Vegna mikillar sölu leitum við að
öllum gerðum eigna í þínu hverﬁ.
Hafðu samband.
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

lögg. fasteignasali
Sími: 691 2312
osa@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson

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

Með þér
alla leið

11. tölublað 17. árgangur

Jón&
Óskar
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

NÓVEMBER 2022

Bættu smá
heppni í
jólapakkann!
Jólaþrennurnar
eru komnar í sölu

Skemmtilegt að skafa!

Halló, halló, halló!
Það er margt skemmtilegt í Fjölskyldu og húsdyragarðinum. Breski símaklefinn er ekki lengur notaður sem símaklefi, því flest
erum við með síma i vasanum en stelpunni á myndinni fannst þessi klefi kunnuglegur því sjálf býr hún i London hún heitir
Sopie Ella.
Ljósmynd: EV
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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

Eftirréttakeppni grunnskólanna
Við eigum frábært úrval af yfirhöfnum
í stærðum 38-58

Eftirréttakeppni grunnskólanna var
haldin þann 16.11.22 að Stórhöfða 35.
Að keppninni stóð Klúbbur matreiðslumeistara og Iðan fræðslusetur. Markmið
keppninnar var að kynna nemendum í
efstu bekkjum grunnskóla matreiðslu og
matreiðslufagið í gegnum keppni.

Átta skólar tóku þátt og Álftamýrarskóli
þar á meðal. Keppendur frá
Álftamýrarskóla voru:
Benedikta Þrastardóttir
Elmar Ricart Andrason
Gunnar Þór Davíðsson
Kristófer Birgisson.

Verkefnið í keppninni var að hanna og
matreiða þrjá eftirrétti og aðalhráefnin
voru:
1. Skyr.
2. Hveiti og egg, bakaður.
3. Súkkulaði.

Undirbúningur er búinn að eiga sér stað
síðan í haust, 12 nemendur skráðu sig í
valið „Matreiðslukeppni grunnskólanna“.
Á endanum stóðu þessi 4 eftir sem
keppnislið og þessir eftirréttir urðu fyrir
valinu:

1. Skyr eftirréttur (bakað)
2. Skyr mús á Oreo/Hraunkurli í súkkulaðiskál (skyr aðalhráefni)
3. Brúnkur úr rjómasúkkulaði og með
lakkrískurli (súkkulaði aðalhráefni)
Nemendur okkar stóðu sig með prýði og
við erum afar stolt af þeim. Eins erum við
þakklát fyrir framtakssemi Jens heimilisfræðikennara og aðstoð Ingu kokks sem
stóðu þétt við bakið á krökkunum okkar.

Rósa Jósefsdóttir

Löggiltur fótaaðgerðafræðingur
Suðurlansdbraut 32 • 3. hæð • 108 Reykjavík
Sími 888 2254 • noona.is



 

Íslenskuverðlaun unga fólksins
Íslenskuverðlaun unga fólksins voru afhent í Norðurljósasal Hörpu 16. nóvember, á degi íslenskrar tungu við hátíðlega athöfn. Það var Vigdís Finnbogadóttir sem sá um afhendinguna en fulltrúi Álftamýrarskóla, Bjartur Haralds, hlaut
verðlaunin fyrir einstakan áhuga á bókmenntum og framúrskarandi árangur í ritun og tjáningu.
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Afmælisveisla Langholtsskóla
Langholtsskóli var vígður 14. nóvember
1952 og kennsla hófst daginn eftir. Skólinn
varð því sjötugur í ár og upp á það var
haldið laugardaginn 8. október s.l. Safnast
var saman við skólann um morguninn
og gengið um hverﬁð í skrúðgöngu við
undirleik lúðrasveitarinnar Svans en síðan
hófst dagskrá í skólanum, með ávörpum,
ratleikjum, þrautabrautum, andlitsmálningu, myndasýningum, dansi, söng og
hljóðfæraleik.

Veislugestir gæddu sér kökum sem
nemendur skólans bökuðu í heimilisfræðitímum í þemavikunni í aðdraganda
afmælishátíðarinnar en þá var skólinn
einnig skreyttur hátt og lágt. Fjölmenni var
í afmælisveislunni enda veður hið besta
og það var augljóst að hverﬁsbúum og
fyrrum nemendum þykir vænt um skólann
sinn.

Skólanum bárust góðar gjaﬁr á þessum
tímamótum, foreldrafélagið færði
skólanum langþráð hljóðkerﬁ í hátíðarsal skólans og nemendur fæddir 1952,
færðu skólanum veglega peningagjöf til
minningar um kennarann sinn Sigrúnu
Sigurbergsdóttur sem fylgdi bekknum
(SS) alla grunnskólagönguna.

Langholtskirkja
- Syngjandi kirkja í Langholtshverﬁ.
Foreldramorgnar
á þriðjudögum kl. 10-12.
Spjall og notaleg samvera
foreldra og barna.
Kirkjufrístund.
Á vegum KFUMogK er kirkjufrístund í safnaðarheimilinu á
þriðjudögum, engin skráning eða
gjald bara að mæta.
kl. 14-15, fyrir krakka úr 3.- 4.
bekk.
kl. 15-16, fyrir krakka úr 4.- 5.
bekk.
Opið hús á miðvikudögum.
Dagskráin er með hefðbundnu
sniði: Helgistund hefst í kirkjunni
kl. 12:10. Léttur hádegisverður
gegn vægu gjaldi er fram borinn
kl. 12:30. Eftir matinn er samsöngur með organista kirkjunnar
og síðan er tekið til við að spila
brids og vist, vinna í höndunum
eða bara spjalla saman, samverunni líkur með síðdegiskafﬁ
kl. 15.00.

Messa og sunnudagaskóli alla
sunnudaga kl. 11
Nokkur skipti á misseri er
fjölskyldumessa.
Eftir allar messur er boðið uppá
léttan hádegisverð í safnaðarheimilinu.
27. nóvember : Fyrsta sunnudag í aðventu kl. 17 Aðventuhátíð.
Kórarnir okkar ﬁmm syngja og
Lúðrasveitin Svanur kemur okkur
í aðventuskapið.
17. desember kl. 20:00 og
18. desember kl. 17:00
Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju ásamt Gradualekórnum
Einsöngvarar: Hildigunnur Einarsdóttir og Andri Björn Róbertsson.
Stjórnendur: Magnús Ragnarsson
og Sunna Karen Einarsdóttir
Miðasala á tix.is

Fylgstu með á heimasíðunni.
www.langholtskirkja.is
Verið velkomin í kirkjuna ykkar.

* Ekki er hægt að breyta tilboðinu

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - ﬁmmtudaga 8-18
föstudaga 8-16
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365 pabbabrandarar
arnir þola ekki pabbabrandara og voru
allir orðnir skaddaðir á augum því þeir
ranghvolfdu þeim svo mikið, því þeir voru
orðnir þreyttir á þessum húmor.
Þarna um nóttina hugsaði ég, þetta er
eitthvað fyrir mig og strengdi áramótaheit
sem var að semja einn nýjan pabbabrandara á hverjum degi og setja hann á
Facbook síðuna mína. Og það tókst, ég
samdi einn á dag og ﬂutti þann síðasta í
beinni útsendingu á K100. Það varð pínu
umfjöllun um það og þá hafði útgefandinn
Óðinsauga samband við mig og vildi fá
að gefa þetta út. Og ef vel er að gáð þá
stendur I. bindi á forsíðunni þannig að
það getur vel verið að það komi annað.
Þorkell Guðmundsson

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

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jóhanna Eiríksdóttir

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

Verð kr. 1200.- m/vsk.

Troðfulltblaðaf
krossgátumfyrir allafjölskylduna.
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farveginum

Fást á næsta blaðsölustað.

spendýrin

öfug röð
6

svifryk

Hvað heitir skötuverslunin sem þjóðkirkjan opnaði á Þorláksmessudag?
Svar: Hún hét Djísús Kæst.

Í hvaða landi í Afríku er best að kaupa
sælgæti?
Svar: Í Nammibíu.

Hvað rak þig til að safna þessu saman
og gefa þetta út?

Þetta er allt svona, orðaleikir og
útúrsnúningar. Virkilega gaman að
þessu?

Það var áramótaskaupið 2020. Það kom
atriði sem var að gera grín af því að allir
þyrftu að hanga heima í kóvid. Ungling-

Já, ég nefnilega hélt áfram að að birta
svona brandara en gerði það með öðru
sniði, bjó til sérstaka síðu fyrir þá. Það
liggur fyrir að halda áfram, bókin kom út í
október og hefur farið bísna vel af stað.
Hefurðu hugsað þér að lesa upp?
Já ég var með útgáfupartí í Pennanum
Eymundsson í Smáralind 17. nóvember
og svo væri gaman að komast í þáttinn
hjá Gísla Marteini því þetta er akkúrat
húmorinn sem hann er með. Ég ætla að
reyna mitt besta til að komast til hans, ég
er stærsti aðdáandi hans og horﬁ á hann
á hverju föstudagskvöldi. Það er svona
þegar maður er orðinn miðaldra, þá gerir
maður þetta.

Réttó sigraði í Skrekk

Í ár tóku 24 skólar og 630 unglingar þátt í undanúrslitum.
Átta skólar komust áfram í úrslitin og auk ofantaldra voru
það Árbæjarskóli, Sæmundarskóli, Hagaskóli, Langholtsskóli og Austurbæjarskóli. Unglingarnir semja atriðin og
nýta allar sviðslistir í þau auk þess sem þau sjá um búninga, förðun, hár, ljós, hljóð og skjávarpa

Nr. 54. 1. tbl. 23. árg. Nóvember 2022.

reku

Þeir verða að vera svolítið aulalegir, segir
Þorkell, og nokkurn vegin tímalausir. Það
er ekkert kynslóðabil og ekkert meira
fullorðins en hvað annað. Bandararnir í
bókinni eru þannig að það er lesin upp
spurning og svarið er síðan útúrsnúningur. Dæmi:

Nei, ekkert endilega. Það ﬂissa allir
aðeins af þessu eins og af brandaranum
sem ég held svolítið mikið uppá:

Réttarholtsskóli sigraði í ár í Skrekk, hæﬁleikakeppni
skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur með atriðið Þetta
unga fólk sem er gagnrýni á hvernig hinir eldri líta niður til
unglingamenningar. Í öðru sæti var Fellaskóli með atriðið
Efra Breiðholt og í þriðja sæti var Seljaskóli skóli með
atriðið Yndislegt líf.

Krakkablaðið Þrautakóngur 33. tbl.
og Krossgátublaðið Fjörefni 54. tbl.
eru komin út.

stúlkan

Er þetta þá ætlað börnum?

Þetta er allt einhvernvegin svona.

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

Út er komin bókin Þrjúhundruð sextíu&ﬁmm pabbabrandarar hjá útgáfunni
Óðinsauga. Við hittum höfundinn Þorkel
Guðmundsson og spurðum hann hverjir
væru helstu eiginleikar pabbabrandarans.

Hyggurðu þá á ﬂeiri sigra á ritvellinum?
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AFTUR OG
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HLEÐSLURAFHLÖÐUR
Ö l l þ u r fu m v i ð ra fhl ö ð u r
á e i nhver j u m t í m a p u nkti .
Va sa l j ó si ð , f ja r st ýr i nga r n ar,
l e i kf ö ngi n o .s.fr v.
H l e ð sl u ra fhl ö ð u r f ást í öl
ö lum st æ rð u m og e r u
ha gkvæma r i og mu n um h ve r f isvæ nn i ko st u r
y f ir í h le
ð slu raf
e n e i nno t a ra fhl ö ð u r. S ki p t u yf
leðslurafhl ö ð u r o g no t a ð u þ ær a f t u r o g af tur og af tur
– fyr i r þ i g o g fyr i r u m hve r f ið .

Su nd a b o r g 7 / Reykj a v í k / S í mi 568 4800 / www. og er. is

Viltu hafa áhrif á
þitt hverfi?

Vissir þú að í Laugardal og Háaleiti og Bústöðum
eru starfandi íbúaráð?
• Fundað mánaðarlega um málefni hverfisins
• Leið til að koma sjónarmiðum íbúa á framfæri
• Vettvangur fyrir samráð og upplýsingar
• Hægt að bera upp mál á fundum eða senda erindi

Nánar á reykjavik.is/ibuarad
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Í þessari bók eru mörg helstu
uppáhaldsljóðin hennar
Vigdísar Finnbogadóttur.

