
Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

TOYOTA ÞJÓNUSTA
ALLAR ALMENNAR

BÍLAVIÐGERÐIR
HJÓLASTILLINGAR

YFIR 1.800
BÍÓMYNDIR
í desember

Fákafeni 9 - S: 551-5100 - Opið mán.-fös. 10-17

Grunnáskrift 1
+ sky sports

Yfir 300 stöðvar fyrir
aðeins 9970 kr. á mánuði.
Binditími er 12 mánuðir.

6. desember 2013
17. tölublað 1. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Heilbrigðiseftirlit í hár saman vegna mikillar saurgerlamengunar í Fossvogslæk:

„Samstarfið í uppnámi“
Samstarf Heilbrigðiseftirlits Hafnar-

fjarðar- og Kópavogssvæðis við Heil-
brigðiseftirlit Reykjavíkur er í uppnámi, 

vegna deilna sem hafa komið upp vegna mik-
illar saurgerlamengunar í Fossvogslæk. Þetta 

kemur fram í minnisblaði frá Heilbrigðis-
eftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, 
sem blaðið hefur undir höndum. 

Málið er komið til kasta bæjarráðsins 
í Kópavogi, en deilan snýst um að Reyk-

víkingarnir eru ósáttir við að Heilbrigðis-
eftirlitið hérna megin lækjarins, hafi farið 
yfir Fossvogslæk og tekið sýni úr honum 
Reykjavíkurmegin. 

Sjá bls.2. 

Kópavogsbúinn Grímur Hákonarson vinnur að metnaðarfullum verkefnum í kvikmyndagerð og langar að gera mynd um Hamra-
borgina. sjá viðtal bls. 10 og 11.
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Mikil fylgisaukning  
hjá Sjálfstæðisflokknum
Sjálfstæðisflokkurinn fengi ríflega 

41 prósent atkvæða og fimm 
menn kjörna í bæjarstjórn, 

samkvæmt skoðanakönnun Félagsvís-
indastofnunar fyrir Morgunblaðið, sem 
gerð var í lok nóvember. Flokkurinn 
fékk um 30 prósent og fjóra menn í 
kosningunum 2010. 

Framsóknarflokkurinn yki einnig 
fylgi sitt um rúm tvö prósentustig, færi 
í 9,5 prósent, samkvæmt könnuninni 
og héldi sínum manni. Ellefu fulltrúar 
sitja í bæjarstjórn, svo samkvæmt 
þessu gætu flokkarnir tveir myndað 
meirihluta. 

Y-listinn sem hefur starfað með 
flokkunum tveimur í meirihluta, hyrfi 
hins vegar úr bæjarstjórn, fengi um 
þriggja prósenta fylgi. 

Samfylkingin tapar miklu fylgi 
miðað við kosningarnar, fengi 14,5 pró-
sent og tvo fulltrúa, en var með ríflega 

28 prósenta fylgi í síðustu kosningum 
og þrjá bæjarfulltrúa. 

Vinstri græn héldu sínum manni og 
fengju hátt í tíu prósenta fylgi. En Næst 
besti flokkurinn, sem nú er með einn 
bæjarfulltrúa, fengi innan við prósent 
og missti sinn mann. 

Björt framtíð fengi hins vegar 
mann kjörinn, fengju upp undir 14 
prósent atkvæða. Píratar næðu einnig 
inn manni með tæplega 8 prósenta 
fylgi, en hvorugur flokkurinn hefur 
afdráttarlaust lýst yfir framboði í 
bænum. 

Finndu þinn eigin fatastíl  
Vertu einstök

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur

s: 571-5464

Nýjung úr frauðkjarnaefni
„Ég hef unnið með frauðkjarna-

efni í mörg ár og smíðað úr þeim 
margar skemmtilegar einingar,“ 

segir Ásgeir Halldórsson, hönnuður, 
frumkvöðull og forsvarsmaður Bað-
gerðarinnar. 

Hann hefur smíðað baðkar úr frauð-

kjarnaefni sem nú er til sýnis í flísa-
versluninni Vídd í Bæjarlind. „Þetta er 
stórt og veglegt kar sem er tilbúið undir 
flísalögn og með innbyggðum botn-
ventli með lyftitappa og innstreym-
isventli,“ segir Ásgeir, en hann hefur 
ásamt hönnunar og frumkvöðlastarfi 

unnið við flísalagnir og framkvæmdir 
í votrýmum um árabil. 

„Það er góð reynsla af þessu,“ segir 
Ásgeir. „Svona baðkar hefur nú verið 
í notkun í á annað ár.“

Þetta sé gert að erlendri fyrirmynd, 
sem hafi verið á markaði víða um lönd 
í yfir þrjá áratugi. Einnig sé hægt að 
smíða heita potta, sturtur, gufubaðs-
klefa og fleira úr frauðkjarnaefninu. 
Efnið hafi hátt einangrunargildi, sem 
spari orku, þá séu þau létt í meðförum 
og útfærslur miðist við að einfalt sé 
að koma þeim fyrir. Eins sé hægt að 
sérsmíða baðkör eða aðrar einingar. 
Ásgeir bendir á að verkefnið hafi hlotið 
styrk hjá Nýsköpunarmiðstöð í Átaki til 
atvinnusköpunar, til að þróa yfirborðs-
húðun með íslenskum jarðefnum, eins 
og ösku og sandi. 

„Baðgerðin er lausnamiðað fyrir-
tæki. Við leggjum metnað okkar í að 
skapa eitthvað nýtt og spennandi og 
nýta innlendar auðlindir og hugvit.“

Vilja ekki vændiskaupendur
Fólki sem hlotið hefur refsidóma 

vegna kynferðisbrota verður 
óheimilt að starfa hjá íþróttafé-

lögum. Íþróttasamband Íslands hefur 
samþykkt reglur í þessa veru, en sér-
stakt eyðublað hefur verið útbúið fyrir 
íþróttafélög, þar sem meðal annars er 
kveðið á um að kanna megi sakaskrá 
viðkomandi. 

Íþróttasamband Íslands samþykkti 
fyrr á árinu reglur í þessar veru, þar 
sem segir að óheimilt sé að velja 
nokkurn til starfa hjá íþróttahreyf-
ingunni sem hlotið hefur refsidóm 
vegna brota á ákvæðum kynferðis-
brotakafla almennra hegningarlaga. 
Þetta á bæði við um launaða starfs-
menn og sjálfboðaliða. 

Birgir Bjarnason, framkvæmdastjóri 
HK, segir í samtali við blaðið að félagið 
hafi frá árinu 2009 óskað eftir heimild 
til að kanna feril þeirra sem starfa hjá 

félaginu. „Þetta er gert vegna þes sað 
við þurfum að vernda okkar umbjóð-
endur, sem eru börnin.“

Í kynferðisbrotakafla almennra 
hegningarlaga er meðal annars fjallað 
um nauðganir, kynferðislega áreitni, 
samræði við ungmenni og kaup á 
vændi. 

Bæjarblaðið Kópavogur ræddi við 
nokkra stjórnarmenn hjá íþróttafé-
lögunum í bænum sem ekki koma 
fram undir nafni, en í samtölunum 
kom fram að hegningarlagabrot væru 
ekki liðin, hvort sem um væri að ræða 
vændiskaup eða önnur brot. 

Vel á annað hundrað vændiskaupa-
mála munu vera til skoðunar hjá 
lögregluyfirvöldum. Á fjórða tug 
karlmanna hefur undanfarið verið sak-
felldur fyrir vændiskaup, bæði í héraðs-
dómi Reykjaness og Reykjavíkur. Þeim 
hefur í öllum tilvikum verið gerð sekt. 

Mótmæla vinnu-
brögðum Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur
Heilbrigðiseftirlit Reykja-

víkur er mjög ósátt við 
að systurstofnunin fyrir 

Hafnarfjörð og Kópavog hafi staðið 
fyrir sýnatöku úr Fossvogslæk, án 
samráðs. Mælingar hafa sýnt að 
mikil og alvarleg saurgerlamengun 
hefur verið í læknum. 

Málið var rætt á fundi hjá Heil-
brigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis í fyrra mánuði. 

Sóttu vatnið yfir lækinn
Þar kemur fram að mælt hafi verið 
við útrásir regnvatnslagna sem koma 
frá Kópavogi. Hins vegar sé auðveld-
ast að mæla Reykjavíkurmegin. Heil-
brigðiseftirlit Reykjavíkur skrifaði 
systureftirlitinu þar sem kvartað var 
undan því að mælt hefði verið „án 
samráðs“. Þessi viðbrögð „harmar“ 
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis og „mótmælir“, en 
í fundargerð eftirlitsins frá 22. nóv-
ember segir að framhald samstarfs 
heilbrigðiseftirlitanna sé í uppnámi. 

Mælingar í september sýndu að 
ástand vatns væri „ófullnægjandi“ 
og saurmengun væri langt út fyrir 
umhverfismörk. Skýring þessa eru 
rangtengdar skólplagnir. 

Ástandið batnaði
Mælingar um miðjan nóvember 
bentu til þess að ástandið hefði 
skánað töluvert og að aðgerðir til 
að koma í veg fyrir mengun og lag-
færingar lagna hefðu skilað árangri. 

Málið hefur komið inn á borð 
bæjarráðs Kópavogs, en hefur ekki 
hlotið efnislega umfjöllun. Til 
stendur að boða fulltrúa bæjarins í 
stjórn heilbrigðiseftirlitsins á fund 
ráðsins. 

