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Skólinn á nýju ári
Það er ekki auðvelt að halda úti skólastarfi um þessar mundir en með von um að allt eflist með hækkandi sól sendir
hverfisblaðið öllu skólafólki, kennurum og nemendum hlýjar nýárskveðjur.
Ljósmynd: MG
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Íþróttafólk Reykjavíkur 2021
Sandra Sigurðardóttir, knattspyrnukona í Knattspyrnufélaginu Val, er
íþróttakona ársins í Reykjavík og íþróttamaður var valinn Júlían Jóhann
Karl Jóhannsson, kraftlyftingamaður í Glímufélaginu Ármanni. Íþróttalið
Reykjavíkur fyrir árið er meistaraflokkur karla í knattspyrnu frá knatt
spyrnufélagi Víkings. Valið var tilkynnt við hátíðlega athöfn í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur.
Sandra Sigurðardóttir, knattspyrnukona
Sandra varð Íslandsmeistari með félagsliðinu sínu Val í sumar. Hún er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu efstu deildar kvenna með 314 leiki. Sandra er
landsliðsmarkvörður og mun leika með kvennalandsliðinu í knattspyrnu á
Heimsmeistaramótinu sem fer fram í Bretlandi sumarið 2022. Hún átti mjög
gott tímabil í ár og stefnir á áframhaldandi afrek. Sandra er góð fyrirmynd og
mikilvægur leikmaður í sínum liðum.
Júlían Jóhann Karl Jóhannsson, kraftlyftingarmaður
Júlían Jóhann kraftlyftingarmaður í Glímufélaginu Ármanni. Júlían varð
heimsmeistari í réttstöðulyftu í þungavigtarflokki á HM í kraftlyftingum
þegar hann lyfti 380 kg, hann vann með miklum yfirburðum. Júlían varð
einnig Evrópumeistari í réttstöðulyftu, einnig vann hann til bronsverðlauna
í samanlögðu þegar hann lyfti 1.105 kg. Árangurinn er einn besti árangur
Íslendings á alþjóðamóti. Júlían vann einnig til gullverðlauna á Reykjavík
International Games og er nú kominn með boð á heimsleikana í Alabama á
næsta ári í Alabama (World Games 2022).
Víkingur
Víkingur varð Íslandsmeistari og Bikarmeistari karla í knattspyrnu. Víkingur
er fimmta liðið á Íslandi til að vinna tvennuna, Íslands- og bikarmeistaratitlana. Liðið varð Íslands og Bikarmeistarar karla í knattspyrnu á árinu.

Einar Falur Ingólfsson á sýningu sinni í Berg Contemporary. Mynd: Rúnar Gunnarsson

Um tíma – Dagbók tuttugu mánaða
Nýlega opnaði Einar Falur Ingólfsson
sýningu í galleríinu Berg Contemporary við Klapparstíg og er sýningin
hluti af Ljósmyndahátíð Íslands sem
nú stendur yfir.
Haustið 2018 hóf Einar Falur
skrásetningu sjónrænnar dagbókar
sem hann hugðist þá ljúka á 18
mánuðum. En þegar hillti undir enda
verksins þá skall á heimsfaraldur
Covid-19 veirunnar og heimurinn
breyttist. Ljósmyndarinn teygði þá
dagbókina upp í 20 mánuði, þar sem
faraldurinn hafði áhrif á fjölskyldu
hans, eins og alla aðra, og varð mikilvægur þáttur dagbókarinnar.
Í þessari sjónrænu dagbók veltir
Einar Falur fyrir sér lífi sínu og
bakgrunni í samfélagi sem er ungt,
fámennt og einsleitt, menningarlega
og félagslega, og ber það á huglægan
hátt saman við nokkra gamla og
mikilvæga menningarkjarna sem um

aldir mótuðu vestrænt samfélag, þar
á meðal það íslenska. Hann kaus að
starfa í Varanasi, elstu og helgustu
borg Indlands þar sem hvarvetna
má sjá og skynja þykk lög tímans; í
Rómarborg á Ítalíu, þar sem evrópsk
menning miðalda var á margan
hátt mótuð, þar á meðal vestræn
myndlist; og í Egyptalandi, þar sem
enn fleiri menningarlegar rætur
samtímans má finna, með endalausum tímalögum.
Verkið var skrásett með nokkuð
hlutlægum hætti á stórformats
myndavél en er hlaðið margskonar huglægum tengingum og
persónulegri merkingu. Á ferðum
sínum, jafnt um heimaland sitt sem
í hinum löndunum þremur, leitaði
Einar Falur markvisst í verk margra
annarra listamanna, á í samtali við og
vísar jafnvel í þau. Í Róm vann hann
til að mynda markvisst út frá verkum
málarans Caravaggios (1571-1610)

Eins langt og augað eygir

Partísýningar í Paradís

Þann 29. janúar opnar á Kjarvalsstöðum sýningin Eins
langt og augað eygir sem er fjölbreytt og umfangsmikil
yﬁrlitssýning á verkum myndlistarmannsins Birgis
Andréssonar (1955-2007) sem tekur yﬁr nær alla
Kjarvalsstaði.
Birgir var var leiðandi aﬂ í íslenskri myndlist í meira
en 30 ár en féll frá langt fyrir aldur fram. Birgir leitaði
í brunn íslenskrar menningar, sagna, hefða og
handverks þjóðarinnar og dró þar fram þætti sem hann
síðan setti fram á sinn einstæða hátt í verkum sem
tryggðu honum sess í íslenskri listasögu og aðdáun á
alþjóðlegum vettvangi myndlistar.

Á hverjum föstudegi býður Bíó Paradís uppá
sérvaldar klassískar eðalræmur sem sýndar eru
á sérstökum Föstudagspartísýningum þar sem
gleði og glaumur ráða ríkjum, það er einfaldlega
ekki til betri leið til að starta helginni með vinum
og vinkonum en að upplifa nostalgíumyndir í
góðra vina hópi í trylltum fíling. Myndir sem sýndar verða á næstunni eru m.a. The Rocky Horror
Picture Show, Lethal Weapon, Mars Attacks, The
Big Lebowski og Pink Floyd: The Wall.

OPNUNARTÍMAR:
Virka dag
10:00 – 18:00
Laugardaga
10:00 – 16:00
Sunnudaga
Lokað

Birgir Andrésson

og ljósmyndaranna Roberts Turnbull
Macpherson (1814-1872) and Joels
Sternfeld (b. 1944).
Samhliða því að mynda sjónrænu
dagbókina setti Einar Falur saman
og gaf hana út jafnt og þétt í 14
tölusettum bókverkum í litlu upplagi.
Kjarni þeirra kemur saman í bókinni
Um tíma – Dagbók tuttugu mánaða
(About Time – Diary of Twenty
Months) sem kemur í janúar 2022,
samtímis því að fyrsta sýningin á
verkefninu er opnuð í BERG Contemporary í Reykjavík.
Þess má geta að þetta er önnur
sjónræn dagbók tuttugu mánaða
sem Einar Falur gerir á sínum ferli
en árið 1994 sýndi hann í Artland í
New York Diary of Twenty Months
1992-1994 en sýningin og stórt
samnefnt bókverk var lokaverkefni
hans í MFA-námi við School of Visual
Arts þar í borg.
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Útgefandi: Með oddi og egg
Sundlaugavegi 7 • 105 Reykjavík

Auglýsingasími 568 8862

Ritstjóri/Framkvæmdastjóri: Már Guðlaugsson, (ábm.)
símar: 822 9688, 568 8862 • netfang: marg@heimsnet.is
Texti: Benóný Ægisson netfang: benaegis@simnet.is
Prentun: Landsprent - Dreifing: Póstdreifing

Gjörningaklúbburinn í NORR11
Nýlega opnaði The Icelandic Love
Corporation / Gjörningaklúbburinn,
sem skipaður er af myndlistarkonunum
Eirúnu Sigurðardóttur og Jóní Jónsdóttur,
sýninguna ‘Seigla’ í NORR11, Hverﬁsgötu
18. Á sýningunni Seiglu í NORR11 er um
tvenns konar verk að ræða, annars vegar
einstök nælonsokkabuxnaþrykk þar sem
hinn margslungni vísinda- og félagsvefur
nælonsins fær að njóta sín í öllum sínum
fjölbreytileika og leikgleði og hins vegar
veggverkið Seigla sem býr yﬁr aðdáunarverðri aðlögunarhæfni og styrk þar sem

fínlegir nælonsokkar mynda eina heild
sem inniheldur hnefastórt grjót í hverri tá.
Nælonsokkabuxurnar, olíulitir Gjörningaklúbbsins, koma beint úr iðrum hins
kvenlæga veruleika þar sem efniviðurinn,
nælonið, býr yﬁr eiginleikum úthalds,
þolgæðis og þrautseigju.
Hugmyndir Gjörningaklúbbsins tengjast oft
félagslegum málefnum með feminískum
áherslum í bland við glettni og hressandi
einlægni. Vinnur Gjörningaklúbburinn í þá
miðla sem þjóna hugmyndum hans hverju

sinni, svo sem gjörninga, ljósmyndir og
innsetningar og nýtir sér gjarnan verkfræði
ömmunar, handverk og útsjónarsemi í
bland við glæsileika og nútímatækni.
Gjörningaklúbburinn (st. 1996) á að baki
fjölda einka- og samsýninga í söfnum
og galleríum um allan heim þar á meðal
MoMA í New York, Kunsthalle Vienna,
Schirn Kunsthalle, Hamburger Bahnhof,
Amos Anderson, ARoS og Lilith Performance Studio.