Þankar Jónu Rúnu
Viltu vera hugur minn
á veg óska vonar ljósa?
Augun horfa, heill finn
nú hjartað vill lán kjósa.
Guð vísi á veginn minn.
JRK

Einelti

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR
„Í riti sem fjallar um íslenska bókmenntasögu er eðlilegt að í upphafi sé leitað
svara við þremur spurningum: Hvað eru bókmenntir? Hvað er íslenskt? Hvað
er saga bókmennta? Þessara spurninga er raunar ekki síst spurt hér í upphafi
til að lesendur átti sig á að höfundar þessa rits ætla sér ekki þá dul að setja
saman einfalda lýsingu á ástandi sem blasir við öllum.“
Íslenskar bókmenntir: saga og samhengi er tveggja binda verk um sögu íslenskra bókmennta frá upphafi Íslandsbyggðar til vorra daga. Þar er sagan rakin
á knappan hátt í samhengi við strauma og stefnur
hvers tíma og er sú umfjöllun grundvölluð á
annsóknum seinustu áratuga.
Verkið er ætlað háskólastúdentum, kennurum
og áhugamönnum um íslenskar bókmenntir.

HRAFNINN
Stórbrotin bók,
stútfull af fróðleik,
fyndnum sögum
og glæsilegu
myndefni af
einu gáfaðasta
dýri á þessari
reikistjörnu.

Þegar ég lít til baka á mína fortíð þá eru ákveðnar minningar sem eru erfiðar að rifja upp. Á ákveðnu tímabili í
mínum uppvexti kynntist ég einelti persónulega og það
var sorgleg lífsreynsla. Yfirgangur, frekja og ófyrirleitni
annarra gagnvart mér sem þolanda var hrein andstyggð.
Ég skil vel þann sársauka og skilningsleysi sem þolendur
svona framkomu þurfa oft að sætta sig við. Oftar en ekki
þegar svona aðstæður koma upp gengur mikið á og
kvölin er umfangsmikil og alvarleg. Það er örðugt fyrir
fórnarlömbin að segja frá þeim árásum sem þau mega þola
vegna ótta við gerendur ódæðanna og hörmulega framkomu sökudólga eineltis. Mér varð hreinlega illt í hjartanu
þegar mál hinnar kornungu dóttur Sædísar Hrannar
Samúelsdóttur kom upp í fjölmiðlum, en 12 ára gamalt
barnið hafði reynt að fremja sjálfsvíg í kjölfar grófs eineltis
sem hún hafði mátt þola. Einelti hefur augljóslega alltaf
verið til staðar en ekki hjálpa samfélagsmiðlarnir í þessum
málum því þeir hafa reynst nokkuð fullkominn vettvangur
fyrir stafrænt einelti. Þannig að þegar börnin eru komin
heim eftir erfiðan dag í skóla, þá halda árásirnar bara
áfram. Maður átti þó skjól heima hjá sér í gamla daga en
þolendur eineltis í dag eru hvergi óhultir! Þetta á ekki bara
við um börn því einelti tíðkast líka á meðal fullorðinna.
Margt harðfullorðið fólk er fast í farvegi eineltis og er slíkt
ófyrirgefanlegt og fullkomlega óásættanlegt. Ég lýsi hér
með yfir andstyggð minni á framkomu einstaklinga sem
sjá tilgang í því að brjóta samferðarfólk sitt niður með yfirgangi, ófyrirleitni, dónaskap, kvikindishætti, hrottaskap
og hvers kyns ruddaskap. Slík framkoma segir ekki til um
gott innræti né uppeldi.

Mikilvægi félagsstarfs

Eitt af því sem mér þykir frábært og hef sjálf tekið þátt í,
er félagsstarf hvers konar. Það er ýmislegt í boði fyrir alla
aldurshópa og engin ástæða til þess að sitja heima og láta
sér leiðast. Hérna áður fyrr var maður að vinna í ýmsu og
ég hélt meðal annars málverkasýningu í Eden árið 1985
minnir mig og var svo lánsöm að selja hvert einasta verk.
Svo tók við áralangt tímabil þar sem ég sinnti myndlistinni
lítið. En núna, þegar það er aðeins farið að slá í mig, ef svo
má að orði komast, er ég aftur farin að snúa mér að listinni. Ég er að berjast við margflókin veikindi og hef verið í
þeirri stöðu í mörg ár. Þetta hefur svipt mig möguleikanum á að stunda fulla vinnu og oft hafa komið tímabil
þar sem ég hef upplifað mig innilokaða og einangraða.
En svo áttaði ég mig smám saman á því að ástandið þarf
ekkert að vera þannig. Þetta er val því ef maður aðeins
kynnir sér málin, þá er heilmikið úrval af alls konar

félagsstarfi í boði. Ég fer stundum í félagsmiðstöðina í
mínu gamla hverfi, bústaðahverfinu, og er mjög þakklát fyrir það starf sem fer þar fram. Þar er hægt að lesa
blöðin, spjalla við fólk um allt milli himins og jarðar, fara
í fótsnyrtingu, hárgreiðslu, danstíma, smíða eða mála. Ég
hef tekið upp penslana aftur og er að dúlla mér í málverki
núna eftir margra ára hlé frá öllu slíku. Ég mæli með að
eldra fólk eða þeir sem eiga við einhvers konar fatlanir að
stríða nýti sér svona félagsmiðstöðvar frekar heldur en að
dala uppi einmana heima hjá sér og bíða eftir að einhver
komi í heimsókn. Það er gott fyrir sálina að hafa eitthvað
fyrir stafni og sérstaklega upplyftandi að fara út af heimilinu og hitta annað fólk. Þá er líka svo gott að koma heim
eftir góða stund annars staðar. Það þarf enginn að láta sér
leiðast.

Dagur íslenskrar tungu

Ég er unnandi íslenskrar tungu enda hefur stór hluti lífs
míns farið í það að skrifa og yrkja ljóð á tungumálinu.
Ég var einnig nokkuð öflugur orðasmiður hérna í eina
tíð. Dagur íslenskrar tungu er því alltaf mér sérstaklega
hugleikinn. Þetta er alíslenskur hátíðardagur tileinkaður
íslensku og er haldinn 16.nóvember ár hvert. Á vefsvæði
Stjórnarráðsins má finna upplýsingar um uppruna
þessa dags: Haustið 1995 lagði menntamálaráðherra
til að einn dagur ár hvert yrði tileinkaður íslensku og
átak gert í varðveislu hennar. Fæðingardagur Jónasar
Hallgrímssonar var valinn til minningar um framlag hans
til íslenskunnar. Skáldið og náttúrufræðingurinn Jónas
Hallgrímsson (1807-1845) var með lærðustu mönnum
síns tíma. Hann var með guðfræðipróf, stundaði nám í
lögfræði og lauk síðar prófi í náttúruvísindum frá Kaupmannahafnarháskóla. Jónas fór í rannsóknarferðir um
Ísland og skrifaði dagbækur og skýrslur um íslenska náttúru. Auk vísindastarfa var Jónas virkur í útgáfu tímaritsins Fjölnis, hann orti fjölmörg kvæði, samdi sögur og
þýddi erlend skáldverk á íslenska tungu. Dagur íslenskrar tungu er einn af fánadögum ársins. Markmið dags
íslenskrar tungu er að minna á mikilvægi íslenskrar tungu
og gleðjast og fagna sögu hennar, samtíð og framtíð. Þann
dag eru árlega veittar viðurkenningar og verðlaun fyrir
störf í þágu íslensks máls og efnt til margvíslegra menningarviðburða.
Jóna Rúna Kvaran, www.jonaruna.com

Hvað er geta? Hvað er von?
Hver fer ögurstundin?
Birtan er fjarri, ekkert ljós,
ætíð deyfð í hjarta.

Gleðin er altækt getumál
og gjöf sem yljar blítt.
Að brosa er bjartur birtuóður
sem bætir vonar- og sorgartón.

Að vera í sorg og finna frið
er ferð sem reynist erfið.
En lausn er þreytan og líknarþrá
lofsöngur án myrkurs.

Ef í alúð er hrósað og örvað
hefur sorgin engann grið.
Það er milt og máttugt afl
ef mjúklega hörfa tár.
Höf. Jóna Rúna Kvaran

„Kærleikur er von í vonbrigðum“ JRK
holabok.is • holar@holabok.is

Barnabílstólar í úrvali

BÍLASMIÐURINN HF

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

Öll jól
– Síðan 1952 –

Kemur með jól
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Kirkjuból
Kaﬂi úr bókinni Á vori lífsins eftir Guðﬁnnu Ragnarsdóttur
Sólveigar gömlu. Ættarþræðirnir
hríslast víða.
Við lóðarmörkin röðuðu sér með
húsin sín börn Sólveigar og tengdabörn, m.a. Magnús og Kristín
og Magga gamla Collin, mamma
Kristínar (sem alltaf dró augað í
pung) svo Regína og hennar maður
og Mangi hlaupari, Magnús Guðbjartsson, föður afi Eddu Björgvins.

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

+OHèVOXW NL

Síðar ók leið 3, Kleppur, niður
Laugarnesveginn frá Tungu og
bílstjórinn kallaði Kirkjuból, við
túnfótinn hjá Sólveigu.
Mannlífið í Laugarneshverfinu á
þessum árum var í mínu minni
yndislegt. Aðeins neðar og vestan
við Kirkjutúnið kúrði gamli Kirkjubólsbærinn og á sólríkum dögum
sat Sólveig gamla, húsmóðirin á
bænum, úti í hlaðvarpanum og gaf
hænunum sínum. Það var notaleg
sjón. Á móti gamla Kirkjubólsbænum
áttu þær heima barnabörnin hennar,
tvíburarnir Halla Magga og Magga
Dolla, eins og þær voru kallaðar,
og Guðmundur bróðir þeirra, sem
í fyllingu tímans átti eftir að stýra
sjálfum Háskóla Íslands. Í dag lallar
lítil sonardóttir mín, Ylfa Salóme,
niður að Kirkjubóli og lærir á píanó
hjá Hönnu Valdísi, langömmubarni

Sunnan við Kirkjuból mættust
Kirkjuteigur, Hofteigur, Lækjarteigur
og Laugarnesvegur í hringtorgi, sem
þá var ekki algeng sjón. Það voru
gulmálaðir steinar af svipaðri stærð,
sem var raðað í stóran hring með
rúmum metra á milli. Það var sport
hjá okkur krökkunum að reyna að
stökkva stein af steini, sem sjaldnast
tókst. Út úr hringtorginu lá svo
Lækjarteigurinn niður með læknum
að austanverðu. Nafnið var dregið
af Fúlalæknum sem rann til sjávar
um Fúlutjörnina. Skemmtistaðurinn
Klúbburinn stóð við Lækjarteig 2.
Neðan við Kirkjubólstúnið og
Kirkjuból liðaðist Fúlilækurinn með

sínum hornsílum og háu bökkum,
sem voru aðalskíðabrekkur okkar
barnanna á veturna. En lækurinn gat
líka verið varasamur og okkur var
uppálagt að fara varlega. Að renna
sér á frosinni Fúlutjörninni á skautum var líka hápunktur sælunnar,
en þangað fórum við ekki nema í
fylgd eldri systkina. Fæstir áttu sína
eigin skauta en skakklöppuðust á
Fúlutjörninni í fjöruborðinu, á allt of
stórum skautum.
Laugateignum hallaði aðeins meira
til vesturs en Hofteignum og Sigtúninu og þar kræktum við saman
skíðasleðunum, hverjum aftan í
annan, þegar snjórinn var nægur. Sá
stærsti og sterkasti af krökkunum
var hafður aftast. Hann hljóp og ýtti
öllum krakkaskaranum niður þessa
brekku, sem engin var, og krakkaskarinn gólaði af gleði og spenningi.
Á þessa litlu brekku horfi ég nú dag
hvern út um eldhúsgluggann minn.
Sagan og minningarnar ylja.
Vestan við Sigtúnið var hlaðin
brenna hver áramót. Þar voru tveir
til þrír bátar reistir upp á rönd og
mynduðu glæsta brennu ásamt
öðrum spýtum og dekkjum. Þá var
gott að búa á efri hæðinni í neðsta
húsinu og örtröð við vesturgluggana.

Black Friday dagar hjá okkur
Allar vörur á 20% afslætti Miðvikudag 23-föstudags 25 nóv.
líka á vefsíðunni ynja.is glæsilegar gjaﬁr í jólapakkann
Z

Glæsilegu jólavörurnar frá Trofé
komnar í hús

Jólasveinabúningar
Höfum framleitt jólasveinabúninga
á íslenska atvinnujólasveina í 35 ár
og erum enn að.
Seljum einning stök skegg og húfur
með hári.