Jólaundirbúningur í fullum gangi
Börnin á leikskólum bæjarins 

undirbúa jólin af fullum krafti. 
Þetta má meðal annars sjá á 

þessum myndum frá leikskólanum 
Baugakór þar sem börnin hafa sinnt 
smákökubakstri. En eins og vera ber 

er hluti jólaundirbúningins vitaskuld 
að leika sér í snjónum. 
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FERÐASAGA – AFREKSSAGA – ÞROSKASAGA
Sigmundur Ernir segir magnaða sögu Vilborgar Örnu 

Gissurardóttur, konu ársins

ALDARSAGA ALÞÝÐUMANNS
Saga Jóhannesar Arasonar frá Seljalandi 
í Gufudalssveit eftir Sigrúnu Elíasdóttur 

er jafnframt saga íslenskrar alþýðu

VINSÆLA VERÐLAUNABÓKIN
Bjarki Karlsson hefur slegið eftir minni
lega í gegn með háttbundnum ljóðum 

sínum og húmor

ÆVISTARF NÓBELSSKÁLDS
Njörður P. Njarðvík vann stórvirki með 

því að þýða heildarsafn útgefinna ljóða 
eins virtasta skálds síðust aldar

SANNARLEGA HEIMSBÓKMENNTIR
Rúnar Helgi Vignisson rithöfundur 
þýðir þessa heimsfrægu skáldsögu 

Nóbelsskáldsins

STÓRBROTIN SAGA
Ingunn Ásdísardóttir þýðir þessa miklu 

ættarsögu frá Færeyjum sem á sér fá 
sína líka í norrænum bókmenntum

ÖÐRUVÍSI VEIÐIBÓK
Pálmi Gunnarsson hlýtur einróma lof 

fyrir sína fyrstu bók, sem er þroskasaga 
veiðimanns og heillandi lesning

ÞRÍLEIK FINNBOGA LÝKUR
Bernskuminningar Finnboga Her

manns sonar hafa notið mikillar hylli og 
hér segir af unglingsárum hans

SAGA FÓLKSINS Í SÍLDARBÆNUM
Örlygur Kristfinnsson heldur áfram að 
segja af skemmtilegu fólki og örlögum 

þess á Siglufirði á síðustu öld

GRUNDVALLARRIT SEM BEÐIÐ HEFUR VERIÐ EFTIR
Alhliða fræðslurit um íslenskt sauðfé og sauðfjárrækt 

á Íslandi fyrr og nú

UPPHAF VÉLVÆÐINGAR LANDBÚNAÐARINS
Lokabindi í stórmerkum þríleik Bjarna 

Guðmundssonar á Hvanneyri

DV

Morgunblaðið

Þær eru sannarlega eigulegar

JÓLABÆKURNAR FRÁ UPPHEIMUM
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Skuldaleiðréttingin – Stefnumótandi aðgerð
Kæru Kópavogsbúar

Nú hafa niðurstöður sér-
fræðingahóps ríkisstjórn-

arinnar um skuldaleiðréttingu verið 
kynntar. Í skýrslu hópsins kemur fram 
stefna ríkisstjórnarinnar, nánari út-
færsla á aðgerðum til leiðréttingar á 
höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána. 
Aðgerðin er tvíþætt; annars vegar er um 
að ræða beina leiðréttingu og hins vegar 
um að ræða lækkun á höfuðstól með 
skattleysi séreignalífeyrissparnaðar. 
Hér er tekið mikilvægt skref í efna-
hagsáætlun ríkisstjórnarinnar og stórt 
skref í uppgjöri við hrunið. Ég vil tala 
um stefnumótandi aðgerð þar sem við 
erum komin að framkvæmdaþætti 
þessa mikla og vandasama verkefnis. 
Allt frá hruni fjármálakerfisins töluðum 

við framsóknarmenn um að ráðast 
þyrfti í slíkar almennar efnahagslegar 
aðgerðir. Síðastliðið kjörtímabil var ým-
islegt reynt en heimili með verðtryggð 
húsnæðislán sátu eftir sem er hvorki 
sanngjarnt né réttlátt. Sífellt fleirum 
varð ljóst að meira þyrfti til. Segja 
má að niðurstöður kosninganna hafi 
endurspeglað þá skoðun og þann vilja 
sem greina mátti í máli beggja flokka, 
sem nú mynda ríkisstjórn. Markmiðin 
um þessa fyrirætlan voru sett fram í 
stjórnarsáttmálanum, sem er jú hið 
hefðbundna fyrsta skref þegar unnið 
er með stefnumótun. En þar segir að;

„ríkisstjórnin muni með markvissum 
aðgerðum taka á skuldavanda íslenskra 
heimila sem er til kominn vegna hinnar 
ófyrirsjáanlegu höfuðstólshækkunar 

verðtryggðra lána sem leiddi af hruni 
fjármálakerfisins. Grunnviðmiðið er 
að ná fram leiðréttingu vegna verð-
bólguskots áranna 2007-2010 en í 
því augnamiði má beita bæði beinni 
niðurfærslu höfuðstóls og skattalegum 
aðgerðum. Um verður að ræða almenna 
aðgerð óháð lántökutíma með áherslu 
á jafnræði.“

Þessu fylgdi ríkisstjórnin síðan eftir 
með þingsályktunartillögu í 10 liðum 
þar sem Alþingi ályktaði að fela rík-
isstjórninni að fylgja eftir aðgerðaá-
ætlun til þess að taka á skuldavanda 
heimila á Íslandi. Þar var leiðin vörðuð. 
Stakar aðgerðir voru eyrnamerktar 
ráðherrunum, ábyrgðavæddar og 
tímasettar. Tveir veigamestu liðirnir 
í þessari áætlun má segja að hafi 
verið skuldaleiðréttingin sjálf í út-
færslu sérfræðingahópsins og svo 
vinna sérfræðingahóps um afnám 
verðtryggingar á neytendalánum. 
Nú liggur vinna sérfræðingahópsins 

um skuldaleiðréttinguna fyrir og ég 
hvet alla til að kynna sér hana. Verð-
tryggingarhópurinn mun svo kynna 
sínar niðurstöður í kjölfarið nú í des-
ember. 

Með þessum almennu efnahagslegu 
aðgerðum verður forsendubresturinn 
leiðréttur með jafnræði, sanngirni og 
réttlæti að leiðarljósi. Það má alltaf 
deila um þau viðmið og þau mörk 
sem sett eru til að ramma slíka vinnu. 
Aðalatriðið er að ríkisstjórnin boðaði 
aðgerðir í þágu heimilanna og hefur nú 
sett fram útfærslu aðgerða í samræmi 
við stjórnarsáttmálann. Aðgerðunum 
er stillt í hóf með samspili niðurfærsl-
unnar og skattleysi séreignasparnaðar 
en magna þannig um leið jákvæð áhrif 
á hagkerfið í heild. 

Kópavogur hefur byggst hratt upp 
á síðustu tveimur áratugum og því 
hefur eðlilega fylgt mikil fjárfesting 
heimila í íbúðarhúsnæði. Í því ljósi er 
þetta stórmál fyrir okkar bæjarfélag og 

mikilvægt að vel takist til með fram-
kvæmdina. Þessi aðgerð mun marka 
tímamót og rjúfa kyrrstöðu. Aðgerð 
sem ræðst að rótum vandans, of mikilli 
skuldsetningu heimila, leið til sjálfs-
hjálpar til aukinnar eignamyndunar og 
hagvaxtar. Með þessum aðgerðum er 
það trú mín að Kópavogur muni áfram 
vaxa og dafna, eins og undanfarna ára-
tugi. Í janúar mun svo verkefnissjórn 
félags- og húsnæðismálaráðherra skila 
tillögum um framtíðarskipan húsnæð-
ismála.  Gleðileg Jól
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Fólk á erfitt með að átta sig á því hvaða áhrif skuldaleiðréttingar stjórn-
valda hafa í raun í för með sér; bæði hvað varðar hin efnahagslegu áhrif, 
og líka áhrif á hverja og eina fjölskyldu. Engin ástæða er til að efast 

um góðan ásetning stjórnvalda, en spurningarnar eru samt fleiri en svörin.
Ein spurning lýtur að fjármögnun aðgerðanna. Fyrir kosningar í vor átti að 
sækja átti fé frá kröfuhöfum sem kallaður voru „hrægammar“. Þetta vekur 
spurningar, til dæmis í því ljósi að Seðlabankinn er stór kröfuhafi í þrotabú 
gömlu bankanna. En nú kemur á daginn að aðgerðina á að fjármagna með 
milligöngu ríkisins. Það er þegar búið að ákveða að leggja á skatt á banka 
og þrotabú – sem er vel – en á sama tíma er grimmt skorið niður í þjónustu 
hins opinbera með vísan í markmiðið um „hallalaus fjárlög“. Samt er í lagi að 
skella tuttugu milljörðum inn á útgjaldahliðina. Er það núna almenningur, 
sem upplifir niðurskurðinn, sem er orðinn „hrægammur“? Eða eru það bara 
kennararnir sem verða reknir, fólkið sem ekki er ráðið í störfin sem losna á 
spítulunum, læknarnemar erlendis eða starfsfólk Ríkisútvarpsins?
Einnig vaknar spurningin um forgangsröðun og áhrif til aukins ójafnaðar. 
Munu þeir fá aðstoð sem mest þurfa á henni að halda. Eða fá þeir mest sem 
mest áttu fyrir og ekkert þurfa til að byrja með? 
Hvað varðar þann þátt sem lýtur að skattfrelsi séreignarsparnaðar til að 
greiða niður húsnæðislán, þá hljótum við að spyrja: Hvað um þá sem eru 
á leigumarkaði? Fólk mun eiga að geta lagt skattfrjálsan sparnað inn á hús-
næðisreikning. En er þá ekki um leið með stjórnvaldsaðgerð verið að neyða 
fólk inn í séreignarformið? Er þetta „frelsið“ sem annar stjórnarflokkanna 
prédikar svo mjög?
Eins má spyrja um aðrar verðtryggðar skuldir líkt og námslán. Stór hluti þeirra 
fer til þess að námsmenn hafi þak yfir höfuðið. Hvers vegna að undanskilja 
þær verðtryggðu skuldir sem sannarlega eru húsnæðisskuldir að miklu leyti?
Síðan vakna vitaskuld spurningarnar um hvað fólk fær. Til stendur að draga 
frá „leiðréttingunni“ sem svo er kölluð af ríkisstjórninni, hverja krónu sem 
fólk hefur fengið hingað til, hvort sem um er að ræða niðurfellingu skulda 
vegna sértækrar skuldaaðlögunar, 110% leiðarinnar, vaxtabóta eða sérstakrar 
vaxtaniðurgreiðslu. „Leiðréttingin“ sem slík á að nema 80 milljörðum króna, en 
frá henni á að draga „leiðréttingar“ síðasta kjörtímabils, sem námu vel á annað 
hundrað milljarða króna, og eru þá ólöglegu gjaldeyrislánin ekki talin með.
Fólk virðist átta sig á þessu. Tveir þriðju aðspurðra í skoðanakönnun Morgun-
blaðsins sem birt var í vikunni, telja að aðgerðirnar muni hafa lítil sem engin 
áhrif á sig. En aðgerðin getur samt sem áður haft ófyrirsjáanlegar efnahags-
legar afleiðingar, aukið ójöfnuð, verðbólgu, auk hins augljósa sem er að það 
„svigrúm“ sem á að vera fyrir hendi er ekki nýtt til að greiða skuldir ríkissjóðs. 
Það hefur aftur bæði skammtíma- og langtímaáhrif á velferðarkerfið og aðra 
opinbera þjónustu. Fyrir utan auðvitað þá staðreynd, að þeir sem mest þurfa 
á aðstoð að halda, eru ekki endilega að fá hana.