Nýar vörur streyma inn
VOR 2022
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„Augnablik af handahóﬁ“
í Ljósmyndasafni Reykjavíkur

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Sýningin „Augnablik af handahófi“ er byggð upp á
sjónrænum þáttum sem safnað er saman úr safneign
Ljósmyndasafns Reykjavíkur og textum sem fengnir eru
úr prentuðum ritum. Þannig er sýningin tilbúningur
þar sem sýningarstjórinn Yean Fee Quai stillir saman
raunverulegum ljósmyndum og ótengdum bókmenntum.
Sýningin var opnuð í Ljósmyndasafni Reykjavíkur laugardaginn 15. janúar og er hún hluti af Ljósmyndahátíð
Íslands.
Á síðustu 40 árum hefur Ljósmyndasafn Reykjavíkur
safnað meira en sex og hálfri milljón ljósmynda. Í safneigninni eru myndir teknar af atvinnuljósmyndurum og
áhugamönnum sem hafa náð að mynda það sem fyrir
augu ber, atburði og uppákomur, fræga einstaklinga jafnt
og alþýðufólk, venjur, hversdagsleg fyrirbæri og allt það
sem hægt er að ná á mynd. Safnið fær ljósmyndir og
filmur frá einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum,
sem berast í kössum og skjalaskápum og hafa fyrir löngu
fyllt takmarkað geymslurými þess.

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utforin.is w AUÐBREKKA 1, KÓPAVOGI

Síðan

1996

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 896 8242

Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar sé þess óskað

Jóhanna Eiríksdóttir

Alúð

w

Sverrir Einarsson

Virðing

w

Traust

Jón G. Bjarnason

w

Reynsla

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Símar: 565 5892 & 896 8242

Myndavefur safnsins, sem aðgengilegur á heimasíðu
Ljósmyndasafnsins, er lagður til grundvallar sýningargerðinni. Þegar myndir eru sóttar á myndavefinn með
hjálp ákveðinna leitarorða, birtast ófyrirséðar samsetningar ljósmyndaðra augnablika. Hvert þeirra er einstakur
fjársjóður og þau tengjast í gegnum orð við myndaleit.
Sýningin er stef við nýútgefið afmælisrit Ljósmyndasafns
Reykjavíkur, NÆTUR SEM DAGA, en safnið fagnaði 40
ára starfsafmæli sínu árið 2021. Nánari upplýsingar um
sýninguna má finna á vef safnsins.

Ljósmynd - Eggert Claessen / úr safni Soffíu Jónassen Claessen
(1873-1943). Skráningartexti: Um 1900, ungur karlmaður tekur
mynd af sjálfum sér í spegli. Eggert Claessen. Sennilega með
myndavél unnustu sinnar og síðar eiginkonu, Soffíu.

Niðurstöður kosninga - Hverﬁð mitt 2020-2021
Kosning í Hverﬁð mitt fór fram frá 30. september og lauk þann 14. október á hádegi.
Hér má sjá þau verkefni sem hlutu kosningu og munu koma koma til framkvæmda 2022.
• Útiæfingatæki á Klambratún
• Ungbarnarólur
• Fleiri bekki í hverfið
• Útigrill á Klömbrum
• Körfuboltavöllur við Hlíðaskóla
• Stígatenging frá Bólstaðarhlíð að Kringlumýrarbraut
• Hjólaviðgerðastandar í hverfinu
• Almenningsstæði fyrir rafmagnshlaupahjól

Miðborg – valin verkefni

Losum þig við silfurskottur, nagdýr og önnur meindýr.
Meindýravarnir heimila og fyrirtækja á góðu verði.
Meindýraeyðir s. 7763334
Hlíðar – valin verkefni

Auglýsingasími 568 8862

• Endurbæta leik– og dvalarsvæði á Klambratúni
• Fleiri blóm í hverfið
• Umbætur á grenndarstöðvum
• Gróðurbætur við Miklubraut
• Niðurgrafin trampólín á Klambratún
• Trjágróður meðfram Kringlumýrarbraut

• Sérstakir safnkassar fyrir sprautunálar
• Grænt svæði við Frakkastíg (Frakkland)
• Vindheld torg
• Bæta lýsingu í Einarsgarði og Hljómskálagarði
• Endurbæta leikvöll í Hljómskálagarðinum
• Betrumbæta grænt svæði við Snorrabraut
• Útiæfingatæki í Hljómskálagarðinn
• Útiaðstaða við Gömlu spennistöðina
• Skreytum hús með húsum
• Gamaldags götuljós í Miðstrætið
• Fleiri hjólastæði í Miðborginni

Opnunartímar:
Mán-Fim frá kl. 8:00-17:00
Fös frá kl. 8:00-17:00
Lau frá kl. 10:00-14:00
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Þessi gamli góði

Þankar Jónu Rúnu
Dónaskapur í verslunarleiðangri

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

466
1016
www.ektafiskur.is

·     ·

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

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

10189A BLEK - www.blekhonnun.is

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

Nú eru áramótin liðin og nýtt ár tekið við í skugga
faraldurs sem við sjáum ekki enn fyrir endann á. Taugar
margra í samfélaginu eru orðnar þandar enda er fólk
langþreytt á því að lifa með hömlum og í ótta við þessa
veiru. Á svona stundum er nauðsynlegt að við sýnum
hvort öðru tillitssemi og munum að hver og einn er
að berjast við sitt og við vitum aldrei hvað er í gangi í
einkalífi fólks. Ég átti erindi í búð um daginn, sem gerist
nú ekki oft þessa dagana því ég hef haldið mig mikið til
heima til að forðast smit. Þannig vildi til að ég borgaði
með reiðufé og taldi svo í klinki það sem vantaði uppá. Ég
skil að flestir nota kort í dag og ég er óvenjuleg að þessu
leyti. En ég hef ekki lent í því fyrr að starfsmaður á kassa
andvarpi trekk í trekk á meðan ég tel klinkið mitt og segi
svo: ,,Loksins!“ þegar ég rétti honum peninginn. Ég spurði
hann hvort hann væri eitthvað á móti því að fólk borgaði
með pening og hann muldraði svar til baka þannig að ég
skildi ekki orð. Engin afsökunarbeiðni né neitt og ekki
var nein röð á eftir mér af kúnnum að bíða. Ég verð að
viðurkenna að þetta sárnaði mér því skömmu áður hafði
dóttir mín lent í leiðindum í þessari sömu verslun þegar
hún þurfti hjálp við sjálfsafgreiðslukassa og starfsmaður
kom fram við hana eins og hann mætti engan veginn vera
að því að aðstoða og henti vörunum hennar á borðið með
stælum. Ég ákvað að kvarta við verslunarstjóra og biðja
hana um að skerpa aðeins á því við starfsfólkið að sýna
kurteisi því viðskiptavinirnir eru alls konar og fólk getur
verið misviðkvæmt fyrir svona framkomu. Við verðum að
vera góð við hvert annað og reyna að láta þessar þöndu
taugar ekki leiða okkur út í að koma illa fram.
Njósnastarfsemi eða hvað?
Ég hef tekið eftir því að bankarnir eru stöðugt að skerða
þjónustu sína við viðskiptavinina. Opnunartímar eru
styttri en áður og svo hefur faraldurinn auðvitað ollið því
að fólk hefur jafnvel þurft að panta sér tíma til þess að
mega fara inn í útíbúín. Ég skil þetta allt saman, fólk er í
dag með heimabanka og getur sjálft framkvæmt mikið af
því sem þarf í bankamálum. Ég er nú samt þannig að ég
er pínulítið gamaldags og það hefur dóttir mín kannski
fengið í arf því hún fer gjarnan í bankann til gjaldkera.
Núna um áramótin skrapp hún í bankann og til stóð
að taka út nokkuð háa upphæð af pening. Varð henni
nokkuð um það þegar henni var sagt að til þess að taka
yfir ákveðna upphæð í bankanum yrði hún að fylla út

eyðublað með vægast sagt persónulegum spurningum.
Fyrsta var spurt hvaðan peningarnir á reikningnum
hennar kæmu, hvort einhver annar ætti peningana
heldur en hún og svo að lokum, og þarna fannst mér
heldur langt gengið, í hvaða tilgangi hún væri að taka
út peninga! Dóttir mín spurði hvernig stæði á þessum
spurningum og þá voru svörin sú að þetta væri öryggisatriði til að stemma stigu við peningaþvætti og hryðjuverkastarfsemi. Ég velti því fyrir mér hvort að svona
yfirheyrslur séu löglegar? Þurfum við virkilega að gefa
skýringu á því hvaðan peningarnir okkar koma og í hvað
við ætlum að eyða þeim? Ég skil að bankinn þarf að verja
sig og passa upp á að hann sé ekki nýttur í ólögmæta
starfsemi, en gengur þetta ekki heldur langt? Mér finnst
þetta að minnsta kosti mjög óviðkunnanlegt.
Bóndadagurinn
Núna er bóndadagurinn á næsta leyti og ýmislegt kemur
upp í hugann varðandi það. Ein góð vinkona mín sem
man tímana tvenna sagði mér frá því að þegar hún var
barn í Háamúla í Fljótshlíð í gamla daga var þessu öfugt
farið, en þá tíðkaðist að á bóndadaginn væri það bóndans
að gera vel við sín hjú. Gefnar voru góðar máltíðir á
þessum degi í öll mál og bóndinn dekraði við fólkið sitt.
Núna hefur þetta breyst eitthvað en kvenpeningurinn,
þar á meðal ég, erum uppteknar af því að dekra við
guttana í kringum okkur með blómvöndum og konfekti,
eða jafnvel leikhúsmiðum. Bóndadagurinn er því orðinn
minna stress fyrir húsbændur en meira stress fyrir kvenfólkið að gera vel við þá.
Jóna Rúna Kvaran

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090
Í bláma frelsis finnur þreytt sál ró
og fegin hafnar örvita ómi kvíða.
Það er skjól í huga sem auðmjúkur
opnar hjartað og óskar kyrrðar í sátt

Allt svart og sorgum hlaðið hverfur
og sól vonar og unaðar brosir ylrík.
Að sjá gleði í gæskuríkum huga yljar
og gengin spor verða vís og án ótta.