Glæsilegar gjaﬁr í jólapakkann

Glæsilegir náttsloppar til að hlýja sér í á aðventunni eða
í jólapakkann, einnig fáanlegir í bleiku og svargráum
• Stærðir: S-XXL • Verð 14.900

TAUPRENT
T
Sími:i 845
8445 251
nn og
o átta
átt
2510 • Facebook: jólasveinabúningar einn

Ynja • Glæsibæ • sími 544 4088 • www.ynja.is
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Helgi Kristinsson og Rós Kristjánsdóttir

HIK & RÓS
Þann 3 nóvember urðu þau tímamót
að Tímadjásn í Grímsbæ fékk nýtt
nafn, Hik & Rós. Tímadjásn var
stofnað í nóvember 1978 af Kristni
Sigurðssyni gullsmið og var því 44
ára gamalt. Helgi sonur Kristins tók
við af föður sínum fyrir um 4 árum
en hefur nú fengið til liðs við sig
gullsmiðinn Rós Kristjánsdóttur.
Ákveðið var að hefja rekstur á nýju
nafni sem einnig verður vörumerki
fyrirtækisins, stefnt er á að kynna
vörumerkið vel innanlands sem og
erlendis. Við opnun á Hik & Rós

voru nýjar handsmíðaðar vörulínur
kynntar og heimasíðan hikros.is sett
í loftið.
Hik & Rós mun leggja mikla rækt við
þann stóra hóp viðskiptavina sem
ávallt leggja leið sína í Grímsbæinn.
Hik & Rós bjóða nú upp á vandaðar
handsmíðaðar vörulínur í gulli og
silfri sem eru hannaðar og framleiddar af skartgripahönnuðunum
og gullsmiðunum Helga og Rós.
Fyrirtækið mun halda áfram að
bjóða upp á vandaða viðhalds og

H I K R O S . IS

EFSTALAND 26 - GRÍMSBÆ - 108 RVK

viðgerðarvinnu á skartgripum sem
og að skipta um rafhlöður í úrum.
Helgi og Rós vilja undirstrika þá kosti
sem verslunin og verkstæðið hafa,
sem er afburða handverksmenn.
Með það í huga er vörumerkið Hik &
Rós sett af stað þar sem að ætlunin
er að bjóða íslenskum og erlendum
markaði upp á afburða íslenska smíði
og hönnun. Hik & Rós er hönnuður
og framleiðandi einstakra skartgripa
fyrir vandláta sem vilja gæðavöru,
hönnun og sanngjarnt verð.

Nemendur FÁ hringdu jólin inn í Nasdaq kauphöll

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi
Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Nemendur FÁ hringdu jólin inn snemma í ár með
heimsókn sinni í íslensku kauphöllina, Nasdaq
Nordic. Magnús Harðarson, forstjóri kauphallarinnar, tók vel á móti nemendum í hagfræðiáfanga og kynnti starf kauphallarinnar og fór yfir
hvernig verðbréfamarkaðurinn á Íslandi gengur
fyrir sig. Fyrir utan að segja nemendum frá
hvernig hlutirnir gerast á eyrinni, var boðið upp
á ljúffengar veitingar. Í lok heimsóknarinnar var
nemendum boðið upp á að hringja hinni frægu
bjöllu kauphallarinnar, eins og sést á meðfylgjandi mynd.

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

Pantaðu tíma í

HEYRNAR
GREININGU
Nánari upplýsingar í síma 534 9600 eða á heyrn.is

Er hleðsla rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?
Við aðstoðum við að leysa málið með
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi
Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun.
Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.

Allar helstu rekstrarvörur og
aukahluti fyrir heyrnartæki fást
á vefverslun heyrn.is

» Þarf stærri heimtaug?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Hvaða lausn hentar best?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

STUÐ

ST

STUÐ

UÐ 1

0

Góð heyrn glæðir samskipti
Hlíðasmára 19, 2. hæð • 201 Kópavogi • Sími 534 9600 • heyrn.is

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is
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„Hverﬁð er hápunktur í íslenskum arkitektúr“
segir Birkir Ingibjartsson formaður Íbúaráðs Háaleitis og Bústaða
eru skólamálin, skipulagsmálin og
umferðin. Svo er í gangi núna mjög
spennandi tímabil þar sem Víkingur
er að taka yfir Safamýrina en það
skiptir íbúa í Háaleiti og Safamýrinni
miklu máli að aðstaðan sé til staðar
og það sé íþróttastarfsemi í nágrenninu. Enda er það í beinu samhengi
við áherslur borgarinnar um að draga
úr akstri og að ekki þurfi að skutla
krökkunum í hinn enda hverfisins.

Kósýgallar fyrir alla fjölskylduna á kosygallar.is

Nú eru þessi hverfi skorin sundur
af miklum umferðaræðum.

Þessi gamli góði

Birkir Ingibjartsson

Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga
síðastliðið vor urðu ýmsar breytingar
á ráðum og nefndum borgarinnar.
Birkir Ingibjartsson er nýr formaður
Íbúaráðs Háaleitis og Bústaða og við
hittum hann og spurðum um manninn og málefnin.

Sérútvatnaði saltﬁskurinn er
sérstaklega hentugur í seiðandi
saltﬁskrétti og fæst í verslunum
um allt land.
Hafðu samband!
PÖNTUNARSÍMI:

466
1016
www.ektafiskur.is

·     ·

10189A BLEK - www.blekhonnun.is

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

Ég er arkitekt, segir Birkir, og bý í
Safamýrinni, er búinn að búa þar í
þrjú ár með fjölskyldu minni. Konan
mín er Steinunn Björk Hrólfsdóttir
sem er fatahönnuður og eigandi
verslunarinnar Andrá Reykjavík á
Laugaveginum og við eigum þrjú
börn, Fanney, Áróru og Hrólf sem
eru sautján, sex og tveggja ára. Ég
menntaði mig bæði í Listaháskóla
Íslands og í Stokkhólmi, lærði
reyndar byggingarverkfræði í Háskóla Íslands áður en ég fór í arkitektúr og er nú sjálfstætt starfandi
arkitekt. Ég var að vinna hjá borgarskipulaginu í Reykjavík áður en ég
fór í framboð fyrir Samfylkinguna og
er núna varaborgarfulltrúi og sit sem
varamaður í umhverfis- og skipulagsráði og í menningar, íþrótta og tómstundaráði og er formaður Íbúaráðs
Háaleitis- og Bústaðahverfis.
Hvaða mál eru það sem brenna
helst á íbúunum?
Í stóra samhenginu það sama og
brennur á fólki almennt innan borgarinnar, smækkað niður í staðbundnari mál. Þar eru umferðarmálin
mjög afgerandi og skipulagsmál eru
mjög umfangsmikil í umræðunni.
Skipulagshugmyndir við Bústaðaveg
voru mjög áberandi í umræðunni á
síðasta kjörtímabili og kveiktu líf í
umræðunni innan hverfisins. Svo
eru það skólamálin og þar hafa
myglumál verið mjög erfið, til dæmis
í Fossvogsskóla og nú er verið að
skoða Álftamýrarskóla vegna
mögulegra rakaskemmda. Þetta

Já ég held að ekkert hverfi sé skorið
jafn harkalega í sundur eins og
Háleiti og Bústaðir með Miklubrautinni. Bústaðavegur er auðvitað
líka mikill farartálmi með mikilli
umferð á háannatímum. Suðurlandsbraut takmarkar þá tengingu
sem Múlahverfið og Háaleiti ætti að
hafa við Laugardalinn. Loks kemur
Kringlumýrarbraut sem ekki er
hægt að þvera nema við mjög þung
gatnamót. Við eigum því mikið undir
að umferðarhraði verði lækkaður og
dregið úr umferð um og í gegnum
hverfið eins og kostur er. Þar skiptir
hönnun göturýmisins miklu máli, að
göturnar séu hugsaðar sem lifandi
borgarrými en ekki bara farvegur
fyrir bílaumferð. Í því samhengi hafa
mér þótt hugmyndir um breytingar
á Suðurlandsbraut og Bústaðavegi
mikilvægar og spennandi.
Hvernig standa svo málin með
þær skipulagsbreytingar
sem voru fyrirhugaðar við
Bústaðaveginn og voru nokkuð
umdeildar?
Þetta voru frumhugmyndir að
breytingum við Bústaðaveg og fyrsti
partur í hverfisskipulagi og til þess
gerðar að fá viðbrögð og tillögur frá
íbúum við því hvað væri hægt að
gera við götuna. Það er bara verið að
vinna í þessu í hverfisskipulaginu og
taka afstöðu til þess hvernig eigi að
vinna þetta áfram. Hvar það stendur
þekki ég ekki alveg. Það á því eftir að
koma fram tillaga sem verður auglýst
og þá hafa allir íbúar tækifæri til að
koma með formlegar athugasemdir
en ég reikna líka með lifandi umræðu
í íbúaráðinu og á hverfisgrúppunum
þegar að því kemur.
Eru einhver sérstök mál sem þú
hyggst beita þér fyrir?
Ég er auðvitað arkitekt og
áhugamaður um skipulag og þróun
borgarinnar og í grunninn eru
skipulagsmálin ástæðan fyrir því að
ég bauð mig fram í borgarstjórnar-

Góðir grannar
Góðir grannar er nafn á fámennum kór
sem hefur sungið saman hátt í 20 ár.
Kjarni hópsins var í upphaﬁ búsettur í
Vogahverﬁnu og skýrir það nafnið.
Kórinn heldur að jafnaði tvenna tónleika á
ári; á aðventu og í maí.
Hann hefur einnig tekið þátt í norrænum
kóramótum og sungið við ýmis tækifæri.
Og nú styttist í jólasöngva.
Þeir verða í Langholtskirkju ﬁmmtudaginn
8. desember kl. 20 00.
Á söngskrá eru bæði hátíðlegir jólasálmar
og leikandi létt jólalög.
Stjórandi kórsins er Egill Gunnarsson.
Kórinn á dyggan hóp áheyrenda sem
aldrei lætur tónleika framhjá sér fara.
Miðasala við innganginn.

kosningunum í vor. Þetta hverfi er
spennandi að mörgu leyti því það
er svo miðlægt og margt að gerast
innan hverfis og í kringum það. Það
er Miklabraut í stokk og borgarlínan
við Suðurlandsbraut, breytingar á
gatnamótum Reykjanesbrautar og
Bústaðavegar við Elliðaárdalinn,
þetta eru allt stórar framkvæmdir.
Bústaðavegur er gata sem ég sé
tækifæri í að breyta með einhverjum
hætti, jafnvel byggja eitthvað við
hana þar sem hægt er. Ég held að það
verði ekki byggt með þeim hætti sem
kynningin á síðasta ári gerði ráð fyrir
en persónulega sé ég tækifæri til gera
einhverjar breytingar og þétta hóflega t.d. í tengslum við Grímsbæ, til
að dempa taktinn í götunni og auka
þjónustuna innan hverfisins.
Skipulagsmálin og hvernig þau hafa
áhrif á umferðarmálin stendur mér
nærri út frá mínu áhugasviði og sérsviði. Við þurfum að breyta ferðavenjum og minnka þörf okkar á að
nota bílinn eins mikið og við gerum í
dag. Þar eru svæði eins og Kringlan,
Múlahverfið og Suðurlandsbraut allt
lykilsvæði fyrir þetta hverfi útfrá því
að fjölga íbúðum, auka þjónustu og
stytta vegalengdir.
Svo má ekki gleyma Skeifunni, þó
hún sé tæknilega séð partur af Laugardalnum þá er hún mikið notuð af
íbúum hverfisins og spurningin er
hvernig við bætum umhverfið þar
svo það verði skemmtilegra að fara
þangað en þó án þess að missa þá
mikilvægu þjónustu sem þar er. Svo
vil ég að lokum nefna Borgarlínuna.
Það er verkefni sem ég hef mikla trú
á og mun skipta miklu máli við að
minnka alla þá umferð sem streymir
um og í gegnum hverfið.
Hvernig finnst þér að búa í
hverfinu?
Mér finnst frábært að búa hérna en
ég er tiltölulega nýfluttur hingað.
Hverfið er miðsvæðis og góðar
tengingar í allar áttir hvort sem það
eru göngu- og hjólastígar, helstu
strætóleiðir eða stofnbrautirnar.
Þetta er eldra hverfi og rótgróið og
að mínu mati byggt á ákveðnum
hápunkti í íslenskum arkitektúr,
þessi steypu módernismi sem dró
okkur að hverfinu til að byrja með.
Það eru hreinar línur, skýr form og
opin plön. Góðar íbúðir og bjartar og
hverfið hefur ákveðinn heildarsvip
sem hefur bara orðið sterkari með
tímanum með auknum gróðri og
veðursæld.
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Brauðterta með hangikjöti
Hangikjötsalat fyrir stóra brauðtertu
(dugir á 4 raðir og 3 hæðir f.ca. 30-40
manns)
600 g hangikjöt
18 – 20 egg harðsoðin
2 hálf dósir Ora gulrætur og grænar
baunir.
1 dós Ora grænar baunir
4 msk grófkorna Dijon sinnep
500 g gott majones
3 msk þurrkaður graslaukur
1 msk aromat.
Egginn skorin smátt ásamt hangikjötinu. Hellið af baununum í sigti og
skolið aðeins með vatni og látið renna
mjög vel af. Blandið öllu vel saman í
stóra skál.