Ingimar Karl Helgason

Fleiri spurningar  
en svör

Leiðari

Höfundur er
Willum Þór Þórsson

Alþingismaður og Kópavogsbúi

Nú þurfa krakkarnir bók í jólagjöf
Niðurstöður PISA rannsóknar-

innar frá 2012 voru kynntar 
í vikunni. Við fyrstu sýn eru 

þær varla gleðiefni fyrir okkur Ís-
lendinga, sem viljum ævinlega vera mest 
og best í öllu. Það er reyndar til einföld 
lausn á þeim vanda sem við erum í, en 
hún kostar korter á dag. En í PISA leyn-
ast líka góð tíðindi fyrir okkur Frónbúa. 

Engum nemanda ofaukið 
Fyrst að jákvæðu fréttunum. Íslenskum 
grunnskólum tekst að mestu að útmá 
þann mun sem er mögulega á aðstöðu 
nemenda eftir fjárhag heimilanna 
innan sama skólahverfis. Jöfnuður 
milli grunnskóla hér á landi er með allra 
mesta móti í heiminum. Og niðurstöður 
PISA rannsóknarinnar staðfesta enn-
fremur að innan hvers skóla er getustig 
nemenda það fjölbreytilegasta sem ger-
ist í heiminum, hver skóli hefur bæði 
mjög sterka og mjög slaka nemendur. 
Þetta er ein mikilvægasta sérstaða ís-
lenska grunnskólans. Við viljum ekki 
aðgreiningu eftir námsgetu, við viljum 
ekki skilja neinn út undan. Í okkar 
skólum á engum nemanda að vera of-
aukið. 

Íslenskum nemendum  
líður vel í skólanum
PISA sýnir mjög jákvæða þróun á skóla-

brag og bekkjaranda sl.4 ár í íslensku 
skólum. Stuðningur kennara við nem-
endur er mikill og samband nemenda 
við kennara áberandi betra en almennt 
gerist í OECD ríkjunum. Nemendum 
líður nú mun betur í nemendahópnum 
í skólanum, agi í tímum hefur aukist og 
viðhorf nemenda til skólans batnað. Af 
þessu má sjá að íslenski grunnskólinn 
stendur sig þrátt fyrir allt býsna vel. 
Aðgreining er lítil og nemendum líður 
almennt vel. 

Krakkar verða að lesa 
meira – líka heima
Mesta áhyggjuefnið í PISA niðurstöð-
unum er æ slakari lestrarhæfni íslenskra 
unglinga, ekki bara stráka heldur líka 

stelpna. Ástæðan er náttúrulega engin 
önnur er sú að krakkar lesa of lítið og 
miklu minna nú en áður. Þeir gera eitt-
hvað annað á þeim tíma sem þeir ættu 
að verja til lesturs. Lesskilningur eykst 
ekki nema með lestri og því meira sem 
börn og unglingar lesa því betur skilja 
þau það sem þau lesa – svo einfalt er 
það. Það er ekki aðeins verkefni skólans 
að hvetja börn og unglinga til lesturs. 
Þar skipta foreldrarnir langmestu máli. 
Ef við ætlum að snúa ofan af þessu verða 
foreldrarnir og að sjálfsögðu krakkarnir 
sjálfir að taka fullan þátt í því með 
skólunum. 

Bók í jólapakkann
Jólin eru framundan og þar liggur svo 
sannarlega sóknarfæri. Allir krakkar 
sem vilja eiga margvíslega möguleika í 
framtíðinni óska sér bóka í jólagjöf. Og 
foreldrar sem vilja stuðla að betra læsi 
sinna barna lauma skemmtilegri bók 
í jólapakkann. Og auðvitað les svo öll 
fjölskyldan saman um jólin og ákveður 
að í framtíðinni eigi allir að lesa í bók-
inni sinni fyrir svefninn á hverju einasta 
kvöldi í a. m. k. stundarfjórðung. Já og 
ekki gleyma litlu börnunum, það þarf 
að lesa fyrir þau. Á þessu vandamáli 
er einföld lausn og hún kostar bara 15 
mínútur á dag – lesa meira!

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri

Ljósadýrð og fallegt mannlíf
Fjölmargir tóku þátt í aðventuhátíð 

í Kópavogi um síðustu helgi, en 
þá voru jólaljós tendruð á vinabæjar-
trénu frá Norrköping á Hálsatorgi. Þá 

var snjólaust og veður ekki upp á sitt 
besta, en börn og fullorðnir létu það 
ekki á sig fá, eins og sjá má á þessum 
myndum frá Kópavogsbæ.

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, skólastjóri



HAIER · C800HFHAIER · G610CF

39" LED SJÓNVARP

· 1920x1080p – Full HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 200Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB, VGA
· USB afspilun á myndböndum, tónlist
  og ljósmyndum„Haier – China’s First Global Brand.“

  – Forbes

Aðeins
kr. 79.900,-

Aðeins
kr. 99.900,-

32" LED SJÓNVARP

· 1920x1080–FULL HD
· 4.000.000:1 Dynamic Contrast
· 100Hz endurnýjunartíðni
· DVB-T og DVB-C sjónvarpsmóttakarar
· 2xHDMI, SCART, USB

Búinn með leikinn?
Við kaupum hann af þér.

Komdu og gerðu
góð kaup í spiluðum 

leikjum!

FLOTT ÚRVAL AF TÖLVULEIKJUM OG TÓNLIST

Fitbit One skrefa- og svefnmælir
Mælir skref, vegalengd og brenndar kaloríur.

Fylgist með svefni yfir nóttina.
Til í svörtum og blágráum.

Verð: 19.900 kr.

Fitbit Aria SMART vigt
Mælir þyngd, fituprósentu og BMI. Býr til mynd af 

langtímastöðu. Tengist við tölvu eða snjalltæki. Fitbit 
forrit sem sýnir þér allar upplýsingar.Hægt að deila 
upplýsingum með læknum, þjálfurum, vinum eða á 

Facebook. Til í svörtum og hvítum.

Verð: 26.900 kr.

Fitbit Zip skrefamælir
Mælir skref, vegalengd og brenndar kaloríur.

Fitbit forrit sem hjálpar þér að komast í form. 
Settu þér markmið og kepptu við vinina.

Til í svörtum, bleikum og grænum.

Verð: 12.900 kr.

X-CM31

FM útvarp með 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, WMA, 
iPod, iPad (gegnum usb) · USB, RCA, Heyrnartól, Video out (f. 

iPod) · 2 x 15W hátalarar · Spilar og hleður iPod

Hljómtækjastæða

X-SM00

Verð: 24.900 kr.

11757

Sjónvarps veggfesting
Hagkvæmt verð

Verð: 5.990 kr.

Verð: 39.900 kr. Verð: 45.900 kr.

Þessi flotta leikjatölva sameinar spilun í 
sjónvarpi og á skjáborði og skapar algjörlega 

nýja leið til að spila tölvuleiki.
Verð: 66.900 kr. Verð: 29.900 kr.

Spilar 3DS leiki

BD-F5100

Spilar Blue-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW,
CD DA/CD-R/CD-RW. Spilar alla helstu staðla.

Verð: 22.900

Blu-ray spilari

NÝTT

NÝTT

iPod vagga 

FM útvarp 30 stöðva minni · Spilar og hleður iPod og iPhone · 
Geislaspilari (CD-R/CD-RW/WMA/MP3) · USB afspilun
· 2 x 20W hátalarar · LCD skjár með klukku og timer

· virka daga frá 10:00-18:00
· á laugardögum frá 11:00–18:00 
· á sunnudögum frá 13:00–18:00

OPIÐ ALLA DAGA TIL KL.18:00

SKEIFUNNI 11 · SÍMAR: 530·2800 / 550·4444 · ormsson.is  & bt. is

Komdu og sjáðu allt vöruúrvalið!
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Hefurðu búið erlendis?
Dvaldist 5 mánuði í Sevilla sem skipt-
inemi haustið 2009. Ég var mikið eldri en 
hinir stúdentarnir og kennslan fór ein-
göngu fram á spænsku þannig að þetta 
var dálítið erfitt í byrjun, en ég eignaðist 
góða vini þarna og þetta var mjög góð 
lífsreynsla. Sevilla er ofboðslega falleg 
borg með mikla sögu sem gaman er að 
dveljast í. Þessi dvöl læknaði mig aðeins 
af útlandabakteríunni. Sá náttúrulega að 
það er best að búa á Íslandi og veðrið alls 
ekki eins slæmt og við höldum.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Skátarnir, útivist og ferðalög og lestur 
góðra bóka.
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Nei, ekkert sérstaklega
Áttu gæludýr?
Ég á 8 ára labradortík sem heitir Lukka, 
afskaplega ljúf og góð
Hvernig bíl áttu?
Mazda 3.
Hver er draumabíllinn?
Hef engan sérstakan áhuga á bílum.

Ferðastu mikið?
Mér finnst mjög gaman að ferðast 
bæði innan- og utanlands, í sumar 
fórum við með fjölskylduna hringinn í 
dásemdarveðri. Einnig gekk ég Kjalveg 
með gönguhópnum mínum sem heitir 
Hænufet. Nafnið er til komið af því að 
við viljum ekki strunsa áfram, heldur 
ganga frekar hægar og njóta náttúr-
unnar og fjallakyrrðinnar. Síðan finnst 
mér nauðsynlegt að komast öðru hvoru 
til útlanda.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Fljótavík á Ströndum. Að upplifa mið-
nætursólina þar um hásumar er óvið-
jafnanlegt.
En í Kópavogi?
Ætli það sé ekki strandlengjan hérna 
í Kópavoginum, sumarkvöldin í vog-
inum eru ótrúlega falleg.
Uppáhaldsbók?
Margar uppáhaldsbækur, ósanngjarnt 
að nefna eina. Ég er núna að lesa 100 
ára einsemd eftir Gabriel Garcia 
Márquez, hún kemur alltaf á óvart.

Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik :
-) annars er ég lítið íþróttafrík
Hvað kveikti áhuga þinn á skátunum?
Ég gekk í skátahreyfinguna þegar ég 
var 9 ára, vissi reyndar ekkert um hvað 
þetta snérist, en heillaðist strax og er 
ennþá starfandi.
Hefurðu lengi starfað í skátahreyf-
ingunni?
Ég hef starfað með hléum síðan ég var 9 
ára. Ég hætti formlegu starfi um tvítugt 
en kom svo aftur inn þegar börnin 
mín urðu skátar. Ég hef starfað með 
eldri skátum í félagsskap sem nefnist 
skátagildi þar sem gamlir skátar koma 
saman og láta gott af sér leiða.
Núna starfa ég líka í „Selunum“ sem 
er félag fyrir foreldra skáta og aðra 
fullorðna sem hafa áhuga á skátastarfi.
Hvað er skemmtilegast við skáta-
starfið?
Það er félagsskapurinn og stemmingin 
sem myndast þegar margir skátar koma 
saman. Ég hef mætt á öll landsmót sem 
hafa verið haldin á Íslandi síðan 1981 
og það er eiginlega ekki hægt að lýsa 
stemmingunni, gleðinni og kraftinum 
sem ríkir á svona mótum þar sem 
hundruðir íslenskra unglinga koma 
saman og gleyma sér við leik og störf 
í heila viku.
Í skátunum fá allir að spreyta sig og 
markmiðið er að í grunninn að þroska 
einstaklingana, að þeir læri að vinna 
saman í hóp, takast á við krefjandi ver-
kefni, hjálpast að, setja sér markmið 
og ná þeim. Allt það sem við gerum í 
skátastarfi, hvort sem það er að hnýta 
hnúta, gefa út blað, mála flokksher-
bergið eða búa til flokksfána snýr 
að þessu grunnmarkmiði, að þroska 
einstaklingana. Takmark okkar er að 
skátarnir verði sjálfstæðir, virkir og 
ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. Á 
hátíðlegum stundum er jafnvel talað 
um að vera leiðtogi í eigin lífi, að hver 
einn taki ábyrgð á sínu lífi.
Nú starfar þú við tölvur–hvað kveikti 
áhuga þinn á því sviði?
Ég er enginn sérstakur tölvunörd, 
ég hafði áhuga á stærðfræði og tölv-
unarfræði leit út fyrir að vera praktísk 
nálgun á stærðfræðinni. Starfið mitt 
í dag er skemmtilegt og fjölbreytt. 
Almennt er mikill sveigjanleiki í 
starfi tölvunarfræðinga og starfið því 
fjölskylduvænt. Það ætti því að vera 
áhugaverður kostur fyrir konur, en af 
einhverjum ástæðum flykkjast þær 
ekki í þetta nám.
Hvenær hefur mest reynt á í starfinu?
Ég hef ekki lent í neinum stórkost-
legum hremmingum.
Hvað hefur mest reynt á í skátunum, 
hefurðu komist í hann krappan?
Þegar ég var 16 ára skátaforingi fórum 
við oft upp í skátaskálann okkar Þrist 
með hópa af yngri stelpum, þá þurfti 
oft að ganga langa leið í misjöfnu veðri 
en þetta bjargaðist alltaf. Þarna vorum 
við heilu helgarnar kannski 2 16 ára 
og hinar yngri, það voru náttúrulega 

engin fjarskipti, GSM símar né annað. 
Samt kom það aldrei fyrir að foreldrar 
stelpnanna væru að mæta á staðinn eða 
hafa áhyggjur. Þetta er svolítið öðruvísi 
í dag.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?
Að byggja upp svæðið vestast á Kárs-
nesinu með lágreistri byggð þannig að 
það verði í takti við hverfið okkar. Búa 
til skemmtilega þorpsmenningu þar 
sem fólk getur notið lífsins við leik og 
störf.
Fyrsta starfið?
Ætli það hafi ekki bara verið unglinga-
vinnan í Kópavogi, ég var heilt sumar 
að raka mold og sá grasi í svæðið þar 
sem nú eru hús fyrir aldraða í Voga-
tungunni.
Fyrri störf?
Hef unnið við garðyrkju í Kirkjugörðum 
Reykjavíkur og svo í tölvubransanum, 
var í tölvudeild Iðnaðarbankans, síðar 
Íslandsbanka. Ég vann við vefsíðugerð í 
nokkur ár og fór svo að vinna hjá Teris 
sem var sameinað Reiknistofu bank-
anna fyrir rúmu ári síðan.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Ganga á fjöll í góðu veðri.
Leiðinlegast?
Þrífa.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Fer ein í gönguferð. Íslenska rokið blæs 
út allri fýlu.
En þegar þér leiðist?
Sama, nema ég leggist upp í rúm með 
góða bók, það klikkar ekki.
Hvenær líður þér best?
Á fjöllum eða heima í slökun á nátt-
fötunum
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?
Ég væri til í að vera leiðsögumaður 
á fjöllum
Hvað er framundan hjá Björk Norð-
dahl?
Ég hef nýlega tekið að mér það sem 
kallað er fyrirliði sjálfboðaliðastarfs hjá 
Skátafélaginu Kópum. Skátarnir stefna 
núna að því að opna hreyfinguna og 
fá til liðs við sig fullorðna sjálfboða-
liða. Það er alls ekki nauðsynlegt að 
hafa verið skáti frá barnsaldri til að 
mega vera með. Skátarnir hafa upp á 
margt að bjóða og þar fer fram mikið 
og gott starf sem því miður hefur ekki 
notið mikillar athygli hingað til. Það er 
stundum sagt að skátastarf sé í sjálfu 
sér leiðtogaþjálfun, að efla sjálfstæði, 
virkni og ábyrgð einstaklinganna.
Við bjóðum þeim sem hafa áhuga á að 
starfa með okkur upp á Gilwell leið-
togaþjálfun. Þar byggjum við á gömlum 
grunni en nú hefur þjálfunin verið gerð 
aðgengilegri með því að skipta henni 
upp í áfanga og hentar nú því vel fyrir 
fullorðna, bæði eldri skáta, foreldra og 
aðra sem hafa áhuga á skátastarfi
Lífsmottó:
Gera lífið skemmtilegra

Björk Norðdahl:

Mikilvægt starf í skátunum

Það er óþarf i að
eldast um aldur fram

Næring fyrir DNA og RNA starfsemi
frumanna. Hefur áhrif á teygjanleika

og stinnleika líkamans. Góður árangur
við síþreytu, vefjagigt og vöðvabólgu

Fæst í apótekum, 
heilsubúðum og Fríhöfninni www.celsus.is

Dr. Earl Mindell:
“Hver sem er á að geta haft útlit og líðan fyrir

að vera 5-15 árum yngri en hann er.”

Líkamlegt þrek, úthald,
vær svefn og léttari lund.

Gréta Mörk, hjúkrunarfr. 54 ára: Eftir langvarandi vanlíðan prófaði ég Life 
Extension. Strax á fyrsta glasi leið mér verulega betur. Þrek og lífsþróttur hefur aukist 
stórum,ég sef betur og þoli miklu meira álag.  Er léttari og jákvæðari í skapi og er 
orðin félagslyndari. Mér f innst ég vera áratugum yngri. Hárið er orðið  þykkara og 
neglurnar sterkari. Húðin er orðin mýkri, hrukkurnar færri og frískari yf irbragð. 
Ég mun taka Life Extension inn áfram.   

2 mánaða skammtur
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Björk Norðdahl er fædd og uppalinn í Vesturbænum í Kópavogi og býr hér 
í bænum ásamt Braga Hilmarssyni, manni sínum, og þremur börnum. 
Hún gekk snemma í skátana og starfar þar enn, nú með „Selunum“ sem er 
félag fyrir foreldra skáta og aðra fullorðna sem hafa áhuga á skátastarfinu. 
Hún er mikil áhugamanneskja um útivist og segir að það sé mikill munur 
á útivistinni nú og á þeim tíma þegar engir voru gsm símarnir. Hún hefur 
lítinn áhuga á bílum, en þeim mun meiri á göngu og líður best á fjöllum. 
Hún hefur tölvur að aðalstarfi, en er ekki tölvunörd. Hún hefur líka lagt 
stund á spænsku og er langt í frá hætt. Björk Norðdahl er í yfirheyrslunni 
að þessu sinni.



Made by
Germans

Veldu MeisterStück 
frá Bosch fyrir jólin. 
Frábær tækni, enginn óþar�i, heldur nákvæmlega 
það sem til þarf á afar hagstæðu verði.
Bosch hefur nú sett á markað nýja þvottavél og nýjan þurrkara sem bæði eru MeisterStück-tæki en þegar eru 
komnar í hópinn þrjár glæsilegar MeisterStück uppþvottavélar. 
MeisterStück er tákn um frábæra tækni, engan óþarfa, heldur nákvæmlega það sem til þarf og á hagkvæmu 
verði. Allt til að gera þig ánægða(n). Ef svo ólíklega vill til að þú verðir ekki ánægð(ur) með vélina geturðu 
einfaldlega skilað henni innan 100 daga. 
Bosch er rótgróið þýskt vörumerki og eru Bosch heimilistækin þau mest seldu í Evrópu.

Opið virka daga frá kl. 11 - 18 og á 
laugardögum frá kl. 11 - 16.

Öll tilboð gilda til jóla 
eða á meðan birgðir endast.

Orkuflokkur A++. Hljóð: 44 dB (re 1 pW). 
Fimm kerfi: Kraftmikið 70° C, sjálfvirkt 
kerfi 45 - 65° C, Eco 50° C, TurboSpeed 
(20 mínútur á 60° C) og skolun. 
Sérkerfi: Tímastytting þvottakerfa 
(VarioSpeedPlus). 
Fyrir 13 manna borðbúnað.

SMU 55M12SK

Fullt verð: 189.900 kr.

Uppþvottavél, hvít

Jólaverð: 149.900 kr.

Tekur mest 7 kg. Orkuflokkur A+++. 
Hámarksvinduhraði: 1600 sn./mín. Kolalaus 
mótor með 10 ára ábyrgð. Mjög hljóðlát. 
Sérkerfi: Dúnkerfi, sérkerfi fyrir dökkan 
þvott, skyrtur, sérkerfi fyrir íþróttafatnað, 
mjög stutt 15 mín. hraðkerfi, húðverndar-
kerfi (ECARF gæðavottun), blandaður 
þvottur, viðkvæmur þvottur/silki. 

WAS 32471SN

Fullt verð: 209.900 kr.

Þvottavél 

Jólaverð: 149.900 kr.