Orna tónar elsku og unaðar í kyrrð
opinberast í fögnuði eldar kærleika.
An kvaða hverfa daggardropar duldir
dimmrauðum roða af sárkaldri kinn.

Það ljós sem lýsir kalda veru gleður
og ský vanmáttar hverfur inní húmið.
Allt svo hlýtt örvar og hvetur andann
sem hugdjafur horfir á friðarsól yls.
Höf. Jóna Rúna

,,Kærleikur trúir á drauma.” JRK

Við erum á Laugavegi 176
PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,
BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN
OG LJÓSMYNDAPRENTUN

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

Þú kemst átoppinn með Eyjabita
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Mikið úrval af plakötum!

Hreinsum allar yﬁrhafnir, treﬂa, húfur og fylgihluti
Lumar þú á herðatrjám?
Við tökum vel á móti þeim og endurnýtum.
Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • haaleiti@bjorg.is • www.facebook.com/efnalauginbjorg • Sími: 553 1380

Auglýsingasími

568 8862

STOFNAÐ 1953

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

SÝRT HVALRENGI
af langreyði, framleitt af Hval hf.
Fæst m.a. á eftirfarandi stöðum á þorranum:

BÓNUS - Um allt land
DEPLA, Kolaportinu, Reykjavík
FISKBÚÐIN SUNDLAUGAVEGI 12, Reykjavík
FISKBÚÐIN TRÖNUHRAUNI 9, Hafnarfjörður
FISKBÚÐIN HAFBERG - Gnoðarvogi 44, Reykjavík
FISKBÚÐIN HÓFGERÐI 30, Kópavogur
FISKBÚÐ HÓLMGEIRS - Þönglabakka 6, Reykjavík
FISKVERSLUN HVERGERÐIS - Breiðamörk 2, Hveragerði
FISK KOMPANÍ – Kjarnargata 2 við bónus, Akureyri
FISKBÚÐIN MOS - Háholti 13-15, Reykjavík
FISKBÚÐ FJALLABYGGÐAR - Aðalgötu 27, Siglufirði
FISKBÚÐ SJÁVARFANGS EHF. - Sindragötu 11, Ísafirði
FISKBÚÐ SUÐURLANDS - Eyrarvegi 59, Selfoss
FISKBÚÐIN VEGAMÓT - Nesvegi 100 - Seltjarnarnes
FISKIKÓNGURINN - Sogavegi 3, Reykjavík
FJARÐARKAUP - Hólshrauni 1b, Hafnarfjörður
GALLERÝ FISKUR - Nethyl 2, Reykjavík
HAFBJÖRG FISKVERSLUN Hjallabrekku 2, Kópavogi
HAFIÐ - Spönginni 13, Reykjavík og Hlíðarsmára 8, Kópavogi

HAGKAUP - Um allt land
HNÝFILL EHF. - Drefingaraðili - Brekkugötu 36, Akureyri
KASSINN – Norðurtanga 1, Ólafsvík
KAUPFÉLAG VESTUR HÚNVETNINGA - Strandgötu 1, Hvammstangi
KJÖRBÚÐIN - Um allt land
KJÖTHÖLLIN – Skipholti 70 og Háaleitisbraut 58-60, Reykjavík
KJÖRBÚÐIN - Um allt land
KRAMBÚÐIN - Um allt land
KRÓNAN - Um allt land
KRÆSINGAR EHF. - Sólbakka 11, Borgarnes
LITLA FISKBÚÐIN - Helluhrauni 16-18, Hafnarfirði
MELABÚÐIN - Hagamel 39, Reykjavík
MÚLAKAFFI - Hallarmúla 1, Reykjavík
NETTÓ - Um allt land
SAH AFURÐIR - Húnarbraut 39, Blönduós
SKAGFIRÐINGABÚÐ - Ártorgi 1, Sauðárkrókur
VILLT OG ALIÐ – Þingskálar 4, Hella
VERSLUNIN EINAR ÓLAFSSON EHF. - Skagabraut 9-11, Akranes
VERSLUNIN RANGÁ - Skipasundi 56, Reykjavík

HVALUR hf.

Reykjavíkurvegi 48 | 220 Hafnarfjörður | Skrifstofa: 555 0565 | Frystihús (pantanasími): 555 0165
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Leikfélag Reykjavíkur 125 ára
Leikfélag Reykjavíkur var stofnað 11.
janúar 1897 í þeim tilgangi að standa
fyrir leiksýningum í Reykjavík og er
því orðið 125 ára gamalt. Leikfélagið er
það elsta á Íslandi sem hefur starfað án
hlés frá stofnun. Félagið rekur Borgarleikhúsið við Listabraut í Reykjavík en
til ársins 1989 starfaði það í Iðnó við
Tjörnina.
Iðnó var reist af Iðnaðarmannafélagi
Reykjavíkur á uppfyllingu út í Tjörnina árið 1896 og tekið í notkun árið
eftir og er það í raun fyrsta húsið á
Íslandi sem var byggt gagngert til
að verða leikhús en áður hafði verið
leikið í Menntaskólanunm, Glasgow,
Fjalakettinum og víðar. Leikfélag
Reykjavíkur hóf starfsemi sína í Iðnó
með frumsýningu á tveimur dönskum
gamanleikjum 18. desember 1897.
Hafði félagið aðsetur í húsinu allt til
ársins 1989, er það flutti í Borgarleikhúsið.
Um miðja síðustu öld munaði minnstu
að LR yrði lagt niður því margir helstu
leikarar félagsins voru ráðnir til starfa
í nýstofnuðu Þjóðleikhúsi og var það
svo mikil blóðtaka fyrir félagið að upp
komu raddir um að hætta leikhúsrekstri í Iðnó því ekki væri hægt að
halda úti tveimur leikhúsum í Reykjavík. Unga fólkið í leikfélaginu var þó
ekki á því að hætta heldur reif upp
starfsemina og brátt var Iðnó orðið of
lítið og á síðari hluta sjöunda áratugarins fékk félagið inni í Tjarnarbíói
auk þess sem það stóð fyrir miðnætursýningum í Austurbæjarbíói undir
kjörorðinu “Við byggjum leikhús” en
tilgangur þeirra skemmtana var að
safna fé til að byggja nýtt borgarleikhús.
Þegar Leikfélag Reykjarvíkur fluttist
Borgarleikhúsið árið 1989 var allt
óráðið um framtíð Iðnós. Húsið var
friðað í A flokki árið 1991 en framtíð
þess var að öðru leyti óviss. En á

sérstökum hátíðarfundi við vígslu
ráðhússins 1992 samþykkti borgarstjórn að kaupa Iðnó í félagi við nokkra
aðila og gera húsið upp. Hófst hönnunarvinna árið eftir og var ákveðið að
færa húsið sem næst upprunalegu horfi
og í husinu skyldi bæði rekin veitingasala og leikstarfsemi.
Arkitektar hins nýja Borgarleikhúss
sem reis í Kringlumýrinni voru þeir
Guðmundur Kr. Guðmundsson, Ólafur
Sigurðsson og Þorsteinn Gunnarsson
og voru teikningar þeirra samþykktar
af borgaryfirvöldum og L.R. í ágúst
1975 og 1976 settist Birgir Ísleifur
Gunnarsson borgarstjóri upp í stórvirka vélskóflu og gróf fyrstu skóflustungu. Borgarleikhúsið var þó ekki tilbúið til afhendingar fyrr en síðsumars
1989 og voru L.R. afhent lyklavöldin
að húsinu 3. sept. 1989. Það var opnað
með hátíðlegri viðhöfn dagana 20.
-22. október og voru við það tækifæri
frumsýndar tvær nýjar leikgerðir á
sögum Halldórs Laxness, Ljósi heimsins (Litla svið) og Höll sumarlandsins
(Stóra svið).
Borgarleikhúsið er eitt stærsta og
best búna leikhús landsins, 10.400
fermetrar að stærð. Það er byggt úr
steinsteypu með miklu, álklæddu þaki.
Áhorfendasalir voru í upphafi aðeins
tveir, sá stærri rúmar 520 manns í
sæti og sá minni allt að 270 manns, að
hluta á svölum umhverfis. Stóra sviðið
er 20,8 m á breidd og 15,5 m á dýpt;
við breiddina bætast tvö hliðarsvið, við
dýptina bogadregið forsvið og baksvið.
Á framsviðinu er lyfta með hljómsveitargryfju sem rúmar 55 hljóðfæraleikara og ofan við sviðið vökvaknúið
sviðsráakerfi. Í október 2001 var þriðja
salnum bætt við, Nýja sviðinu og er
þar leikið á sléttu gólfi frammi fyrir
upphækkuðum sætum.
Heimild: Vefur Leikminjasafns Íslands
– leikminjasafn.is

Íbúafundur borgarstjóra
í Hlíðum
Borgarstjóri býður til opins íbúafundar
miðvikudaginn 2. febrúar kl. 20:00
fyrir íbúa í Hlíðum.
Á fundinum kynnir borgarstjóri það sem
er efst á baugi í hverﬁnu og mun eiga
samtal við íbúa um framtíð hverﬁsins.
Íbúar geta sent fyrirspurnir á netfangið
ibuafundir@reykjavik.is eða sett á
upplýsingasíðu fundarins.

