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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig 
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
•  Hægt að nota við hallandi loft, 0–45°  

timbur/gifsloft.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð, 

togátak allt að 205 kg.

vilji.is

...léttir þér lífið

Yfir 8000 ánægðir  

notendur á ÍslandiStuðnings-

stöngin
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Sýning leikfélags Kópavogs, Þrjár systur, hefur slegið í gegn:

Leikfélag sem þorir
„Viðtökurnar hafa verið mjög fínar. 

Enda hefur þetta litla „local“ leik-
félag staðið sig með eindæmum vel. 

Aðsóknin hefur verið góð og viðbrögðin 
sterk. Það er merkilegt áhugaleikfélag 
sem heldur uppi verki með 15 stórum og 
flóknum hlutverkum og þorir að bjóða 
áhorfendum upp á þriggja tíma verk,“ 

segir Rúnar Guðbrandsson, leikstjóri í 
samtali við bæjarblaðið Kópavog. 

Rúnar hefur leikstýrt sýningunni Þrjár 
systur hjá leikfélagi Kópavogs, en félagið 
frumsýndi nýlega þessi klassíska verki 
eftir Anton Tjekov. Í leikdómi Lárusar 
Vilhjámssonar, sem birtur er hér í blaðinu 
segir meðal annars: „Margir halda kannski 

að 100 ára gamalt, þriggja tíma leikrit sé 
leiðinlegt en uppsetning Leikfélags Kópa-
vogs á þessum gullmola leiklistarsögunnar 
í leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar er frá-
bært afrek og gott dæmi um vel heppnað 
samstarf atvinnufólks og áhugafólks í 
sviðslistum.“ 

Sjá viðtal og umfjöllun bls.8. 
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Bæjarstjóri fái tilfinningalegt svigrúm
„Við viljum gefa bæjarstjóra tilfinn-

ingalegt svigrúm til að ná áttum í 
málinu,“ segir Guðríður Arnar-

dóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, 
en bæjarráð samþykkti fyrir viku, að 
afla skyldi frekari upplýsinga vegna 
fyrirhugðra kaupa bæjarins á íbúðum. 

Bæjarfulltrúar minnihlutans, með 
beinum og óbeinum stuðningi, tveggja 
bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sam-
þykktu nýlega að bærinn skyldi kaupa 
30-40 íbúður til þess að mæta húsnæðis-
þörf í bænum, en hundruð eru á biðlista. 

Auk þess yrðu reist tvö fjölbýlishús. 
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti sjálf-

stæðismanna og bæjarstjóri, sagði þá 
samþykkt vera „brjálæði“. 

Lagt var til á síðasta fundi bæjarráðs 
að samþykktur yrði viðauki við fjárhags-
áætlun, svo hægt yrði að halda áfram 
með málið í samræmi við samþykkt 
meirihluta bæjarstjórnar, en fulltrúar 
meirihlutans í bæjarráði, Ármann, 
Rannveig Ásgeirsdóttir Y-lista og Ómar 
Stefánsson, Framsóknarflokki, felldu 
tillöguna. 

Fulltrúar minnihlutans, Guð-
ríður, Ólafur Þór Gunnarsson, VG, 
og Hjálmar Hjálmarsson, Næst besta 
flokknum, lögðu þá fram tillögu um að 
unnin yrði tillaga um hvernig best yrði 
staðið að kaupum á húsnæði. Sú tillaga 
var samþykkt. 

Guðríður segir við bæjarblaðið Kópa-
vog að málið verði sótt fast á fyrsta fundi 
bæjarstjórnar í mars, en þá eigi næg 
gögn um málið að liggja fyrir.  

Sjá einnig bls. 12.
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Gullið fór í Kópavoginn
Keppendur Breiðabliks í hópkata, 

í karate, urðu Íslandsmeistarar 
unglinga, sjötta árið í röð, á 

móti sem haldið var um liðna helgi. 
Alls fóru Blikar heim með sex gull af 
mótinu, auk sigurs í heildarkeppninni. 

Díana Ýr Reynisdóttir, Snorri Beck 
Magnússon og Þorsteinn Björn Guð-
mundsson, unnu í keppni í hópkata 
unglinga 14-15 ára. Snorri vann einnig 
gull í einstaklingsflokki. Þá vann Arna 

Katrín Kristinsdóttir í flokki 13 ára og 
Katrín Kristinsdóttir í flokki 16-17 ára. 

Mótið var vel sótt, en yfir 100 kepp-
endur tóku þátt í því, frá níu félögum. 

Breiðablik náði einnig þeim góða ár-
angri á mótinu að verða Íslandsmeist-
ari félaga, þegar heildarstig voru lögð 
saman. Blikar fengu samtals 39 stig. 
Þar með var titillinn varinn, en þetta 
var sjötta árið í röð sem Blikar vinna 
heildarkeppnina. 

Tók sætið á endanum
Margrét Friðriksdóttir, sem 

lenti í öðru sæti í próf-
kjöri Sjálfstæðisflokksins 

um síðustu helgi, hefur ákveðið að 
taka sæti á lista flokksins fyrir bæjar-
stjórnarkosningarnar í vor. Hún var 
óviss um það fram eftir vikunni um 
hvort hún tæki sæti á listanum. „Ég 
er bara að skoða þetta, hvernig þetta 
kemur út og hvernig þetta samræm-
ist mínum störfum sem skólameist-
ari,“ sagið Margrét við blaðamann 
um miðja vikuna. En hún hefur nú 
eftir tæplega viku umhugsun tekið af 
skarið. Hún segir í yfirlýsingu að hún 
hafi metnað fyrir hönd Kópavogsbúa 
og vilji „af heilindum leggja mitt af 
mörkum til að vinna að málefnum 
bæjarfélagsins.“ 

Margrét stefndi á fyrsta sætið, en 
laut í lægra haldi fyrir Ármanni Kr. 
Ólafssyni, sem hélt oddvitasætinu. 
„Þó ég hafi ekki náð markmiði mínu 
verður niðurstaðan að teljast góður 
árangur þar sem ég er að koma ný 
inn í stjórnmálin,“ segir í yfirlýsingu 
Margrétar.