Tekur mest 7 kg. Orkuflokkur A+. 
Gufuþétting, enginn barki. Sjálfhreinsandi 
rakaþéttir. Sérkerfi: Ull, íþróttafatnaður, 
dúnkerfi og 40 mín. hraðkerfi. Stór og skýr 
skjár. Krumpuvörn í lok kerfis.

WTW 86371SN

Fullt verð: 209.900 kr.

Þurrkari

Jólaverð: 149.900 kr.

Orkuflokkur A++. Hljóð: 44 dB (re 1 pW). 
Fimm kerfi: Kraftmikið 70° C, sjálfvirkt 
kerfi 45 - 65° C, Eco 50° C, TurboSpeed 
(20 mínútur á 60° C) og skolun. 
Sérkerfi: Tímastytting þvottakerfa 
(VarioSpeedPlus).
Fyrir 13 manna borðbúnað.

SMU 55M15SK

Fullt verð: 209.900 kr.

Uppþvottavél, stál

Jólaverð: 169.900 kr.

Orkuflokkur A++. Hljóð: 44 dB (re 1 pW). 
Fimm kerfi: Kraftmikið 70° C, sjálfvirkt 
kerfi 45 - 65° C, Eco 50° C, TurboSpeed 
(20 mínútur á 60° C) og skolun. 
Sérkerfi: Tímastytting þvottakerfa 
(VarioSpeedPlus).
Fyrir 13 manna borðbúnað.

SMV 55M00SK

Fullt verð: 229.900 kr.

Uppþvottavél, alklæðanleg

Jólaverð: 189.900 kr.

Þú sparar 40.000 kr.
Þú sparar 60.000 kr.

Þú sparar 60.000 kr.Þú sparar 40.000 kr.

Þú sparar 40.000 kr.
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Grænar baunir – framlag  
Kópavogs til íslenskra jóla
Fátt er líklega jólalegra í hugum 

Íslendinga en hangikjöt, kar-
töflur í hvítum jafningi og 

grænar baunir. Hangikjötið er aldurs-
forseti þessarar máltíðar og hefur verið 
á borðum hérlendis frá landnámi en 
kartöflurnar eru miklu yngra fyrirbæri í 
íslenskri matarsögu. Grænar baunir eru 
nýjasta viðbótin á þessum diski, þótt 
þær hafi fyrir löngu öðlast þar heiðurs-
sess. En það ganga ekki hvaða baunir 
sem er. Á mínu heimili skulu það vera 
Ora grænar, og þannig er það víðast. 
Ora er í Kópabogi og má því kannski 
segja að grænu baunirnar, og hugsan-
lega rauðkálið, séu framlag Kópavogs 
til klassískra íslenskra jóla. 

Hluti af matarmenningu 
landans
Ora er latína og þýðir strönd eða 
strandlína. Því er það vel við hæfi að 
fyrirtækið, sem var stofnað árið 1952, 
skuli hafa komið sér fyrir við sjávarsíð-
una á Kársnesinu. Stofnendurnir voru 
nokkrir framsýnir menn sem vildu 
bjóða upp á vandaðar niðursuðuvörur. 
Fyrirtækið var selt fyrir áratug en er 
áfram rekið á sömu kennitölu þrátt fyrir 
efnahagsóveður. Ora er eitt þeirra ís-
lensku fyrirtækja sem stóðu af sér 
hrunið án þess að lenda í fangi banka 
eða fá skuldir afskrifaðar. Það sýnir 
kannski betur en nokkuð annað hversu 
sterkt fyrirtækið er og var. Nafnið og 
vörurnar eru fyrir löngu orðnar hluti 
af matarmenningu Íslendinga og ís-
lenskum jólum. 

Hafa verið hjá Ora í 40 ár
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns 
og sumir þeirra hafa verið þar alla sína 
starfsævi. Þeir sem lengst hafa unnið 
hjá fyrirtækinu, eru þau Magnús 
Jónsson og Kolbrún Karlsdóttir, sem 
byrjuðu árið 1975. Stjórnendur virðast 
líka skilja hversu mikilvægt það er að 
halda í gott starfsfólk og hvílík auð-
lind reynsla og þekking starfsmanna er 
hverju fyrirtæki. Þannig hefur fyrirtæk-
inu tekist með reynslu og fagmennsku 
að halda stöðugum gæðum og vinna sér 
inn traust íslenskra neytenda. Matar-
blaðamaður Kópavogs hitti Leif Þórs-
son, framkvæmdastjóra Ora og spurði 
hann nánar út í þetta gamalgróna fyr-
irtæki, stefnu þess og framtíðaráform 
– og grænu baunirnar. „Það vinna um 
50 manns hjá Ora og framleiða vel á 
annað hundrað vörutegundir í 3000 
fermetra húsnæði. Helsta útflutnings-
varan okkar er kavíar af ýmsu tagi en 
á innanlandsmarkaði eru grænu baun-
irnar vinsælasta varan okkar.“

Vegna þess hversu gamalgróið fyrir-
tækið er liggur beint við að spyrja Leif 
hvernig hann og aðrir starfsmenn Ora 
upplifa neyslumynstur Íslendinga og 
hvort þau merki einhverjar breytingar 
á því á síðustu árum, misserum eða 
mánuðum? „Það hefur aðeins dregist 

saman í síld en aðrar nýjar vörur vegið 
það upp okkar helstu vörur baunir og 
fiskibollur hafa haldið mjög vel sölu.“

Leyndarmálið við  
grænu baunirnar
Aðeins að grænu baununum, hvaðan 
koma þær, hvert er leyndarmálið við 
gæðin og af hverju eru þær svona vin-
sælar? „Þær eru frá Bandaríkjunum 
það væri ekki leyndarmál ef ég myndi 
segja frá því og vinsældirnar eru vegna 
þess að þær eru alltaf eins góðar frá ári 
til árs.“ Leifur. Hjá Ora eru líka fram-
leiddar vörur sem fyrst og fremst eru 
ætlaðar til útflutnings, eins og kavíar, 
humarsúpu og fiskibollur. En hver eru 
helstu viðskiptalöndin og hver er að 
kaupa hvað? „Mest fer til Bandaríkj-
anna og þangað fer mest kavíar en til 
Evrópu fara fiskibollur og súpan, en 
líka auðvitað töluvert af kavíar líka.“ 

- Sjáið þið mun á viðhorfi erlendra 
kaupenda til íslenskra matvæla síðustu 
ár? „Já það er traust á vöruna og gæð-

unum sem er viðhorfið, og það það 
eykst frekar en hitt.“

Þið vinnið eftir ákveðnu gæðakerfi 
og eruð með mjög strangar reglur 
varðandi alla verkferla, hreinlæti og 
geymslu á hráefni og fullkláruðum 
vörum, geturðu lýst kjarnanum í því 
í fáeinum orðum? „Það er bara metn-
aður hvers starfsmanns að hlutirnir séu 
í lagi og þegar það viðhorf er innandyra 
þá getur maður ekki beðið um meira.“

Gott að reka fyrirtæki  
í Kópavogi
Hvernig sérðu framtíð fyrirtækisins 
fyrir þér? „Við teljum framtíð Ora 
bjarta sem alhliða matvælafyrirtæki 
með sérstaka áherslu á útflutning á 
fisktengdum afurðum.“ Heldurðu að 
við Íslendingar séum á réttri leið varð-
andi matvælaframleiðslu okkar? Hvað 
erum við að gera rétt og hvað má bæta? 
„Já, klárlega erum við á réttri leið við 
þurfum að flagga hreinleika okkar og 
vörugæðum og ef við temjum okkur 

þau vinnbrögð að gæði séu í farabroddi 
þá er engu að kvíða með árangurinn.“

Skiptir það máli fyrir Ora að fyrir-
tækið sé í Kópavogi? Eruð þið með-
vituð um að þið eruð hluti af bænum 
og samfélagi? „Já, var ekki eitt sinn 
maður sem sagði að það væri gott að 
búa í Kópavogi? Jú, það er gott að vera 
með fyrirtæki í Kópavogi og öll okkar 
samskipti við bæjarfélagið hafa verið 
með miklum ágætum.“

Ora sér um að gera jól okkar hinna 
jólaleg – hvað gerir starfsfólk Ora sér til 
upplyftingar á aðventunni og um jólin? 
„Það er auðvitað mikið álag á okkar 
starfsmönnum núna og hefur verið í 
nokkur tíma og við munum hittast um 
næstu helgi og borða góðan mat saman 
og skemmta hvort öðru og að sjálfsögðu 
verður Ora síld og grænar baunir ásamt 
rauðkáli og öðru Ora góðgæti á borð-
stólum þar,“ segir Leifur og brosir. Með 
þessum orðum kveður blaðamaður Leif 
og Ora og heldur út í íslenska vetrar-
veðrið. Minningin um jólhangikjöt og 
grænar baunir sækir á hann um kvöldið 
um það bil er hann svífur inn í drauma-
landið. Allt lítur út fyrir að jólin verði 
ánægjuleg í ár eins og oftast áður, þökk 
sé íslenskum bændum, matarhefð for-
feðra og –mæðra og grænu baununum. 
Takk fyrir þitt framlag til gleðilegra jóla 
Kópavogur. 

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is.

magnús Jónsson hóf störf hjá Ora 5. júní 1975 og Kolbrún Karlsdóttir byrjaði að vinna hjá fyrirtækinu 10. ágúst sama ár.

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum Kópa-

vogs um hvaðeina sem tengist 
mat eru vel þegnar. Verið óhrædd 
við að hafa samband, hvort sem um 
er að ræða skemmtilega jólasiði, 
reynslusögur af veitingastöðum eða úr 

verslunum, ábendingar um sniðuga 
matvöru, ræktun eða framleiðslu í 
bænum. Endilega sendið okkur línu 
á netfangið svavar@islenskurmatur.is. 
Góðar uppskriftir eru líka vel þegnar, 
ekki síst ef þær tengjast jólunum.
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LED SMART TV
7005 & 8005 LÍNUR FRÁ

SJÓNVÖRPIN FRÁ SAMSUNG ERU EINSTÖK GÆÐATÆKI OG MARG VERÐLAUNUÐ UM HEIM ALLAN

Glæsilegt verðlaunatæki

Njóttu glæsilegrar hönnunar
og framúrskarandi myndgæða

U
E

x
x

F
7

0
0

5
S

T
 8

0
0

 C
M

R

U
E

x
x

F
8

0
0

5
S

T
  

10
0

0
 C

M
R

40" = 329.900.-
46" = 389.900.-
55" = 599.900.-
60" = 849.900.-

40" = 379.900.-
46" = 479.900.-
55" = 649.900.-
65" = 999.900.-
75" = 1.890.000.-

Meðal nýjunga frá Samsung:

Sjónvarpið mælir með sjónvarpsefni byggt á 
áhorfi þínu.
Innbyggð myndavél sem þekkir andlit, hentar vel 
í Skype myndsímtöl.
Stjórnaðu tækinu með rödd og handarhreyfingum.
Uppfærslu möguleiki með „Smart Evolution“ 
kubbnum.
Auðvelt að streyma efni frá sjónvarpinu yfir á 
spjaldtölvuna og snjallsímann og öfugt.
Snjallsjónvarp (Smart-TV) sem stjórnað er með 
háþróuðum aðferðum.