Fundinum verður streymt á
reykjavik.is/ibuafundir

Dagskrá íbúafundar
Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri
Hlíðar
Stefán Pálsson
íbúí í Hlíðum
Sögulegt hverﬁ með hlýtt hjarta

Ævar Harðarsson
arkitekt og deildarstjóri hverﬁsskipulags
Samráð við gerð hverﬁsskipulags fyrir
Hlíðar
Helga Bragadóttir
ráðgjaﬁ
Helstu vinnutillögur í hverﬁsskipulagi fyrir
Hlíðar
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Carl Boutard og Ásmundur Sveinsson: Gróður jarðar
Nú stendur yfir í Ásmundarsafni við
Sigtún sýning á verkum Carls Boutard og
Ásmundar Sveinssonar og stendur hún til
6. febrúar.

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

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Í náttúrunni er að finna ótal dæmi um
undraverða hönnun, þar sem form ráðast
af samspili reglu, endurtekninga og
frávika. Listamaðurinn Carl Boutard beinir
sjónum að þessum þáttum á sýningu
hans og Ámundar. Höggmyndalist Carls
hefur þróast út frá ástríðu listamannsins
fyrir umhverfinu, bæði manngerðu og
náttúrulegu. Verk hans eru gjarnan
unnin í samhengi við almannarými og
þau endurspegla tengsl á milli manns,
náttúru og menningar. Carl lýsir sér sem
„hefðbundnum myndhöggvara“ með
tilvísun í áherslu sína á efni og form og þá
virkni verkanna að þau taka breytingum
eftir því frá hvaða sjónarhorni horft er á
þau. Verkin kunna að virðast óhlutbundin
en þau eru iðulega dregin af náttúrulegum formum sem finna má agnarsmá í
jurtaríkinu eða gríðarstór í himingeiminum.
Fjölmargt í listsköpun Carls Boutard á
sér samsvörun í ævistarfi Ásmundar
Sveinssonar. Það er spennandi að sjá
verk þessara myndhöggvara ólíkra tíma
kallast á. Gestir öðlast nýja sýn á arfleifð
hins gamalkunna og ástsæla listamanns
í gegnum linsu samtímans – í hinu
fallega umhverfi sem Ásmundarsafn og
garðurinn í kring móta. Carl speglar nýjar
höggmyndir sínar í verkum frá ýmsum
tímum á ferli Ásmundar. Hann dregur
fram til samtals þau verk sem sýna
áhuga Ásmundar á tengslum manns
og náttúru. Oft á tíðum persónugerði
Ásmundur náttúruna í mannsmyndum
eða hálf-abstrakt fígúrum og eins færði
hann ýmis náttúruöfl í óhlutbundin form.

Sýningin dregur heiti sitt af tréskúlptúr,
Gróðri jarðar frá 1945, þar sem náttúran
er í gervi konu en um leið eru formin
eins og tré eða jurtir sem teygja sig úr
jarðveginum upp til himins.
Carl Boutard er fæddur 1975 í Kiruna,
Svíþjóð og stundaði nám við Malmö
Art Academy og Listaháskóla Íslands
í Reykjavík. Auk þess hefur hann
lært arkitektúr við Konunglegu tækniháskólann í Stokkhólmi. Verk Boutards
hafa verið sýnd í Listasafni Malmö, Lunds
Konsthall, Sven-Harrys konstmuseum,

Artipelag, Bonniers Konsthall og Centre
Culturel Suédois í París. Boutard hlaut
ISCP-styrkinn í New York árið 2015 og
meðal verka hans í almannarými eru
skúlptúrar í Stokkhólmi, Uppsölum, Karlstad, Lundi í Svíþjóð sem og í Heidenheim,
Þýskalandi. Hann á verk í söfnunum í
Malmö Art Museum, Public Art Agency
Sweden og Skissernas Museum Museum of Artistic Process and Public Art
í Lundi. Carl er lektor við myndlistardeild
Listaháskóla Íslands.
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Rangá 90 ára
Kaupmaðurinn á horninu

Mjólkurbúðin er til vinstri og verslunin Rangá til hægri á myndinni

Jón Jónsson og dætur hans sáu um rekstur Rangár í Skipasundi frá 1948

Hollur
og þjóðlegur
skyndibitti

Verslunin Rangá í Skipasundi er elsta
starfandi matvöruverslun í Reykjavík,
stofnuð árið 1931 af Jóni Jónssyni frá
Ekru á Rangárvöllum. Verslunin var
fyrst um sinn rekin á Hverfisgötu 71 en
fluttist árið 1948 í Skipasund 56 og varð
þar með fyrsta matvöruverslunin í Langholtinu þar sem hún hefur verið til húsa
síðan. Jón rak verslunina ásamt dætrum
sínum en að honum látnum tóku þær
alfarið við rekstrinum. Þórunn sá um
mjólkurbúðina sem hafði þá sérinngang
en Jónína (Nína) og Guðbjörg (Bagga)

sáu um nýlenduvöruverslunina.
Agnar Árnason kaupfélagsstjóri Kaupfélags Arnfirðinga frá Selárdal í Arnarfirði keypti Verslunina Rangá árið 1971
ásamt Sigrúnu Magnúsdóttur. Saman
breyttu þau henni í sjálfsafgreiðslubúð
með mjólkursölu og þannig varð Rangá
fyrsta verslunin sem fékk að selja mjólk
og mjólkurvörur inni í eigin verslun.
Fram að því hafði Mjólkursamsalan
rekið sínar eigin verslanir í hverju hverfi
þ.á.m. í Skipasundi 56 við hliðina á
Rangá.

Agnar Árnson keypti svo verslunina árið 1971

Blótum Þorrann,
etum svið

Hreint lostæti
út íslenskri náttúru
Gamla góða bragðið

Hausarnir frá Fjallalambi eru sviðnir með kósangasi
en ekki logsuðutækjum.
Þessi gamla aðferð tryggir gamla góða sviðabragðið.
Sviðin eru fullhreinsuð og því sett beint í pottinn.

Skipasundi 56 - 104 Reykjavík - S: 553 3402
www.versluninranga.is
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Rangá - Tíð kaupfélagsstjórans
Árið 1984 keyptu þau Agnar og
Sigrún Kjartansbúð sem var í
Efstasundi 27 og voru búðirnar svo
sameinaðar átta árum síðar um leið
og verslunin stækkaði. Saman ráku
þau Rangá í 20 ár þangað til Sigrún
dró sig út úr rekstrinum. Sigrún hafði
þá verið varaþingmaður Reykvíkinga fyrir Framsóknarflokkinn og
varð seinna m.a. umhverfis- og
auðlindaráðherra og þingsflokksformaður Framsóknarflokksins.

þetta hefðbundna eins og hamborgarhrygg og ýmsar steikur.
Hvað með Þorláksmessuskötuna?
Ég er með frystan fisk frá Sindra. Þetta
er lítil fiskverkun og það er sjómaður
sem á hana. Hann er með eigin bát og
fiskar bara fyrir sig. Ég fæ fiskinn alveg
glænýjan frá honum. Þeir flaka hann
úti á sjó og frysta strax svo hann heldur
ferska bragðinu. Ég hef verið með skötu
frá þeim, gellur, saltfisk og reyktan fisk.
Þetta er mjög fín vara.

Blaðamaður frá hverfisblaðinu leit við
hjá Agnari í desember 2007 og spurði
hann hvort jólin væru frábrugðin öðrum
tíma í búðinni

Í tilefni af 80 ára afmæli Rangár 2011
komum við og tókum Kristbjörgu kaupmann tali hún hafði tekið við rekstrinum ári áður af Agnari pabba sínum.

Það er allt öðruvísi sala og traffík fyrir
jólin, segir Agnar, það fer meira af
gjafavöru og kjöti. Hólsfjallahangikjötið
hefur verið mjög vinsælt hjá okkur og
selst vel fyrir jólin. Þeir hafa náð góðum
tökum á hangikjötinu, það er bragðgott
hjá þeim og svo hefur dilkakjötið að
norðan skorið sig úr vegna gæðanna. Ég
hef verið eingöngu með það og það hefur
líkað mjög vel. Svo hef ég verið með

Talið barst að gamla tímanum og
hvernig það hefði verið að alast upp í
hverfisverslun eins og Rangá.

vinna í búðinni. Þá var opið tvö kvöld í
viku til tíu og þá hjálpuðum við pabba
og svo unnum við á laugardögum. Fyrst
var bara opið kl. 9-12 á laugardögum
og svo smálengdist það og svo fórum við
út í það þegar búðin var sextug að hafa
opið frá 10-10 alla daga og þannig er
það enn. Já þetta er fjölskyldufyrirtæki,
ég á líka tvo stóra stráka sem báðir hafa
unnið í búðinni.
Bjarni Þór Logason og Rakel Ólafsdóttir tóku við rekstrinum 2019 og
eru þau því þriðja fjölskyldan til að
taka við rekstrinum í 90 ára sögu
verslunarinnar.

Við systkynin fengum að vinna hérna
og við máttum fara á kassann þegar við
náðum upp í hann. Þegar ég var orðin
átta ára þá náði ég upp og fékk að byrja.
Ég var náttúrulega alveg óskaplega
stolt því það var merkur áfangi að fá að

Agnar Árnason og Sigrún Magnúsdóttir

Bjarni kaupmaður horﬁr í spegilinn góða

Viðskiptavinir og hverﬁsbúar mættu á gamlársgleði Rangár tónleika Geirs Ólafssonar.

Geir Ólafsson söng fyrir viðstadda á gamlárstónleikunum sínum við Rangá sem endranær.