Laufey Rós matartæknir
áttaði sig þá fyrst á því að þetta væri
eitthvað sem hún hefði verulega
gaman af og í dag hefur hún menntað
sig sem matartæknir og eftir að hafa
staðið í eldhúsinu á Hulduhlíð í yfir
6 ár, við mikla ánægju heimilisfólks
þar, hefur hún ákveðið að söðla
um á næsta ári og fara að vinna hjá
veisluþjónustunni Fjarðaveitingum.
Yngsta dóttir hennar sem er 9 ára er
gífurlega stolt af mömmu sinni og
stærir sig reglulega af henni, að hún
sé matartæknir. Hún er einnig sú sem
er duglegust að vinna með henni í
matargerðinni af systkinunum.

Laufey Rós Hallsdóttir er uppalinn
Borgnesingur en fluttist búferlum
til Eskifjarðar fyrir um 12 árum
síðan. Hún hefur vakið athygli fyrir
matargerð sína á dvalarheimilinu
Hulduhlíð á Eskifirði. Þessi ástríða
hennar hefur heldur betur undið upp
á sig að undanförnu og nú er hróður
eldamennsku hennar og framsetningu á brauðtertum og öðrum veisluréttum farinn að berast víða. Laufey
fær mikið af pöntunum frá dyggum
aðdáendum á Austurlandi og ferðast
núna til dæmis reglulega til Akureyrar
þar sem hún útbýr brauð og kökur
fyrir fólk eftir pöntunum. Laufey
segir að áhugi hennar á matargerð
hafi byrjað þegar hún fór að halda
heimili og börnin fæddust. Hún

Þegar Laufey var að alast upp þá
var vaninn að móðir hennar byrjaði
jólaundirbúninginn með þrifum hátt

Njóttu bakstursins,
við hreinsum fötin
a itisbraut
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og lágt. Á meðan jólastússinu stóð
ómaði ávallt Boney M um húsið og
þegar þrifin stóðu sem hæst, þá voru
það Paparnir sem fengu að njóta sín.
Þá voru bakaðar margar gerðir af
smákökum þannig það væri eitthvað
fyrir alla og sama þótt að límt væri
fyrir kökudunkana þá fundu þau,
Laufey og systkini hennar, alltaf leið
framhjá og oftar en ekki var orðið
sorglega lítið eftir þegar kom að
jólum. Grænu kökuna gerði hún fyrir
bróður Laufeyjar sem var ekki mikill
kökukall en elskaði þó þessa köku
og úr varð þessi skemmtilega græna
hefð um hver jól. Að eigin sögn segir
Laufey að hún sé langt í frá eins
dugleg í kringum jól eins og móðir
hennar en hún reyni þó að baka
nokkrar sortir og útbýr frómas.
Laufey segir jólin frekar afslöppuð
á sínu heimili í dag, kósýföt, góður
matur, pakkar og að njóta samverunnar með sínum nánustu, enda ekki
úr vegi að segja að sú upplifun er það
sem jólin snúast um.
Laufey segist hafa söfnunardellu
fyrir gömlum uppskriftabókum og
blöðum, eldri því betri. Hún segist
fá hugmyndir og innblástur við að
glugga í slíkt efni og aldrei er að vita
nema að einn daginn gefi hún út sína
eigin uppskriftabók. Það gæti þó
verið snúið því Laufey segir sig vera
fremur lélega í að fylgja uppskriftum
af mikilli nákvæmni, slumpar frekar
og dassar eftir því hvað innsæið segir
henni; eldamennskan gengur betur
fyrir sig og útkoman bragðbetri að
eigin sögn. Laufey skrifar nú uppskriftir fyrir vefmiðilinn og markaðstorgið matland.is og fyrir áhugasama
er hægt að nálgast fleiri girnilega rétti
hennar þar.

Smyrjið jafnt á milli hæða á fínu
brauðtertubrauði.
Utan um tertuna:
350-400 g majónes
1 dós sýrður rjómi (18%)
2 msk þurrkaður graslaukur
1 tsk þurrkað dill
2 tsk sítrónusaﬁ
1 tsk aromat.
Hrærið vel saman og smyrjið utan um
tertuna.
Best er að gera þetta kvöldið fyrir
neyslu og pakka vel inn í ﬁlmu þannig
hún liggi þétt að og sett í kæli. Daginn
eftir skreytið að vild og látið hugmyndaﬂugið ráða för.

Brauðterta með öðruvísi rækjusalati
Það eru örugglega ekki margir íslendingar sem vita ekki hvað brauðterta er
eða hefur smakkað í einhverri veislunni. Brauðtertan er sögð eiga uppruna sinn að rekja til Svíþjóðar þar sem
hún er afar vinsæl en einnig þekkist til
hennar í Finnlandi og Eistlandi þar sem
þær eru fylltar með ýmsu gúmmelaði,
en undirstaðan er yﬁrleitt sú sama og
við þekkjum hana og hver elskar ekki
risastóra fallega skreytta samloku…
Rækjusalat Laufeyar
500 g góðar rækjur, afþýddar og
þerraðar vel
350 g beikon
16 harðsoðin egg
1 paprika, smátt söxuð (t.d. appelsínugula)
1 miðlungs rautt chilli, smátt saxað
2 msk þurrkaður eða ferskur
graslaukur
1 rauðlaukur, smátt saxaður
2 msk grófkorna Dijon sinnep
500 g gott majones
2 ½ tsk Aromat
2 tsk dill, þurrkað
1 tsk salt
1 tsk Chili explosion frá Santa María
100 ml léttþeyttur rjómi
Byrjið á að afþýða rækjurnar og þerra
vel, því annars verður salatið þunnt
og ólystugt. Geymið til hliðar á meðan
restin er græjuð. Harðsjóðið egginn
í saltvatni og smá matarsóda, það
auðveldar að ná skurninni af, kælið
þau svo vel í rennandi vatni í nokkar
mín. Takið svo utan af og bútið nokkuð
smátt niður í eggjaskera og og setjið
í stóra skál. Steikið beikonið nokkuð
stökkt og látið kólna á eldhúspappír og
bútið svo niður í nokkuð litla bita.

Skerið allt grænmetið niður smátt og
og setjið saman við rækjurnar ásamt
eggjunum og beikoninu, kryddið og
blandið vel saman. Blandið næst majónesi og hrærið vel. Létt þeytið rjómann
og hrærið hann svo saman við salatið
og smakkið til.
Tvö og hálft til þrjú samlokubrauð
skorin langsum, skorpan skorin af.
Þessi uppskrift miðast við þriggja laga
og þrjú lög á breidd.
Leggið brauðtertuna saman, þrjár
lengjur af brauði í botninn, ca 1 cm
þykkt lag af salati. Ef það er nógu mikið
salat fyrir fjórar hæðir þá má það alveg
líka.
Þegar búið er að leggja brauðtertuna
saman er hún smurð með majonesblöndu svo brauðið þorni ekki.
200 g majónes
½ dolla sýrður rjómi (36%)
½ tsk salt
½ tsk Aromat
1 msk graslaukur (þurrkaður graslaukur)
1 tsk sítrónusaﬁ
1 tsk dill (þurrkað dill).
Hrært vel saman og smurt jafnt yﬁr
tertuna allann hringinn.
Þetta geri ég yﬁrleitt deginum áður en
kakan er borin fram svo tertan fái að
jafna sig og draga í sig bragðið. Þá set
ég plastﬁlmu yﬁr og inn í kæli.
Svo er ekkert eftir nema að skreyta
herlegheitin og hafa gaman af! Leyfa
listamanninum í sér að koma út og
leika sér
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setjið inn á kæli, helst yﬁr nótt. Losið
varlega úr forminu og færið yﬁr á fallegann disk og stráið söxuðu txix yﬁr.

Twix ostaterta
Botn
1 stórt twix, vel saxað
½ pakki ritz kex
½ pakki Hobb nobs milk chocolat kex
Ca 50 gr brætt smjör
½ tsk salt.
Myljið kexið mjög vel og saxið twixið og
blandið vel saman við brædda smjörið,
þarf að vera hægt að móta blönduna
ágætlega, ef ykkur ﬁnnst vanta upp á,
þá má bæta smá smjöri við. Þjappið
vel í botninn á stóru smelluformi með
bökunarpappír í botninum.
Fylling
1 peli rjómi, léttþeyttur
5 matarlímsblöð
400 g rjómaostur
150 g ﬂórsykur
1 tsk vanilludropar
80 g Lindu dökkt súkkulaði
1 msk rjómi
1 tsk smjör
Byrjið á því að leggja matarlímið í bleyti
í köldu vatni.
Léttþeytið rjómann og takið til hliðar.
Þeytið saman rjómaost, ﬂórsykur og
vanilludropa.
Hitið ögn af vatni í litlum pott, ca 1/3 ½ dl, látið koma upp að suðu og takið
af. Takið þar næst matarlímið eitt í
einu og pískið vel saman við vatnið
þannig það eyðist alveg upp. Takið svo
vökvann og látið renna í mjórri bunu út
í rjómaostablönduna á með er verið að
hræra. Blandið svo rjómanum varlega
saman við með sleikju.
Takið súkkulaðið, 1 tsk af smjöri og
eina msk af rjóma og bræðið varlega
saman í potti þar til allt er vel blandað
saman og blandið varlega saman við
rjómablönduna með sleikjunni þannig
myndist falleg marmara áferð. Hellið
svo yﬁr kexbotninn. Setjið ﬁlmu yﬁr og

Sykurlaus súkkulaði kaffi
frómas
1/2 l rjómi
4 eggjarauður
1 egg
110 g sukrin gold
Um það bil 1 dl sterkt kafﬁ
2 msk hazelnut Torani sykurlaust sýróp
2 msk súkkilaði Torini sýróp
5 msk sykurlaus Callowﬁt súkkulaði
sósa eða önnur sykurlaus súkkulaði
sósa eftir smekk
1 tsk vanilludropar
5 matarlímsblöð
Setjið matarlímið í bleyti í kalt vatn.
Þeytið rjómann og takið frá.
Þeytið eggjarauðurnar og heila eggið
með sukrin gold þar til blandan verður
létt og ljós.
Hitið kafﬁð í potti ásamt vanilludropunum að suðu og takið af hitanum.
Pískið matarlímblöðin eitt í einu
saman við kafﬁð. Hellið í mjórri bunu
út í eggjablönduna á meðan þeytt er,
ásamt sírópinu og súkkulaði sósunni.
Smakkið til og bætið við sósu eða
sírópi ef ykkur ﬁnnst vanta meira bragð.
Hrærið rjómann varlega saman með
sleikju þar til allt er vel blandað. Hellið
í fallega skál og setjið ﬁlmu yﬁr og inn
á kæli, helst yﬁr nótt. Skreytið eins og
þið viljið.

Daim smákökutoppar
150 g smjörlíki
125 g sykur
3 stór egg
200 g hveiti
150 g kókósmjöl
2 ½ tsk lyftiduft

150 g daim kurl
100 g mjúkar rúsínur.
Hrærið smjörlíki og sykur vel saman.
Bætið eggjum út í, einu í einu í senn
Sigtið þurrefnin saman við og bætið því
næst daim kurlinu og rúsínunum
saman við deigið. Setjið degið með
stórri tsk á pappírsklædda plötu og
setjið inn í heitann ofn og bakið við
180°c í ca 12-15 mín.

Sykurlausar/sykurminni
súkkulaðibita smákökur
½ bolli smjör við stofuhita
¾ bolli sukrin gold
2 msk mjólk
1 tsk vanilludropar
1 egg
1 ½ bolli hveiti
½ tsk matarsódi
½ tsk salt
½ bolli sykurlaust eða sykurminna
súkkulaði gróﬂega saxað
½ bolli saxaðar pekan hnetur.
Hrærið vel saman smjör og sykur og
bætið svo mjólkinni, vanilla og egginu
saman við og hrærið.
Sigtið þurrefnið saman við og blandið
vel og bætið í likin súkkulaðinu og
pekan hnetunum.
Setjið með tsk á pappírsklædda plötu
og setjið í fyrirfram hitaðann ofn við
180°C og bakið í 10-15 mín, takið út
og látið kólna á grind.

Besta daim tertan

Krem:
1 peli þeyttur rjómi
3 eggjarauður
27 g sykur
1 stk daim (tvöfald) ég nota yﬁrleitt
aðeins meira en það er smekksatriði.
Eggjarauður og sykur þeytt vel saman
og þar næst þeytta rjómanum blandað
varlega saman við með sleikju og
svo saxaða daim súkkulaði bætt út í.
Kremið er sett á kaldann kökubotninn
og kakan svo geymd í frysti í forminu.
Berið fram kalda.

Sykurlausar döðlusmákökur
1 bolli saxaðar döðlur
¼ bolli saxaðar pekan hnetur
¼ bolli vatn
½ stór eða einn lítill mjög þroskaður
banani
1 stórt egg, létt pískað
2 msk smjör, brætt
½ tsk vanilludropar
1 bolli hveiti
1 tsk lyftiduft
1 tsk kanill
¼ salt.

