Vegna mikillar sölu leitum við að öllum
gerðum eigna í þínu hverﬁ.
Ef þú ert í söluhugleiðingum hafðu samband við Jón Rafn í síma 695 5520 eða með tölvupósti
jon@miklaborg.is eða við Óskar í síma 691 2312 eða með tölvupósti osa@miklaborg.is

Óskar S. Axelsson

Bókið
skoðun
og fáið frítt
verðmat
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Óskar

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Með þér
alla leið
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

JÚLÍ 2022

ReyCup hefst í dag
Þeir Viktor, Baldur, Kári og Stefán voru að gera sig klára í að byrja að merkja grasvellina í Laugardalnum fyrir ReyCup þegar
ljósmyndara okkar bara að garði í gær. Opnunarhátíð leikanna hefst kl. 18:30 með Skrúðgöngu frá Laugardalshöll, Jói P og Króli
skemmta, kynnir verður Greipur Hjaltason og svo rúllar fótboltinn fram á sunnudag.
Ljósmynd: MG
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Útgefandi: Með oddi og egg ehf.
Sundlaugavegi 7 • 105 Reykjavík
Prentun: Landsprent
Dreiﬁng: Póstdreifning

Auglýsingar: marg@heimsnet.is (Már) sími: 568 8862
Ritstjóri/Framkvæmdastjóri: Már Guðlaugsson, (ábm)
símar: 822 9688, 568 8862 • netfang: marg@heimsnet.is
Texti: Benóný Ægisson netfang: benaegis@simnet.is
Ljósmyndari: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com

Loksins, loksins, loksins - Útimarkaður
Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Nú blásum við til útimarkaðar og hverﬁshátíðar þann 13. ágúst
næstkomandi frá kl 11 – 16. Stefnum að dásamlegum degi
með hefðbundnu sniði. Aðgangur ókeypis, lifandi tónlist og
ﬂóamarkaður með dýrgripum og uppskeru eins og verið hefur.
Viðburðurinn verður auglýstur nánar á Fb síðu ÍL. Þau sem

vilja leigja bás og selja dýrgripi, uppskeru eða annað nýtilegt
munu geta skráð sig eftir Verslunarmannahelgi á netfangið
utimarkadur@gmail.com. Kjörið fjáröﬂunartækifæri fyrir t.d
bekkjarferðum og ﬂeiru.
Íbúasamtök Laugardals

Sumartónleikar 2022 í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar
Mikið úrval af plakötum!

Sumartónleikarnir í Listasafni Sigurjóns
á Laugarnestanga hófust á ný eftir hlé
vegna heimsfaraaldursins í byrjun júlí.
Þrennir tónleikar hafa þegar verið haldnir
en um næstu helgi, 23. og 24. júlí kl.
20:30 verður haldin Schulhoff hátíð í
Listasafninu
Tónleikahátíðin er til að kynna tékkneska
tónskáldið Erwin Schulhoff og framúrstefnulega tónlist hans og mun dr. Alexander
Liebermann kynna efni doktorsritgerðar
sinnar um hann. Flytjendur eru þau Hlíf
Sigurjónsdóttir ﬁðla, Slava Poprugin
píanó, Adrien Liebermann saxófónn,
Martin Frewer víóla og Þórdís Gerður
Jónsdóttir selló.
Flutt verða Sónata fyrir ﬁðlu og píanó,
ópus 7 WV24, Fimm myndir fyrir píanó
WV 51, Sónata fyrir ﬁðlu og píanó WV 91
og Heit Sónata WV 95 fyrir saxófón og
píanó eftir Erwin Schulhoff og Snót, einleiksverk fyrir ﬁðlu og strengjatríóið Séð
af himni ofan eftir Alexander Liebermann.

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI

WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM
PANTIÐ TÍMA FYRIR MYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670




Erwin Schulhoff fæddist 8. júní 1894 í
Prag og hóf tónlistarnám við konservatoríið þar. Síðar nam hann píanóleik
og tónsmíðar í Vín, Leipzig og Köln
og meðal kennara hans voru Claude
Debussy, Max Reger, Fritz Steinbach og
Willi Thern. Hann særðist í herþjónustu í

fyrri heimsstyrjöldinni og var stríðsfangi
Ítala til loka hennar. Næstu árin bjó
hann í Þýskalandi þar til hann ﬂutti heim
til Prag 1923 og kenndi við Tónlistarháskólann þar.
Erwin var af gyðingaættum og þar að
auki hliðhollur kommúnistum sem olli því
að verk hans voru bannfærð af nazistum
og hann mátti ekki koma þar fram á
tónleikum. Árið 1939 réðust nazistar inn
í Tékkóslóvakíu og gat hann þá ekki birt
verk sín nema undir dulnefni. Tveimur
árum síðar var hann handtekinn af nazistum og færður í fangelsi í Bæjaralandi
þar sem hann dó úr berklum 18. ágúst
1942.
Erwin var í hópi fyrstu kynslóðar klassískra tónskálda sem nýtti sér rytma
jazzins í tónlist sinni og hann hreifst af
óhefðbundnu formi Dadaismans.
Aðrir sumartónleikar eru:
Sólríkir fuglatónar
- Þriðjudaginn 26. júlí
Bryndís Guðjónsdóttir sópran, Pamela
De Sensi ﬂauta og Guðríður St. Sigurðardóttir píanó leika ítalska, spænska og
franska tónlist eftir tónskáld sem voru
ﬂest uppi á síðari hluta 19. aldar og fyrri
hluta þeirrar tuttugustu






$"%(( "

Ferðalög um ﬂautuheima
- Þriðjudaginn 2. ágúst
Kristín Ýr Jónsdóttir ﬂauta, Hekla Finnsdóttir ﬁðla, Anna Elísabet Sigurðardóttir
víóla og Hjörtur Páll Eggertsson selló
leika tónlist eftir Mozart, Copland, Villa
Lobos og Dvořák
Diddú og Drengirnir
- Þriðjudaginn 9. ágúst
Sigrún Hjálmtýsdóttir sópran, Sigurður
Snorrason og Kjartan Óskarsson
klarinettur, Emil Friðﬁnnsson og Þorkell
Jóelsson horn, Brjánn Ingason og Snorri
Heimisson fagott leika Blásarasextetta
eftir Mozart og Salieri, aríur í útsetningum fyrir sópran og blásara og íslensk
einsöngslög
Strengjakvartett
- Sunnudaginn 14. ágúst
Sigríður Bjarney Baldvinsdóttir og Diljá
Sigursveinsdóttir ﬁðlur, Vigdís Másdóttir
víóla og Gréta Rún Snorradóttir selló
leika tónlist eftir Borodin, Kódaly og
Adams á hljóðfæri sem Jón Marinó Jónsson smíðaði úr viði úr strandi skipsins
Jamestown 1881
Allir tónleikarnir hefjast kl. 20:30 en
frekari upplýsingar um þá eru á vef
Listasafns Sigrjóns, lso.is.
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Erum að taka upp nýjar vörur

Fréttir og ályktanir af aðalfundi Íbúasamtaka Laugardals
Í upphaﬁ sumars var haldinn aðalfundur
Íbúasamtaka Laugardals. Ævar Harðarson arkitekt kynnti vinnu við hverﬁsskipulag fyrir Laugardal. Auk þess var fjallað
um mörg mál sem brunnu á íbúum og
reyndist álag á inniviði hverﬁsins vegna
fjölgunar barna hvíla á mörgum. Skólastjórar Laugarnesskóla, Sigríður Heiða
Bragadóttir, Langholtsskóla, Hreiðar
Sigtryggsson og Vogaskóla, Snædís
Valsdóttir, sátu fyrir svörum um skólamálin
í hverﬁnu.

börnum úr öðrum hverfum. Þröngt er í
félagsmiðstöðvum hverﬁsins og leikskóla
vantar í hverﬁð t.d. fyrir börn sem búa á
Kirkjusandsreitnum. Skólastjórnendurnir
voru fylgjandi sviðsmynd 1 við uppbyggingu skóla í hverﬁnu sem kynnt hefur verið
frá Skóla og frístundasviði Reykjavíkurborgar, þ.e.a.s. að byggja við skólana hvern
og einn, en telja safnskóla í Laugardalnum
fyrir unglinga ekki góðan kost. Það er
í samræmi við umsagnir Íbúasamtaka
Laugardals um málið.