Jón Gnarr í hlutverki Georgs Bjarnfreðarsonar í speglinum
en hann var hæstráðandi versluninni í einn sólarhring árið 2018

78%

HEILKORNA

Hollustan fylgir þér
allan daginn
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Rangá - Nýi eigandinn
og við fengum jólasvein til að mæta
á svæðið og það var rosastemming.
Það mættu um 200 manns og fengu
sér kakó og sumir eitthvað sterkara
útí.
Eru hverfisbúar alltaf jafn
ánægðir með þessa verslun?
Já þetta rúllar ágætlega, mikið
af fastakúnnum og fólk kemur í
reddingar og minni innkaup hingað,
að sækja mjólk, brauð og grænmeti
og nammi og snakk á kvöldin en við
höfum opið til tíu.
Það er ótrúlega mikið úrval í
versluninni miðað við stærð
búðarinnar.
Bjarni og Magnhildur Friðriksdóttir ekkja Agnars. Alltaf líf og fjör

Við hittum Bjarna og byrjuðum á að
spyrja hann hvernig haldið var upp á
afmælið en það var 1. nóvember sl.
Við héldum svaka veislu, segir Bjarni,
það voru kaffi og kökur að aðrar
veitingar og það kom fullt af fólki og

fagnaði með okkur og við erum þakklát fyrir að fólk skyldi gefa sér tíma í
það. En stærsti viðburðurinn okkar
eru tónleikarnir á gamlársdag en þá
kemur Geir Ólafs og syngur. Hann
bjó hérna í götunni og hann kemur
og syngur og tekur ekkert fyrir það

Já það fer ekki á milli mála að það er
dálítið troðið hérna. Agnar sem rak
Rangá áður var fyrrum kaupfélagsstjóri og kaupfélagsandinn kom með
honum, það átti allt að vera til. Við
erum ekki lengur með þrjár tegundir
af sítrónupressum en reynum að
vera með flest sem fólk þarf til
daglegra nota. Fólk sækir líka í sviðin
hjá okkur, það er lygilegt magn sem
við seljum af þeim en þau eru handsviðin með gamla laginu.
Nú er þorrinn að byrja, bjóðið
þið upp á eitthvað fleira en
sviðin?
Við höfum alltaf verið með gott
úrval af þorramat og það er ákveðinn
hópur sem sækir hann til okkar. Við
höfum líka verið með harðfiskinn
frá Finnboga á Ísafirði og hákarl frá
Vopnafirði og fólk sækir mest í það
en annars erum við með hefðbundið
úrval.
Hvernig komið þið undan covid?

Forsíðu mynd birt í apríl 2010 með yﬁrskriftinni Kynsljóðaskipti
en næsta blað kom út mánuði síðar og þá hafði Agnar látist síðan myndin var birt .

Þó nokkrir viðskiptavinir hringdu og vildu kaupa trog með
Þorrakræsingum eftir að þessi mynd birtist í hverﬁsblaðinu

Til að byrja með hafði covid fín
áhrif á söluna því fólk var að forðast
stórmarkaðina en langtímaáhrifin
eru þau að covid er ekki að fara vel
með okkur.

Hjónin Kristbjörg Angnarsdóttir og Konráð Sveinsson tóku við
rekstrinum í janúar 2010
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Georgskjör í Skipasundi

Höfðabakka 3
Kringlan, 3. hæð

VR lét framleiða fimm auglýsingar um
verslunina Georgskjör og var leikmyndin verslunin Rangá í Skipasundi.
María Dögg Nelson og Jón Gnarr, sem
Georg Bjarnfreðarson úr Vaktarseríunum, fóru með aðalhlutverkin. Auglýsingarnar voru ákveðið innlegg í kjarasamningaviðræður og þó þær séu settar
fram á spaugilegan hátt má áhorfendum
vera ljóst að þeim fylgir alltaf ákveðin
alvara. Í þeim sést afgreiðslustúlka reyna
semja við Georg um kaup og kjör og
launahækkun og fjallað er um aðstæður
á vinnustað og ýmis réttindi launafólks.
Í ljós kemur að gamli kommúnistinn er
ekki sérstaklega bóngóður eða vinveittur
hinum vinnandi stéttum þegar óskirnar
snúast um pyngju hans eða geta valdið
óþarfa fyrirhöfn að hans mati.
VR leigði Rángá til upptöku á auglýsingunni en þar á bæ hafði fólk frétt að þar
hefðu oft verið teknar upp stuttmyndir.
Upptökurnar tóku heilan sólarhring
og viðskiptavinum Rangár var nokkuð
brugðið þegar nafni verslunarinnar hafði
verið breytt í Georgskjör og héldu að um
eigendaskipti væri að ræða.

Hárgreiðslu- og rakarastofa
Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

María Dögg Nelson og Jón Gnarr, sem Georg Bjarnfreðarson
úr Vaktarseríunum, fóru með aðalhlutverkin.

Tveir jafngamlir
Flest ungabörn á Íslandi hafa soﬁð undir
sæng frá Dún og Fiður síðan 1959.

Magnús V Pétursson fyrrverandi milliríkjadómari
ásamt Bjarnólﬁ Lárussyni formanni aðalstjórnar Þróttar

Milliríkjadómarinn fyrrverandi Maggi P er eins og
mörgum er kunnugt einn af stofnendum Þróttar.
Það er til skemmtileg saga af honum og bróður hans
Gunna P sem gerðist þegar þeir voru litlir gaurar. Ekki
vildi betur en svo að Gunni var eitthvað lasinn og því
færði móðir þeirra honum maltflösku, enda segir sagan
að maltið hressi, bæti og kæti. Maggi fékk hinsvegar
flösku af Sítrón og var ekki skemmt og varð
á orði: ,,Mikið er dekrað við þennan dreng”. En reikningurinn frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar var skrifaður út fyrir verslunina Rangá 31.desember 1932, en
einmitt þá um kvöldið fæddist Magnús V. Pétursson og
var gerður heiðursfélagi Knattspyrnufélagsins Þróttar
á síðasta degi nýliðins árs, þá 89 ára gamall. Já, mörgum Íslendingnum hefur þótt maltölið gott enda hefur
það gengið í landann lengur en eina öld, eða síðan 1913.

dunogfidur.is
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MINNISSTÆTT FÓLK - Fjalla-Eyvindur og Halla
Þegar ég hugsa til ungdómsára
minna þegar ég eyddi drjúgum hluta
tíma míns á bókasafninu, þá rekur
mig í minni sagan af þeim Höllu og
Eyvindi. Þau hafa í tímans rás orðið
að eins konar þjóðsögu enda var
lífsbarátta þeirra með einsdæmum
sérstök og hörð. Eyvindur og
Halla voru þekktustu útilegumenn
landsins og bjuggu árum saman
fjarri öllu mannlegu samfélagi upp í
óbyggðum við hrikalegar aðstæður
sem þeim tókst samt sem áður að
lifa af. Þau hafa orðið mönnum
innblástur að ritverkum og leikritum, enda er saga þeirra með
ólíkindum og líkist á köflum frekar
skáldskap en raunveruleika. Það er
til mikið af þjóðsagnaefni um þau
en líka sögulegar heimildir því þau
voru svo sannarlega ekki skáldaðar
persónur heldur raunverulegt fólk
sem lifði á tímum þar sem illa var
farið með almúgann og fátæka
fólkið hér á landi þar sem fólk bjó
við frumstæðar aðstæður. Jóhann
Sigurjónsson skrifaði leikverk með
þau sem aðalpersónur sem heitir
Fjalla-Eyvindur: Leikrit í fjórum
þáttum og hefur það verið sett á svið
víða og meira að segja var gerð eftir
því kvikmynd árið 1918 sem sænski
leikstjórinn Victor Sjöström bar
ábyrgð á. Eins hafa sjómenn gjarnan
sagt þegar kjötsúpa er á boðstólum:
Nú, það eru bara Eyvindur og Halla!
Sem er væntanlega tilvísun í sauðakjötið (eða sauðaþjófnaðinn) sem
þau lifðu á. Ég ætla því að leyfa mér
að kafa örlítið í sögu þeirra skötuhjúa, eða öllu heldur rifja hana upp.
Uppruninn
Eyvindur var Jónsson og fæddur
árið 1714 og lést 1783. Fjalla-Eyvindur, eins og hann var gjarnan
kallaður, er grafinn á Hrafnsfjarðareyri í Hrafnsfirði í Jökulfjörðum og
þar stendur ritað á legstein hans:
Hér liggur Fjalla Eivindur Jónsson.
Hann er auðvitað þekktasti útilegumaður Íslandssögunnar en hann
fæddist í Hlíð í Hrunamannahreppi í Árnessýslu þar sem foreldrar hans voru Jón Jónsson
bóndi og Ragnheiður Eyvindsdóttir
húsfreyja. Halla var líka Jónsdóttir
og fædd í Súgandafirði um 1720 en
hún andaðist árið 1792 og hvílir í
ómerktri gröf á Stað í Grunnavík.
Það er nokkuð flókið að lesa í gegnum heimildir um þau vegna þess að
þeim ber ekki alveg öllum saman um
sum atriði. Eitt er þó víst að þegar
Eyvindur sest að hjá Höllu var hún
ekkja í Miðvík í Aðalvík og átti fyrir
börn. Eyvindur átti líka fyrir einn

þá líklegast að gerast hreppsómagar
einhvers staðar og vera uppá náð og
miskunn annarra háð. Munaðarlaus
börn á Íslandi fengu mjög oft afar
slæma meðferð og atlæti á þeim
fósturheimilum sem tóku við þeim.
Ég held því að við verðum að virða
þær ákvarðanir sem hún tók og
gera ráð fyrir því að þær hafi verið
gerðar frekar af umhyggju heldur en
grimmd.