Ármann hlaut örugga kosningu, 
yfir 1700 atkvæði í fyrsta sætið, en 
Margrét fékk tæplega 1200 atkvæði 
í 1..-2. sæti.

Karen Elísabet Halldórsdóttir hlaut 
góða kosningu í þriðja sætið, og Hjör-
dís Ýr Johnson í fjórða sætið. Þar á 
eftir komu Guðmundur Geirdal og 
Margrét Björnsdóttir.

Tróðu 
sér í 
rúmmetra
Nemendur í Vatnsendaskóla 

héldu nýlega dag stærð-
fræðinnar í skólanum. Fjármálalæsi 
var þemað í þetta sinn og höfðu 
kennarar útbúið verkefni handa 
nemendum í samræmi við það. 
Nemendur þurftu til að mynda að 
reikna út hversu mikið foreldrar 
greiða fyrir matinn í skólanum og 
hversu mikil verðmæti fara for-
görðum þegar matnum er hent. 

Einnig bauðst nemendum að 
troða sér í rúmmetra, en fyrir 
nokkrum árum var smíðaður 
rúmmetri og var honum komið 
fyrir á gangi skólans á stærðfræði-
deginum. Nemendur unnu verk-
efni í tengslum við hann, en eitt 
þeirra var spurningin um hversu 
margir nemendur kæmust fyrir í 
metranum. 

Afmæli á Sólhvörfum
Haldið var upp á 5 ára af-

mæli leikskólans Sólhvarfa á 
Vatnsenda fyrr í mánuðinum. 

Þarna var mikil hátíð og fjölmenn, eins 
og sjá á myndunum sem blaðið fékk 
hjá leikskólanum, en til afmælisins var 
meðal annars boðið foreldrum, sem 
fögnuðu með börnum og starfsfólki. 
Allir voru í hátíðarskapi og mikil gleði 
ríkti í leikskólanum. 

Sólhvarfakórinn söng lög og fyrsta 
námskrá í sögu skólans var formlega 
gefin út. 

Skemmuvegur lagður niður?
Rætt hefur verið um að kenna 

allar götur í Smiðjuhverfi við 
Smiðjuveg og leggja þar með 

niður nafnið Skemmuvegur. Þetta 
var meðal annars rætt á stofnfundi 
nýrra hagsmunasamtaka Smiðju-
hverfis. 

Stofnfundur Hagsmunafé-
lags Smiðjuhverfis var haldinn á 
dögunum en tilgangur félagsins er 
að gæta heildarhagsmuna rekstrar-

aðila og húseigenda í hverfinu. Þá 
er hugmyndin að stuðla að aukinni 
kynningu og markaðssetningu á 
þessu atvinnusvæði og auka sam-
starf við bæjaryfirvöld um þróun 
og uppbyggingu á svæðinu. 

Axel Eyjólfsson, framkvæmdastjóri 
Hegasar á Smiðjuvegi 1, var kjörinn 
formaður. 

Fundurinn var vel sóttur, að því 
er blaðinu er sagt og voru miklar 

umræður um ýmis mál. Þannig var 
rætt um húsnúmeramerkingar og 
götuheiti í Smiðjuhverfi; en þar eru 
sem kunnugt er tvö götuheiti og eru 
götur merktar litum. Fram kom, sem 
margir þekkja, að fjölmargir ruglast 
á Smiðjuvegi og Skemmuvegi. Meðal 
annars kom fram sú hugmynd að 
ef til vill „væri til hagsbóta að kalla 
allar göturnar Smiðjuveg“, eins og 
segir í fundargerð. 

Íslandsmeistarar Unglinga mynd, efri röð frá vinstri; Mary, Díana, Kári, arna, 
eiríkur, Sæmundur, Katrín, bogi, Jónatan. Neðri röð frá vinstri; freyja, Omar, 
Sigríður, Snorri, Þorsteinn, Guðjón, Óttar og Viktor.  Mynd:Breidablik.is

Kemur næst út:

28. febrúar

Guðríður arnardóttir í ræðustól á bæjarstjórnarfundi.
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Kynjuð hagstjórn í Kópavogi?
Ég tók sæti sem aðalmaður í 

jafnréttis- og mannréttindaráði 
Kópavogs fyrir Vinstri græn sl. 

vor og kom á minn fyrsta fund í haust. 
Það vildi svo til að ég hafði þá, sem 
starfsmaður Reykjavíkurborgar, nýlega 
tekið sæti í starfshópi um verkefni, sem 
ég þekkti nánast bara af afspurn fram 
að því, kynjaðri fjárhags- og starfsá-
ætlun. 

Þetta er mikið nafn og margir hvá við 
þegar það er nefnt. En mér var orðið 
það ljóst, þegar ég mætti á minn fyrsta 
fund í jafnréttis- og mannréttindaráði 
Kópavogs í haust, að þetta væri meira 
en nafnið tómt, þetta væri satt að segja 
mjög verðugt verkefni. Þetta þyrfti ég 
að taka upp á þessum nýja vettvangi 
mínum. En það varð mér mikil ánægja, 
að áður en til þess kom, strax á næsta 
fundi, kom þetta til tals og nefndar-
félagar mínir voru á einu máli um að 
þetta væri spennandi og nokkuð sem 
Kópavogsbær ætti tvímælalaust að taka 
til athugunar. 

