. Munur á staðbundnum 
aðstæðum getur þannig ráðið miklu 
um hvort viðhorf til einstakra áhrifa 
af völdum ferðaþjónustunnar verði 
jákvæð eða neikvæð.

Greining tækifæra og 
ávinnings af friðlýsingu 
svæða

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, og 
Eva Björk Harðardóttir, formaður 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, 
skrifuðu í dag undir samning á 
Selfossi um greiningu tækifæra og 
áhrifa friðlýstra svæða á Suðurlandi.

Verkefnið er ein aðgerða í 
Byggðaáætlun 2018-2024 en er einnig 
hluti af stefnu ríkisstjórnarinnar 
um sérstakt átak í friðlýsingum. 
Verkefnið byggir á greiningu á 
hagrænum áhrifum friðlýstra svæða 
sem Hagfræðistofnun Háskólans 
hefur unnið fyrir umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið. Veitt 
er 7 milljónum til verkefnisins. 
Sambærileg verkefni verða unnin í 
öðrum landshlutum.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 
óskuðu eftir innsendum tillögum 

að svæðum frá hagaðilum innan 
landshlutans. Út frá þeim tillögum sem 
bárust er stefnt að tveimur verkefnum 
í landshlutanum. Annars vegar um 
verndun jarðvætta (e. geosites) í Kötlu 
jarðvangi, einkum þau svæði sem 
metin eru alþjóðlega mikilvæg. Hins 
vegar um svæði vaðfugla í Skarðsfirði 
og á leirum með aðkomu Náttúrustofu 
Suðausturlands. Greindar verða 
mögulegar sviðsmyndir fyrir svæðin 
til að leggja mat á möguleg hagræn 
áhrif ef svæðin yrðu friðlýst eða 
verndun þeirra aukin. Loks verða 
mótaðar hugmyndir um þróun 
svæðanna og möguleg tækifæri þeirra.

,,Það gleður mig að sjá 
Sunnlendinga nú komna í hóp með 
Austfirðingum sem vilja greina 
tækifærin sem geta skapast með 
friðlýsingu svæða. Nýleg rannsókn 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, 
sem unnin var í tengslum við 
átak í friðlýsingum, sýnir glöggt 
hvaða efnahags- og samfélagslegi 
ávinningurinn af friðlýstum svæðum 
getur verið mikill þegar hver króna 
sem lögð er til friðlýstra svæða 
skilar sér 23 sinnum til baka”, segir 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
umhverfis- og auðlindaráðherra.

www.sass.is
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POTTAGALDRAR 
VIÐ GRILLIÐ Í SUMAR

Með sjálfbærni og mannúð að leiðarljósi • Engin aukaefni • 100% hrein krydd

Kebab
kjúklingakrydd

Villijurtir

Eðalsteik-
og grillkrydd

Best á allt

Víkingaolía
fyrir naut
og lamb Ítölsk 

hvítlauksolía

Grísk kryddolía
fyrir kjúkling 

og fisk Piri piri
kryddolía

Uppskrift að góðri matargerð

www.malbika.is
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Rúllubaggamenn

Hannes Péturs son skrifar: 

Hér á landi starfa saman í 
pólitískum fé lags skap all-
margir menn þeirrar vissu 

að ESB leggi sig fram um að gera Ís-
landi allt sem verða má til ills og 
bölvunar. Þeir eru hinir mestu full-
veldis ber serkir eins og geta má nærri 
og blása við og við til her ferða, rúllu-
bagga her ferða, gegn „er lendu valdi“. 
Nafn giftin rúllu bagga her ferð er til 
komin vegna þess að for maður fé-
lags skaparins lét eitt sinn ljós mynda 
sig hjá stærðarinnar rúllu bagga sem 
á hafði verður límdur miði með kjör-
orði: „Nei við ESB“. Í frétta blöðum 
þar sem myndin birtist var sagt 
til skýringar að rúllu böggum með 
á límdum miða af sama toga yrði á 
næstunni dreift með vegum fram um 
allar sveitir landsins og við heim reiðir 
að bænda býlum. Snarpur spjóta þytur 

í lofti var auð heyran legur hverjum 
þeim sem skoðaði grannt þessa full-
veldis mynd. 

Hins vegar brá svo undar lega við að 
baggarnir urðu ekki fleiri en þessi eini 
(kannski annar til við bótar í af dölum, 
aldrei ljós myndaður). Skýringin 
hlýtur að vera sú ein að bændur, þar 
á meðal „ungir bændur“, hafi tekið 
budduna langt fram yfir fjand skap 
sinn í garð ESB þegar til kastanna 
kom, þeim hafi sem sagt ekki litizt á 
að heilsa ferða fólki sunnan úr Evrópu-
sam bandinu með þessum sér merktu 
rúllu böggum, hvort heldur nú væri 
við heim reiðir, hjá minja gripa skúrum, 
bænda gistingar bæjum eða úr eltum 
fjósum og súr heysturnum sem um bylt 
hafði verið í gallerí, að ekki sé minnzt 
á alla beint-frá-býli-staðina. Neitakk, 
ekki skemma bisnissinn, ekki þessa 
rúllu bagga á al manna færi, við skulum 
bara steyta görn í Bænda blaðinu, það 
les hvort sem er enginn út lendingur. 

Þannig fór í það skiptið fyrir hinum 
hrein hjörtuðu. Nú hafa þeir samt enn 
og aftur lagt upp í bagga her ferð, því 
full veldis ber serkir standa nótt og dag, 
þegar þetta er skrifað, í mál stofu Al-
þingis og tala hver við annan um raf-
magn og Ís lands þúsund ár, en „ræðu-
hjómið hljóðir á/ hlusta tómir stólar“ 
eins og segir í þing vísunni gömlu. 
Ó víst þykir hve nær kjálkarnir á þeim 
verða straum lausir. 