5 matarlímsblöð
1 msk skyndikafﬁ
1 tsk vanilludropar
2/3 dl brandy
Ca 1 poki stór malterses kúlur,
muldar. Takið nokkrar frá til að
skreyta með.
Setjið matarlím í bleyti í kalt vatn.
Þeytið rjóma og takið frá.
Þeytið vel saman egg og sykur þar til
blandan verður létt og ljós.
Hitið brandy, vanilludropa og skyndikafﬁ upp að suðu í potti og takið af
hitanum. Pískið matarlímsblöðin
eitt í einu út í blönduna. Látið renna
í mjórri bunu á meðan hrært er út
í eggjablönduna. Hrærið þeytta
rjómann varlega með sleif saman við
þar til allt er vel blandað og að lokum
er maltersers mulmingnum blandað
saman við. Setjið ﬁlmu yﬁr og inn á
kæli helst yﬁr nótt. Skreytið svo með
malterserskúlum.

Blandið saman döðlum, hnetum, vatni,
stöppuðum banana, létt pískuðu eggi
og vanilla dropum saman í skál og
hrærið.
Setjið þarnæst þurrefnin saman við og
blandið vel.
Setjið með msk á pappírsklædda plötu
með ca 3 cm bili á milli og setjið inn í
180°c forhitaðann ofn og bakið í 10-13
mín, eða þar til þær taka fallegan lit.
Látið kólna á grind.

Ómissandi á mínu heimili um jólin.
Botn:
3 eggjahvítur
2 dl sykur
1 dl fínt saxaðar möndlur

Skonsur
250 gr hveiti,
3-4 dl mjólk,
4 tsk lyftiduft,
2 egg, msk sykur,
45 gr brætt smjörlíki
og smá salt,
steikt upp úr smjörlíki við lágan hita
Þetta eru um 3 skonsur, ég næ 10-12 úr
þrefaldri uppskrift.

Eggjahvítur og sykur er þeytt vel
saman og möndlunum blandað varlega saman við með sleikju. Sett í
vel smurt smelluform með bökunarpappír í botninn og bakað neðst í ofni
í 20-30 mín við 180 °c. Látið botninn
kólna alveg.

Frómas með kaffi, brandy og
malterses
4 egg
100 gr sykur
½ líter rjómi

Athugðið að uppskriftir sem tengjast jólum undanfarinna ára má ﬁnna á Hverfablad.is
undir sjá eldri blöð nóvember og desember.

Og þú reiðir fram ljúffengt aðventuboð
á örskotsstundu, sko þig.
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Gamla græna kakan
250 g hveiti
250 g smjörlíki
250 g sykur
2 egg
1 tsk lyftiduft
1 msk grænn matarlitur
1 tsk möndludropar
2 dl sjóðandi vatn.

Hátíðarsmákökur fyrir
fullorðna
3 ½ bolli hveiti
¾ bolli púðursykur

¾ bolli sykur
1 bolli smjörlíki við stofuhita
2 egg
1 tsk salt
1 tsk kanill
1 tsk engifer
1 tsk matarsódi
2 tsk vanilludropar
1 bolli saxaðar ljósar góu rúsínur
1 bolli brytjað Lindu suðusúkkulaði eða
mjólkusúkkulaði
½ bolli brytjaðar valhnetur
3 dl Baileys
½ bolli Rökkvi kafﬁlíkjör.

Hræra vel saman sykur, púðursykur,
vanilludropa og smjörlíki þar til létt og
ljóst. Bætið svo eggjum eitt einu úti
með 2 msk af hveiti. Setjið þar næst
vökvann og svo þurrefnin og blandið
vel saman.
Mótið litlar kúlur og ﬂetjið út á ofnplötu
þannig þær séu nokkuð þunnar. Bakið
við 180°c í ca 7 -10 mín. Eiga að vera
svoldið mjúkar. Kælið og skreytið með
bræddu súkkulaði.
Í þessari uppskrift má sleppa hnetum
og rúsínum og bæta þá við brytjuðu
súkkulaði í sama magni.

Smjörlíki og sykur hrært vel saman,
eggin sett út í eitt í einu. Möndludropum og matarlit bætt við (hafa
svoldið sterkan möndlukeim).
Hveiti og lyftiduft sigtað saman og sett
út í deigið ásamt vatninu og blandað
vel saman með sleikju.
Sett í smurt hringlaga form og bakað
við 180°c í um það bil 40 mín eða þar
til prjónn kemur hreinn út ef stungið er
I miðjun.
Hjúpuð með bræddu súkkulaði.
Myndin er af tvöfaldri uppskrift, bakað í
rúllutertuformi og skorið út sem jólatré.

Súkkulaði smákökur með
karmellutopp
100g smjör
100g púðursykur
½ dl sýróp
1 egg
1 tsk vanilludropar
1 tsk matarsódi
250 gr hveiti
½ tsk salt
¼ tsk negull
5 msk kakó
120 g Lindu mjólkursúkkulaði saxað.

Ljúffengt
með Lindu

Hrærið vel saman smjöri, púðursykri
og sýrópi og blandið svo rest saman
við og hrærið vel. Mótið littar kúlur,
ca 1 tsk hver, setjið á pappírsklædda
ofnplötu, ýtið þeim svoldið niður með
höndunum. Bakið við 180°c í um það
bil 10 -12 mín.
Á meðan kökurnar eru í ofninum er
gott að byrja á bráðinni.
1 poki góu karmellur, en notið bara
þær ljósu og brúnu
50 g Lindu mjólkursúkkulaði eða
suðu súkkulaði eftir smekk
Ca 5 msk rjómi
Örlitlu sjáfarsalti dreift yﬁr
Um það bil 1 -1 ½ bolli létt mulið
kornﬂex eða saltkringlur.
Bræðið allt í potti þar til karmellurnar
og súkkulaðið er uppleyst og blandið
svo mulningnum út í. Þetta er svo
sett ofan á smákökurnar þegar þær
koma úr ofninum, um það bil ½ 1 tsk ofan á hverja köku eftir stærð.
Látið svo kólna alveg.

Framleitt af Góu
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Jólaísinn fyrir ömmu og afa
200 g blandaðar rúsínur frá Góu
2 ½ dl Rökkvi kafﬁlíkjör
½ líter rjómi
2 egg
4 eggjarauður
2 tsk vanilludropar
100 g sykur
1 lengja Lindu kafﬁsúkkulaði

Byrjið á að skera rúsínur í smærri
bita og setjið í ílát ásamt Rökkva og
lokið, látið liggja í allavega 2 tíma eða
jafnvel yﬁr nótt.
Þeytið rjóma og takið frá. Þeytið svo
egg, sykur og vanilludropa þar til
blandan verður létt og ljós. Sigtið
líkjörinn frá rúsínunum og hellið
honum saman við blönduna. Saxið
rúsínurnar nokkuð smátt. Blandið
rjómanum saman við í 3 hollum og
að lokum blandið rúsínunum og rifnu
súkkulaði saman við. Setjið í ílat og
frystið í ca 1 ½ tíma. Hrærið hann létt
upp aftur og frystið yﬁr nótt.
Ís sósa
1 poki fílakúlur
2/3 dl Rökkva kafﬁlíkjör
1 dl rjómi
200 gr Lindu mjólkursúkkulaði
¼ tsk salt
1 tsk vanilludropar.
Bræðið allt saman í potti við lágan
hita þar til allt hefur blandast vel
saman. Berið hana fram heita eða
volga.

Heitur brauðréttur sem
bragð er af
Gott að nota afgangs kjúkling eða
kalkún.
Ca 15-20 brauðsneiðar
500 g kjúklingur (eldaður)
250 g sveppir, skornir í sneiðar
1 rauðlaukur, skorinn smátt
1 rauð paprika
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Olía eða smjör til steikingar
1 msk kjúklingakraftur
200 g rjómaostur með grillaðri papriku
og chili (þessi rauði frá MS)
5 dl rjómi eða matreiðslurjómi
1 msk sojasósa
200 g beikon
Graslaukur þurrkaður
Heitt pizzakrydd frá pottagöldrum og
salt og pipar eftir smekk
Riﬁnn ostur eftir þörfum.
Hitið ofn í 180°c.
Ríﬁð brauðið niður eða skerið í teninga
(mér ﬁnnst alveg óþarﬁ að taka skorpuna af, en geri hver fyrir sig) og setjið í
stóra skál.
Skerið beikonið í littla bita og steikið á
pönnu og takið af og geymið. Steikið
þar næst lauk, papriku og sveppi í
beikonfeitinni ásamt auka smjöri eða
olíu ef þarf og mýkið aðeins upp.
Bætið þar næst niðurskornum kjúkling
saman við ásamt kjúklingakrafti og
hrærið saman. Því næst er rjómaostinum, rjóma og soja sósu bætt út á
pönnuna. Sósan er smökkuð til með
salti, pipar og pizzakryddi og leyft að
malla í nokkrar mín. Sósan á að vera
svoldið þunn. Hellið svo blöndunni yﬁr
brauðið í skálinni og blandið saman án
þess þó að merja brauðið mikið. Hellið
blöndunni í eldfast form, stráið graslauk
(þurrkuðum eða ferskum söxuðum),
þar næst straið beikon kurlinu yﬁr og
að lokum rifna ostinum. Bakið í ofni í
ca. 20-25 mín eða þar til osturinn hefur
tekið góðann lit.

Rúgbrauð með jólasíldinni
1 líter súrmjólk eða ab mjólk
480 g rúgmjöl
150 g heilhveiti
130 g hveiti
35 g matarsódi
115 g púðursykur
17 g salt
300 g sýróp
Öllu blandað mjög vel saman og sett
í mjög vel smurt form og lok yﬁr eða
álpappír og lokið vel.
Bakað við 100°c í ca 4 tíma og slökkva
svo á ofninum og láta kólna í honum
yﬁr nótt.

Partývefjur með reyktum laxi
4-6 góðar tortillakökur
1 dolla rjómaostur með graslauk (þessi
græni frá MS)
2 msk fínt saxað dill
Ca 10 góðar sneiðar af reyktum laxi,
skornar í grófa bita
½ gul paprika
1/3 smátt saxaður rauðlaukur
Klettasalat eftir þörfum eða annað
sambærilegt.
Smakkið til með salt og pipar ef þörf
er á.
Hrærið allt nema klettasalatið saman
í góða blöndu, en passið að laxinn
fari ekki í mauk samt. Smyrjið svo
gott lag á tortillakökurnar og setjið svo
klettasalat yﬁr og rúllið nokkuð þétt
upp. Skerið í ca 3-4 cm bita. Hægt er
að gera þetta deginum áður en þá þarf
að pakka vel inn í ﬁlmu svo þær þorni
ekki upp.

Heitur brauðbúðingur
laðiköku eða chroissant. Gott er að
safna brauðafgöngum í poka, frysta og
nýta síðar í eftirrétt eða með kafﬁ eða
kakó á köldum degi

Brauðbúðingur er þekktur eftirréttur
víða um heiminn með allskonar
mismunandi útfærslum og sósum eða
ís sem oftar en ekki borið fram með
búðingnum. Vanillu sósa eða viskísósa er er mjög vinsælt, með. Hann er
yﬁrleitt gerður úr brauði sem er við
það að syngja sitt síðasta og það eru
varla takmörk fyrir því hvaða brauð má
nota, Allt frá fransbrauði, pylsubrauði,
hamborgarabrauði, jólaköku,súkku-

Um það bil 400-500 g brauð, helst ljóst.
4 dl rjómi
4 dl mjólk
170 gr sykur
3 tsk vanilludropar
½ -1 dl rúsínur (má sleppa)
150 gr brytjað suðusúkkulaði
1/3 tsk múskat
1 tsk salt
100 gr brætt smjör
Kanilsykur til að strá yﬁr.
Blandið öllu saman í skál nema brauði,
súkkulaði og rúsínum og hrærið vel
saman. Ríﬁð Brauðið niður og blandið

svo saman við vökvann og setjið þar
næst rúsínur og súkkulaði út í. Bræðið
smjör og smyrjið eldfast mót með hluta
af því og hellið blöndunni í formið.
Stráið nokkuð rausnarlega af kanilsykri
yﬁr (má líka nota hrásykur) og hellið
restinni af smjörinu nokkuð jafnt yﬁr.
Bakið í ofn við 180°C í car 30-40 mín
eða þar til búðingur byrjar að stífna og
kominn fallegur litur á toppinn.
Berið fram með góðri dessert sósu, ís
eða rjóma.
Ef þið viljið prófa aðeins meira fullorðins
útgáfu, þá mæli ég með að prófa smá
viskí slettu í blönduna eða jafnvel Tia
María líkjör, byrja á eins og hálfum dl
í vökvan og smakka og bæta svo eftir
hversju mikið bragð þið viljið.
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Samtal um skipulag
í Laugardal
Í aðdraganda stofnunar Íbúasamtaka Laugardals (ÍL) 2005 átti
sér stað samtal íbúa og yfirvalda um umgjörð búsetu og skipulags, þá í tilefni af umfjöllun um leiðaval fyrir Sundabraut. Almennt er aðalskipulag sveitarfélags og deiliskipulag sett fram
til að íbúar og athafnafólk hafi upplýsingar um sitt nánasta
umhverfi, hverju má búast við í nærumhverfi og sveitarfélagið
hefur þá tækifæri til að halda lóðum til haga m.a. fyrir innviði.
Ferli skipulagsgerðar er miðað við að þau sem hafa hagsmuna
að gæta fái upplýsingar áður en breytingar eru samþykktar.
Í tilviki Sundabrautar þá kom glöggt fram að fyrirsjáanleg
rýrnun á lífsgæðum íbúa í nærumhverfi framkvæmdarinnar
hafði verið vanmetin, en skýrslur voru hins vegar unnar
t.s. um möguleg áhrif á laxagengd í Elliðaárnar. Sem betur
fer náðist mikilvægt samtal milli Íbúasamtaka Laugardals,
Íbúasamtaka Grafarvogs, Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar um þessi mál sem svo leiddu til þeirrar mikilvægu sáttar
sem náðist um Sundabraut í göng á ytri leið.
Í hverfinu er mikil uppbygging í gangi og stjórn ÍL rýnir
margar skipulagstillögur. Oft hefur verið óskað eftir íbúafundum, framreikningi á innviðaþörf o.s.frv. Almennt hefur sú
vinna miðast við að framkvæmd geti verið farsæl og gangi ekki
á lífsgæði annarra í hverfinu. Stjórn ÍL hefur einnig stutt við
undirbúning Hverfisskipulags fyrir Laugardalinn og komið
saman hópi eldhuga, þ.e. áhugasamra íbúa sem myndu taka
þátt í samtali og rýni um það.