Róbert Arnﬁnnsson og Inga Þórðardóttir sem Fjalla-Eyvindur og Halla í uppsetningu Þjóðleikhússins á leikritinu Fjalla- Eyvindur árið 1950
- Ljósmynd.: Vignir

son. Ástæður þess að þau leggjast
út eru auðvitað að þau komust í
kast við lögin en ég vil benda á að
18.öldin á Íslandi var einstaklega
erfið. Það voru miklir vetrarkuldar
og fólk hreinlega svalt og dó úr
kulda í stórum stíl. Svo þurfti ekki
mikið til þess að vera stimplaður
sem glæpamaður, í sumum tilvikum
aðeins orðróm. Fólk átti oft ekki
annarra kosta völ en að taka sauð
eða hross annarra ófrjálsri hendi til
þess eins að lifa af, en miskunnarleysi yfirvalda var algjört gagnvart
þessu aumingjans fólki.
Svakalegar mannlýsingar
Þeim tókst oftast að stinga af
yfirvöld og ráðamenn en ég held að
valdhafar Íslands á þessum tíma hafi
stýrst af hroka og algjöru skilningsleysi gagnvart þeim sem minna máttu sín og lifðu í fátækt. Þau sættu sig
ekki við þá meðferð sem beið þeirra
og óréttlæti þannig að þau völdu að
reyna að komast af á eigin forsendum og lögðust út. En hvað dró þau
út í útileguna? Upphaflega er Halla
semsagt ekkja, um það bil sex árum
yngri en Eyvindur og átti hún börn.
Lýsingarnar á henni sem ég hef
lesið eru all svakalegar og frekar

neikvæðar. Hún á að hafa verið
ólagleg, sérlunduð og harðneskjuleg.
Hún brúkaði neftóbak af miklum
krafti og harðneitaði að stíga inn
fyrir kirkjunnar dyr þegar messað
var, heldur stóð úti á tröppunum.
Hún var þar að auki ólæs og óskrifandi. Hún var lágvaxinn, dökkleit og
hvöss á brún og brá. Þessar lýsingar
bera ef til vill vott um einhvers
konar fordóma gagnvart henni og
þær eru sláandi ólíkar lýsingunum
á Eyvindi. Hann var hávaxinn og
herðabreiður, ljós yfirlitum og með
axlasítt hár. Myndarlegur og mildur
í viðmóti og mikill sundmaður, veiðimaður og ekki síst góður í leikfimi.
Hann varð auðvitað á öllum sínum
árum í útlegð gríðarlega kunnugur
landinu og náttúrunni. Hann kunni
skil á stokkum og steinum og allar
leiðir um óbyggðir.
Kona í grimmum heimi
Ég velti því fyrir mér hvort að þessar
hrikalegu lýsingar á Höllum séu ekki
litaðar einhvers konar kvenfyrirlitningu og oft finnst mér hún vera
dæmd mun harðar heldur en Eyvindur. Þegar þau komast í vandræði
og þurfa að flýja þurfti hún að skilja
börn eftir en ein dóttir hennar,

Guðrún, fylgdi þeim þó í útlegð
þótt hún færi 12 ára gömul í fóstur
annað. Höllu er gjarnan lýst sem
einhvers konar frenju sem fargaði
sínum eigin börnum ítrekað. Það er
rétt að þau Eyvindur áttu eitthvað
af börnum í útlegðinni og segir
sagan að hann hafi ekki haft kjark til
þess að vera viðstaddur þegar Halla
deyddi sum þeirra. Frægt er þegar
þau voru við það að komast undir
manna hendur og Halla kastaði lítilli
dóttur þeirra sem komin var á annað
ár, fram af björgum frekar heldur en
að láta ná sér. Þennan barnsmissi
tók Eyvindur víst gríðarlega nærri
sér. Fyrir nútímamanninn virðist
þetta ólýsanlega grimmdarlegt
og óhugsandi að móðir geti borið
börnin sín út eða deytt þau á annan
hátt. En við lifum í allt öðrum
veruleika en þetta fólk. Þarna voru
engar getnaðarvarnir og lítið val
um hvort getnaður ætti sér stað eða
ekki. Hún og Eyvindur bjuggu við
harðneskjulegar og stórhættulegar
aðstæður í óbyggðum sem í raun
voru ósamrýmanlegar hvers konar
barnauppeldi. Eins hefur Halla
eflaust verið meira en meðvituð um
hvað yrði um börnin hennar ef þau
yrðu tekin af henni, en fyrir þeim lá

Af hverju útlegð?
Það ber ekki alveg saman öllum
heimildum um af hverju þau Halla
og Eyvindur leggjast út og á flótta
undan yfirvöldum. Hann sest að hjá
henni á búi hennar þar sem hún er
ekkja en sagan segir að hún hafi átt
í sambandi við annan mann sem
kallaður var Arnes og með honum
hafi hún drekkt ungum pilti undir
ís. Þar með þurftu þau að flýja og á
Eyvindur að hafa goldið þess að vera
í slagtogi við þetta glæpakvendi.
Ég bendi nú á að hann hafði þegar
þarna var komið við sögu, þegar
orðið uppvís að þjófnaði þannig að
ég tek þessu með ákveðnum fyrirvara. Halla vildi brenna bæinn sinn
og skildi börn sín eftir en þau flýja
til fjalla og verða næstu tuttugu árin
í útlegð. Fyrstu árin var Arnes með
þeim í útlegðinni og annar maður
er Abraham hét, og sköpuðu þeir
Eyvindur sér nokkuð slæmt orðspor
með því að ræna sauðum og öðrum
nauðsynjum til að lifa af. Að lokum
komast yfirvöld og bændur á spor
þeirra, finna samanstað þeirra og ná
bæði Abraham og Höllu. Eyvindur
og Arnes komust hinsvegar undan,
sá fyrrnefndi á handahlaupum, en
sagan segir að hann hafi verið svo
fær í því að ferðast um á handahlaupum að jafnvel hestar höfðu
ekki í við hann, hraðinn var svo
mikill. Ekki fór betur en svo að aumingja Abraham var hengdur og þótti
mönnum ástæða til þess að yrkja um
hann níðvísu. Halla náði að lokum
sleppa og komast aftur til fjalla. Eftir
tuttugu ár í útlegð urðu þau skötuhjúin friðhelg og segir ein sagan að
þau hafi snúið aftur þaðan sem þau
höfðu upprunalega strokið af Vestfjörðum og búið þar til æviloka. En
þetta stangast á við aðrar heimildir
og til er dramatísk frásögn af því
hvernig Halla hafi snúið aftur til fjalla til að deyja. Hvort heldur sem
er rétt, þá voru þau Fjalla-Eyvindur
og Halla stórmerkilegir einstaklingar.
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com
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Tveir nýir leikskólar

- Viltu taka þátt í að móta skólann frá upphafi?
Við leitum að kraftmiklu, skapandi og
metnaðarfullu fólki til að slást í för með
okkur og móta starfið í skólunum tveimur,
við Eggertsgötu og Nauthólsveg.

Fríðindi:
• Sundkort

•

Menningarkort

• Afsláttur á dvalargjaldi

•

Heilsustyrkur

• Samgöngustyrkur

•

Frír hádegismatur

• Forgangur í leikskóla

Ævintýraborgirnar eru leikskólar miðsvæðis
í borginni. Í þeim verður góður aðbúnaður fyrir
börn og starfsfólk. Frábær starfsmannaaðstaða,
nægt rými og 36 stunda vinnuvika.

Nánari upplýsingar um störfin og
ævintýraborgirnar á reykjavik.is/storf
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Að taka mynd af tóminu
Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður

stöpull rétt hjá, mig vantaði stöpul
og það vildi svo til að hann var
þarna, það var mjög fyndið. Þetta
var svakalegt bauk í nokkra daga,
í geggjuðu veðri í júní og ég notaði
langa linsu til að fá hreinan himinn
á bakvið og hann er ágætis mótvægi
við þessa eyðileggingu, þessa hörmung sem liggur í þessu.

Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður hefur haldið á fjórða tug
einkasýninga og tekið þátt i fjölmörgum samsýningum og vakti
nýlega athygli fyrir ljósmyndaverk
á auglýsingastöndum borgarinnar. Hann er einnig með sýningu í
Hverfisgalleríi við Hverfisgötu og
við báðum hann að segja okkur frá
henni.
Ég kalla verkin á sýningunni Recondestruction eða Tjónverk, segir
Hrafnkell, en þau urðu til á Siglufirði
síðasta sumar en þar hafði ég vinnustofu í Herhúsinu. Ég gekk fram
á brak úr gömlum skíðaskála sem
varð fyrir snjóflóði og splundraðist
og heillaðist af litum og formum.
Maður skynjaði kraftinn á bak við
eyðilegginguna og mér fannst eins
og krafturinn héldi áfram í gegnum
mig, ég var bara heltekinn og fór í
ham og smíðaði verk úr brakinu sem
líkist augnabliki eyðileggingarinnar,
einskonar sprengingu. Þetta er því
endurbyggð eyðilegging þannig að
ég blanda saman eyðileggingunni og
sköpuninni í eitt.
Ég gerði skúlptúrinn með það í huga
að taka af honum myndir og er því
að vinna þrívíðan skúlptúr fyrir
tvívíðan myndflöt. Ég hugaði að
myndbyggingunni þegar ég var að
gera skúlptúrinn og það vildi svo
heppilega til að þarna var steyptur

Það er dálítið fyndið þegar maður
hugsar til baka og uppgötvar að
þarna hafi verið vísir að einhverju
því þegar ég var um sjö ára aldur
þá hélt ég myndlistarsýningu. Ég
krotaði á gömul múrbrot og raðaði
þeim upp í móann á Þingvöllum þar
sem við vorum með sumarbústað. Í
næsta bústað bjó vinafólk mömmu,
Tommi og Gerður og sonur þeirra
er Magnús Tómasson myndlistarmaður en það var yngri systir hans
sem var með mér í þessu þannig að
hugmyndin kom svolítið þaðan. Ég
hafði mikinn áhuga á myndlistarsýningum þegar ég var lítill og það
skemmilegasta sem ég gerði var að
fara á Árbæjarsafnið. En ég hafði
engan áhuga á fótbolta.