Skólastjórarnir lýstu áhyggjum af því að
skólarnir í hverﬁnu væru sprungnir vegna
mikillar fjölgunar barna í hverﬁnu m.a.
vegna þéttingar byggðar. Einnig vantar
íþróttahús í hverﬁð t.d. við skólana en
börnin í hverﬁnu hafa ekki alltaf aðgang
að íþróttahúsum í Laugardalnum s.s.
Laugardalshöllinni. Lausnin felist ekki í
því að fá t.d. afnot af íþróttahúsi Þróttar.
Einnig fari tími til spillis við að koma sér
á milli staða. Fjölgun barna er mikil í
Laugarnesskóla en þangað koma börn frá
nýju Kirkjusandshverﬁ. Einnig er fjölgun á
milli ára í Voga- og Langholtsskóla. Þröngt
er um börnin í Vogaskóla, engar geymslur
og vöntun á íþróttaaðstöðu. Næsta haust
fjölgar börnum um 48 þar og er það fyrst
og fremst vegna endurnýjunar í hverﬁnu.
Vogaskóli tekur einnig við börnum úr nýju
Vogabyggðinni þar til nýr skóli verður
reistur þar. Ekki verður hægt að taka við

Aðalfundur Íbúasamtaka Laugardals
14.06. 2022 ályktaði eftirfarandi einróma:
Ófremdarástand blasir við í skólum
borgarhlutans, Langholtsskóla, Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Vogaskóla. Áfram stefnir í hraða fjölgun barna
langt umfram fyrri áætlanir sem hefur í
för með sér gífurleg þrengsli í skólunum
og skólastjórar lýsa kvíðvænlegum
aðstæðum á hverju hausti. Nú liggur
fyrir greining sviðsmynda sem hefur
fengið kynningu og umsagnir frá skólum,
foreldrum og Íbúasamtökum. Þar liggur
fyrir sameiginleg niðurstaða um að fylgt
verði sviðsmynd 1, byggt við alla skólana
og viðunandi íþróttaaðstaða tryggð.
Sömuleiðis er brýnt að tryggja frístundastarﬁ varanlega aðstöðu.

HAUST 2022

tímasett framkvæmdaáætlun sem allra
fyrst.
Aðalfundur ítrekar erindi vegna deiliskipulagsbreytingar við Sóltún 2-4 sent í maí
2022, en þar var í umsögn óskað eftir
íbúafundi um þessa breytingu svo eðlilegt
samráð geti átt sér stað.
Beðið er viðbragða við þessum ályktunum, frá borgarstjóra og skipulagsráði.
Í stjórn voru kjörin sem aðalmenn þau
Gauti Kristmannsson, Katrín Jónsdóttir,
Sveinbjörn Hilmarsson og komu ný inn
þau Sólveig Hlín Kristjánsdóttir, íbúi í
Túnum og Viðar Þorláksson, íbúi í Vogabyggð. Varamenn Þórunn Steindórsdóttir,
Ragnheiður Ármannsdóttir og Ragnheiður
Sverrisdóttir. Lilja Sigrún Jónsdóttir var
kjörinn formaður 2021 til 2ja ára.
Það er sérlega ánægjulegt að svo öﬂugur
hópur fólks gefur kost á sér til að sinna
mikilvægum bæði úrbótaverkefnum og
að vinna að sameiginlegri skemmtun fyrir
okkur öll. Næg eru verkefnin og við rýnum
þau og leysum saman. Hlökkum til að sjá
sem ﬂesta hverﬁsbúa á útimarkaðnum
þann 13. ágúst - liﬁ markaðsmenningin!
Lilja Sigrún Jónsdóttir,
formaður ÍL

Aðalfundurinn hvetur til að kynnt verði

Skólavörðustíg 35A - Bílastæði á lóðinni
Opið 7:50 -17:00 - Verið velkomin
Bjóðum einnig upp á hundasnyrtingu

Viðhaldslitlar

ÁLÞAKRENNUR
Þórh. Augl.1460.34

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0.9 mm áli og tærast ekki,
ryðga né brotna. Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, gráar, rauðbrúnar og ólitaðar.

HAGBLIKK ehf.

Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is
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Sundfélagið Ægir

Við erum á Laugavegi 176

Sundfélagið Ægir hefur í 95 ár einsett sér
að hjálpa fólki að ná tökum á sundíþróttinni. Allt frá sundkennslu og fyrstu
skrefum fyrir börn og unglinga að öðlast
öryggi í vatninu í það að hjálpa sundfólki
að ná sínum markmiðum um að verða
Aldursﬂokkameistarar, Reykjavíkurmeistarar, Íslandsmeistarar, komast í
afrekshópa Íslands og keppa erlendis fyrir
hönd Ísland. Þá hefur félagið verið fremst
meðal jafningja í Reykjavík.

PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,
BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN
OG LJÓSMYNDAPRENTUN

Sundfélagið Ægir hefur getið af sér
fjöldan allan af afreksfólki sem hefur
keppt fyrir hönd Íslands á stórmótum líkt
og Heimsmeistaramótum, Evrópumeistaramótum og Ólympíuleikum. Þar má
efna sundfólk eins og Ríkharð Ríkharðsson, Jakob Jóhann Sveinsson, Sarah
Blake, Eygló Ósk Gústafsdóttur og Anton
Svein Mckee.

Laugavegur 176 • 105 Reykjavík • Sími 553 3200
prenta@prenta.is • www.prenta.is

Undanfarin fjögur ár hefur verið uppbygging sem hefur lagt grunn að því
að komast í fremstu víglínu sundsins
á Íslandi á ný en félagið hefur unnið
Reykjavíkurmeistaratiltilinn síðustu tvö ár
ásamt því að eiga sundfólk í framtíðarhóp
SSÍ og Unglingalandsliði SSÍ.

Þessi gamli góði

Saltﬁskurinn frá Ekta ﬁski
er unninn með gömlu
íslensku handbragði og er
án allra aukefna.

Hafðu samband!
PÖNTUNARSÍMI:

466
1016
www.ektafiskur.is

10189A BLEK - www.blekhonnun.is

Sérútvatnaði saltﬁskurinn er
sérstaklega hentugur í seiðandi
saltﬁskrétti og fæst í verslunum
um allt land.

Framtíðin er björt í Ægi, félagið býður
upp á sundæﬁngar í Breiðholti og Laugardalslaug.

Í Breiðholti fer fram barnastarﬁð sem hefst
með Gullﬁskum og Bleikjum þar sem
börnin ná grunnatriðum sundsins í öruggu
umhverﬁ í innilaug. Þá tekur við val um að
vera í Löxum og Höfrungum og er hægt
að velja um að æfa í Breiðholtslaug eða
Laugardal fyrir börn á aldrinum 8 – 11 ára.
Í framhaldinu er haldið í afreksstarf Ægis
í Brons, Silfur og Gullhóp þar sem áfram
eru unnið að þróun sundfólks til afreka.
Allar frekari upplýsingar um Sundfélagið
Ægi er að ﬁnna á heimasíðu félagsins

www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi
Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Hlökkum til að taka vel á móti ykkur,
Guðmundur Hafþórsson
Yﬁrþjálfari Sundfélagsins Ægis.

þátt í fyrra og söfnuðust 48.482.519
krónur í heildina, sem telst ﬂottur árangur
miðað við að ekkert opinbert hlaup fór
fram annað árið í röð. Heildarupphæð
áheita sem hafa safnast í tengslum við
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka frá því
áheitasöfnun hófst árið 2006 er nú komin
í tæplega 1.113 milljónir.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Jóhanna Eiríksdóttir

Skráningar hefjast 1. ágúst í hópa Ægis
og fer fram á www.sportabler.com/shop/
aegir/sund eða í gegnum tölvupóst
skraning@aegir.is

Hlaupum, söfnum styrkjum

·     ·

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

www.aegir.is Einnig er hægt að hafa samband við yﬁrþjálfara félagsins og fá allar
helstu upplýsingar gummihaff@aegir.is

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer
fram 20. ágúst, 2022. Fimm vegalengdir
eru í boði og því ættu allir aldurshópar
og öll getustig að geta fundið eitthvað við
sitt hæﬁ:
Maraþon (42,2 km)
Hálfmaraþon (21,1 km)
10 km hlaup
3 km skemmtiskokk
600 m skemmtiskokk
Hlaupurum í Reykjavíkurmaraþoni

Íslandsbanka gefst kostur á að hlaupa til
styrktar góðs málefnis. Áheitasöfnunin
fer fram á hlaupastyrkur.is og er hægt að
velja á milli fjölmargra góðgerðafélaga.
Í fyrra var Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka aﬂýst vegna heimsfaraldursins
en í ljósi þess að áheitasöfnunin skiptir
góðgerðarfélögin miklu máli var fókusinn
settur á áheitasöfnunina og félög og
hlauparar hvattir til að hlaupa og safna
fyrir sín félög.
Það voru 116 góðgerðarfélög sem tóku

Fannar Guðmundsson safnaði mest
allra einstaklinga, 3.360.500 krónur fyrir
Barnaspítalasjóð Hringsins, Vökudeild
Hringurinn. Fannar fékk einnig ﬂest Áheit
sem voru 543 talsins. Íris Angela Jóhannesdóttir safnaði næst mest, 1.202.000
krónur fyrir Hetjan okkar Guðni. Í þriðja
sæti einstaklinga var Sunna Valdís Sigurðardóttir sem safnaði 845.400 krónum
og hljóp fyrir AHC Samtökin.
Sá hlaupahópur sem safnaði mestu var
Eyjólfsbörn, þau söfnuðu 806.000 krónum, næst voru Starfsmenn Hagaskóla
sem söfnuðu 389.500 krónum. Þau
félög sem fá mest í ár eru Píeta samtökin
og Barnaspítala sjóður Hringsins fá 4,8
milljónir hvort og Ljósið fær 4,3 milljónir.
Öll áheit sem bárust renna beint til
góðgerðarfélaganna en Íslandsbanki
greiðir allan kostnað við söfnunina.