Eftir nánari kynningu á fundi 20. 
nóvember sameinuðust allir nefndar-
menn um svohljóðandi bókun: „Jafn-
réttis- og mannréttindaráð telur að 

með því að nýta sér kynjaða hagstjórn 
sé unnt að auka jafnrétti innan sveitar-
félagsins, bæta nýtingu opinberra fjár-
muna og efnahagsstjórn. Þau sveitar-
félög sem hafa hafið þessa vinnu eru 
Reykjavíkurborg, Hafnarfjörður og 
Akureyrarbær. Jafnréttis- og mann-
réttindaráð mun halda áfram að kynna 
sér þessa aðferðarfræði með það að 
markmiði að stuðla að innleiðingu 
kynjaðrar hagstjórnar hjá Kópa-
vogsbæ.“

Því miður var búið að afgreiða fjár-
hagsáætlun þegar þessi bókun var gerð. 
Reyndar lagði Ólafur Þór Gunnars-
son bæjarfulltrúi Vinstri grænna fram 

breytingartillögu við fjárhagsáætlunina 
á fundi bæjarstjórnar 12. nóvember 
um að framlag til jafnréttismála yrði 
hækkað svo að hægt yrði að hefjast 
handa um undirbúning að kynjaðri 
fjárhagsáætlunargerð. Tillaga hans var 
þó ekki samþykkt en það er þó ljóst að 
innan allra flokka er áhugi á þessu máli. 

Kynjuð fjárhags- og starfsáætlun (e. 
gender budgeting) felst í því huga að 
hvernig nýting fjármagnsins og starf-
semi stofnana virkar gagnvart hvoru 
kyni fyrir sig og komi í ljós að einhverju 
er þar ábótavant er leitast við að lagfæra 
það. Einfalt dæmi er í rauninni þær 
athuganir sem hafa leitt í ljós launa-
mun kynjanna og viðleitni til úrbóta 
á því. Kynjaðri fjárhags- og starfs-
áætlun er ætlað að ná til hvers kyns 
fjárúthlutunar eða starfsemi á vegum 
sveitarfélagsins. Það er talsvert átak og 
nokkur kostnaður við að koma þessu af 
stað en smám saman mun þetta fléttast 
saman við alla starfsemina. Og þá mun 
þetta leiða til skilvirkari og um leið 
réttlátari starfsemi og notkun fjármuna 
og þá ekki bara með tilliti til kynjanna 
heldur hvers kyns hópa í samfélaginu. 

Vinna við kynjaða fjárhags- og 
starfsáætlun er þegar hafin í nokkrum 
sveitarfélögum en það var reyndar fjár-
málaráðuneytið sem reið á vaðið strax 
árið 2010 með kynjaðri hagstjórn, eins 
og það heitir þar á bæ. Víða erlendis 
hefur þetta verið í gangi frá því upp 
úr aldamótum. Reykjavíkurborg hefur 
notið leiðsagnar frá Berlín sem státar 
nú af tíu ára reynslu á þessu sviði. 

Kópavogur
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Kópavogur er menningarbær. Í bænum eru glæsileg  söfn og gallerí, 
tónleikasalir og svo það gleymist ekki, frábært leikfélag.
Leikfélag Kópavogs hefur tekið skemmtilega listræna áhættu með því 

að setja á svið þriggja klukkustunda langa sýningu. Þetta eru áhugaleikarar – og 
ekki bara leikarar heldur fjöldamargir aðrir – fólk sem leggur frítíma sinn undir 
til að gæða heimsbókmenntirnar lífi – fyrir bæjarbúa og aðra áhorfendur – og 
þetta hefur tekist með miklum ágætum.
Leikstjórinn góðkunni Rúnar Guðbrandsson stýrir sýningunni, og ekki er 
annað hægt að nema af orðum hans í viðtali hér í blaðinu, en að í leikfélaginu 
leynist mikil efni. Einn menntaður leikari er þegar á sviðinu, en þarna er fólk, 
segir Rúnar, sem gæti vel lagt þetta fyrir sig.
Þessi skilaboð leikstjórans eru mikilvæg. Þau, ásamt svo mörgu öðru, leiða okkur 
fyrir sjónir hversu ofboðslega mikil og skemmtileg gróska er í menningunni. 
Við fengum annað dæmi um daginn. Söngkeppni félagsmiðstöðvanna. Ung-
lingarnir láta sitt ekki eftir liggja og beina kröftum sínum í sköpunina og 
skemmtilegt félagsstarf. Við sáum líka að yngri krakkarnir í bænum gera ekki 
minna þegar kemur að skáldskapnum, en fjöldinn allur af krökkum í bænum 
tók þátt í ljóðasamkeppni grunnskólanna í tengslum við ljóðstafinn. Svo enn 
ekki gleymist allur sá fjöldi krakka sem lærir á hljóðfæri.
Rétt eins og leikfélagið hefur sjálft sinnt mikilvægu uppeldisstarfi, þá þarf að hlúa 
að rótunum og starfinu í upphafi, ekkert síður en þegar fólk er komið lengra.
Þetta má gera með ýmsum hætti. Hvort sem það er að hjálpa börnum með 
hljóðfærin eða bara að sitja með þeim og lesa. 
Sömuleiðis mega bæjaryfirvöld ekki gleyma að rækta þennan mikilvæga efnivið. 
Bæjarfélaginu hefur gert vel í miklum stuðningi sínum við íþróttastarf í bænum 
og má jafnvel ganga svo langt að kalla Kópavog íþróttabæ. En Kópavogur er líka 
menningarbær. Það verða bæjaryfirvöld að hafa í huga á öllum tímum, hvort sem 
það varðar beinan stuðning við mikilvægt menningarstarf og stofnanir, eða hið 
mikilvæga starf sem fer fram á hverjum degi í skólum og leikskólum bæjarins.  

Ingimar Karl Helgason

Menningarbærinn

Leiðari

Höfundur er
Einar Ólafsson

Opið bréf til útvarpsstjóra

 - Hvað með lýðræðið? 
Nú hefur verið valinn nýr út-

varpsstjóri til starfa. Sá sem 
fór frá taldi sig ekki njóta 

stuðnings, enda hafði hann á síðustu 
árum sagt upp miklum fjölda starfs-
manna með umdeildum hætti. Undir-
rituðum stjórnarmönnum í Öldu – fé-
lagi um sjálfbærni og lýðræði, leikur 
forvitni á að vita aðeins um sýn nýs 
útvarpsstjóra á rekstur RÚV og hug-
myndir um lýðræði. 

Alda sendi frá sér áskorun á 
dögunum þar sem þess var krafist að 
hætt skyldi við fyrirhugaðan niður-
skurð og fjöldauppsagnir dregnar til 
baka. Jafnframt vill félagið tryggja sjálf-
stæði Ríkisútvarpsins og skapa sátt og 
traust innan stofnunar sem utan. 