Þessi stíll er ekki ólíkur búningum sem þið Stefán Jónsson og
Óskar Jónasson hafið verið að
gera úr ýmsum efnum og birta
myndir af.
Það er alveg rétt, það er tenging
þarna á milli. Þeir voru gerðir úr dóti
sem við fundum í fjöru í Bolungavík
á Ströndum og það er svipað að
því leyti að þetta er einhver tribal
stemming, einhverjir tótemar.

Fórstu svo í Myndlista og
handíðaskólann?

Varstu ungur þegar þú fórst að
sýna áhuga á listum, fékkstu
listrænt uppeldi?
Nei það var ekki beint þannig, eiginlega langt frá því þó mamma hafi
kannski haft smá tilhneigingu í
þessa átt án þess að hafa gert eitthvað markvisst úr því. Það var þó
einhver innblástur frá henni til
staðar því hún var mjög nýtin og
var oft að búa eitthvað til úr gömlu
dóti en hún er nú 99 ára gömul á
Hrafnistu.

Hrafnkell á sýningu sinni í Hverfisgalleríi

Já 1982, ég hafði verið í Bandaríkjunum einn vetur í bandarískum High
School og tók myndlist þar, þá var
ég byrjaður að stefna á þetta. Óskar
vinur minn hafði byrjað ári á undan
mér í skólanum en við höfðum verið
vinir frá því við vorum fimmtán. Ég
byrjaði snemma að stefna að þessu
og vissi að mig langaði til að gera
þetta, ég fór í fornámið og sótti svo
um í Nýlistadeildinni. Okkur var
sagt að það væri búið að leggja hana
niður en hún var eiginlega endurreist fyrir okkur þrjá sem komu inn

Pantaðu á netinu á

castello.is

eða í síma 577 3333

TILBOÐ!

Heimsendingartilboð 15” pizza með 2 áleggjum,
stór skammtur af brauðstöngum og 2l gos kr. 4.790

Hádegistilboð 9” pizza með 3 áleggjum
og coke dós kr. 1.690

Stór pizza með 2 áleggjum kr. 2.990

Fjölskyldutilboð Stór pizza með 2 áleggjum,
miðstærð af hvítlauksbrauði, stór skammtur
af brauðstöngum og 2l gos kr. 4.980

Hádegistiboð 12”pizza með 3 áleggjum
og coke í dós kr. 1.990

Heimsendingartilboð 12” pizza með 2 áleggjum,
lítill skammtur af braustöngum og 2l gos kr. 3.990

Stór pizza af matseðli og stór margarita
eða hvítlauksbrauð kr. 4.890

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu
Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13
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á þessum tíma.

Skúlptúr eftir Hrafnkel

Við stofnuðum hljómsveitina Oxmá 1981 og það
varð heilmikið verkefni fyrir okkur meðan við
vorum í Mynd og hand. Við tókum upp tónlist,
gerðum kvikmyndir og settum upp leiksýninguna
Oxtor í svartholi sem var stórkostlegt ævintýri
en þar lék hljómsveitin stórt hlutverk. Við vorum
dálitið innblásnir af síðustu árum Elvis Presley og
Las Vegas en þar var hvítt stórt svið og svolítið
degenerað rokk. Ég man líka eftir tónlist sem við
bjuggum til og kölluðum sýrudiskó og það var
algjörlega forveri acid house tónlistar.
Þú varst söngvari í Oxmá, hafðirðu engan
áhuga á að gera eitthvað í tónlist?
Nei ég hafði engan áhuga á því og vissi það alveg.
Mig langaði bara út úr þessu 1986 og gera bara
myndlist.
Hvað fórstu að gera þegar þú útskrifaðist úr
Myndlistaskólanum.
Þá fór ég til Hollands. Það leið einn vetur því ég féll
í listasögu og þurfti að sækja tíma hérna og ég var
líka í Grafíkdeildinni að hluta til. Ég sótti um nokkra
skóla, í London, Amsterdam og Maastricht í Jan
van Eyck Academy og byrjaði þar haustið 1988. Þar
var manni kastað í djúpu laugina því ég hafði ekki
hugmynd um hvað ég vildi gera, var mjög týndur
en mér fannst það mikil ábyrgð og stórt verkefni að
takast á við. Það var svo mikil alvara í þessu og ég
var kominn með svo flott stúdíó og í raun var þetta
skóli á mastersstigi svo ég hefði getað notað meiri
undirbúning fyrir það og meiri reynslu. Eftir á að
hyggja var það mjög sterkt hvernig ég byrjaði að
pæla þarna og hef haldið áfram síðan.
Ég sýndi í Slunkaríki á Ísafirði 1987 og svo hélt ég
einkasýningu í Gallerí 11 sem Hannes Lárusson rak
á Skólavörðustígnum en þar sýndi ég ljósmyndaverk
og silkiþrykk. Ljósmyndirnar voru af slidesmyndum
sem ég keypti í Rammagerðinni og ég klippti þær út
og stækkaði hluta af þeim og blandaði þeim saman
á pappírnum.

Þessar fyrstu myndir eru ekki óskyldar þessum
nýjustu myndum sem ég var að sýna á auglýsingastöndunum, þetta munstur. Auglýsingaskiltin eru
risaverkefni sem hófst 2017 og reyndar er forsagan
sú að mig langaði að gera tónlist og var að fikta á
Garage Band appinu í símanum og bjó til teknótónlist sem var amatörleg og fyndin og Arna Valsdóttir
sem var með mér í Myndlistaskólanum og í Jan van
Eyck söng ofan á þetta en við erum hljómsveitin
Jasmín sem var stofnuð úti í Hollandi. Síðan sá ég
að þetta var ekki alveg mitt svið þó ég væri ánægður
með sumt af þessu og fór að hugleiða hvort ég gæti
ekki gert myndlist á einhvern svipaðan hátt, með
tækninni, með tölvunni og þannig hófst verkefnið.
Ég var að hugleiða tómið og að taka ljósmynd af
tómi en hvar á ég að gera það? Á ég að taka ljósmynd
af himninum? Get ég farið eitthvað lengra? Síðan
endaði þetta í ljósmynd úr Hubble sjónaukanum.
Með því að fara inn í myndina er ég að fara í ímyndað
ferðalag út í geim og það skemmtilega við þetta var
að þetta var svo öflugt tæki fyrir ímyndunaraflið
mitt, þetta áhugaverða verkefni keyrði mig áfram.
Það hafði tilgang að fara í þetta ferðalag, fara alltaf
lengra og vera kominn út fyrir hin þekktu mörk og
þar hef ég leyfi til að nota ímyndunaraflið.
Ég var mjög harður á því að verkin væru vísindaleg
í vinnslunni, ég var ekki að skálda neitt heldur að
reyna að framkalla með tólunum í myndvinnsluforritinu. Ég reyndi að sækja einhver form sem ég
gæti byggt á en þau komu bara úr engu. Til dæmis
er eitt verkið búið til með því að klippa út bilið á
milli pixlanna sem er á milli vetrarbrauta á þessari
frægu ljósmynd og til varð pínulítill myndfæll með
einhverjum röndum og ég stækkaði hann upp mörg
þúsundfalt, herti á honum og skerpti og tjúnaði til
og til varð fyrsta myndin í seríunni. Það var alveg
stórkostlegt að fá þessi verk gerð sýnileg og fá þau
út í almenningsrýmið og sjá skiltin bera við himinn
því þá er komin tenging við upphafið.

Bolunga bolunga! Óskar Jónasson, Hrafnkell og Stefán Jónsson í búningum sem þeir gerðu
úr fjörudrasli í Bolungavík á Ströndum

Oxzmá hljómsveitin f.v. Hörður Bragason, Kormákur Geirharðsson, Jón Skuggi Þorleifsson,
Axel Jóhannesson, Óskar Jónasson og Hrafnkell

Mig langar að segja frá því að þegar ég var fimmtán
ára þá var ég að mála á strætóskýlin í Bústaðahverfi
að nóttu til ásamt félögum mínum. Við vorum
með svona lögguskanner og gátum hlustað á
talstöðina hjá þeim og vissum því alltaf þegar þeir
voru á leiðinni og hlupum burtu. Við máluðum
strætóskýlið í miðjum Ásgarðinum röndótt, svart og
hvítt, svona eins og Blondíe umslagið og ég málaði
Public Image Ltd lógóið PIL á skilti niðri á Sogavegi
en þar var ég ekki með skannerinn með mér og
löggan náði mér og fór með mig á stöðina. Við
vinirnir vorum að rifja þetta upp af því að ég var
að sýna á strætóskýlunum og skiltunum, þetta er
svolítið skemmtileg tenging.
Hvað stendur svo til hjá þér?
Það er bókverk sem er langt komið í vinnslu af
þessum upplausnarverkum og svo er ég að vinna
verkefni í Skálafelli sem ég er búinn að vera með í
nokkur ár og var með hluta af því í Ásmundarsal í
fyrra og kallaði sýninguna Fæðing guðanna. Þetta
eru rammar sem hlaða á sig hrími og ís og til verður
skúlptúr þegar formin hlaðast upp, skúltúr sem
vex í tóminu, í Ginnungagapinu þar sem guðirnir
fæðast.
Er hægt að taka mynd af tóminu? Úrvinnsla Hrafnkels af mynd úr Hubble sjónaukanum
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1. Gjafabréf frá Fiskbúðinni Sundlaugarveg 12,
- Bergþóra Einasrdóttir
2. Ættarnöfn á Islandi fra Sögufélaginu
- Sigríður Valdimarsdóttir
3. Útkall frá Útkall - Eiríkur Friðbjarnarson
4. Lækninrinn í verksmiðjunni fra Bjarti & Veröld
- Sigríður J. Clausen
5. Úti frá Bjarti & Veröld - Björg Árnadóttir
6. Ógn frá bókaútg. Hólum - Sólveig Gyða Jónsdóttir
7. Gunni Þórðar frá Skruddu - Sigrún Andrésdóttir
8. Dagbók Urriða - Hugrún Magnúsdóttir
9. Sokkar frá Islandi frá Prjónakerlingin.is
- Hildur Jónsdóttir
10. Merrild kaffi - Guðrún Dagný Ásgústsdóttir
- Björg Gísladottir
11. Happaþrenna HHÍ - Hafdís Hafsteinsdóttir
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VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Hafkalk og Hafkrill
2. verðlaun - Íslenskar bókmenntir saga og samhengi fyrri og seinni hluti
3. verðlaun - Aðeins ein áhætta bók frá Uglu 4. verðlaun - Catlinusamsærið frá Ugla
5 . verðlaun - Böðulskossinn frá Ugla 6. verðlaun - Bíómiðar frá Laugarásbíó
7. verðlaun - Merrild kaffi 8. verðlaun - Happaþrenna HHÍ