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í
fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum
fyrir pottinn og pottaferðina!

Hitamælir m/bandi
(stór appelsínugulur)
Vatnsheld spil

UNO vatnsheld spil

3.000 kr.

Hitamælir gul önd

Hitamælir golfkúla

2.500 kr.

1.900 kr.

2.950 kr.

3.490 kr.

Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

Nú eigum við okkar vinsælustu
potta til á lager!

Algjör slökun!
Fljótandi „hengirúm”. Margir litir
Geirslaug

279.000 kr.

Snorralaug

299.000 kr.

Gvendarlaug

189.000 kr.

3.900 kr.

Opið mánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17
Unnarlaug

310.000 kr.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Grettislaug

259.000 kr.

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 40 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.

NORMXA · Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is
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Þankar Jónu Rúnu
Aldur þegar á reynir

Sundbolir frá Trofé
Verð kr. 14.200

Við vitum það öll að aldurinn færist yfir fyrr en síðar og
með honum öðlumst við oftar en ekki ögn öðruvísi sýn
og nærveru við tilveru dagsins en áður. Flest okkar vilja
auðvitað eldast fallega og getað lifað seinni part ævinnar
við kjöraðstæður og án vanmáttar, jafnvel þótt að þessar
aðstæður geti þurft að breytast til þess að okkur líði vel.
Við viljum auðvitað flest getað verið kóngar í ríki okkar
þótt kannski þurfi húsgögn og annað efnislegt að fjúka ef
að húsnæði er minnkað eða aðrar slíkar breytingar þurfa
að eiga sér stað. Stundum fara heilsan og orkan að stríða
okkur og fyrir fótfúna geta tröppur og margir fermetrar
gert lífið erfiðara en það þyrfti að vera. Þetta þekki ég af
eigin raun þótt enn hangi ég í sama húsnæðinu og þrjóskist við. Það er ekki síst mikilvægt að vera umkringdur
góðri fjölskyldu þegar maður fer að eldast. Fjölskyldan
getur verið umvefjandi kærleiksafl í kringum mann og
því ráðlegg ég þeim sem yngri eru að sinna sínum vel og
rækta tengslin því við þurfum öll á hvert öðru að halda.
Eins er mikilvægt að muna að ef maður er lánsamur þá
fær maður að eldast og þeir sem yngri eru ættu að hafa í
huga að þeir verða einhvern daginn gamlir. Þar af leiðandi
er mikilvægt að yngra fólkið komi fram af virðingu við sér
eldri einstaklinga og reyni að sýna þeim skilning og þolinmæði, líka á erfiðu stundunum þegar það getur reynst
erfitt og reynt mikið á þolrifin. Maður þarf nefnilega að
koma fram við annað fólk eins og maður vill láta koma
fram við sjálfan sig. Annað væri algjör hræsni.

Að eldast virðulega

Fallegur aðhalds sundbolur

Fyrst ég er á annað borð farin að tala um ellina þá er eitt
og annað í nútímanum sem veldur mér áhyggjum. Það
ber sífellt meira á því að fólk sætti sig illa við að eldast og
þroskast í útliti. Kornungt fólk leggst í sífellt meiri mæli
undir hnífinn til þess að láta breyta útliti sínu eða lætur
sprauta efnum inní sig til þess að draga úr hrukkum eða
fá þykkari varir. Þessi þróun veldur mér miklum áhyggjum. Fegrunaraðgerðir eru svo sem alls ekki nýjar af
nálinni. Hégóminn hefur alltaf fylgt mannfólkinu, en með
nútímatækni hefur aðgengi að slíkum aðgerðum aukist
mjög og eins er þrýstingurinn sem ungt fólk býr við
mikill. Núna eru það ekki bara auglýsingar sem ýta undir
æskudýrkun sem trufla, heldur líka samfélagsmiðlar
eins og þeir leggja sig. Fólk er að keppa við náungann
um ,,like“ og það er alltaf einhver sem er sætari, flottari
eða grennri en þú. Ég er þakklát fyrir að hafa ekki alist
upp við samfélagsmiðla því það hlýtur að vera gríðarlegt
álag og pressa. Það er mjög sorglegt að vita til þess að
mikið af fólki í dag sætti sig ekki við að eldast virðulega
heldur láti sjúklega æskudýrkun stýra sjálfsmynd sinni
og sjálfsöryggi. Það er staðreynd að alveg sama hvað þú
lætur eiga mikið við þig, þú munt samt sem áður eldast.
Það er óhjákvæmilegt og þeir sem byggja sína sjálfsmynd
á innri gildum eins og góðleika, mannúð og hæfni til
samskipta missa það aldrei, jafnvel þótt að hrukkurnar
komi til sögunnar.

Ferðalög hér og þar
Það er mart að gerst í ferðamálum á Íslandi um þessar
mundir og auðvitað flykkist fólk hvaðan af úr heiminum
hingað, ekki síst eftir að ferðatakmörkum var aflétt. Hér
eru fögur fjöll, miklir fossar og önnur merkileg náttúruundur. Enda eldfjallaeyja sem stendur ein í miðju Atlantshafinu og hefur algjöra sérstöðu á heimsmælikvarða.
Það er svo mikið að skoða hér sem á sér varla hliðstæðu
í veröldinni. Dæmi um það er jöklarnir okkar en Vatnajökull er einn sá stærsti í Evrópu. Sú staðreynd sem við
stöndum frammi fyrir hvað varðar breytingar á veðurfari
í heiminum er hræðilega sorgleg. Vaxandi hitastig er að
valda ógnvænlegri hopun jökla og eins eru hitabylgjur að
valda auknum skógareldum um allan hnöttinn. Það er
auðvelt að fyllast vanmætti þegar maður situr einhvern
veginn svo hjálparvana fyrir framan sjónvarpsskjáinn
og reynir að taka inn allar þessar hamfarafréttir. En
Íslendingar hafa nú ekki látið neitt stöðva sig og flykkjast
sjálfir í alls konar ferðalög til annarra landa enda búnir að
fá sig fullsadda af innilokun af völdum heimsfaraldursins.
Ferðalög eru okkur kannski í blóð borin. Í Hrísey á sínum
tíma var lítill drengur sem ferðaðist mikið með afa sínum
eða pabba, ég man ekki hvorum. Þá var farið um á litlum
bát um allar trissur, Norðurland, Austurland og alla
leið til Hornafjarðar. Þegar hann kom svo síðar meir til
Hveragerðis sem ferðalangur spurði litli bátsdrengurinn:
,,Mamma, hvað eru ferðalög?“ Ég mæli með að við veltum
þessari spurningu fyrir okkur. Ferðalög eru nefnilega ekki
bara það að fara til útlanda eða keyra um landið sitt.
Sannleikurinn er sá að líf okkar er allt með einum eða
öðrum hætti ferðalag sem hefst við fæðingu og lýkur við
andlát. Til að ferðin okkar gangi sem best og verði til aukins þroska þurfum við að velja vel hvernig við viljum haga
okkur á meðan á henni stendur. Einn þekktur barnabókahöfundur sagði: ,,Skoðaðu sjálfan þig og breyttu rétt
og af kærleika. Komdu alltaf rétt fram, þá máttu bara gera
það sem þér sýnist.“ Ég held að þetta séu mjög skynsamleg orð og til fyrirmyndar.
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com
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Barnabílstólar í úrvali

Í huga og sál saknaðar tregatára
er skuggi leyndar rósa síns tíma.
Í hjarta finn vonir frelsis ferðaára
og friðardúfna ljósa í kærleikstíma.
Sáttarsólin lýsir í sannleiksvon ára
sést í töfrum roða á sigurrósar tíma.
Þögnin í gleði, gegn þunga sára ára
en nú er vonaljós í kæruþráum tíma.