Pantaðu
jólamatinn
a
íg tmíinm
nkaðu
o
stressið í desember

Pantanir á kjotbudin.is

Við viljum samtal um lífsgæði íbúa í Túnum
Í ljósi fyrri reynslu, þar sem grenndarþekking íbúa hefur verið
metin og nýtt, þá veldur það vonbrigðum að ósk um um samtal um fyrirhugaða breytingu á deiliskipulagi við Sóltún 2-4
hefur ekki verið sinnt.
Hjúkrunarheimilið við Sóltún er með hjúkrunarrými við
Sóltún 2 og samþykkt deiliskipulag fyrir hjúkrunartengdar
íbúðir eða hjúkrunarheimili, við Sóltún 4 auk tengibyggingar.
Nú liggur fyrir tillaga að deiliskipulagsbreytingu þar sem til
stendur að draga úr uppbyggingu hjúkrunarrýma á kostnað
almennra íbúða. Til stendur að lengja álmur Sóltúns 2 til
suðurs og taka lóð nr. 4 við Sóltún undir 5-6 hæða fjölbýlishús
fyrir almennar íbúðir.
Í Túnunum hefur þétting byggðar verið mikil og enn verið að
bæta í. Íbúar á svæðinu, m.a. í nýrri húsum hafa fengið kynningu á því að almenningsgarður við Sóltún (áður Ármannssvæði) sé þeirra útivistarsvæði og raunar var vísað til þess
svæðis sem skrúðgarðs í kynningarefni í einhverjum tilvikum.
Almenningsgarðurinn er mikilvægur ekki síst vegna samsetningar byggðar á þessu svæði þar sem er hátt hlutfall íbúa með
skerta færni og hreyfigetu og því þörf fyrir góð og aðgengileg
útivistarsvæði í nærumhverfi brýn. Tillögur um breytingar nú,
þar sem á að fjölga verulega íbúðum á svæðinu og byggingamagn aðlægt garðinum, ógnar lífsgæðum íbúa á svæðinu.
Umsögn stjórnar ÍL var send til Reykjavíkurborgar, óskað eftir
kynningarfundi og opnu samtali við íbúa um þessa breytingu.
Þrátt fyrir að nú séu liðnir sex mánuðir frá því umsögn var
skilað, höldum við í vonina um fundarboð og samtal um sól og
sátt við Sóltún.
Lilja Sigrún Jónsdóttir, formaður ÍL

Grensásvegur 48, 108 Reykjavík | Sunnukriki 2, 270 Mosfellsbær
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Hátíðartónleikar Sigurðar Guðmundssonar
og Sigríðar Thorlacius
Ert þú mikið jólabarn?
Ég ég er mikið jólabarn en ekki í
hefðbundnum skilningi, ég get alveg lifað
án þess að vera með jólatré og jólamat
eða eitthvað þannig. Ég er meira
aðventubarn þó að það sé dálítið mikil
vinna hjá okkur á aðventunni og svo
ﬁnnst mér sjúklega notalegt að vera í fríi
milli jóla og nýárs eins og hinir og gera
þá sem minnst. Ég er jólabarn en er ekki
með miklar hefðir.
Þú hefur þá ekki þörf fyrir að þvo alla
skápa fyrir jólin?

Tveir af ástsælustu söngvurum landsins,
þau Sigríður Thorlacius og Sigurður
Guðmundsson, halda sína árlegu jólatónleika í Eldborgarsal Hörpu 21. og 22.
desember. Sigríður og Sigurður munu
ásamt stórhljómsveit sinni reiða fram sérstaka hátíðardagskrá í anda jólanna og
eru hátíðartónleikar þeirra orðnir að ómissandi þætti margra í aðdraganda jólanna.
Þau Sigríði Thorlacius og Sigurð Guðmundsson þarf vart að kynna en þau hafa
lengi verið á meðal þekktustu og dáðustu
söngvara landsins. Bæði hafa þau gert
garðinn frægan með hljómsveitum
sínum, Sigríður með Hjaltalín og Sigurður
með Hjálmum, en jafnframt státa þau af
glæstum sólóferlum. Við slógum á þráðinn
til Sigríðar til að fræðast nánar
um tónleikana.
Við byrjuðum á þessu fyrir tíu eða ellefu
árum síðan, við Siggi, segir Sigríður, ein-

faldlega vegna þess að við áttum sitthvora
jólaplötuna uppi í erminni, hann gerði sína
Nú stendur mikið til með Memﬁsmafíunni
en ég gerði mína, Jólakveðju með nýjum
íslenskum jólalögum með djasstríói. Við
ákváðum að halda tónleika saman því
eðlilega spilar maður þessar plötur bara
tvisvar á ári.
En alveg frá fyrstu tónleikum höfum við
gert nýtt lag á hverju ári og sumt er eftir
Braga Valdimar, sumt eftir Sigga og þarna
er brasiliönsk samba sem við gerðum
texta við og ﬂeira, þetta eru jólalög eða
haust- eða vetrarlög. Þetta hefur safnast
saman og er nú uppistaðan í prógramminu en á hverju ári kemur eitthvað nýtt og
við gáfum út plötu saman fyrir tveimur
árum með þessum lögum. Þetta er því
okkar prógramm og við erum ekki með
einhver amerísk jólalög.

Heimsókn
í sýndarveruleika
Nemendur í áfanganum Tölvuleikir og leikjatölvur, saga, þróun og fræði í Fjölbrautaskólanum
við Ármúla kíktu í heimsókn til Aldin Dynamics
á dögunum og tóku meðal annars þátt í notendaprófunum í sýndarveruleika. Darri Arnarson hjá Aldin
tók á móti hópnum og fræddi nemendur um þróun
sýndarveruleika og fyrirtækið sem sérhæfir sig á
því sviði. Að lokum fengu nemendur að taka þátt í
notendaprófunum fyrir nýjustu uppfærsluna á Waltz
of the Wizard, sem er sýndarveruleikaupplifun þar
sem notendur fá að leika sér með galdra og töfra.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um Waltz of
the Wizard á heimasíðu Aldin Dynamics (https://
www.aldin.io/).

Nei, mér hefur einusinni dottið í hug að
gera það en þegar maður hefur svona
mikið að gera þá fer maður bara yﬁr um.
Ég nenni heldur ekki að stressa mig á
einhverjum tilteknum mat og er fyrir löngu
búin að losa mig við þá kvöð að það þurﬁ
að vera eitthvað ákveðið, það er bara
eitthvað skemmtilegt. Þegar maður hefur
losað sig undan hefðunum getur maður
byrjað að slappa af.
Á tónleikum þeirra Sigurðar og Sigríðar
verður reynt að nálgast hið sanna og
hátíðlega inntak jólanna en aðeins verður
um þessa tvenna tónleika að ræða, ekki
verður hægt að bæta við ﬂeiri tónleikum.
Eins og lesendur sem litið hafa yﬁr
verðlauna krossgátu nóv mánaðar er
einmitt einhver heppinn krossgátuunnandi sem getur hreppt verðlaun 2 miða á
aukatónleika þeirra Sigríðar og Sigurðar
22.12.2022 í Hörpu, endilega að verið
dugleg að senda inn lausnir við gátunni .

Dagbækur 2023
Þú finnur dagbókina þína hjá okkur!

við Reykjalund | 270 Mosfellsbæ
Sími 562 8500 | mulalundur.is
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ÁHUGAVERT FÓLK - Herbert Guðmundsson
in Love, Time og Evróvisjón lagið
Eilíf ást voru öll mjög vinsælir smellir.

Við Íslendingar erum smáþjóð en
þrátt fyrir það erum við ótrúlega
rík af hæfileikaríku fólki. Það mætti
ætla að við værum risastór ef miða
ætti við hvað þjóðin er stútfull af
skapandi listafólki hvort sem er á
sviði skáldskapar, myndlistar eða
tónlistar. Ég hef alla tíð verið alveg
afskaplega veik fyrir góðri tónlist
og yngri systkini mín muna vel eftir
mér með gamla plötuspilarann minn
þegar ég var unglingur og spilaði
á honum alls konar tónlist sem ég
smám saman sankaði að mér. Ég hef
verið svo lánsöm á lífsleiðinni að hafa
fengið ekki bara að njóta tónlistar
heldur líka kynnast töluvert mörgu
tónlistarfólki. Það er einn tónlistarmaður sem hefur svo sannarlega sett
sinn svip á listalíf þjóðarinnar og það
er hann Herbert Guðmundsson sem
mig langar að gera örlitla grein fyrir
í þessum pistli. Ég fór um daginn út
að borða ásamt systrum mínum og
dóttur á mínum uppáhaldsveitingastað Laugaás. Það er svosem ekki í
frásögur færandi nema vegna þess
að á næsta borði var enginn annar
en Hebbi sjálfur ásamt einhverjum
kunningja eða vini. Ég kunni ekki
við að vera að ónáða hann en fékk
hugmyndina um að taka hann örlítið
fyrir hérna í pistli mínum í hverfisblaðinu.

Opinskár um hið erfiða

Uppruninn
Herbert fæddist 15.desember árið
1953. Hann ólst upp í Laugarneshverfinu, þar af fyrstu fjögur árin
í Laugarnesbænum. Aðeins 19 ára
gamall söng hann í söngleiknum
Jesus Christ Superstar þannig að
snemma beygðist krókurinn. Hann
hóf ferilinn ef ég fer rétt með, í
hljómsveitinni Raflost á ungdómsárum sínum í Laugalækjaskóla.
Herbert var matsveinn á loðnubátum
frá Vestmannaeyjum og sigldi líka
með Sögu sem var saltfisksskip, til
Portúgal. Herbert eignaðist sjö börn:
Hjört Þór, Róbert Má, Maríu Önnu,
Herbert Ásgeir, Svan, Guðmund og
Jóhannes. Hann á þrjú systkini, þau
Ragnar, Sigurð og Sólveigu. Foreldrar
hans voru þau Guðmundur Ragnarsson bakari og vélstjóri í Reykjavík
og Hólmfríður Carlson húsmóðir.
Herbert og Svanur sonur hans gáfu
saman út plötuna Starbright árið
2018 þannig að eplið hefur ekki fallið
langt frá eikinni.
Íslenskur trúbador
Herbert er löngu þjóðþekktur tónlistarmaður og trúbador af bestu gerð.
Hann er fjölhæfur einstaklingur og
er í raun einn af þessum náttúrutalentum sem geta allt. Hann er ekki