HLJÓMTÆKI
HW-F751

Hágæða heimabíóstæða – "Soundbar" við sjónvarp; 
einnig hljómtæki með afspilun frá USB og snjallsíma. 
Stútfull af hátækni. Til í mörgum stærðum. 
Verð: 189.900
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Hamraborgin verður að komast á hvíta tjaldið

„Ég byrjaði reyndar á því að leika í 
myndunum,“ segir Grímur Hákonar-
son, þegar blaðamaður spyr um upphaf 
kvikmyndagerðar hans. „En svo vant-
aði einhvern til að halda á myndavél-
inni og ég tók það að mér. Ég fékk þá 
meiri áhuga á að vera aftan við mynda-
vélina og hef verið þar síðan. Svo áttaði 
ég mig á því að ég er ekkert sérstaklega 
góður leikari,“ segir Grímur. 

Hann hóf stuttmyndagerð í Þing-
hólsskóla, þar sem hann gerði mynd 
um stam ásamt félögum sínum Erpi 
Eyvindarsyni og fleirum, en sú mynd 
hlaut verðlaun. Þessu hélt hann áfram 
í menntaskóla, þar sem hann gerði, 
ásamt Rúnari Rúnarssyni stuttmynd 
um almenningsklósett, frá sjónarhóli 
salernisins. Myndin hét klósettmenn-

ing og var tekin upp í gegnum klósett. 
Blaðamaður hefur á tilfinningunni 

að yrkisefni Gríms séu úti á jaðrinum, 
utan við meginstrauminn. 

Jaðarpersóna fjallar  
um jaðarpersónur
„Þetta er kannski spurning um 
ákveðna samfélagssýn. Að skoða 
jaðarinn eða tabú. Við sjáum þetta 
líka í Bræðrabyltu,“ segir Grímur, en 
sem kunnugt er fjallar myndin um 
samkynhneigða glímumenn. 

„Ég myndi segja að ég sem persóna 
sé á jaðrinum og þetta kemur líka fram 
í efnistökum og sögunum. Ég hef til 
dæmis aldrei gert auglýsingar. Ég tók 
þá ákvörðun árið 2000 að vinna að-
eins hjá sjálfum mér, að mínum eigin 

verkefnum,“ segir Grímur, en hann 
hafnaði tilboði um að gera auglýs-
ingar í Bandaríkjunum, enda þótt það 
gæti gefið vel í aðra hönd. „Ég hef svo 
sem verið að kenna eitthvað og fleira. 
En þetta er ekki bara vinna. Þetta er 
ákveðinn lífsstíll og ákveðið lífsmottó. 
Ég held að til að lifa af í þessum geira, 
þessum óháða geira, þá þarf maður 
að hafa einhverja svona hugsjón, 
annars endist fólk ekkert í þessu,“ 
segir Grímur. Kvikmyndagerðin sé að 
mörgu leyti basl. „Bæði er ég sjálfur 
á jaðrinum í mínu lífi, ekki svo að 
skilja að ég sé í neinu dópi eða þess 
háttar, en ég er jaðarpersóna og fjalla 
um jaðarpersónur. Ég hef áhuga á að 
fjalla um persónur sem standa utan 
við meinstrímið.“

Grímur hefur hlotið mikið lof fyrir 
myndir sínar, ef til vill ekki síst fyrir 
heimildamyndina Hvell. Myndin 
fjallar um baráttu bænda gegn virkjun 
Laxár í Aðaldal (Laxá í Suður-Þingeyj-
arsýslu), sem yfirvöld höfðu ákveðið, 
en bændur sprengdu stífluna. Enginn 
sér eftir því í dag. 

Róttækur nútíma  
vinstrimaður
„Hvellur er líklega eina myndin sem 
ég hef stýrt, þar sem ég hef beinlínis 
verið beðinn um að leikstýra. Sigurður 
Gísli Pálmason leitaði til mín um að 
gera myndina. Hann er mikill náttúru-
verndarsinni. Ég kynnti mér efnið, sem 
var mér svosem ekki alveg ókunnugt, 
en þegar ég skoðaði þetta fannst mér 
þetta falla vel að mínum hugsjónum. 
Ég fann strax tenginguna við það. Ég 
hef líka verið vinstri maður í gegnum 
tíðina, og tilheyrt þessari kreðsu svo-
lítið, þessari róttækni.“

Grímur bætir því við að í sínum 
huga sé nútíma vinstrimaðurinn 
sjálfstæður. „Hann er ekki að eltast 
við sovéskar verksmiðjur. Nútíma 
vinstrimaðurinn leggur áherslu á smá-
fyrirtæki, sköpun, nýsköpun. Hann 
vill virkja hugann frekar en að byggja 
verksmiðjur.“

Mörg verkefni í einu
En sá sem virkjar hugann, líkt og 
Grímur Hákonarson, getur hann 
lifað af því?

„Ég reyni að vera alltaf með einhver 
verkefni í gangi, helst tvö eða fleiri. Nú 
er ég til dæmis að gera heimildarmynd 
og líka kvikmynd í fullri lengd. Upp 
á síðkastið hef ég haft góðan aðgang 
að fjármagni fyrir það sem ég geri. Ég 

reyni bara að lifa á því, og fá laun fyrir 
það sem ég er að gera. En það er líka 
lykilatriði að vera með tvö þrjú verk-
efni og þurfa ekki bara að treysta á eitt. 
Og til dæmis ef ég er að bíða eftir því að 
komast í tökur í einu verkefninu, þá get 
ég sinnt öðru á meðan,“ segir Grímur. 

Íslendingar geta  
ekki staðið saman
Það kemur glampi í augun á honum 
þegar hann fer að segja frá nýjastu 
verkefnunum. Hann vinnur að gerð 
heimildarmyndarinnar um „Litlu-
Moskvu“ um sögu Neskaupsstaðar, 
sem lungann af síðustu öld var undir 
stjórn sósíalista og kvikmyndinni 
Bræðrabönd, kvikmynd í fullri lengd, 
þar sem hann sjálfur skrifar handrit og 
leikstýrir. „Bræðabönd fjallar um tvo 
bændur í afdölum, bræður. Þeir búa á 
samliggjandi sveitabæjum í afdölum og 
þeir hafa ekki talast við í 40 ár. Samt 
er enginn annar til að tala við. Pæl-
ingin er að þetta er svolítið íslenskur 
hugsunarháttur í hnotskurn, að vera 
sjálfum sér nógur og engum háður. 
Þetta er Bjartur í Sumarhúsum,“ segir 
Grímur. Það blasir við blaðamanni að 
bæði þessi verkefni fjalla um fólk sem 
er öðruvísi, fólkið á jaðrinum. 

„Já, já þessir bræður eru á jaðr-
inum, gamaldags karlar í fjárbúskap. 
Þeir hugsa um kynbætur og hrútasýn-
ingar. Mér finnst þessi hrepparígur, 
sem kemur fram í þessum ríg milli 
bræðranna, endurspegla svolítið ís-
lenskt samfélag í dag. Það breytist ekki 
neitt. Og hvað er það?“ spyr Grímur og 
svarar spurningunni um hæl. Það er að 
geta ekki staðið saman.“

Myndin er langt komin. Tökur 
hefjast næsta sumar. Þegar er kominn 
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Veglegasta fluguhnýtingarsettið á markaðnum. Pakkað af efni.
hátt í 100 laxa og silungaönglar, klemma, skæri, keramik keflishelda, lakk.

allt sem þú þarft til að hnýta margar af 
Vinælustu flugunum á íslandi.

sett saman af okkur fyrir bestu flugurnar. 
uPPskriftir fylgja með.

Verð 14.900 kr. 

ÍSLENSKA FLUGUHNÝTINGARSETTIÐ

ÍSLENSKA FLUGUHNÝTINGARSETTIÐ
Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 11–18. Laugard. kl. 10–14.

Grímur Hákonarson kvikmyndagerðarmaður og leikstjóri er fæddur og uppalinn í bænum og steig hér sín 
fyrstu skref í kvikmyndagerð. Hann hefur vakið mikla athygli fyrir myndir sínar Hvell, Hreint hjarta, 
og stuttmyndina Bræðrabyltu, svo dæmi séu tekin. Hann vinnur nú að metnaðarfullum verkefnum, 

Bræðraböndum, kvikmynd í fullri lengd og heimildarmynd um Litlu-Moskvu en stefnir einnig að því að gera 
mynd um Hamraborgina. Við mæltum okkur mót á Café Dix í Hamraborg og ræddum kvikmyndagerð og 
verkefnin framundan. 
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styrkur frá Kvikmyndamiðstöð Íslands, 
en Grímur og félagar hans leita að frek-
ari fjámögnun fyrir myndina. „En þetta 
er í það minnsta komið í gang,“ segir 
Grímur. 

Theódór Júlíusson, sem sló í gegn í 
kvikmynd Rúnars Rúnarssonar, Eld-
fjall, leikur aðalhlutverk, ásamt Sigurði 
Sigurjónssyni. 

Stalín uppi á vegg
- En hvað vakti áhuga þinn á Neskaup-
stað?