Í heimi hafs og himins eru töfrar
í happahofum, sorgarrósa vona.
Stjörnuljós skína í glitrum töfrar
í sál sigurbláma í augaþrá vona.
Hlýtt hjarta óskatóna bíða töfrar
ef hefur hugrekkið á veg í vona.
Hamingja heilsar og gæfa töfrar
og hugur vaknar í réttvísi vona.
Höf. Jóna Rúna

,,Kærleikur er hamingjuafl” JRK

BÍLASMIÐURINN HF

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Ljósmynd: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com

Ísland er landið - Ökum varlega

SÍÐUMÚLI 33 • PROSJOPPAN.IS

Nicolai bílastillingar • Faxafeni 12 • Sími 588 2455

Ísorka ehf • Skeifunni 19 • Sími 568 7666

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - ﬁmmtudaga 8-18
föstudaga 8-16

Skútuvogi 4 • 104 Reykjavík • Sími 528 8888 • bilarettingar.is

Vagnhöfða 6 • 110 Reykjavík • Sími 577 6090

Velkomin
til Hríseyjar

Hrísey er einstök í sinni röð,
sannkölluð perla Eyjafjarðar.
www.hrisey.is
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Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Líﬁð í Laugarnesinu
ekkert pláss því við vorum í 30 fermetra
húsnæði þannig að maður var bara úti að
leika sama hvernig veðrið var.

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Laugarnesvinir sem stóðu fyrir Sumarhátíð í Laugarnesi, nokkur ykkar ólust
hérna upp.

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Söfnin á Eyrarbakka

Hvernig væri að leggja leið sína á
Eyrarbakka og heimsækja söfnin?
Húsið er heillandi og sögufrægt
kaupmannsheimili þar sem sögð er
meira en 200 ára gömul saga
verslunar og menningar.
Sjóminjasafnið hýsir hið merka árskip
Farsæl og undraveröld fugla og eggja
er í Eggjaskúr. Í litla alþýðuhúsinu
Kirkjubæ er sýning um byltingartímana þegar rafljós kom í hús og fólk
eignaðist útvarp og gúmmístígvél.

Ratleikur um allt
safnasvæðið er í boði
fyrir alla fjölskylduna.
Tú
ng
at
a

EGGJASKÚRINN
KIRKJUBÆR
Bú
ðar
stíg
ur

HÚSIÐ
SJÓMINJASAFNIÐ
E

Opið alla daga í sumar frá kl. 11–18.
sími 483 1504 • info@byggdasafn.is
www.byggdasafn.is

Hefur þú smakkað:
• Fisk og franskar
• Hamborgara
• Sub samlokur
• Kjúklingasalat
• Sjávarréttasalat
• Grillaðar lambakótelettur
og pizzurnar okkar landsfrægu.
Pizzahlaðborð frá kl. 12 -13 á föstudögum
• Nýbakað brauð og sætabrauð
• Veislusnittur eru pantaðar
með þriggja daga fyrirvara.
Verið velkomin þegar þið
eigið leið um suðurland
Hvolsvöllur er staður
til að stoppa á
Opið 11.30 - 22.00
Gallerý Pizza • Hvolsvegi 29 • 860 Hvolsvelli • Sími 487 8440

Sigurjón að höggva Víking árið 1951. Myndin stendur við Listasafn Íslands

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar hýsir
höggmyndir og teikningar eftir Sigurjón Ólafsson myndhöggvara ásamt
heimildum um listamanninn og er miðstöð
rannsókna á list hans. Safnið var stofnað
af Birgittu Spur, ekkju listamannsins 1984
og var rekið sem sjálfseignarstofnun til
ársins 2012, að það var afhent Íslenska
ríkinu og rekið sem safn innan Listasafns
Íslands en frá 1. desember 2021 er safnið
rekið af rekstrarfélaginu Grímu ehf, undir
forystu aðstandenda Sigurjóns.
Auk þess að kynna list Sigurjóns býður
safnið upp á sýningar á verkum annarra
listamanna og stendur fyrir heilmikilli
menningarstarfsemi, útgáfu, gerð
kennsluefnis, tónleikahaldi, upplestrum
og fyrirlestrum auk þess að stuðla að
verndun náttúrulegs umhverﬁs safnsins
og búsetulandslags á Laugarnesi. Til að
minnast náttúru og menningarsögu
Laugarnessins var haldin sérstök Laugarneshátíð 25. júní s.l. þar sem um 400
manns mættu og fóru í kynningargöngu
um nesið í leiðsögn Þuríðar Sigurðardóttur söngkonu sem ólst upp í Laugarnesbænum sem illi heilli var riﬁnn 1987.
Til að fræðast um starfsemi og sögu
Listasafnsins og líﬁð í Laugarnesinu
hittum við dóttur Sigurjóns og Birgittu, Hlíf
Bente í kafﬁstofu safnsins sem skartar
einhverju besta útsýni í bænum, út yﬁr
Faxaﬂóann.
Pabbi ﬂutti hingað 1945 með fyrri konu
sinni Tove en hann kynntist Laugarnesinu þegar hann var málarasveinn
áður en hann fer til Danmerkur í nám
en hann fékk m.a. það verkefni að mála
Holdsveikraspítalann, segir Hlíf. Þegar
hann kemur heim frá námi var hér
herskálakampur sem var ódýrt húsnæði
og hann fékk hér inni í litlu steinhúsi með
sambyggðum bragga sem var vinnustofan hans.
Í mynd sem Ósvaldur Knudsen gerði um
1961 sést að það er byrjað að grafa fyrir
íbúðarhúsnæðinu sem Auður Laxness og
Ragnar í Smára stóðu fyrir og byggðu yﬁr
þessa fjölskyldu því við vorum fjögur börn
í litlu herbergi. Pabbi byggir yﬁr braggann
1963 og Skarphéðinn Jóhannsson,
arkitekt, vinur hans hjálpaði honum með
þetta. Síðustu árin fann hann að tíminn

var naumur þannig að hann eyddi engum
tíma í að dytta að eða gera við þannig að
þegar hann deyr 1982 þá er ekkja hans
Birgitta, þessi miklu yngri kona, 23 árum
yngri hér á þessu svæði í hripleku húsi
með yﬁr 200 listaverk sem eru ómetanleg
en í raun verðlaus því það er enginn
markaður. Þá eru góð ráð dýr og ég man
að 1983 var mjög erﬁtt ár, mömmu leið
ekki vel en það voru þarna aðilar sem
héldu upp á list pabba og var ekki sama
um þessa konu og þá vaknaði þessi
hugmynd að hún ætti að stofna safn svo
hún stofnar safnið 1. desember 1984
og þá er það einkasafn en því er breytt í
sjálfseignarstofnun ári seinna. Síðan fór
mamma í mikla fjáröﬂun til að endurbyggja húsið og gera þetta að safni. Núna
er salurinn bara dásamlegur, einangraður
og hiti í gólﬁ, pabbi hefði fílað þetta í
botn. Byggt var við, andyri og salerni og
steinhúsinu breytt með því að bæta ofan
á það hæð sem er sýningarrými með
himneskri ofanbirtu.
Þannig að þú elst hér upp?
Ég er fædd í Kaupmannahöfn en við
ﬂytjum hingað þegar ég er tveggja ára
þannig að þetta er bernskuheimilið. Hér
var þá braggahverﬁ en það var gert
átak í byggingu betra húsnæðis t.d. á
Dalbraut og í Vesturbænum og ﬂestir
ﬂuttu þangað. Það var mjög fjörugt hérna
og við vorum aldrei inni enda var hér

Já, við Þura og hún er svo ﬂottur fulltrúi
og tengist svo mörgum en ég hef verið
að vinna svo mikið erlendis og hef ekki
ræktað neinn aðdáendahóp hér. En þegar
þetta umhverﬁsslys á sér stað í skjóli
nætur, uppfyllingin hérna á nesinu þá fór
hún gagngert og talaði um þetta og fór í
viðtöl en þá sóru allir þetta af sér og það
ætti ekkert að vera þarna en við óttumst
að þarna eigi að byggja aðalstöðvar
Faxaﬂóahafna. Árið eftir að þeir gerðu
þessa uppfyllingu komu hingað hjón
og hann var pólitíkus en ég vissi ekki
að hann væri það en konuna langaði
í þrívítt verk eftir Sigurjón. Hann stóð
þarna hjá og sagði að hún væri í þrívíðu
en hann í tvívíðu og ég segi já, það er
eins og lýðræðið hérna á Íslandi og sjáðu
hvernig er með þessa uppfyllingu, ég var
einhvern vegin í þannig skapi, kannski var
það skammdegið en hann sagði: Ég veit
þú þekkir mig ekki en ég sit í borgarstjórn
ertu til í að gefa mér leiðsögn um Laugarnesið. Já sagði ég og svo fórum við út og
ég gaf háværa leiðsögn og þegar við
komum til baka var hann eitthvað hugsi
því hann sat líka í hafnarstjórn og þar
hafði þetta aldrei verið tekið fyrir á fundi.
Þetta á ekki að líðast og ef yﬁrvöldin
hegða sér svona, hvað þá með fólkið í
landinu?
Pabbi vildi hvergi annarsstaðar vera en
í Laugarnesinu í nálægð við sjóinn og
hann réri til ﬁskjar og það var próteinið
sem við fengum og mamma tekur
ástfóstri við staðinn. Mamma er sú fyrsta
sem berst fyrir Laugarnesinu og hún safnaði undirskriftum 1986 og kom í veg fyrir
að vegur yrði lagður yﬁr túnið og hélt líka
fyrstu ráðstefnuna um menningarlandslag
sem haldin er hér á landi.
En hugmyndin um hverﬁshátíðina kom
frá Birni Haukssyni sem rekur Kafﬁ
Laugu en hann lætur sér mjög annt um
Laugarnesið og við sóttum um styrk frá
Íbúaráðinu sem við svo fengum. En ég
lagði til að við einbeittum okkur að því
sem svæðið hefði að geyma, við þurfum
ekki hoppukastala og það sem allir eru
með heldur miðlum við sögunni því hún
er einstök. Þessvegna vorum við t.d. með
brennibolta og fólbolta, ﬂugdreka, ratleiki
og sippubönd, þessa leiki sem við ólumst
upp við hér á svæðinu og Þura var með
leiðsagnir um Laugarnesið og það væri
brilljant að endurtaka það því okkur er
annt um svæðið og við teljum það mjög
mikilvægt að fræða íbúa hverﬁsins um
söguna sem hér er, sem mikilvægan þátt
í verndun svæðisins.
Segðu mér frá Sumartónleikunum.
Fyrsta tónleikaröðin var 1989 og það var