Í lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil 
í almannaþágu, er fyrsta markmið lag-
anna, og þar með stofnunarinnar, að 
stuðla að lýðræðislegri umræðu. Rík-
isútvarpið er í eign almennings sem 
það starfar í þágu og þjónustu við. Eitt 
mikilvægasta hlutverk þess er að veita 
eigendum sínum áreiðanlegar upplýs-
ingar, s. s. um stjórnmál, vísindi, heilsu, 
efnahagsmál, menningu og umhverfi. 
Enda er þess krafist í lögum um út-
varpið að það veiti víðtæka, áreiðan-
lega, almenna og hlutlæga frétta- og 
fréttaskýringarþjónustu. 

Ljóst má vera að verulega hefur 
dregið úr bolmagni Ríkisútvarpsins til 
þess að rækja lýðræðislegt hlutverk sitt. 
Aðgerðir valdhafa og yfirlýsingar eru 
til þess fallnar að grafa undan trausti á 
stofnuninni. Það má ekki gerast heldur 
þarf þvert á móti að efla og bæta Rík-
isútvarpið. Alda leggur því til að lög 
um Ríkisútvarpið verði endurskoðuð 
með það að markmiði að tryggja sjálf-
stæði þess og tækifæri til að sinna lýð-
ræðislegri og menningarlegri skyldu 
sinni. Það má gera með ýmsum hætti 

en félagið leggur áherslu á tvö atriði 
sem eru líkleg til að auka traust og sátt 
jafnt innan stofnunar sem utan. 

Í fyrra lagi að stærri ákvarðanir um 
breytingar á rekstri eða lögum um Rík-
isútvarpið verði aðeins gerðar með að-
komu almennings, t. d. í lýðræðislegu 
þátttökuferli. 

Í seinna lagi að Ríkisútvarpið verði 
lýðræðisvætt þannig að hver starfs-
maður hafi eitt atkvæði. Þannig verði 
dregið úr miðstýringu og áhrifum vald-
hafa eða utanaðkomandi aðila í gegnum 
allsráðandi stjórnendur. Í lýðræðislega 
reknum fyrirtækjum er launamunur 
almennt minni en í sambærilegum fyr-
irtækjum og reynt í lengstu lög að verja 
störf, s. s. með styttingu vinnutíma. Í 
síðasta niðurskurði hjá Ríkisútvarpinu 
virðist yfirstjórn hlíft með öllu. Í stjórn 
Ríkisútvarpsins er rétt að auk kjörinna 
starfsmanna sitji slembivaldir fulltrúar 
almennings. Fyrsta verk starfsmanna á 
lýðræðislega reknu Ríkisútvarpi yrði að 
endurskoða rekstur og forgangsröðun. 

Undirrituðum þætti vænt um að 
nýr útvarpsstjóri gerði grein fyrir sinni 
framtíðarsýn fyrir RÚV. Sérstaklega 
þá hvort hann muni beita sér fyrir 
auknu lýðræði innan stofnunarinnar 
og hvernig hann hyggist efla og tryggja 
lýðræðislegt hlutverk RÚV. 

Höfundar eru
Andrea J. Ólafsdóttir og  
Kristinn Már Ársælsson,  

stjórnarmenn í Öldu

Djarfir 
litir í 
Anarkíu
Hanna Pálsdóttir heldur 

yfirlitssýningu málverka í 
Anarkíu, listasal í Hamra-

borg 3. Sýningin ber yfirskriftina 
„Síðustu sjö ár“. Hanna hóf mynd-
listarnám þegar hún fór á eftirlaun 
fyrir 14 árum, en þá hafði hún starfað 
í Búnaðarbankanum í næstum fjóra 
áratugi. 

Hanna málar með olíu. Fram 
kemur í tilkynningu að verk hennar 
séu óhlutbundin og að hún tjái sig 
með „djörfum litum“ en tíminn, 
andstæður í tilverunni og náttúru-
fegurð hafi áhrif á listsköpun hennar. 
Þetta er níunda einkasýning Hönnu, 
en hún stendur til 2. mars og er opin 
þriðjudaga til föstudaga kl.15-18 og 
kl.14-18 um helgar. 

Yfirgáfu skólann í flýti
Brunaæfing var haldin í 

Kársnesskóla snemma í 
mánuðinum. Þar voru báðar 

byggingar skólans rýmdar. Vel gekk 
að rýma húsin, segir á vef skólans, 
og fóru allir eftir áætluninni. Í fram-
haldinu hyggjast stjórnendur safna 
upplýsingum frá kennurum um hvað 
megi bæta. Eins og sjá má á þessum 
myndum frá skólanum tóku nem-
endur æfinguna alvarlega og fóru 
sumir út í klaka og kulda á stutt-
ermabolnum. 



Skrifstofuhúsgögn

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040 

w w w . h i r z l a n . i s

Dönsku Prima línunni má raða saman á ótal 
vegu.  Níðsterk og endingargóð húsgögn á 
mjög góðu verði,  til afhendingar strax.

....á miklu betra verði 

Open Art
117.800,-

Support
32.900,-

Hæðarstillanlegt
skrifborð
frá 99.700,-

Veltikollur
42.900,-

Prima
61.400,-

Prima
49.500,-,-

Samstæðan 127.000,-

Sitness 6
44.900-
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Guðný Júlíana Garðarsdóttir:

Ætlar á 52 fjöll í ár
Kópavogsbúar verða tæplega innfæddari en Guðný Júlíana Garðars-
dóttir, verslunarkona, en hún kom í heiminn á fæðingarheimili 
Kópavogs sem var við Hlíðarveg. Hún býr enn í Kópavogi ásamt 
manni sínum Þráni Óskarssyni og eiga þau fjögur börn. Hún ætlaði 
alltaf að verða „búðarkona“ þegar hún yrði stór, og gekk það eftir. 
Hún starfar við verslun og er menntuð í faginu auk þess að hafa lagt 
stund á förðun. Hún hefur mikinn áhuga á andlegum málefnum, 
hefur Biblíuna á náttborðinu, en er jafnframt mikil útivistarkona. 
Hún ætlar að ganga á 52 tinda í ár. Nokkrir tindar eru þegar að 
baki, en um helgina á að ganga á Skálafell á Hellisheiði, en þaðan 
er ríkulegra útsýni en ætla mætti. Guðný Júlíana Garðarsdóttir er 
í yfirheyrslunni að þessu sinni.
Hver er stærsti sigur þinn?
Börnin mín fjögur.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fjallgöngur, sporin andlegt ferðalag á 
vegum kirkjunar og að ferðast.
Hver er þinn helsti kostur?
Jákvæðni og að vera frumbyggi í Kópa-
vogi.
En galli?
Ætla ekki að láta þá fréttast …
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Staðarfellsfjöll í Lóni.
En í Kópavogi?
Borgarholt, Hlíðagarður og Hvamm-
kotslækur hjá Fífuhvammi.
Eftirlætis íþróttafélag?
Breiðablik og held smá með Leeds fjöl-
skyldu fótbolta liðinu…….nú verða 
liverpoolingarnir strákarnir mínir ekki 
hressir.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Uppáhalds bók er Ég lifi eftir Martin 
Gray mér finnst að sú bók ætti að vera 
skyldulesning.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Í bækur. Er með 3-4 bækur í gangi í 
einu t.d. er ég að lesa núna Lífróður um 
Árna Tryggvason leikara eftir Ingólf 
Margeirsson Hugleiðingar um Tólf 
sporin andlegt ferðalag sem Margrét 
Eggertsdóttir þýddi og svo er Biblían 
alltaf á náttborðinu.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Búðarkona, ég sótti um mitt fyrsta starf 
þegar ég var um tólf ára. Þá gekk ég inn 
í leikfangabúð í Veltisundinu í Reykja-

vík ég náði varla upp á búðarborðið og 
sagði: „Get ég fengið vinnu”. Hjónin sem 
áttu búðina fannst ég svo fyndin að þau 
réðu mig á staðnum, þar vann ég nokkur 
ár með skólanum. Þessi heiðurshjón eru 
Kópavogsbúar að sjálfsögðu.
Hvernig líður þér í núverandi starfi?
Mér líður afskaplega vel í nýja starfinu 
mínu afskaplega skemmtilegt starfsfólk 
og mikið gaman alla daga.
Hvað er skemmtilegast við það starf?
Skemmtilegast við starfið er að geta 
verið maður sjálfur. Gefið af sér og 
fengið margfallt til baka.
Hvað kom til að þú fórst í Verslun-
arfagnám?
Ég vann sem Verslunarstjóri í mörg ár 
og ákvað að gera betur og mennta mig 
í þeim fræðum og fór í Verzlunarskóla 
Íslands og útskrifaðist sem Verslunar-
fagmaður þaðan 2007.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Kópavog?

Ég tel að það sé mikilvægt að varðveita 
sögu bæjarins og væri tilvalið að hafa 
hér byggðarsafn og að hér verði eftir-
sóknarvert fyrir fjölskyldufólk að búa.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar ég giftist eiginmanninum 
mínum, eignaðist fjögur gullfalleg og 
góð börn og til að toppa allt á ég fimm 
yndisleg og yndisfögur barnabörn.
En þegar þér leiðist?
Ég les einhverja skemmtilega bók eða 
hangi á facebook og skoða myndir af 
vinum og ættingjum.
Hvenær líður þér best?
Mér líður best innan um fólkið mitt, 
vini og vandamenn.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Í rauninni ekki en ég hef marga í 
kringum mig sem ég lít upp til og tek 
það besta í fari þeirra mér til fyrir-
myndar.
Hvað er framundan hjá Guðnýju 
Júlíönu Garðarsdóttur?
Við hjónin byrjuðum gönguhóp sem 
heitir 52 tindar með Ferðafélagi Ís-
lands. þar sem farið er á eitt fjall á viku. 
Við erum búin að fara á fjögur fjöll í 
janúar og eigum því eftir að klífa 47 
fjöll sem eftir á árinu.
Lífsmottó:
Guð, gef mér æðruleysi til að sætta mig 
við það sem ég fæ ekki breytt,kjark til 
að breyta því sem ég get breytt og vit 
til að greina þar á milli.
Kondu fram við aðra eins og þú vilt að 
aðrir komi fram við þig.



SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia Combi 
kostar frá 3.970.000,-

Nýr ŠKODA Octavia Combi

MEST SELDI B´LL 
Á ÍSLANDI 2013
MEST SELDI BÍLL 
Á ÍSLANDI 2013

5 stjörnur í árekstrar
prófunum EuroNcap

Eyðsla frá 3,8 l/100 km CO2 frá 99 g/km

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Bandalag íslenskra bílablaðamanna (BÍBB)  valdi ŠKODA Octavia bíl ársins á Íslandi 
2014. Auk þess að vera sigurvegari í flokki stærri fólksbíla fékk ŠKODA Octavia 
hæstu einkunn af þeim níu bílum sem öttu kappi í lokaúrslitunum. Þessi úrslit ættu 
ekki að koma Octaviaeigendum á óvart, enda hefur það sýnt sig að ŠKODA Octavia 
er með allra hagkvæmustu, öruggustu, þægilegustu og sparneytnustu bílunum 
í sínum flokki. Það kemur því ekki á óvart að ŠKODA Octavia var mest seldi bíll á 
Íslandi árið 2013.
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Uppsetning Leikfélags Kópavogs á Þremur systrum eftir Anton Tjekov, hefur hlotið góðar viðtökur:

„Mikill metnaður og fullt af hæfileikum“
„Viðtökurnar hafa verið mjög fínar. 

Enda hefur þetta litla „local“ leik-
félag staðið sig með eindæmum 

vel. Aðsóknin hefur verið góð og 
viðbrögðin sterk. Það er merkilegt 
áhugaleikfélag sem heldur uppi verki 
með 15 stórum og flóknum hlut-
verkum og þorir að bjóða áhorfendum 
upp á þriggja tíma verk,“ segir Rúnar 
Guðbrandsson, leikstjóri í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. 