„Já, það er Litla-Moskva. Ég fékk 
símtal frá félaga mínum sem hafði 
verið þarna. Hann hafði komið inn á 
heimili þarna í bænum, og þetta minnti 
hann svo mikið á Rússland og Sovéttí-
mann. Þarna var meira að segja mynd 
af Stalín uppi á vegg og eitthvað í þessa 
veru. Þetta kveikti í mér,“ segir Grímur. 
Hann hafi ekki verið alveg ókunnur 
efninu, frekar en aðrir Íslendingar, en 
Neskaupsstað var stýrt af sósíalistum í 
um hálfa öld. „Þetta er auðvitað jaðar-
saga í íslensku samhengi, en hefur ef til 
vill svolítið fallið í gleymsku. Það hefur 
ekki mikið verið fjallað um þetta og 
fólkið sem lifði þennan tíma og tók þátt 
í þessu er smátt og smátt að hverfa.“

Myndin umhverfist um tímabilið 
frá 1946-1998, en Grímur ætlar líka 
að fjalla um samtímann. „Bærinn er á 
breytingaskeiði. Það eru að koma jarð-
göng og það er ákveðin gerjun. Það er 
allt komið í einkaeigu, ólíkt því sem 
var, og svo er álver í túnfætinum. Ég er 
svolítið að bera saman gamla tímann 
og þennan nýja.“

Grímur segir að það blasi við að 
gallar hafi verið á hálfrar aldar valda-
tíma sósíalistanna. „Þetta er algilt þegar 
sömu menn eru við völd í langan tíma. 
Þá verður náttúrlega til ákveðin spill-
ing. Rétt eins og Sjálfstæðisflokkurinn 
og Reykjavík. Það er slæmt í sjálfu sér 
að ekki sé skipt út. En samt sem áður 
held ég að fólk hafi haft það mjög gott 
þarna. Þarna var ákveðið félagslegt 
veldi, sameign á hlutunum. Útgerðin 
var hjá bænum og allir fengu vinnu. 
Þetta var ákveðið öryggi.“ 

Síldarbrestur  
hafði lítil áhrif
Grímur nefnir að þegar síldin hvarf, þá 
hafi það ekki bitnað sem sama hætti 
á íbúm Neskaupstaðar, eins og víða 
annars staðar. „Síldargróðinn hafði 
allur farið inn í bæinn, en var ekki tek-

inn út. Gróðinn sat eftir hjá fólkinu í 
bænum. Það voru engir auðmenn til 
þarna. Það var frekar mikill jöfnuður. 
Ekki eins og á Eskifirði. Þar var einn 
maður eða fjölskylda sem átti bæinn.“

Hann bætir því við að íbúar 
Neskaupstaðar hafi verið stórhuga, 
og reist sjúkrahús, sem reyndist vera 
allt of stórt fyrir bæinn, og varð fjórð-

ungssjúkrahús. „Og á sínum tíma var 
þetta eitt besta sjúkrahús landsins! Það 
var mikil áhersla á félagslega þáttinn, 
á velferðina. Og svo er merkilegt líka 
að verkalýðsbarátta var eiginlega ekki 
til. Þeir voru með sérsamninga þarna í 
Neskaupstað, og þau voru ekki í Vinnu-
veitendasambandinu, þrátt fyrir að vera 
stórir og mikilvægir vinnuveitendur.“ 

Langtímaverkefni
Grímur segist vinna myndina út frá 
persónunum. „Ég vil að myndin fjalli 
um fólkið og að áhorfandinn kynn-
ist því. Svo reyni ég í gegnum þetta 
að svara lykilspurningum og eins af 
hverju bærinn varð sósíalískur, af 
hverju héldu þeir völdum svona lengi, 
hvernig var þetta kerfi byggt upp og 
hversu mikill sósíalismi þetta var 
þarna í raun og veru. Þetta var auð-
vitað ekki hreinn sósíalismi, heldur 
skýr áhersla myndi ég halda.“ 

Verkefni af þessu tagi er tímafrekt. 
Tökur fara að hefjast og Grímur 
reiknar með að þær muni taka heilt ár. 

Hættir ekki við  
góða hugmynd
- Það þarf úthald í svona. Færðu margar 
hugmyndir og hvernig gengur þér að 
vinsa úr? 
„Ég fæ raunar mikið af hugmyndum. 
Ef ég fæ hugmynd, en fé leið á henna 
eftir viku, þá vantar greinilega ein-
hverja ástríðu. En ef ég held áfram að 
hafa áhuga á hugmyndinni, þá hætti ég 
ekki. En ég fæ líka hugmyndir sem eru 
flóknar í framkvæmd, eða beinlínis 
óframkvæmanlegar. Auðvitað væri 
ég til í að gera bíómynd sem gerist á 
þriðja áratugnum, til dæmis um Gút-
tóslaginn. Þetta er bara mjög erfitt í 
framkvæmd. Það vantar peningana.“

Mikið af fjármagninu 
að utan
Grímur segir að mikil gróska í kvik-
myndagerðinni. Fjárhagslega lúti 
greinin þó ekki hefðbundnum lög-
málum. Miðasala dugi tæplega til að 

standa undir kvikmynd. Sækja þurfi 
um styrki, en það viti það ef til vill 
fáir að megnið af styrkjunum komi 
erlendis frá. „Þetta er styrkjakerfi sem 
nær um alla Evrópu. En til að geta 
fengið styrk, þá þarf að fá eitthvað 
héðan líka. Peningar úr Kvikmynda-
sjóði er kannski bara fjórðungur af því 
sem kemur á móti. Síðan er þetta að 
fara um allan heim, rétt eins og íslensk 
tónlist. Myndir fara á hátíðir, í kvik-
myndahús og sjónvarp og tónlistin í 
útvarpið. Það þarf opinberan stuðning 
við kvikmyndagerðina, en fólk heldur 
kannski að peningarnir komi bara 
héðan,“ segir Grímur. Hann bætir við 
að umsvifin í kvikmyndagerðini séu 
mjög mikil. Mikið verði til af störfum. 
Til dæmis þurfi að smíða leikmyndir, 
það þarf að flytja fólk og varning, svo 
nokkuð sé nefnt. „Ég get tekið sem 
dæmi, að í Bárðardalnum, þar sem við 
ætlum að taka fyrir Bræðrabönd. Þar 
erum við að koma inn í lítið samfélag, 
en fjölmarga úr þessu litla samfélagi 
höfum við þegar ráðið í vinnu. Það 
þarf að elda mat, sjá um gistingu og 
svo framvegis.“

Tekið eftir  
Íslendingum erlendis
Grímur Hákonarson segir að tekið 
sé eftir því erlendis að íslensk kvik-
myndagerð standi framarlega. „Líka 
með tilliti til þess hvað við erum fá-
menn. Myndirnar þykja líka vera af 
háum standard. En myndirnar eru 
raunar fáar. En það eru góðir leik-
stjórar að koma fram. Það eru að 
verða ákveðin kynslóðaskipti. Í þessari 
grósku er sorglegt að verið sé að skera 
framlög til kvikmyndastyrkja niður 
um 40 prósent.“ 

Hamraborgin á dagskrá
- Nú vinnur þú að mynd um Neskaup-
stað. Hefur aldrei komið til álita að gera 
mynd um Kópavog?

„Ég stefni að því að gera mynd um 
Harmaborgina í framtíðinni. Veit ekki 
hvenær, en mér finnst Hamraborgin 
verða að komast einhvern tímann á 
hvíta tjaldið,“ segir Grímur Hákonar-
son kvikmyndagerðarmaður. 

Framundan hjá Grími er að halda 
jólin á Kársnesbrautinni, með föður 
sínum og systkinum. „Það verða 
Kópavogsjól,“ segir Grímur brosandi 
og kveður blaðamann með handa-
bandi. 
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Ingibjörg Hinriksdóttir
Uppáhaldsstaðurinn minn í 

Kópavogi eru tveir hólar, Álf-
hóll og Víghólar.  Ástæðan er 

einföld, þar átti ég mínar bestu stundir 
sem barn. Það var hreint ævintýri að 
alast upp í Kópavogi á sjöunda áratug 
síðustu aldar. Bærinn var sannkall-
aður barnabær og maður fann leik-
félaga í hverju húsi. Húsgrunnar og 
byggingar voru út um allt við Álfhóls-
veg, Melaheiði, Lyngheiði, Skálaheiði 
og þar um kring – svo ekki sé talað um 
Selbrekku, Fögrubrekku og Þverbrekku 
þar sem tveir stórhættulegir turnar voru 
að rísa. Á Víghólum var leikvöllurinn 
okkar, Heiðarvöllur og þar var mói og á 
haustin tíndi maður ber uppí sig. 

Það má heldur ekki gleyma því 
að þegar ég byrja mína skólagöngu 
árið 1970 þá bjó Jón bóndi ennþá á 
Heiði, en þar sem sparkvöllurinn er 
núna við Digranesskóla (Álfhólsskóla) 
var húsið hans og hann hafði ennþá 
nokkrar rollur. Við sem ólumst þarna 
upp vorum ekki bara íbúar í sumar-
bústaðahverfi, heldur vorum við líka 
búsett í sveit – en samt inní miðri borg. 

Það var stutt í allt nema kannski 
sjóinn, þó maður gæti svo sem fengið 
sér langan göngutúr niður í Fossvog, 
en þá tók maður áhættu á að fara inná 
svæði villinganna í Vesturbænum 
og það gerði maður sko ekki einn 
og óstuddur.  En við fórum gjarnan 

niður í gryfjur (Dalveg) þar var bæði 
lakkrísgerðin og frystihúsið Barðinn, í 
Ástúni var kartöflurækt, svín og naut 
sá maður í Lundi, skógræktin var í 
Fossvogsdalnum, brjóstsykursgerð á 
Nýbýlavegi og eins og áður er talið 
sauðfjárbú á Heiði og síðar hænur í 
Fagrahvammi, sem var rétt við útsýn-
isskífuna á Víghól. 

Eins og flestir vita eru miklar og 
voldugar klappir út eftir öllum Digra-
neshálsinum og þegar verið var að 
byggja húsin við Melaheiði og Lyng-
heiði voru klappirnar sprengdar. Þá 
voru stórar mottur sem voru búnar 
til úr dekkjum lagðar ofaná sprengju-
staðina og var það nú ansi misjafnt 
hvort þessar mottur náðu að hemja 
grjótflugið eða ekki. En eftir allar 
sprengingarnar voru eftir sprengjuvírar 
sem við krakkarnir lékum okkur með 
og nýttum í húsbyggingar eða í eitt-
hvert föndur. 