Sigurjón og Tove, fyrri kona hans standa í dyrum braggans sem varð vinnustofa Sigurjóns þegar
hann ﬂutti frá Kaupmannahöfn
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Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
ﬂott sýning en hún var eingöngu á
verkum sem mamma á og þau verk eru
ennþá úti þannig að hægt er að setja upp
ﬂeiri sýningar og í maí var sýning opnuð
á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn. Við
erum komin með fínan geymslustað,
sama stað og konungsfjölskyldan notar
fyrir verkin hans prins Henriks þannig að
Sigurjón er ekki í slæmum félagsskap.
Mamma á enn hundrað verk eftir Sigurjón
og ég verð að segja það að ég er á
leiðinni út ef þessari konu verður ekki
ﬂjótlega sýndur sómi. Mig hefur alltaf
langað til að byggja þetta hús sem Finn
Juhl teiknaði fyrir Sigurjón og Tove sem
aldrei var byggt.

Birgitta Spur með börn þeirra Sigurjóns, f.v. Dagur, Freyr, Hlíf og Ólafur.
Mynd: Sigurður Guðmundsson 1961

í fyrsta skipti í Reykjavík sem eitthvað var
um að vera á sumrin og fyrstu tónleikarnir
voru klukkustundarlangir án hlés og
hugsunin var sú að fá fólk til að koma
í safn með þrívíðum verkum sem það
annars myndi ekki koma í og hér seljum
við sólarlagið í kafﬁstofunni. Flestir sem
þekkja til verka Sigurjóns gera það vegna
þess að þeir hafa setið hér á tónleikum
en það sem ég var svo ánægðust með
var að fólk kom aftur og aftur. Það er
þannig með tónleika á Íslandi að þú ferð
ef þú þekkir viðkomandi eða ef þú neyðist
til þess fara af því að þú ert í fjölskyldu
með þeim og þegar ég hef raðað í
þessar tónleikaraðir hef ég tekið mið af
þessu svo endar nái saman. Þegar við
byrjuðum þá kostaði það sama inn á
tónleikana og að fara í bíó og við höldum
miðaverðinu eins lágu og hægt er.

að sækja um að fá að vera með.
Tengsl Sigujóns og ykkar fjölskyldu
við Danmörku eru mikil, er ennþá
áhugi á verkum Sigurjóns þar?
Það var yﬁrlitssýning á verkum pabba í
Tönder á Suður-Jótlandi 2019, rosalega

Pabbi var 18 ár í Danmörku og hann
var einn af þeirra fremstu listamönnum
og þeir urðu mjög reiðir þegar hann fór
heim í lok stríðs af því að hann var með
heimþrá og við værum ekki hér í dag
hefði hann ekki farið heim. En þetta er
menningarsetur í dásamlegu rými á
dásamlegum stað og mamma er búinn
að standa fyrir þessu í áratugi og hún
er enn að baka og hún er enn að reka
safn þegar hún ætti að vera að njóta
ávaxtanna.

Mér ﬁnnst þetta vera besti kammermúsiksalur bæjarins, hljómburðurinn er
dásamlegur og núna þegar við byrjuðum
aftur eftir kóvid þá voru 36 umsóknir fyrir
sex tónleika og bakvið þessar umsóknir
eru 91 tónlistarmaður og það eru ekki
margar hátíðir þar sem það er möguleiki
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar

Mikið úrval af fallegum sumarlitum
og haldarar í stærðum 36C-44DD
Nærbuxur í stærðum 38-48
Verið hjartanlega velkomin í Glæsibæ

Ynja • Glæsibæ • sími 544 4088 • www.ynja.is
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------------ ------------ ------------ ------------

varma

------------ ------------ ------------ ------------

söngl

------------ ------------ ------------ ------------

2 eins

------------ ------------ ------------ ------------

álitin

------------ ------------ ------------ ------------

hvað?

sigraði

óþokki

Gleraugu með glampa og rispuvörn

2 eins
------------merkti

plokka

3

ljóskerin

ytra
------------skass
pyttluna

suð
-----------áttund

ösla

6
pikk
-----------fóðrinu

geimvera
------------keyri
næri
-----------svarf

nýleg

hnupl
Lausnarorð: P U T T A L I N G U R

garmur 1
-----------2 eins

ánægju
-----------strax
labb

fram

bægslið

3

4

5

6

7

1. Gjafabréf frá Kjötbúðinni
Ragnar Bjarnason
2. Aðgangur að byggðasafni Árnesinga
Steinunn H Hafstað
3. Gjafakort frá KFC
Svala Aðalsteinsdóttir
4. Ríki óttans, bók frá Uglu
Arnar Geir Guðmundsson

fanga

haugurinn

2

matast

stafur

stillta
-----------kerra

pirraðir

brambolt

M A R Í U HÆN A
A NAR A T FÆ
E R KAS T AÐ I R
SKYR TURNAR N
MN O
ÁR Æ
KÁ
A P
G
Ó
K
R
N
OL Í A
RAS K A E I NA T T
DR U ÚR A L T P
Ý Ó R ÆÐ E F I B Ú
R R R R I S I N N ÆÐ
A A N ÓÐ N Ý T I
I
DU R T AR N I R
R Ú I N K ÆR A
ÓL
AK A NNN Ó F Ð
B R O S T I N F R AM I
ÝL
O S K Í N AA
BÁ T U UN G A R I
B R U N N I NN T ÖR N
AU R AN S A A Ð A N

strengur
------------skreyta

uppfyrir
-----------eiri

maul

7

2 eins
-----------vökvi

5 eins

2 eins

Hamrahlíð 17

elginn

drykkur
------------möndull

8

Margskipt gler frá Essilor

(afgreiðslutími
+/-tvær
tvær vikur)
(afgreiðslutími
+/vikur)

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

þoka

4

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

Sérsmíðum samdægurs í
styrk +/- 6,0
með frá
cyl. tilEssilor
2,0
Margskipt
gler

hamlar

ávöxtur

Margskipt gleraugu

19.900 kr.

utan

innvortis
------------súld

völdum

1

eldstæði
-----------ílát

eina til

bor

vinnuvél gnauðaðir

gleraugu

2

dægrin
-----------strákapör

2 eins

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

starfa

spendýrið
------------her

tjúlluð

forföður

2 eins

umgjörð og gler

múli

5

kjökra

lærlingur

maður

kepp
-----------kögur

niður

999

8

kaflann

------------ ------------ ------------ ------------

Teikning:
HalldórAndri
eftirprentun
bönnuð.

feitin

atyrða

------------ ------------
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5. Klækjabrögð, bók frá Uglu
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson
6. Hlaupahringurinn, bók frá Sölku
Guðrún Karsldóttir
7. Ég liﬁ líﬁ sem lýkist ykkar,
bók frá Háskólaútgáfunni
Nina Leósdóttir
8. Happaþrenna HHÍ
Rut Sigurðardóttir

9

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Gjafakort frá Efnalauginni Björg, Háaleitisbraut 58-60
2. verðlaun - Gjafakort frá Optic Reykjavík
3. verðlaun - Lindel, bók frá Uglu
4. verðlaun - Þegar kóngur kom, bók frá Uglu
5. verðlaun - Happaþrenna HHÍ

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík

Sofðu betur í
hreinum rúmfötum

Dregið verður úr
réttum lausnum 10. ágúst

Nafn:
Heimili:
Kennitala:
Símanúmer:

Opnunartímar:
Mán–Fim frá kl. 8.00–18.00
Fös frá kl. 8.00–18.30
Lau frá kl. 10.00–14.00
Y
LS K
FJ Ö

L D U F Y R I RTÆ K I Í 6

5Á

R

STOFNAÐ 1953
Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • Sími: 553 1380
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ReyCup 2022 hefst í dag
Dagana 20. til 24. júlí stendur ReyCup yﬁr
í Laugardalnum fyrir 3. og 4. ﬂokk karla
og kvenna. ReyCup er stærsta og eina
alþjóðlega knattspyrnumót Íslands og
þetta árið taka 1600 keppendur þátt.
Fjölmörg erlend lið hafa tilkynnt þátttöku
sínu á mótinu. Í ár mæta mæta Fulham,
Brighton & Hove Albion, Bodö/Glimt,
Stoke City, Fleetwood Town og H.E.A.D.S
Canada til leiks á ReyCup.

sem leikið verður á Leiknisvelli í nokkra
daga þar sem nýir gervigrasvellir Þróttar á
Valbjarnarvelli eru ekki tilbúnir. Úrslitaleikir
fara svo framm á Laugardalsvelli.
ReyCup á 21 árs afmæli í ár og er það
einlæg ósk mótsstjórnar að mótið megi
halda áfram að vaxa og dafna næstu ár.
Eins og ávallt ríkir mikil spenna fyrir
mótinu og verður dagskráin hin glæsilegasta þetta árið.