Annars er merki legt að ekki 
verður betur skilið svona „aðal lega 
og yfir leitt“ en að ís lenzka full veldið 

sé öldungis sér stakrar tegundar í 
heiminum, það étist upp jafnt og þétt 
við hvern milli ríkja gjörning og verði 
loks að alls engu, fari svo til dæmis að 
Ís land gerist eitt af aðildar ríkjum ESB, 
leggi með öðrum orðum til hliðar 
þetta „Norway model“ sem Davíð 
Odds son þáði úr lófa Jóns Bald vins 
Hannibals sonar hérna um árið þegar 
hann vatt sér í Við eyjar klaustur við 
hlið Jóni, enda glóði ó mót stæði leg 
tál beita fyrir augum hans: for sætis-
ráð herra stóllinn. Ella tví sýnt hvernig 
farið hefði hér lendis um það módel. 

Það vekur eftir tekt að nokkrar 
Evrópu þjóðir sem urðu full valda 1918, 
en nú komnar í Evrópu sam bandið, 
héldu í fyrra, rétt eins og Ís lendingar, 
há tíðir til þess að fagna full veldi sínu. 
Meðal þeirra voru vinir okkar, Finnar 
og Eistar. Eigi að síður glumra ber-
serkirnir: Með aðild að ESB fyrir gerir 
hver þjóð full veldi sínu í eitt skipti 
fyrir öll. Ef satt skyldi vera, þá hefur að 
engu orðið hin annálaða slit vinna Jóns 
Bald vins Hannibals sonar fyrir endur-
heimt full veldis Eystra salts þjóða þegar 
Rússar misstu tökin á Austur-Evrópu, 
þær þjóðir gerðu sér lítið fyrir og af-
söluðu sér glaðar dýr keyptu full veldi 
árið 2004 með inn göngu í ESB! Er 
það Jóni sárt til hugsunar? Ef til vill. 
Að minnsta kosti er hann nú, segjum 
hálft um hálft, orðinn einn af rúllu-
bagga mönnum. 

Hannes Péturs son
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Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

7. tölublað
5. árgangur

Vorhefti 
Sögu er 
komið út

Vor hefti tíma ritsins Sögu 2019 
kom út í sumar byrjun. Þar kennir 
að venju ýmissa grasa að venju og er 
heftið hið glæsi legasta. 

For síðu mynd Sögu er af tveimur 
sam starfs konum á reyk vískri ljós-
mynda stofu um 1910. Íris Ellen-
berger, Haf dís Erla Haf steins dóttir 
og Ásta Kristín Bene dikts dóttir 
skrifa um for síðu myndina í greininni 
„Meira en þúsund orð. Ljós myndun 
og rómantísk vin átta við upp haf 
tuttugustu aldar“. 

Þrjár rit rýndar greinar eru í 
heftinu: Erla Hulda Hall dórs dóttir 
skrifar um sagna ritun ís lenskra 
kvenna fyrir tíma akademískrar 
kvenna sögu, Árni Daníel Júlíus son 
fjallar um mann víg og morð á Ís-
landi frá fimm tándu öld til sau tjándu 
aldar og Arnór Gunnar Gunnars sons 
skrifar um Rain bow Navigation-málið 
svo kallaða sem átti sér stað um miðjan 
níunda ára tug síðustu aldar og snerist 
um vöru flutninga fyrir varnar liðið.  

Í „Á lita málum“ Sögu að þessu 
sinni fjalla fjórir ís lenskir og danskir 
fræði menn um sögu leg tengsl Ís lands 
og Dan merkur. Anna Dröfn Ágústs-
dóttir og Guð brandur Bene dikts son 
veita les endum inn sýn í vinnu við 
nýja grunn sýningu Sjó minja safnsins 
í Reykja vík og Mar jatta Ís berg skrifar 
við horfs grein um sögu lík klæða á Ís-
landi. Í þættinum „Úr skjala skápnum“ 
dregur Jóhanna Þ. Guð munds dóttir 
fram at hyglis verða upp boðs skrá frá 
Við ey. Auk þess er að finna í heftinu 
ellefu rit dóma um ný leg sagn fræði-
verk og eina at huga semd við rit dóm. 

Fræði menn sem vinna að at hyglis-
verðum rann sóknum á sviði ís lenskrar 
sögu eru hvattir að senda inn greinar í 
Sögu, á saga@sogu felag.is.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS
www.fi.is

ÁR BÆKUR 
Bókaflokkur um land 
og náttúru 
Ferðafélag Íslands gaf út sína fyrstu árbók 

árið 1928. Árbókin hefur síðan komið út árlega 

í óslitinni röð og er einstæður bókaflokkur um 

land og náttúru. Hver bók fjallar um afmarkað 

svæði á landinu og nær efni bókanna um landið 

allt. Bækurnar eru altæk Íslandslýsing og gefa 

ferðafólki góðar ferðaupplýsingar ásamt því að 

veita innsýn í sögu og þjóðlegan fróðleik.

GÖNGULEIÐARIT 
Leiðir göngu menn á nýjar slóðir
Gönguleiðaritin benda gjarnan á leiðir sem ekki 

eru á allra vitorði og leiða göngu menn þannig 

á nýjar slóðir. Einnig gera þau gönguferðirnar 

ánægjulegri og eftirminnilegri þar sem fróð-

leikurinn skapar skemmtilegar tengingar við 

atburði og sögur úr fortíðinni.

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