Leikfélag Kópavogs sýnir nú Þrjár 
systur eftir Anton Tsjekhov, í leikstjórn 
Rúnars. Í dómi Lárusar Vilhjálmssonar 
um sýninguna sem birtur var á leiklist.
is og má lesa hér á síðunni, segir meðal 
annars:  

„Margir halda kannski að 100 ára 
gamalt, þriggja tíma leikrit sé leiðinlegt 
en uppsetning Leikfélags Kópavogs á 
þessum gullmola leiklistarsögunnar 
í leikstjórn Rúnars Guðbrandssonar 
er frábært afrek og gott dæmi um vel 
heppnað samstarf atvinnufólks og 
áhugafólks í sviðslistum. Þrjár Systur 
er sko ekki leiðinlegt. Það er fyndið, 
skemmtilegt og betra drama en þú sérð 
nokkurn tíma í sjónvarpinu.“

Ekkert rosalegur munur
Rúnar Guðbrandsson er reyndur leik-
stjóri og hefur tekið að sér mörg krefj-
andi verkefni í gegnum tíðina, bæði hjá 
áhugaleikhúsum og atvinnumönnum. 
-Hvernig var að leikstýra áhugafólki í 
verki eins og Þremur systrum?

„Það er ákveðinn munur. En það er 
ekkert hægt að alhæfa í þessum efnum. 
Áhugafélögin eru misjöfn. Í leikfélagi 
Kópavogs er mikil fagmennska á öllum 
póstum. Félagið á sitt eigið leikhús, 
sinnir miklu uppeldisstarfi, heldur 
meðal annars námskeið fyrir yngra 
fólk. Fólk elst upp í leikfélaginu,“ segir 
Rúnar. „Þetta er stöndugt félag og þá 
verður munurinn á atvinnuleikhúsi og 
áhugaleikhúsi kannski ekkert svo rosa-
legur. En maður gerir kannski aðrar 
kröfur og það þarf að taka tillit til þess 
að fólk er að gera þetta í frítíma sínum. 
En þarna er mikill metnaður og fullt 
af hæfileikum.“

Vant fólk í öllu
- Var sýningin lengi í  undirbúningi?

„Nei, þetta var bara hefðbundinn 
tími. Gott ef æfingatíminn er ekki 
styttri en í atvinnuleihúsum, en ahnn 
er vel nýttur. Þarna var bara mjög vel 
smurð maskíkna. Fagmaður í leik-
myndinni, vant fólk í öllu og umgjörðin 
var mjög faglega unnin. Og leikararnir 
viljugir. Þetta er fólk með þjálfun, sem 
hefur sumt verið ötult við að sækja 
námskeið og slíkt. Þess vegna treysti 
ég mér til að fara í þetta verkefni með 
þessum hópi.“

Spurður um hvers vegna þetta verk 
hafi verið valið, segir Rúnar að hann og 
hópurinn hafi gert það í sameiningu. 
„Ein ástæðan er í verkinu eru mörg 
góð kvenhlutverk. Hugsunin hjá leik-
félaginu er líka um hvernig eigi að búa 
að sínu fólki,“ segir Rúnar og bætir því 
við að kvenhlutverk séu minna áber-
andi í leikbókmenntunum, en í fimm 
stór kvenhlutverk séu í þessari sýningu. 
Hann bætir því við að í leikhópnum sé 
efnilegt fólk, „sem ég gæti séð fyrir mér 

að fari út á þessa braut. Fólk sem á fullt 
erindi í þennan bransa.“

Listræn áhætta
„Það er alltaf áhætta þegar maður tekst 
á við svona stórvirki,“ segir Rúnar um 
verkið og uppfærsluna. „Þetta er mjög 
krefjandi verk og krefjandi hlutverk. 
Tjekov er þekktur fyrir að skapa marg-
slungnar persónur. Þetta er auðvitað 
klassík, og það eru til margar leiðir inn 
í verkið, en þetta var vel áhættunnar 
virði. En nálgun okkar var tiltölulega 
hefðbundin. Við leikum allt verkið eins 
og það kemur frá höfundi og þýðanda. 
Við beittum bara þessu sálfræðilega 
raunsæi „eins og á að gera þetta“.“

Hvað er svo framundan hjá Rúnari 
Guðbrandssyni, þegar þessu verkefni 
sleppir? „Ég hef verið að reyna að reka 
leikhópinn Lab Loka. Við vorum með 
tvær sýningar í fyrra, og mikið flug á 
okkur. En svo fengum við engan styrk, 
svo við sjáum hvað verður. En ég hef 
líka verið að kenna, bæði í Listaháskól-
anum og Kvikmyndaskólanum, auk 
þess að leikstýra áhugahópum, svo það 
er líklega nóg að gera.“

Klassískt stórvirki
Þrjár systur telst löngu orðið klassískt 
verk, það er skrifað snemma á síðustu 
öld en efni þess á þó erindi á öllum 
tímum - brugðið er upp mynd af fólki 
sem elur með sér drauma um betra 
líf en hefur ekki döngun í sér til að 
láta þá rætast, segir meðal annars um 
verkið á vefsíðu Leikfélags Kópavogs.

Um 15 leikarar taka þátt í sýn-
ingunni en auk þeirra leggja fjölda-
margir hönd á plóg. Leikstjóri er 
Rúnar Guðbrandsson sem sem rætt 
er við hér á síðunni en hann hefur 

vakið hefur mikla athygli á síðustu 
árum fyrir vandaðar og áleitnar sýn-
ingar, síðast Stóru börnin og þar áður 
Hvörf um Guðmundar og Geirfinns-
mál. Klæmint Henningsson Isaksen 
sér um leikmynd, Dýrleif Jónsdóttir 
um búninga, Skúli Rúnar Hilmarsson 
um lýsingu og Hörður Sigurðarson 
um hljóðmynd og myndvinnslu. 
Vilborg Valgarðsdóttir og Sara Dögg 
Davíðsdóttir annast förðun.