Dagskrá mótsins í heild sinni má sjá á
heimasíðu mótsins reycup.is og á samfélagsmiðlum mótsins. Þar verða leikir og
riðlar tilkynntir í vikunni.

Stórkostleg opnunarhátíð verður haldin
miðvikudaginn 20. júli kl.18:15 þar sem
Jói P og Króli koma fram. Opnunarhátíðin
hefst á skrúðgöngu frá Laugardalshöllinni
og mun lúðrasveitin Svanur leiða hana og
verður Greipur Hjaltason kynnir.

Leikir mótsins fara fram á völlum Þróttar í
Laugardalnum, Fram í Safamýri, auk þess

Sótt tilboð

Hlökkum til að sjá ykkur í dalnum,
Stjórn ReyCup
Gunnhildur Ásmundsdóttir
Framkvæmdastjóri ReyCup

Heimsendingartilboð
4180 kr.

5190 kr.

Stór pizza og hvítlauksbrauð 15” pizza af
matseðli og 15” margarita eða hvítlauksbrauð

12” pizza með 2 áleggstegundum, lítill skammtur
af brauðstöngum og 2L gos

4990 kr.

5250 kr.

Fjölskyldutilboð
15” pizza með 2 áleggstegundum, 12” hvítlauksbrauð, stór skammtur af brauðstaungum og 2L gos

2490 kr.

15” pizza með 2 áleggstegundum, stór skammtur
af brauðstöngum og 2L gos

Sigraðu
innkaupin
í Lágmúla og
Nóatúni, alla
daga kl. 9-21

Hádegistilboð
2090 kr.

12” pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

1790 kr.

9” pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

Pantaðu á netinu á

castello.is

eða í síma 577 3333

Stór pizza
15” pizza með 2 áleggstegundum

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu
Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13
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ÁHUGAVERT FÓLK - Egill Skallagrímsson
Eitt af því sem ég hef alveg sérstaklega gaman af að gera er að skoða
Íslendingabók. Ekki ólíkt mörgum
öðrum samlöndum mínum þá finnst
mér ættfræði afskaplega áhugaverð
og það er fátt meira spennandi en
að fletta upp öðru fólki og sjá hvort
að það er skylt manni eða ekki. Þar
sem landið okkar er byggt af fremur
smárri þjóð þá eru einstaklega miklar
líkur á því að maður finni skyldleika,
þótt langsóttur sé, við nánast alla
sem maður flettir upp. Ég komst að
því fyrir ekki löngu að Egill Skallagrímsson er forfaðir minn í 29. lið
og ég varð mjög ánægð að komast
að þessu. Ég bjóst svo sem við því að
flestir Íslendingar gætu kennt sig við
þessa fyrstu menn sem byggðu landið
okkar, en ég ætlaði nú samt að leyfa
mér að vera nokkuð montin af þessari uppgötvun. Ég ákvað aðeins að rifja
upp sögu þessa mjög svo minnisstæða Íslendings, ekki síst vegna þess
að hann og ég eigum það sameiginlegt að hafa áhuga á ljóðagerð, en
eins og hvert mannsbarn veit þá var
Egill mikið skáld. Mörg af ljóðum
hans hafa runnið saman við þjóðarvitund okkar Íslendinga og verið
öldum saman í hávegum höfð. Mér
til skelfingar hafði ýmislegt í mínu
minni skolast til og við upprifjunina
fóru að renna á mig tvær grímur hvað
varðar þetta mikla skáld, því hann
virðist hafa verið frekar vafasamur
náungi að ýmsu leyti.

annars til Englands, Norðurlandanna
og Eystrasaltslandanna. Faðir hans
hafði yfirgefið Noreg eftir ákveðin
leiðindi og sú forsaga hafði áhrif á
Egil. Hann kvænist Ásgerði mágkonu
sinni þegar bróðir hans er drepinn
en hún hafði erft miklar eignir eftir
foreldra sína í Noregi því hún var
einkabarn þeirra. Egill var alla tíð
ósáttur við þessi erfðamál og átti
hann um langt skeið í erjum við
norska konungsvaldið sem hann
taldi hafa svipt sig erfðatilkalli. Hann
var alla tíð afskaplega fégráðugur og
líka nískur, tveir hrikalegir ókostir í
persónuleika. Ef það er eitthvað sem
er fráhrindandi í fari karlmanns að
mínu mati, þá er það níska. Þegar
hann hafði unnið fyrir Aðalstein
konung í Englandi gaf konungur
honum bæði gullhring og tvær kistur
fullar af silfri. Þessar kistur átti hann
eftir að rogast með það sem eftir
var ævinnar og gætti þeirra eins og
sjáaldur augna sinna. Þegar hann
varð gamall var planið hans að fara
með kisturnar á Alþingi og láta þar
kasta silfrinu fyrir mannfjöldann
þannig að hann gæti skemmt sér við
að horfa á menn slást um silfrið. Sem
betur fer held ég að fjölskylda hans
hafi komið í veg fyrir þetta.
Ofurviðkvæmur ofbeldismaður

Uppruni og forsaga
Egill fæddist árið 910 á Borg á
Mýrum og lést árið 990. Hann var
af fyrstu kynslóð Íslendinga en
foreldrar hans þau Grímur Úlfsson
og Bera Yngvadóttir flúðu frá Noregi
til Íslands ásamt öðru fólki við
upphaf landnáms. Bróðir Egils hét
Þórólfur og lést hann í orrustu á milli
Englendinga og Skota. Þeir bræður
höfðu þá verið í liði Aðalsteins
Englandskonungs. Þórólfur lét eftir
sig ekkju Ásgerði Björnsdóttur og
kvæntist Egill henni. Þau eignuðust
saman fimm börn: Þorgerði, Böðvar,
Beru, Gunnar og Þorstein. Egill
þótti mjög sérstakur alveg frá unga
aldri. Hann var langt frá því að vera
smáfríður. Hann var stór og mikill
eftir aldri, grófgerður, dökkleitur
og afskaplega brúnamikill. Frá unga
aldri fór hann létt með að kveða
vísur en hann var það sem ég býst
við að sé kallað talandi skáld. Hann
gat mælt af munni fram fullkveðnar
vísur eftir tilefni. En þrátt fyrir þessa
miklu sköpunargáfu þá virðist Egill
hafa verið ansi erfiður einstaklingur
og síst aðdáunarverður að mörgu
leyti. Hann var hræðilega erfiður
sem barn og fór alltaf sínu fram. Svo

Egill Skallgrímsson

skapvondur var hann að foreldrar
annarra barna ráðlögðu börnum
sínum að leyfa honum alltaf að vinna
alla leiki því hann var gríðarlega
tapsár og hefnigjarn eftir því. Þegar
hann er þriggja ára gamall er honum
bannað að mæta í gleðskap en mætir
samt á eigin vegum, flytur vísur og
fer á fyllerí. Snorri Sturluson skrifaði
um Egil á 13.öld og maður verður að
gera ráð fyrir einhverju skáldaleyfi og
ýkjum því sumar af sögunum um han
eru svo svakalegar. Sjö ára gamall
drepur hann sinn fyrsta mann, Grím
Hreggsson á Hvítárvöllum. Mér
sýnist að mamma hans hafi haldið
yfir honum verndarhendi og ætíð
varið hann. Þegar hann fremur sitt
fyrsta morð segir hún stolt að hann
sé efni í víking og eigi á fá sitt skip
þegar hann verður eldri. Þá kvað
Egill:
Þat mælti mín móðir,
at mér skyldi kaupa

fley ok fagrar árar,
fara á brott með víkingum,
standa upp í stafni,
stýra dýrum knerri,
halda svá til hafnar
höggva mann ok annan.
Þetta ljóð var maður látinn læra
utanað í barnaskóla og ég velti fyrir
mér svona eftirá, hvaða boðskap var
verið að færa okkur börnunum.
Fimmtán ára gamall er frekjan orðin
svo mikil að faðir hans lætur eftir
honum að fá skip og fara í víking.