Herbert Guðmundsson

bara söngvari heldur einnig afkastamikill lagasmiður og hefur bæði
útsett, gefið út og framleitt sína eigin
tónlist. Svo átti hann eftir að vera
söngvari í ýmsum öðrum böndum
eins og til dæmis Eilífð, Stofnþeli,
Eik, Pelican, Dínamít, Kan og Tilveru.
Segja má að Herbert eða Hebbi eins
og margir kalla hann, hafi fyrst orðið
frægur á Íslandi þegar hann var í Tilveru. Sú sveit var í gangi á svipuðum
tíma og hinar vinsælu hljómsveitir
Ævintýri og Trúbrot. Herbert söng á
fyrstu plötuna sína með Tilveru sem
kom út 1971. Þetta var 45 snúninga tveggja laga plata með laginu
Sjálfselska og eigingirni sem Hebbi
söng og svo á hinni hliðinni lagið
Lífið sem Axel Einarsson söng. Hann
Axel átti eftir að semja lagið Hjálpum
þeim sem Herbert og margt annað
tónlistarfólk tók líka þátt í að flytja
þegar verið var að safna til styrktar
hjálparstarfi í Afríku. Þegar Hebbi
söng með hljómsveitinni Kan gáfu
þeir út plötuna Ræktin en á henni
voru lögin Megi sá draumur og síðan
Vestfjarðaróður en það lag átti Hebbi
eftir að endurvinna og gefa út á

plötunni Tree of Life seinna meir. Að
mínu mati varð árið 1985 þó kannski
einna eftirminnilegast með Hebba
því það ár hóf hann sinn sólóferil
með útgáfu plötunnar Dawn of the
Human Revolution. Flestir Íslendingar þekkja lagið af þeirri plötu sem
sló svo eftirminnilega í gegn: Can‘t
Walk Away. Þetta lag var í hvorki
meira né minna en 13 vikur í fyrsta
sæti íslenska listans og þykir enn
þann dag í dag ómissandi í hvaða 80‘s
partý sem er. Íslenskir framhaldsskólar hafa sumir sem hefð að hafa
eina svona 80‘s viku á ári þar sem
allir klæðast fötum og öðru tengdu
áratugnum. Herbert er enn að flytja
lagið sitt á slíkum viðburðum þrátt
fyrir að ungviðið í dag sé fætt áratugum eftir að lagið fræga sló fyrst í
gegn. Lagið er dæmigert fyrir tímabilið í stíl og eins þótti sjónvarpsmyndbandið við lagið nokkuð flott
á sínum tíma. Árið 2017 var gerð
heimildamynd um Hebba og fékk
hún titil þessa lags eða Can‘t Walk
Away. Þetta er samt langt í frá eina
lagið hans Herberts sem slegið hefur
í gegn því lögin Hollywood, I Believe

Herbert hefur verið opinskár í
viðtölum um líf sitt og feril og hefur
ekki skafið undan því sem betur hefði
mátt fara og því erfiða. Árið 2014
sagði hann á einlægan hátt frá þeirri
gæfu sinni að gerast edrú og láta öll
hugbreytandi efni eiga sig. Það þarf
hugrekki til að segja frá slíku og því
mikilvægt að fyrirmyndir í þekktu
fólki eins og Hebba, sýni svona gott
fordæmi. Eins og hann minnist á í
þessu viðtali, þá er fíknin sjúkdómur
sem er erfiður og hefur neikvæð áhrif
á alla sem eru í kringum þann veika.
Hann lofar samtök eins og SÁÁ og
ítrekar mikilvægi þess að samfélagið
styðji við þau. Þessu er ég heilshugar
sammála enda veit ég af eigin raun
hversu erfitt það er að búa með fólki
sem þjáist af þessum sjúkdómi. Í
hlaðvarpsviðtali Sölva Tryggva
sonar við Herbert ræddi hann meðal
annars þegar hann lenti í fangelsi og
hvað það var mikil og auðmýkjandi
reynsla. Hann var orðinn mjög veikur
fyrir kókaíni á þessu tímabili. Hann
kallar kókaínið ,,flösu djöfulsins“
og segir neyslu þess hafa gjörbreytt
hugarfari sínu og hegðun. Gert sig
bæði sjálfselskan og siðblindan.
Hann lét tilleiðast að flytja dularfullan pakka í land þegar hann vann
sem kokkur á togara. Auðveldur
peningur fyrir sáralitla vinnu.
Pakkinn reyndist innihalda ólögleg
efni og því fór sem fór. Herbert lenti
í fangelsi og þurfti meðal annars að
mæta í jarðarför föður síns í fylgd
með tveimur lögregluþjónum. Þetta
var erfiður og lærdómsríkur tími en
það kom svo sannarlega eitthvað
jákvætt út úr þessu öllu. Einmitt í
fangelsisvistinni varð til hið fræga lag
Can‘t Walk Away. Herbert er mikill
dugnaðarforkur og vann árum saman
við bóksölu fyrir Örn og Örlyg og sló
þar held ég öll met í bóksölu. Hann
gekk á milli húsa og seldi bækur
og ég held að flestum hafi nú bara
þótt mjög gaman að fá heimsókn
frá þessum þekkta poppara og verið
erfitt að standast sjarma Hebba. Það

er ekki tekið út með sældinni að vera
poppstjarna á Íslandi og margt af
okkar þekktasta tónlistarfólki eða
listafólki hefur þurft að sjá fyrir sér
með einhverju öðru en bara listinni.
Herbert var einn af þeim sem fóru
illa út úr kreppunni stóru 2008 og
missti nánast allt. En af því að hann
er í eðli sínu duglegur og jákvæður, þá
var ekkert gefist upp heldur tók hann
upp minimalískan lífsstíl og hefur
reynt að halda sig við hann síðan.
Þakklátur fyrir lífið
Herbert gerði upp árið 2020 í
morgunþættinum Ísland fyrir ekki
allt svo löngu en covid hafði auðvitað
sérlega mikil áhrif á flest listafólk. En
Hebbi notaði tímann til að semja tónlist og gerði þannig best úr því ástandi
sem hafði skapast. Hann sagði líka
frá því þarna að hafa verið kominn
langleiðina með að fá kransæðastíflu
og þakkar því að hafa orðið bindindismaður að það hafi ekki komið fram
að minnsta kosti áratug fyrr. Allt
uppgötvaðist þetta í tíma og rúmi
til að hægt væri að bregðast rétt við,
sem betur fer. Ég persónulega þekki
Herbert ekki en hann tengist örlítið
mínu fólki samt þannig að mér finnst
oft eins og ég þekki hann. Eldri systir
mín og hennar fjölskylda voru árum
saman í Búddistasamtökunum og
þar var Herbert líka virkur meðlimur. Dóttir mín hún Nína fékk oft
að fara með þeim á samkomur og
hún man mjög vel eftir Hebba.
Í viðtali við Vísi árið 2007 sagðist
Hebbi þó hafa snúist til kristinnar
trúar þótt hann beri búddismanum
góða sögu. Hann segist hafa verið að
horfa á tvær ungar stúlkur fara með
helgileik um síðustu stundirnar í lífi
Krists þegar hann fylltist vellíðan
og fann í hjarta sínu að það væri
kristnin sem ætti við sig. Ég held
að við verðum öll að standa með
eigin sannfæringu þegar kemur að
trúmálum og hvaða lögmálum við
viljum fara eftir í lífinu. Eða eins og
Herbert sagði í viðtali við Mannlíf:
Það mikilvægasta í lífinu er að hafa
heilsu, láta gott af sér leiða og vera
þakklátur fyrir lífið.
Jóna Rúna Kvaran, www.jonaruna.com

Þitt fyrirtæki í
aðalhlutverki
Við höfum reynslu, réttu lausnirnar og ástríðu fyrir því að fyrirtækið
þitt eigi stórleik á sínu sviði atvinnulífsins. Kraftmikil verðmætasköpun
stendur undir þeirri velsæld sem Íslendingar búa við.
Við erum stolt af því að stór hluti fyrirtækja, af öllum stærðargráðum,
treysta okkur fyrir sínum viðskiptum.
islandsbanki.is
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„Ég er bara blað og blýantur“
segir Linda Ólafsdóttir teiknari
næsta ári.
Hvernig vinnurðu?
Á frekar hefðbundinn hátt, ég teikna
og vinn svo dálítið í tölvu og þá helst
lokafráganginn. Ég er bara blað og
blýantur, ég er rosamikið þannig,
ég er með blek og striga og akrýl og
vinnustofan er full af teikningum og
myndlistaráhöldum.

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

Listamaður mánaðarins er Linda
Ólafsdóttir, teiknari, málari og myndhöfundur. Við heimsóttum hana í
vinnustofuna sem hún hefur innréttað í bílskúr á Teigunum og byrjuðum að venju á að spyrja hana um
hvað það var sem rak hana út í myndlist, er það eitthvað í ættinni?
Ég get ekki beint sagt það, segir
Linda, en mamma er listræn án þess
þó að hafa farið þá leið en ég held
að ég hafi fæðst með þennan áhuga.
Ég var alltaf teiknandi og það var
passað upp á að það væri alltaf til nóg
af blöðum, það var farið reglulega í
Odda og keyptur bunki af blöðum
sem var svo kláraður á nó tæm.

Hreinsum allar yﬁrhafnir, treﬂa, húfur og fylgihluti
Lumar þú á herðatrjám?
Við tökum vel á móti þeim og endurnýtum.
STOFNAÐ 1953

Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • www.facebook.com/efnalauginbjorg • Sími: 553 1380

Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Fórstu þá snemma að hugsa um
að skóla þig í myndlist?
Já það kom aldrei neitt annað til
greina, ég vissi alltaf nákvæmlega
hvaða leið ég myndi fara. Ég ólst
upp í Árbænum og þá lá beint við að
fara í FB á myndlistarbrautina sem
var eiginlega eini skólinn sem þá var
hægt að fara í til að læra myndlist. Ég
fór bara ein þangað, allir vinir mínir
fóru eitthvað annað. Svo var það
Listaháskólinn og síðan fór ég í mastersnám til San Francisco í „illustration“ og hef síðan verið með fókusinn
á að teikna og skrifa bækur.
Þú hefur verið að gera myndir í
bækur Gunnars Helgasonar og
Þorvaldar Þorsteinssonar meðal
annars og Reykjavíkurbók ykkar,

Margrétar Tryggvadóttur er
mjög minnisstæð.
Það var rosalega gaman að gera þessa
bók og við gerðum líka bók á undan
henni sem heitir Íslandsbók barnanna. Ég er líka svolítið sögunörd og
finnst gaman a grúska í sögunni. En
svo hef ég líka verið að skrifa sjálf
og ég hugsa alltaf sem myndhöfundur, hugsa sögur út frá myndum
og þegar ég hef verið að skrifa fyrir
þessi yngstu þá er ekki mikill texti en
sagan sögð með myndunum. En ég
er alltaf að skrifa meira og það er að
koma út bók á næsta ári um Kvennafrídaginn íslenska en hún kemur
fyrst út í Bandaríkjunum og er gerð
að frumkvæði amerísks útgefanda.
Ég lærði úti og hef verið að notfæra
mér sambönd sem ég fékk þar í
bókabransanaum og hef unnið með
erlendum útgáfum.
Hvað hefurðu gert margar
bækur?
Ætli þær séu ekki um tuttugu þar
sem ég vinn með öðrum höfundum.
Stundum er ég bara að gera myndirnar eins og með Gunna Helga þá
eru þetta hans verkefni en í Íslandsbókinni og Reykjavíkurbókinni með
Margréti er ég meðhöfundur og
svo eru það tvær bækur sem ég hef
gert sjálf, en þær bækur koma báðar
upphaflega út í Bandaríkjunum og
eru svo þýddar á íslensku, en það eru
bókin Leika? og Ég þori! ÉG get! Ég
vil! Sem er bókin um Kvennafrídaginn, en hún kemur út í október á

Reykjavíkurbókin sameinaði áhugasviðin hjá mér, mér finnst rosalega
gaman að teikna og gera eitthvað
með ímyndunaraflinu en það sem ég
byrjaði að gera í San Francisco var
að mála borgarmyndir og málverk
og þetta var einhver millileið frá
þessum barnabókamyndlýsingum
yfir í málverkið. Ég er alltaf að dokumenta, ég er mikið að taka myndir
af borgarlandslaginu sem breytist
stöðugt, þessi sýn sem verður aldrei
til aftur því hús eru rifin og hús eru
byggð. Mér finnst eitthvað sjarmerandi við að ná á striga einhverju sem
verður aldrei aftur eins. Mér fannst
líka gaman að vinna með gamlar
ljósmyndir í Reykjavíkurbókinni.
Hefurðu sýnt stærri myndirnar
þínar?
Nei það hef ég ekki gert en það er
alltaf planið að mála meira. En mér
finnst bæði jafnskemmtilegt að gera
bækur og mála málverk en ákvað að
setja fókusinn hundrað prósent á
annað og það urðu bækurnar.
En þú varst nýlega með sýningu
með Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur,
segðu mér frá henni.
Þar sýndi ég frummyndir úr Reykjavík barnanna og var með bækur
og teikningar og Lóa með eitthvað
svipað. Við erum góðar vinkonur
og þykir gott að vinna saman þó við
séum ólíkar listakonur. Við ákváðum
að hafa þá sýningu þannig að við
myndum draga eitthvað út af vinnustofunum okkar, allt það sem okkur
finnst skemmtilegt að gera. Sýningin
okkar hét Lagkaka af því verkin
okkar eru lag af allskonar dótaríii
og rusli og eitthvað sem er flott og
eitthvað sem er misheppnað og við
drógum það allt inn í þennan sal.
Svo gerðum við eitt sem okkur hefur
alltaf langað til að gera en það var að
hafa passamyndakassa sem var eins
og hefðbundinn kassi nema sá sem
fer inn í kassann fær teiknaða mynd
af sér. Þannig að við sátum bakvið
skilrúm og viðkomandi sat hinum
meginn og fór svo út og fékk svo
mynd af sér út um rauf. Við gerðum
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Mikið úrval af plakötum!