Næsta sýning á Þremur systrum 
verður í kvöld.

Fjögurra stjörnu sýning:

Systurnar fljúga hátt í Kópavogi
Leikfélag Kópavogs

Þrjár systur eftir Anton Tjekov

Leikstjórn: Rúnar Guðbrandsson

Það er alltaf ánægjulegt þegar ís-
lenskt leikhús býður áhorfendum 

upp á gullmola heimsleikbókmennt-
anna eins t.a.m. og verk Rússans Ant-
ons Tjekov. Síðast bauð Borgarleik-
húsið upp á Kirsuberjagarðinn árið 
2011 og það eru komin 16 ár síðan að 
Þrjár systur var sýnt í Þjóðleikhúsinu. 
Leikfélag Kópavogs og leikstjórinn 
Rúnar Guðbrandsson ráðast því ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur 
með sýningu á Þremur Systrum og 
ég verð að viðurkenna að mér fannst 
það djörfung að ráðast í að sviðsetja 
verkið óstytt og bjóða áhorfendum 
upp á þriggja tíma ferð um veröld 
Tjekovs. Það er skemmst frá því að 
segja að sú ákvörðun var hárétt og 
ég fór heim í lok sýningar verulega 
ánægður.

Sviðsetning verksins á  litla sviðinu 
í Leikhúsi Kópavogs er mjög vel 
heppnuð. Rúnar Guðbrandsson, sem 
er einn af bestu leikstjórum lands-
ins, heldur um taumana af næmni og 
með einstökum skilningi á verkinu 
og getu leikhópsins. Flæði verksins 
er hnökralaust og persónur, saga og 
atvik skýrt teiknuð. Leikmynd Klæm-
ints Henningssonar og lýsing Skúla 
Rúnars Hilmarssonar er fallegt verk 
þar sem er nostrað er við smáatriði 
og sem þjónar sviðsetningunni vel 
og búningar Dýrleifar Jónsdóttur 
ná tísku og tíðaranda aldamótanna 
nítjánhundruð í Rússlandi afar vel. 
Tónlist þeirra Ármanns Guðmunds-
sonar, Lofts Sigurðar Loftssonar og 
Ninnu Körlu Katrínardóttur er un-
aðsleg og sérstaklega vel nýtt í skipt-
ingum og í verkinu í heild.

Leikhópurinn hjá Leikfélagi Kópa-
vogs er afar hæfileikaríkur og ég yrði 
ekki hissa á því að sjá sum þeirra á 
fjölum atvinnuleikhúsanna á næstu 
árum.

Helga Björk Pálsdóttir, María Björt 
Ármannsdóttir og Díana Ellen Ha-
milton leika systurnar þrjár, Olgu, 
Írinu og Möshu og þær draga upp 

hver og ein sterka og skýra  mynd af 
konum sem þurfa að glíma við nýja 
og breytta þjóðfélagsstöðu, ástir og 
sorgir.  Þórarinn Heiðar Harðarson 
leikur bróður þeirra Andrei og fer 
vel með hlutverk manns sem sér 
draumana renna úr greipum sér og 
lætur kúga sig bæði heima og í starfi. 
Konu hans, Natalyu leikur Erna Björk 
Hallbera Einarsdóttur af mikilli inn-
lifun og leikni og uppskar oft hlátur 
og gnístran tanna hjá mér. Friðfinnur 
Hermannsson leikur kennarann og 
eiginmann Möshu  Kúlygín og fer vel 
með hlutverk sem kallar bæði á kátínu 
og harm. Máni Arnarson leikur 
ofurstann Vershínin og nær vel bæði 
kómískum og tragískum hliðum þessa 
einstaklega djúpraddaða heimspek-
ings og hjartaknúsara. Haukur Ingi-
marsson leikur baróninn Túzenbach 
vel og uppskar margan hláturinn og 
félaga hans kafteininum Saljóni gerir 
Askur Kristjánsson góð skil. Stefán 
Bjarnason leikur lækninn Tsjebútikín 
af list og gerir afar vel skil einu eftir-
minnilegasta atriði verksins. Helgi 
Axel Baxter og Óskar Þór Hauksson 
eru skemmtilegir Fedotik og Rode.  
Einkar skemmtilegar persónur í 
verkinu eru vinnuhjúin Ferapont og 
Anfisa í meðförum þeirra Aðalgeirs 
Gests Vignissonar og Önnu Margrétar 
Pálsdóttur. Flottur leikhópur.

Þrjár systur fjalla á táknrænan hátt 
um hnignun og fall yfirstéttarinnar í 
Rússlandi og er á vissan hátt fyrir-
boði byltingarinnar 17 árum síðar. 
Verkið fjallar líka um fólk, ástir þess 
og sorgir, gleði og harm. Margir halda 
kannski að 100 ára gamalt, þriggja 
tíma leikrit sé leiðinlegt en uppsetning 
Leikfélags Kópavogs á þessum gull-
mola leiklistarsögunnar í leikstjórn 
Rúnars Guðbrandssonar er frábært 
afrek og gott dæmi um vel heppnað 
samstarf atvinnufólks og áhugafólks 
í sviðslistum. Þrjár Systur er sko ekki 
leiðinlegt. Það er fyndið, skemmtilegt 
og betra drama en þú sérð nokkurn 
tíma í sjónvarpinu og ég hvet alla til 
að fara á þessa æðislegu sýningu sem 
ég gef hiklaust fjórar stjörnur.

Lárus Vilhjálmsson

rúnar Guðbrandsson.
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Perla undir fjöllunum
Undir Eyjafjöllum hvíla 

lágreistir Steinabæirnir í 
einum hnapp, líkt og þeir 

sofi værum svefni. Á aðra höndina 
hamrabeltin og tignarlegur jökullinn, 
en á hina mara Vestamannaeyjar í 
bláu hafi. Einn þessara Steinabæja er 
Hvassafell. Það er reyndar eini bærinn 
af fimm þar sem enn er búskapur. Þar 
búa hjónin Heiða Björg Scheving og 
Páll Magnús Pálsson. Af myndarskap 
halda þau 65 mjólkandi kýr, kálfa, naut 
og sitthvað annað kvikt. Á Hvassafelli 
er líka að finna einn af þessum dásam-
legu íslensku geimsteinum, veitinga-

staðinn Gamla fjósið. Staðurinn tekur 
um 50 manns í sæti og hér sækir fólk 
ekki vatnið yfir lækinn. Matur úr hér-
aði er í öndvegi. Ef hægt er að komast 
hjá því að fara út fyrir túnfótinn – er 
það ekki gert. 