Á víkingatímum þótti heiðnum
mönnum það vera hinn mesti heiður
að látast í bardaga. Aðeins þeir sem
létust við þær aðstæður áttu greiða
leið til Valhallar eftir dauðann. Þrátt
fyrir að Egill hafi verið hinn mesti
berserkur og bardagamaður þá varð
hann gamall maður og átti við ýmsa
krankleika að stríða. Reyndar eru
svo margar áhugaverðar lýsingar
á ástandi hans, bæði sálrænu og
líkamlegu, að nútímalæknar hafa
skrifað greinar um hann þar sem
þeir hafa leitast við að greina hann
með hina ýmsu sjúkdóma. Egill varð
mjög sjón-og heyrnadaufur í ellinni
og mikið fótfúinn líka. Beinagrind
hans þykir óhugnanleg en sagan segir
að bein hans hafi verið óeðlilega gróf
og höfuðkúpan gríðarstór og bárátt

eins og hörpuskel! Menn hafa velt
því fyrir sér hvort hann hafi þjáðst af
einshvers konar alvarlegum ofvexti
í beinum. Eins hefur Óttar Guðmundsson geðlæknir og áhugamaður
um Íslendingasögurnar velt fyrir
sér hvort Egill hafi átt við alvarleg
geðræn vandamál að stríða, að
minnsta kosti svona á nútímamælikvarða. Hann var mikill ofbeldismaður og á meðal annars að hafa
bitið mann á barkann í hólmgöngu
og krækt auga úr drykkjufélaga
nokkrum. Eins virðist hann hafa
verið viðkvæmur á suma vegu en
frægt er að þegar Böðvar sonur
hans drukknaði, lagðist Egill í mikið
þunglyndi, og lá í algjöru andlegu
svartnætti í rekkju sinni. Skömmu
áður hafði Gunnar sonur hans einnig
látist. Hann neitaði alfarið að drekka
né borða og ætlaði að svipta sig lífinu
á þann hátt. Það sem bjargaði honum
var að dóttir hans Þorgerður lagðist
til rekkju með honum og tókst með
klækjum að koma í hann mjólk og
sölum og þannig hjúkra honum aftur
til heilsu og lífsvilja. Hún hvatti föður
sinn til þess að yrkja frekar kvæði og
þar varð til meistaraverkið Sonartorrek sem telst vera eitt merkasta
skáldverk víkingaaldar. Það er
ljóðabálkur með 25 erindi þar sem
hann fer í gegnum sorgarferli sitt og
tilfinningar.
Þetta ljóð er svo fallegt og vel ort að
það er ekki hægt að lesa það öðruvísi
en komast við og það er erfitt að
samræma í huganum hina andstyggilegu ofbeldishlið Egils við þessa
mynd af syrgjandi föður sem elskaði
börnin sín. Egill lést í hárri elli og
eyddi sínum síðustu árum á Mosfelli
í Mosfellssveit við atlæti Þórdísar
stjúpdóttur sinnar, en hún var dóttir
Þórólfs bróður hans sem ég minntist
fyrr á. Maður hennar var Grímur
Svertingsson lögsögumaður. Egill var
grafinn á þeim stað sem núna kallast
Hrísbrú en um hundrað árum síðar
voru bein hans flutt í kirkjugarðinn
sem nú er á Mosfelli.
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

Fégráðugur og nískur
Svona ofbeldisfullur maður var
auðvitað kjörin hermaður og Egill
fór svo sannarlega í víking og barðist
hann víða um lönd, stundum sem
málaliði hjá kóngum sem borguðu
honum ríkulega fyrir þjónustu sína.
Hann ferðaðist víða um lönd, meðal

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090
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Listamaður mánaðarins

reykjanesgeopark.is — visitreykjanes.is

UPPLIFÐU
NÝ ÆVINTÝRI Á
REYKJANESI

Davíð Þór Jónsson
skemmtun þar sem við stöndum á
sviði og reynum að láta fólk hlæja og
það kom maður til okkar og spurði
hvað við værum lengi að semja svona
kvöld. Við horfðum hvor á annan og
sögðum: 20 ár!

Davíð Þór Jónsson, prestur í Laugarneskirkju
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Reykjanes
UNESCO
Global Geopark

Davíð Þór Jónsson sóknarprestur
í Laugarneskirkju er listamaður
júnímánaðar. Davíð Þór hefur m.a.
stundað ritlist, tónlist og leiklist og
við byrjuðum á að spyrja hann um
hvernig var hann nestaður heimanfrá í listrænum efnum.
Það er ekki neitt listafólk í fjölskyldunni, þannig séð, segir Davíð, en
faðir minn er reyndar myndlistamaður, sem er sennilega eina listgreinin sem ég hef látið hjá líða að
leggja stund á, kvikmyndagerðarmaður, teiknimyndargerðarmaður og
hönnuður. Ég hreifst af tónlist mjög
ungur, móðir mín er mjög músíkölsk,
syngur í kórum og svona, en ég var
á hverju sumri hjá afa mínum og
ömmu, var þar i sveit framundir
fermingu. Þau eru 19. aldarfólk, þar
var farið með vísur við öll tækifæri,
það var afþreyingin, að kveðast á og
læra og kunna vísur og gamansögur
sem voru sagðar voru oftar en ekki
formáli að hnyttinni stöku.

Margverðlaunuð
hollensk rafmagnshjól
rafmagnshjól.is // Fiskislóð 45 // Sími 534 6600

Einu sinni, ég man ekki hvað ég var
gamall en afi var úti í heyskap en ég
var heima með ömmu í húsverkum
þannig að ég hef ekki verið mjög
gamall fyrst ekki var hægt að nota
mig í heyskapinn. Þá ber gest að
garði sem segir einhverja sögu sem
endar á því að einhver kastar fram
stöku. Hann hafði setið undir einhverri konu í rútu og konan reyndist
þegar leið á ferðina þyngri en hann
hafði gert ráð fyrir. Svo kom afi
heim en hann hafði séð til gestsins
og spurði hvað hann hefði sagt. Svo
amma fer með söguna en þegar hún
kemur að stökunni sem líklega var
dálítið tvíræð rekur hana í vörðurnar
en þá flæðir hún upp úr hnokkanum
en ég hafði þá lært hana eftir að hafa
heyrt hana einu sinni. Þá áttaði afi
sig á því að það var hægt að kenna
stráknum vísur svo hann fór að
kenna mér og varð svo var við að ég
var að reyna að berja saman vísur
sjálfur. Hann var ekkert að smjaðra
fyrir því og fannst það ekkert merkilegt og tók mig á hné sér og kenndi
mér muninn á góðri vísu og vondri,
stuðla og höfuðstafi og svoleiðis.

í stóru hlutverki þarna. Margir sem
voru þarna urðu síðar starfandi
listamenn, Steinn Ármann fór í
leiklistina og í kjölfarið fylgdu Vigdís
Gunnarsdóttir og Björk Jakobsdóttir.
Þarna voru líka Hallur Helgason
og Ingvar Þórðarson sem seinna
urðu menningarframleiðendur og
Ásgrímur Sverrisson sem er okkar
mesti kvikmyndaspekúlant. Jú þarna
var fólk með ákaflega vítt svið og
áhuga á menningu og listum.
Tíu ára gamall fór ég að læra á píanó
bara af því að mér fannst það flott
að geta sest við það og spilað en sá
áhugi dó fljótt. En svo gerist það að
fram á sjónarsviðið kemur maður
sem heitir Bubbi Morthens og
hljómsveitir eins og Utangarðsmenn
og Fræbbblarnir og þegar ég heyrði
Ísbjarnarblús þá var það opinberun
og ég hugsaði: Má þetta á íslensku?
Þá kviknaði tónlistaráhuginn aftur
og ég keypti mér gítar og kenndi
mér að berja hann sjálfur svo það
hljómaði eins og boðlegt pönk en
ég hef búið að því að hafa ákveðna
grunnþekkingu í tónlist. Það hefur
hjálpað mér í söngtextagerð og til
að þýða söngleiki að vera læs á nótur
og síðast þegar ég stofnaði pönkhjómsveit þá held á að það sé eina
pönkhljómsveitin sem starfað hefur
á Íslandi þar sem lögin voru skrifuð
upp á nótur fyrir píanóleikara og
ukuleleleikara og líklega var þetta
líka eina pönkhljómsveitin sem hafði
ukulele innanborðs. Ég hef alltaf
bætt við mig, kenndi mér á ukulele
og er nú að læra að spila á saxófón
því það er hljóðfæri sem ég hef alltaf
dáðst að.
Samstarf þitt við Stein Ármann
gaf af sér uppistandsdúettinn
Radíusbræður.
Ég man eftir því að einusinni vorum
við með tveggja tíma uppistands-