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Miðborg & Hlíðar
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík

Dregið
verður úr
D
rééttum lausnum 14.febrúar

Nafn:
Heimili:
Kennitala:
Símanúmer:
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ÓDÝR
Margskipt gleraugu
gleraugu

umgjörð og gler

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)

Hamrahlíð 17

Göngu- og hjólastígaframkvæmdir 2022
Fjögur ný göngu- og hjólastígaverkefni
voru kynnt í skipulags- og samgönguráði
Reykjavíkurborgar í síðustu viku. Veitt var
heimild fyrir áframhaldandi undirbúningi,
verkhönnun og gerð útboðsgagna fyrir
eftirtaldar stígaframkvæmdir.
Aðskildir göngu- og hjólastígar
– ný verkefni
• Skógarhlíð, frá Litluhlíð að Miklubraut.
Ný göngu- og hjólaleið frá undirgöngum
inn í Skógarhlíð auk bættrar stígatengingar yﬁr í Eskihlíð.
• Elliðaárdalur, Vatnsveitubrú – Breiðholtsbraut. Lengd stígs um 1.500 m. Reistar
verða tvær nýjar brýr og verður náttúra og
umhverﬁ í fyrirrúmi í hönnun og útfærslu.
Framkvæmdinni verður skipt í tvo áfanga.
• Arnarnesvegur / Breiðholtsbraut.
Heildarlengd stíga er um 2.300 m innan
Kópavogs og Reykjavíkur. Einnig verður
reist brú en í skoðun er að gera vistlok í
stað brúar.
• Krókháls/Dragháls, frá Höfðabakka að
Suðurlandsvegi. Samtals um 1.300 m.
Áætlaður heildarkostnaður er um 1.350
milljónir króna en heildarlengd stíganna
er tæpir sex kílómetrar. Gert er ráð fyrir
að hluti verkefnanna verði greiddur af
samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðis-

ins í samræmi við samkomulag þar um
en önnur verkefni af viðkomandi liðum
fjárfestingaráætlunar, svo sem hjólreiðaáætlun og gerð stíga í eldri hverfum.

Tæpir 700 m.

Áður kynnt verkefni
Á árinu er einnig gert ráð fyrir að halda
vinnu áfram við eða ljúka áður kynntum
framkvæmdum á eftirfarandi stöðum.

• Elliðaárdalur – Hitaveitustokkur. Nýr
stígur lagður í stað stokks sem búið er að
fjarlægja. 250 m, þar af tvær brýr.

• Sörlaskjól / Faxaskjól. Lengd stíga er
um 740 m.
• Rafstöðvarvegur, Toppstöð – Bíldshöfði.
Lengd stíga um 570 m.
• Eiðsgrandi og Ánanaust. Göngustígur
er um 850 m og hjólastígur um 350 m.
Nýr göngustígur er unninn samhliða
endurgerð sjóvarnargarðs. Núverandi
stígur í Ánánaust er endurbættur að hluta
og gerður að hjólastíg til aðgreiningar.
• Hálsabraut.
• Þverársel við ÍR. Lengd sameiginlegs
göngu og hjólastígs um 500 m.
• Rofabær, borgargata. Aðskilnaður
gangandi og hjólandi. Heildarlengd tæpir
1.200 m. Lengd fyrsta áfanga er um 400 m.
• Réttarholt, Réttarholtsvegur að Sogavegi.

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

• Kjalarnes, Hringvegur (1), Varmhólar –
Vallá.

• Háaleitisbraut – Bústaðavegur, gatnamót. Aðskilin göngu- og hjólaleið um
gatnamót auk tenginga við aðliggjandi
stíga. Gatnamótin verða endurhönnuð og
verða ljósastýrðar göngu- og hjólaleiðir
um gatnamótin á alla vegu.

Stofnað 1990

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

Undirbúningur er kominn mislangt á leið
við þessi verkefni en stefnt er að því að
framkvæmdir hefjist á árinu 2022. Athygli
er vakin á því að þetta eru helstu stígaframkvæmdir en ekki tæmandi listi.
Hjólaborgin Reykjavík
Aukin hlutdeild hjólreiða mun hafa góð
áhrif á samgöngur, umhverﬁ, lýðheilsu,
líﬁð í borginni og skapa betri borg. Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025 var
samþykkt í vor. Markmið áætlunarinnar
er að auka hlutdeild hjólreiða í ferðum í
borginni en stefnt er að því að að minnsta
kosti 10% allra ferða í borginni verði farnar
á hjóli árið 2025.

Jólaleikur
Greiðunnar

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

Vinningshaﬁ í jólaleik Greiðunnar er
Halldóra Guðmundsdóttir
Skúlagata 40, 101 Reykjavík
og hlýtur hún í verðlaun

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

gjafabrét í Hársnyrtingu

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR
SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI

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

„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 rannsóknum seinustu áratuga. Verkið er ætlað háskólastúdentum, kennurum og áhugamönnum um íslenskar bókmenntir.
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Undirbúningur Reykjavíkurleika
langt kominn
áhugi fyrir nýrri liðakeppni sem við erum að byrja með
núna í fyrsta skipti. Þrjár greinar dans, crossfit og skák
sem kemur núna inn sem ný grein. Við munum keppa í
þessum greinum í liða- eða parakeppni á milli Norðurlandaþjóðanna og það er það sem er helst áhugavert við
leikana í ár.

Kjartan Ásmundsson

Reykjavíkurleikarnir (Reykjavik International Games)
fara fram í fimmtánda sinn dagana 28. janúar til 6.
febrúar og skiptist dagskrá leikanna á tvær helgar. Við
hittum Kjartan Ásmundsson, markaðs,- og þróunarstjóra
hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur og spurðum hann hver
staðan væri á leikunum í ljósi hertra sóttvarnatakmarkana.
Þessar hertu reglur gera okkur óhægt um vik, segir
Kjartan, en það er ljóst að það verða engir áhorfendur
á staðnum eins og í fyrra en þá héldum við leika án
áhorfenda. Það hefur farið mikil vinna í það að endurskoða leikana á undanförnum misserum og aðlaga þá að
reglunum á hverjum tíma.
Hvernig er þátttakan og eru einhverjar
áhugaverðar breytingar?
Þar er margt af okkar besta fólki með. Það er mikill

Sýnum hvert öðru tillitssemi

www.itr.is

Í dansinum til dæmis verða bestu pör landanna í Tíu
dönsum, frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Íslandi sem
keppa í liðakeppni í beinni útsendingu í sjónvarpi og
þetta verður spennandi því þetta er nokkurs konar opið
Norðurlandamót en þarna verða líka pör frá Bandaríkjunum og Portúgal. Það sama verður í gangi í skákinni,
þar munu bestu skákmenn Norðurlandanna keppa í
atskák sem getur orðið mjög spennandi og það er líka í
beinni útsendingu. Svo verður mjög sterkt mót í crossfit
þar sem verða íslenskt og danskt lið og meðal keppenda
eru Annie Mist Þórisdóttir og Björgvin Karl Guðmundsson sem keppa fyrir hönd Íslands en þetta er parakeppni.
Við erum að vinna þetta í samstarfi við erlend fyrirtæki
sem munu dreifa þessu efni víða. Síðan eru tvær nýjar
greinar á leikunum, skákin sem ég var búinn að minnast
á en svo verðum við líka með strandblak og þar koma
erlendir keppendur en þetta verður í Sandkastalanum
uppi á Höfða. Annars eru allir á lokametrunum að skipuleggja sín mót og töluvert af sterkum erlendum keppendum. Það lítur út fyrir mjög góða þátttöku erlendis frá
í m.a. keilu, júdó, frjálsum, sundi, dansi, skák, badminton, listskautum, og lyftingum. Áætlað er að um 400-500
manns mæti erlendis frá.
Hvar nálgast fólk útsendingar og streymi?
Í fyrra vorum við með aðalútsendingar sitthvora helgina
á aðalrásum RÚV og svo með útsendingar upp á hvern
einasta dag í miðri viku og voru þær útsendingar að
kvöldi til. Þetta kom mjög vel út í fyrra og við fengum
mjög gott áhorf, áhorfið jókst um 25% og þetta er
afrakstur þeirra vinnu sem við höfum lagt í þetta í
samstarfi við erlenda umboðsaðila sjónvarpsefnis, að
reyna að breyta leikunum þannig að þeir verði betra
sjónvarpsefni. Helstu breytingarnar sem við byrjuðum
á í fyrra eru að við erum að búa til áhugaverð einvígi á
milli íþróttafólks og það verður í ár í júdó, frjálsum og
fleiri greinum og við munum passa upp á það að allt sem
verður í sjónvarpi sé áhugavert. Útsendingarnar eru
aðgengilegar í gegnum vef leikanna rig.is.

RIG.IS