Kópavogur var dásamlegur bær til 
að alast uppí og ég hugsa oft til þess 
hvað frelsið sem við ólumst upp við 
var okkur hollt. Digraneshálsinn allur 
er mér ákaflega kær en þessir hólar, 
Víghólar og Álfhóllinn eru mínir upp-
áhaldsstaðir í Kópavogi. 

staðurinn minn

Einkamál Evu lindar

Fyrir þremur vikum bilaði þvotta-
vélin mín og ég er búin að vera 
að þvælast með þvott heim til 

mömmu og pabba að þvo og líka rifja 
upp gömlu handþvottatrixin og líka 
smám saman tapa geðheilsunni. En á 
föstudaginn fór ég semsagt á jólahlað-
borð með vinnunni, í kjól sem ég hef 
ekki notað í svona 10 ár en var það eina 
sem var hreint, hann kom merkilega 
á óvart, en það er önnur saga. Þegar 
við fórum í bæinn eftir jólahlaðborðið 
rakst ég á frænda hennar Elínar vin-
konu og við semsagt förum að spjalla 
og dansa og svo leiðir eitt af öðru og 
hann semsagt endar heima hjá mér. 
Eins og gengur.

Þetta var semsagt bara frekar gaman 
þó ég hafi þurft að henda honum út 
um hádegið því þá var ég að fara að 
hjálpa mömmu að undirbúa fimm-
tugsafmælið sitt sem hún ákvað að 
halda uppá heima og elda allt sjálf og 
var búin að bjóða hálfum bænum. En 
þetta afmæli gekk ótrúlega vel og allir 
voru glaðir og hressir og ég var ekkert 
mjög þunn og það sem er enn betra, 

náði að þvo fimm þvottavélar á meðan 
veislan var. Sendi gaurnum svo mjög 
afslappað sms.

Daginn eftir þegar ég var að taka 
til heima og ganga frá þvotti og svona 
fann ég síðan nærbuxur af gaurnum. 
Gaurnum sem vel á minnst svaraði ekki 
skilaboðunum sem ég sendi daginn 
áður. Ég er búin að ræða þetta við bæði 
Ingu Láru og Ólöfu og þær segja mér 
báðar að þegar svona gerist eigi maður 
bara að henda nærbuxunum en ég á 
alltaf í brjáluðum vandræðum með að 
finna góða brjóstahaldara og á alltaf 
bara svona tvo í einu svo ef maður sem 
ég færi heim með myndi bara henda 
þeim yrði ég frekar ósátt. Og þetta voru 
alveg fínar nærbuxur.

Hann býr í Núpalind og á fimmtu-
deginum vorum við mamma einmitt á 
leið í Smáralindina að skoða jólagjafir 
svo ég bara skaust með nærbuxurnar í 
poka til hans og skildi eftir í anddyrinu. 
Meikaði ekki alveg að banka uppá með 
þetta. Svo sendi ég honum sms þar sem 
sagði að „í dularfullum pakka ofan á 
póstkössunum explotion nærbuxurnar 

þínar.“  Af hverju explotion? Af því 
að einmitt þennan dag ákvað síminn 
minn að byrja að nota autocorrect.

Morguninn eftir kom svo pabbi og 
náði í mig á jeppanum og við fórum 
með þvottavélina í viðgerð hjá ein-
hverjum manni sem pabbi þekkir í 
Smiðjuhverfinu og þar sem við sátum 
hlið við hlið í umferðarteppu á Dalvegi 
fékk ég sms: „Takk, en hver á þessar 
nærbuxur?“ Ég andaðist úr hlátri. Ég 
hafði semsagt skilað manninum sem ég 
svaf hjá, og sem hafði hunsað skilaboð 
frá mér, nærbuxum af pabba mínum!
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Sýning í Anarkíu
Ellefu myndlistamenn opnuðu 

samsýningu í listasalnum Anar-
kíu í Hamraborg 3 á dögunum. 

Margt var um manninn við opnunina, 
og verkin eru fjölbreytt, eins og sjá má á 
þessum myndum sem Finnbogi Helga-
son tók. Listamennirnir standa sjálfir 
að salnum Anarkíu. Sýningin stendur 
út mánuðinn, en hún er opin þriðju-
daga til föstudaga milli klukkan 15 og 
18 og kl.14-18 um helgar. 

„Hélt að ég hefði slegið eitthvað met“
Jón Ólafsson tónlistarmaður hefur í 

haust haldið merkilega tónleikaröð 
í Salnum í Kópavogi, undir heitinu 

„Af fingrum fram“. Á tónleikunum 
hefur hann fengið til sín landþekkt 
tónlistarfólk, og rætt við það á sviðinu, í 
tali og tónum, og alltaf fyrir fullum sal. 

Það var líka tilfellið þegar ég fór á 
tónleika Jóns með textasnillingnum 
Bjartmari Guðlaugssyni. Þegar ég kom 
að Salnum, örfáum mínútum áður en 
tónleikarnir hófust, var hvert sæti 
þegar skipað og mikil eftirvænting 
hjá öllum viðstöddum. 

Það er rétt að segja það strax að 
Jón og Bjartmar brugðust engum 
væntingum. 

Áratuga ferill
Það kom mér, manni undir fertugt, 
raunar á óvart hversu langur fer-
ill Bjartmars er orðinn, en hann var 
byrjaður löngu fyrir 1980 og hefur 
verið að síðan. Mörg laga hans eru 
fyrir löngu orðin sígild. Nefna má 
lögin um Sumarliða, Sumarliði fullur 
og fleiri lög, Týnda kynslóðin, Hipp-

inn,15 ára á föstu, Járnkarlinn, Súr-
mjólk í hádeginu, Negril (Það var ljóð 
sem lifði langan vetur) sem Bjartmar 
gerði vinsælt með Bergrisunum, auk 
fleiri laga sem við fengum að hlýða 
á. Þá voru einnig leikin lög þar sem 
Bjartmar á ýmist texta eða bæði lag 
og texta, eins og lagið „Afi“ sem Björk 
Guðmundsdóttir söng um árið og lagið 
„Þannig týnist tíminn“ sem Lay Low og 
Raggi Bjarna sungu inn í hug og hjörtu 
landsmanna. 

Sannarlega má segja að prógrammið 
hafi verið flutt „af fingrum fram“ því 
fram kom að þeir hefðu haldið eina 
æfingu, sem reyndar að mestu hefði 
farið í skemmtilegt spjall úti í bílskúr. 

Gesturinn fékk  
að njóta sín
Jón Ólafsson kom vel undirbúinn til 
leiks. Hann hafði augljóslega kynnt sér 
vel feril Bjartmars, æskuslóðir hans og 
uppruna, en Bjartmar er hálfur Fær-
eyingur og Eyjamaður alla leið. En 
ekki einungis það, því Jón kunni góð 
skil á öllum lögum Bjartmars og gat 

hikstalaust vitnað bæði í texta Bjart-
mars, ekki síður en einkunnarbækur 
úr grunnskólanum í Vestmannaeyjum, 
ekki síður en að kunna góð skil á öllum 
lögunum. 

Bjartmar sjálfur var í fantaformi og 
miklu stuði. Útgeislun hans og spila-
gleði skilaði sér vel til áhorfenda ekki 
síður en sögurnar hans og samtölin 
við Jón milli laga. Þá var Bjartmar 
óhræddur við að láta salinn heyra í sér, 
og áhorfendur tóku undir í mörgum 
lögum. 

Þeir Jón og Bjartmar náðu líka mjög 

vel saman, bæði í samtölum og sam-
spili. Jón hefur einstakt lag á að leyfa 
gestinum að njóta sín, og það kom 
mjög vel fram á tónleikunum með 
Bjartmari. Bjartmar hafði frá mörgu 
að segja og hann býr yfir frásagnargáfu. 
Hann er mjög persónulegur, og liggur 
ekki á skoðunum sínum um samfélagið 
og sjálfan sig raunar líka. Jón býr líka 
yfir þeirri náðargáfu að geta skotið inn 
athugasemdum, jafnt í samtölunum, 
sem í feiknaskemmtilegu undirspili á 
píanóið, og einnig óvæntum frösum 
sem og listagóðum sólóum inn á milli. 

Sló ekki feilnótu
Bjartmar sjálfur lék á kassagítar, og 
sló ekki feilnótu og hljóp um sviðið 
á tímabili. Ekki ónýtt hjá manni sem 
kominn er á sjötugsaldur. Það var 
líka áhugavert að fylgjast með sam-
spili þeirra tveggja. Bjartmar byrjaði 
gjarnan að spila, gekk til Jóns, sem var 
fljótur að nema hljómana, og síðan var 
leikið „af fingnum fram“ í bókstaflegri 
merkingu. 

Það var aðeins eitt sem truflaði mig, 
sem óbreyttan áhorfanda út í sal. Þeir 
Jón og Bjartmar höfðu sér til fulltingis 
Júlíus Rúnarsson, sem lék á bassa. Sam-
spilið gekk örlítið brösuglega í upphafi, 
en hann var samt fljótur að hitna á ba-
ssanum, og samspilið gekk eins og í 
sögu þegar líða tók á tónleikana. Allar 
smásyndir voru enda fyrirgefnar þegar 
í ljós kom að dagskráin var í raun og 
veru flutt „af fingrum fram“ og með 
góðum árangri. 

Verðskuldað uppklapp
Annað sem mér þótti dálítið magnað, 
var sú næma tilfinning Jóns fyrir efn-
inu. Honum tókst að byggja tónleikana 
upp sem mjög skemmtilegt ferðalag 
um feril Bjartmars. Við fengum að 
heyra öll hans þekktustu lög og mörg 
til auk frábærra skemmtisagna Bjart-
mars. En síðan tókst honum að ramma 
tónleikana inn með næmri athygli. Í 
upphafi tónleikanna lýsti Bjartmar því 
hvernig hann hefði fengið 1,1 á prófi 
í grunnskólanum í Eyjum. Hann lýsti 
lesblindunni, og misskilningi sem varð 
við þetta. „Ég hélt að ég hefði slegið 
eitthvað met“ sagði Bjartmar, sem hélt 
að hann hefði fengið 11 á prófinu. Þetta 
rifjaði Jón upp í lokin á tónleikunum, 
sem þannig smullu einhvern veginn 
saman í dásamlega heild. Og sýndu 
um leið að Jón ber mikla virðingu fyrir 
viðfangsefni sínu. Það skilar sér beint 
til áhorfenda. 

Tónleikarnir stóðu í meira en tvær 
klukkustundir. Þeir félagarnir upp-
skáru mikið lófaklapp bæði milli laga, 
ekki síður en í lokin og verðskuldað 
uppklapp. 

Það er eiginlega vel við hæfi að 
gefa þeim Bjartmari og Jóni 11 fyrir 
frammistöðuna á þessu prófi. Þeir eru 
vel að því komnir. 

Er bíllinn þinn klár 
fyrir veturinn?

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Löður leggur mikið upp úr umhverfisþættinum og 
bíður upp á umhverfisvænann þvott.
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