þetta til styrktar Stígamótum.
Hvað ertu að fást við núna?
Nú er ég að byrja á bók sem ég geri
sjálf fyrir bandarískan útgefanda
sem er orðalaus og svo er ég að fást
við hitt og þetta. Ég kenni stundum
í Myndlistarskólanum og svo er ég
stundum að teikna fjöll, ég reyni bara
að gera allt sem mér þykir skemmtilegt því það getur verið leiðinlegt að
vera einyrki.
Linda hefur fengið ótal viðurkenningar fyrir bókverk sín og framlag til
barnamenningar. En henni er illa við
að vera kölluð myndskreytir.
Við myndhöfundar erum með félag

sem heitir Fyrirmynd, segir Linda,
og við erum að reyna að breyta
starfstitilinum okkar, við erum ekki
myndskreytar heldur myndhöfundar.
Við köllum myndirnar okkar frekar
myndlýsingar, ég vil til dæmis ekki
meina að ég sé að skreyta Reykjavík
barnanna, ég er jafnmikill höfundur
og höfundur textans og orðið skraut
gefur í skyn að myndirnar séu ekki
nauðsynlegar sem er alls tilfellið.
Hvernig kanntu við þig hérna í
hverfinu?
Ég er búin að búa hérna síðan 2000
og ég elska Laugardalinn og ég er

í bíl og ég get labbað til þeirra, systir
mín er hérna neðar í götunni og
pabbi og mamma eru á Kirkjusandsreitnum og önnur systir mín í
Miðtúni. Ég labba niður í bæ og
finnst í lagi að vera ekki alveg í
miðbænum en finnst gott að vera
nálægt honum. Krakkarnir minir
hafa verið Laugarnesskóla og ég hef
leyst af þar við myndlistarkennslu og
þetta er dásamlegur skóli og manni
finnst erfitt að kveðja hann. Þetta er
svona skóli þar sem maður þarf að
hafa stór sólgleraugu þegar börnin
manns hætta í skólanum, hann er
svo mikið hjartað í hverfinu.

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

búinn að plata alla fjölskylduna
hingað. Ég er svo löt að fara eitthvað

Sótt tilboð

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

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

Við erum á Laugavegi 176

Fréttir frá Fimleikadeild Ármanns

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

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

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
gleraugu

umgjörð og gler

Mikið hefur verið að gera hjá fimleikakrökkunum í Ármannni í haust. Þrepamót í áhalda mleikum var haldið á
Akureyri í október. Þangað fóru stelpur að keppa í
5. þrepi íslenska mleikastigans og náðu þær allar þeim
stigum til að ná þrepinu.
Gleraugu með glampa og rispuvörn

Margskipt gleraugu

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

19.900 kr.

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

Margskipt gler frá Essilor

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

Meistaraflokkur kvenna fór á Malarcupen í Svíþjóð núna í
byrjun nóvember. Stóðu stelpurnar sig alveg frábærlega og fékk Svanhildur Nielsen meðal annars brons fyrir
glæsilegar gólfæ ngar.

Fréttir frá Taekwondodeild Ármanns

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!
Ármenningar með gull á Íslandsmeistaramóti
Þann 5. nóvember fór fram Íslandsmeistaramót í Poomsae 2022. Ármenningarnir Eyþór Atli Reynisson og Pétur
Valur Thors unnu sína flokka og eru því Íslandsmeistarar
í þeim flokkum, Eyþór Atli í A flokki 30 ára og yngri og í
parakeppni í sama flokki ásamt Aþenu Kolbeins úr Aftureldingu. Pétur Valur vann í fjölmennum B flokki cadet
(12-14 ára).

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

Við óskum þeim sem og öðrum verðlaunahöfum til
hamingju með glæsilegan árangur.
Skoða má öll úrslit á heimasíðu TKÍ.

Hrekkjavökumót
Laugardaginn 29. október héldum við Hrekkjavökumót
Ármanns í Taekwondo og var KR boðið að vera með.
Keppendur máttu mæta og keppa í búningi. Keppnisfyrirkomulag var einfalt. Í formum máttu allir keppendur ráða
hvaða form þeir gerðu og svo var raðað í flokka eftir aldri
og styrkleika. Tveir og tveir komu fram í einu og framkvæmdu sín form og notuðu dómarar flögg til að dæma
um hver sigurvegarinn væri.
Það var gaman að sjá hinar ýmsu fígúrur etja kappi hvor
við aðra og auðvitað allir vinir þegar keppni lauk. Við
stefnum á að endurtaka leikinn að ári.
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Knattspyrnubærinn Akranes
- 100 ára knattspyrnusaga
Út var að koma hjá Bókaútgáfuni
Hólum viðamikið rit sem heitir
Knattspyrnubærinn -100 ára knattspyrnusaga Akraness, eftir Björn Þór
Björnsson, sagnfræðing og Skagamann.
Fyrsta knattspyrnufélagið á Akranesi,
Knattspyrnufélagið Kári, var stofnað
í maí árið 1922 og markar upphaf knattspyrnusögu bæjarins. Knattspyrnan hefur
verið samo n bæjarfélaginu síðan. Það
hafa skiptst á skin og skúrir á þeirri öld
sem liðin er. Á ýmsu hefur gengið og er
sagan því í senn merkileg og fjörug. Hér
á eftir verður gripið niður í bókina:
Knattspyrnubærinn Akranes
Íslandsmeistaratitill ÍA árið 1951 hafði
að vissu leyti meiri þýðingu fyrir Skagamenn en þeir titlar sem Reykvíkingar
höfðu unnið. Með knattspyrnunni mörkuðu Skagamenn sér sérstöðu í íslensku
samfélagi með því að bera af á ákveðnu
sviði. „Hvar sem komið var, jafnvel á
afskekktum sveitabæjum inn til dala, var
spurt um knattspyrnukappana frá Akranesi [...] „Skolli var þetta gott hjá þeim,
strákunum ykkar, að leggja Reykvíkinginn.“ Og það sem meira var um vert:
Athygli almennings beindist að plássinu
sjálfu, að Akranesi og íbúum þess [...]
Íslandsmeistararnir frá Akranesi standa
ekki uppi einangraðir og stuðningslausir
í heimabæ sínum. Allir Akurnesingar
standa að baki þeim. Sómi þeirra er sómi
Akraness,“ ritaði Ragnar Jóhannesson
um fyrsta Íslandsmeistaratitil Skagamanna en hann var staddur á Vestfjörðum
þegar hann vannst. „Tvívegis hefur
smábærinn Akranes, þrjú þúsund manna
bær, átt Íslandsmeistara í knattspyrnu,
þar sem aðal og raunar eini andstæðingurinn var höfuðborgin, sextíu þúsund
manna bær [...] Hins vegar eru þessi
úrslit, að mörgu leyti heppileg fyrir þjóðarvitundina, fyrir afstöðu milli Reykjavíkur
og annarra landshluta og byggðarlaga
[...] Atburðir eins og áðurgreindir sigrar
knattspyrnu- manna utan Reykjavíkur,
miða að því að jafna nokkuð þessi óeðlilegu met. Það lækkar óhollan ofmetnað
þar sem hann kann að vera fyrir hendi í
höfuðstaðnum, og dregur úr vanmetakennd annarra byggðarlaga gagnvart
höfuðborginni. Og fyrir sjálfsvitund vaxandi smábæjar, eins og Akranes, er þetta
ómetanlegt,“ sagði Ragnar Jóhannesson
í leiðara Bæjarblaðsins árið 1954 og lýsti
þar ágætlega þeirri sjálfsmynd sem var
að mótast meðal Skagamanna og var
honum hugleikin.
Á knattspyrnuvellinum urðu Skagamenn
málsvarar landsbyggðarinnar gegn
höfuðborginni. Margir íbúar á landsbyggðinni litu á ÍA sem liðið sitt í knattspyrnu
og eru til ótal dæmi um stuðningsmenn
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Fyrstu Íslandsmeistarar ÍA árið 1951. Aftari röð (f.v.): Jón S. Jónsson, Pétur Georgsson, Þórður
Þórðarson, Dagbjartur Hannesson, Ríkharður Jónsson, Guðmundur Jónsson og Halldór Sigurbjörnsson. Fremri röð (f.v.): Sveinn Teitsson, Sveinn Bergmann Benediktsson, Jakob Sigurðsson, Magnús Kristjánsson, Ólafur Vilhjálmsson og Guðjón Finnbogason. Á myndina vantar
Kristján Pálsson. Ljósm. Ólafur Árnason/Ljósmyndasafn Akraness.

liðsins hvaðanæva af landinu, sem tóku
ástfóstri við liðið á gullaldarárunum.
Lið ÍA var mjög vinsælt á sjötta áratugnum. Sumir litu á Akranes sem lítilmagnann gegn risanum, höfuðborginni, líkt og
í sögunni um Davíð og Golíat. Samanburður litla skiþorpsins og höfuðborgarinnar náði hámæli á gullaldarárunum með
bæjakeppni milli Reykjavíkur og Akranes
þar sem Reykvíkingar stilltu upp úrvalsliði
sínu. Tilgangur þessara leikja var fjárhagslegur hjá félögunum en út á við snerist
hann um heiður, þar sem Reykvíkingar
höfðu öllu að tapa en Skagamenn allt að
vinna. Umræðan hófst strax eftir Íslandsmeistaratitil ÍA árið 1951. „Heyrzt hefur að
forráðamenn knattspyrnunnar í Reykjavík
haﬁ talið of miklu hætt af heiðri reykvískrar knattspyrnu ef telft væri úrvali
gegn Akranesi,“ var skrifað í Þjóðviljann
árið 1951 þegar hugmyndir um bæjakeppni voru ræddar.
Ári síðar fór svo fram bæjakeppni milli
Reykjavíkur og Akranes í fyrsta sinn,
ﬁmmtudagskvöldið 28. ágúst á Melavellinum, að viðstöddum 4.000 manns.
„Reykvíkingarnir hlupu fyrst inn á völlinn
og var vel fagnað, en þegar Akurnesingarnir birtust ætlaði lófataki og húrra hrópum
þúsundanna aldrei að linna. Það var vitað
áður, að Akranesingarnir áttu mikil ítök í
hugum knattspyrnuáhorfenda hér í bæ, þó
það haﬁ sjaldan komið berlegar í ljós, en í
þetta skipti,“ sagði í Alþýðublaðinu um
leikinn sem lauk með 2:1 sigri Reykjavíkur.
Þrátt fyrir að ekki væri keppt um annað en
heiðurinn urðu leikirnir oft spennuþrungnir.
Árið 1954 urðu hálfgerðar óeirðir eftir
bæjakeppnina og kalla þurfti til lögreglu.

„Hugðust þeir króa dómarann af við
norðurmarkið og stórskemmdist markið
við ólætin. Kallað var á lögregluvernd fyrir
dómarann og var honum „bjargað“ út af
leikvanginum í skjóli lögregluverndar,“
sagði í frétt Alþýðublaðsins en áhorfendur
voru ósáttir við að dómari leiksins skyldi
vísa Ríkharði Jónssyni af leikvelli.
Bæjakeppni milli bæjarfélaganna átti eftir
að vera fastur liður næsta áratuginn. Frá
árinu 1955 hófst íslenskt knattspyrnusumar iðulega á stórleik Akraness og
Reykjavíkurúrvalsins. Þessir leikir voru
geysivinsælir og þúsundir manna ykktust
á Melavöllinn þar sem hinn árlegi leikur
var ávallt spilaður í maí. Síðar sagði gullaldarkappinn Þórður Þórðarson að þrátt
fyrir Íslandsmeistaratitlana og landsleikina væri það bæjakeppnin milli Akraness
og Reykjavíkur sem væri honum efst
í huga þegar hann rifjaði upp ferilinn.
„Metnaður okkar Skagamanna að vinna
þessa leiki var takmarkalaus. Einu sinni
fárveiktist ég daginn fyrir svona leik, þar
sem ég var staddur í Reykjavík. Það kom
einhver á móti mér til að aka bílnum til
Akraness og ég fór í rúmið með 40 stiga
hita. Guðmundur Sveinbjörnsson kom til
mín og sagði að ég yrði bara að láta mér
batna fyrir morgundaginn. Síðan sótti
hann lækni, sem sprautaði mig og ég svaf
til morguns. Þá vaknaði ég í svitakóﬁ en
hitalaus. Guðmundur kom þá aftur með
lækninn og hann gaf mér töﬂur til að taka
strax og sagði að ég skyldi taka aðrar tö
ur rétt fyrir leikinn. Ég gerði þetta, spilaði,
skoraði mark og við unnum leikinn. En
í tvo sólarhringa á eftir náði ég ekki að
sofna. Svona var nú metnaðurinn hjá
mönnum vegna bæjakeppninnar,“ sagði
Þórður.
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