Vinátta okkar Steins nær frá því fyrir
fermingu og við vorum að gera kvikmyndir saman og segja brandara og
Radíusbræður byrjuðu á því að leika
jólasveina á jólatrésskemmtunum og við lögðum metnað í það
og æfðum upp prógram. Svo kynnumst við Monty Python og fórum að
þýða sketsa og búa til og skemmta á
skólaskemmtunum og kvöldvökum
og eitt leiddi af öðru. Ég fer reyndar
í guðfræðina en Steinn fer að reyna
fyrir sér í uppistandi og gengur
ágætlega og er boðið að sjá um
útvarpsþátt og hann nennir ekki að
gera það einn svo hann fær mig til
liðs við sig. Svo fer það svo að ég er
þrettán ár í show business.
Það er svo gaman að því að eftir því
sem vatt á með Radíusbræður þá fór
Steinn að fá tilboð um að leika en ég
fékk ekki mikið af svoleiðis tilboðum
en fékk tilboð um að skrifa og þýða.
Það var eins og fólk drægi þá ályktun
því Steinn var aðeins fyndnari leikari
en ég að ég væri heilinn á bakvið
þetta en Steinn væri trúðurinn. En
það var ekki þannig því hvorugur
okkar átti meira í efninu en hinn.
En þú hefur skrifað meira og oft
af meiri alvöru.
Jájá, við bæði hlæjum og grátum og ég
varð fljótt mjög leiður á að vera trúður
og ég stóð reyndar frammi fyrir því
að þegar ég varð landsþekktur trúður
þá var það í fyrsta skipti sem fólk tók
mig alvarlega. Ég hef alltaf haft áhuga
á guðfræði og svo verður persónuleg
reynsla til þess að ég vakna til trúarvitundar en guðfræðiáhugi minn
hafði verið meira faglegur fram að
því. Ég hef ort meira af knýjandi þörf
heldur en af því að það hafi verið einhver eftirspurn eftir því en stundum
hefur þess verið óskað og ég hef þýtt
allmarga söngleiki yfir á íslensku og
samið söngtexta fyrir hina og þessa
en þó aðallega fyrir sjálfan mig.
Ég á tvær óútgefnar ljóðabækur í tölvunni minni og útgefendur eru svo
sem ekki að slást um að fá að gefa
þær út en Allt uns festing brestur
kom út á vegum Skálholtsútgáfunnar. Það eru dróttkvæð trúarljóð
sem eru raun og veru messa og ég
hef í seinni tíð haft gaman að því að
vinna með og upp úr öðrum textum
og ég er í minni vinnu alltaf að vinna
með þessa messutexta og það er svo
auðvelt að fara með þá eins og einhverjar möntrur og þulur á sjálfstýringunni og því vildi ég kafa í þessa
texta og spyrja, hvað er ég að segja

Þú varst í mjög skapandi félagsskap þegar þú varst ungur í
Hafnarfirði, segðu mer frá því.
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Í Flensborg lendi ég í félagsskap fólks
með svipuð áhugamál og viðhorf
til lífsins og tilverunnar og þar
myndaðist bísna stórt vinagengi.
Mikið af þessu fólki tók sig saman og
endurvakti Leikfélag Hafnafjarðar
og við störfuðum þar og ég hafði
áhuga á þessu öllu, músík, skáldskap
og leiklist og ætlaði að verða leikari
og hljómsveitin Kátir piltar var líka

Davíð í kvenhlutverki í Radíusbræðraatriði
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Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
og hvað merkir þetta? Og svo yrki ég
þessa dróttkvæðu texta upp úr því.
Önnur ljóðabókanna sem ég var að
segja þér frá er bara með ljóð sem
ég hef ort, sonnettur og dróttkvæði,
fornyrðislag og ýmsir bragarhættir
sem ég hef verið að þjálfa mig í
og t.d. yrki ég dróttkvæðaútgáfu
af Rúnki fór í réttirnar og Farinn
með Skítamóral sem sonnettu. Ég
er dálítið að leika mér að formum
og eilífðarverkefnið mitt núna eru
Tinnarímur en rímur þóttu ekki
merkilegur kveðskapur en rímnahættirnir eru áhugaverðir og það er
skemmtilegt að spreyta sig á þeim.
Rímur segja sögur af kóngum og
hetjum og helsta bókmenntahetja
minnar kynslóðar er Tinni og ég er
búinn með Bláa lótusinn og Vindla
Faraós og er núna með Skurðgoðið
með skarð í eyra. Málið er að Tinna
bækurnar eru nokkurnvegin jafnmargar og rímnahættirnir þannig að
ég get helgað einn hverri bók.
Ég hef stundum verið spurður að því
af hverju ég yrki alltaf í hefðbundn-

Davíð í hlutverki illmennis í kvikmyndinni Astrópíu en þar leikur hann kærasta
Ragnhildar Steinunnar Jónsdóttur

um bragarháttum og svarið er
eiginlega: Af því ég get það. Mér
finnst mér bera skylda til þess til að
varðveita þessa gömlu bragarhætti
alveg burtséð frá gildi þeirra sem
kveðskapar þá er bragarhátturinn
sjálfur menningarverðmæti sem
okkur ber að viðhalda. Það er svo
sérstakt með Íslendinga að okkar

Leikendur og tæknimenn í sjónvarpsmyndinni Hinir ómótstæðilegu sem félagar Davíðs
í Flensborg gerðu á níunda áratugnum. Davíð krýpur í annari röð en fyrir framan hann
er Steinn Ármann

menningarverðmæti eru ekki endilega
einhverjir hlutir á söfnum heldur
ákveðin tækni og kunnátta í meðferð
tungumálsins og tungumálið er
okkar menningarverðmæti. Það er
á vörum þjóðarinnar sem okkar dýrmætustu menningarverðmæti lifa.
Eitthvað að lokum?
Ég hef aldrei getað litið á mig sem
listamann og hef aldrei upplifað
í mér einhverja köllun til að vera
listamaður en það býr í mér einhver
tilhneiging til að leggja eitthvað að
mörkum og binda hugsanir mínar
og tilfinningar í bundið mál og mér
finnst það eiginlega ekki gera mig að
listamanni. Ég var einusinni spurður
að því hvort ég vildi að minn listamannsferill hefði orðið öðruvísi og
þetta kom svolítið flatt upp á mig því
ég hafði aldrei lagt upp úr því að eiga
einhvern listamannsferil þó ég hefði
verið að dóla mér í músík, skrifa
bækur og yrkja ljóð þá ég hef aldrei
litið á mig sem listamann. Þessvegna
brá mér dálítið þegar þú hringdir í
mig og varst að leita að listamanni í
hverfinu.

Leiðsögn Þuru Sigurðardóttur, myndlistar- og söngkonu sem ólst upp í gamla Laugarnesbænum

Sumarhátíð á Laugarnestanga
Laugarnesið er merkilegur staður,
sögustaður og náttúruparadís. Þar hefur
verið byggð frá landnámi og var frægast
ábúandi Laugarness Hallgerður langbrók
en hún erfði jörðina eftir Glúm mann sinn
sem varð ekki langlífur frekar en aðrir
eiginmenn hennar. Kirkja var frá fornu fari
í Laugarnesi og þar er gamall kirkjugarður
og biskupssetur var þar á 19. öld og þar
starfaði frelsishetjan Jón Sigurðsson sem
biskupsritari. Um aldamótin 1900 var
byggður Holdsveikraspítali í Laugarnesi
og herskálkampur á stríðsárunum sem
Íslendingar ﬂuttu í eftir stríð, meðal þeirra
listamennirnir Ásmundur Sveinsson,
Sigurjón Ólafsson og Sigurður A Magnússon. Útræði og ﬁskvinnsla var af nesinu

Dúo Stemma lék tónlist á ýmiskonar hljóðfæri
og ekki-hljóðfæri fyrir börnin í safninu

og á Kirkjusandi, þar eru fornar varir og
lengsta ósnerta strandlengja á norðurströnd Reykjavíkur. Þá eru á nesinu rústir
nokkurra háleigukota, bæjarhóll gamla
Laugarnesbæjarins og fornar beðasléttur.
Sumarhátíð var haldin á Laugarnestanga laugardaginn 25. júní s.l. hátíð
fyrir krakka og náttúruunnendur og alla
íbúa í nágrenninu sem vildu koma í smá
partý. Boðið var uppá tónleika, leiðsögn,
ratleiki, ﬂugdrekagerð, ýmsa leiki og grill.
Hátíðin var í boði Laugarnesvina sem eru
óformleg samtök fólks sem þykir vænt um
Laugarnestangann, Listasafns Sigurjóns
og Íbúaráðs Laugardals og Reykjavíkurborgar

Spekúlerað í svörum við ratleik uppi á
Bæjarhólnum
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