Leikskólastjóri og vert
Páll Magnús, eða bara Magnús, eins 
og fólk kallar hann, ber hitann og 
þungann af búskapnum. Hann kann 
vel til verka og þekkir hvern krók og 
kima, hverja þúfu, hver tún og hvert 
barð. Enda uppalin á staðnum. Heiða 
Björg er hins vegar úr Eyjum. Hún gekk 
reyndar í Skógaskóla sem unglingur en 
svo lá leið hennar á mölina, til Reykja-
víkur og í Garðabæ. Undir Eyjafjöllin 
flutti hún svo alfarið fyrir sjö árum með 
leikskólastjóra réttindi í farteskinu. 
Hún stýrir nú leikskólanum á Hvols-
velli, sinnir bústörfum með manni 

sínum og rekur veitingastaðinn. „Þetta 
kom nú þannig til að við ákváðum að 
ryðja út úr gamla fjósinu til að halda 
afmælisveislu þegar Magnús varð fer-
tugur“ segir Heiða Björg, „og sáum þá 
að þetta var ansi hentugt húsnæði þegar 
allt kom til alls.“

Skrúbbað með vírbursta
Veitingastaðurinn Gamla fjósið er í 
raun og veru í gamla fjósinu á bænum. 
Húsið var byggt árið 1947 og þjónaði 
upphaflegum tilgangi sínum þar til 
fyrir fáeinum árum. Vorið 2011 hófust 
endurbætur sem tóku allt sumarið. 
Þetta var mikið verk, enda var stefnan 
frá upphafi að nýta allt sem nýtilegt 
var og leyfa hinu upprunalega að njóta 
sín. Álag og merki áratugana (og um-
merki eftir eldgos) voru skrúbbuð af. 
Sums staðar nægðu sápa og málning 
en annars staðar varð að leggjast á með 

vírbursta. „Við ákváðum þetta nú svona 
yfir hvítvínsgalsi og vissum ekki alveg 
út í hvað við vorum að fara“ segir Heiða 
Björg og brosir. 

Næstum allt framleitt á 
bænum
Fyrstu matargestirnir voru afgreiddir 
í ágúst. „Strax frá upphafi vorum við 
harðákveðin í að nýta það sem við 
framleiðum sjálf, kjötið, kartöflurnar 
og grænmetið.“ Þann sumarpart sem 
opið var fyrsta árið voru hamborgarar 
helsti rétturinn. Síðan þá hafa dýr-
indis steikur bæst á matseðilinn. Allt 
saman kjöt af þeirra eigin skepnum. 
„Svo erum við líka með matarmikla 
gúllassúpu sem hefur alveg slegið í 
gegn“ segir Heiða. Fátt er sótt út fyrir 
sveitina, megnið af grænmetinu kemur 
frá Varmahlíð, næsta bæ fyrir vestan 
þau. Kornið í brauðnum og repjuolían 
eru frá Þorvaldseyri, sem er rúma tvo 
kílómetra austan Hvassafell. Það hefur 
líka verið boðið upp á humar frá Vest-
mannaeyjum, sem blasa við af hlaðinu. 

Steikur, súpur, borgarar 
og einstakar veislur
Þótt hamborgararnir og steikurnar 
séu í hæsta gæðaflokki og eins mikið 
úr héraði og hugsast getur, þá hefur 
hróður Gamla fjóssins borist víða af 
öðrum ástæðum. Þau hjónin eru nefn-
inlega eins konar matar-frumkvöðlar. 
Þau nýta gamlar hefðir og prjóna 
við þær með nýjungum. Þótt Gamla 
fjósið sé enn sem komið er staður sem 
eingöngu er opinn á sumrin, þá eru 
haldnar þar merkilegar veislur á öðrum 
tímum, villibráðaveislur, sviðaveislur 
og fýlaveislur. Sama grundvallaratriðið 
gildir þar eins og endranær á þessum 
magnaða stað. Nánast allt sem borið 
er á borð er úr héraði, helst af bænum. 

Gæsirnar skotnar í túninu
Gæsirnar í villibráðaveislunni er 
skotnar í túninu og bringurnar verk-
aðar heima, laxinn er úr Holtsósi, sem 
sem liggur vestur undan Steinabæj-

unum, og hið sama er uppi á teningnum 
í fýlaveislunni. Fýllinn er veiddur á 
haustinn í Mýrdalnum og undir Eyja-
fjöllum. Þá reyna stálpaðir ungarnir 
að svífa á lítt þjálfuðum vængjum úr 
hamrasyllunum og til sjávar. Það tekst 
ekki alltaf og þeir sem ekki ná alla leið 
hafa um aldir verið veiddir og nýttir til 
matar á þessum slóðum. Fjölskyldan 
á Hvassafelli veiðir sjálf þann fýl sem 
þarf til veislunnar. Hann er bæði borin 
er fram ferskur, reyktur og saltaður. 
Þessar veislur hafa á stuttum tíma borið 
hróður þeirra hjóna víða. Hið sama 
hafa steikurnar og borgararnir líka 
gert. „Þetta hefur gengið ótrúlega frá 
því við byrjuðum“ segir Heiða Björg. 
Svo upplýsir hún matarblaðamann um 
að það þurfi að bæta við fólki og þau 
vantar kokk í sumar. „Starfið er sem-
sagt laus og auglýsingst hér með“ segir 
húsfreyjan á Hvassfelli og hlær. 

Reyktir hrútspungar
Matarblaðamann bar að garði í haust 
þegar verið var að undirbúa sviðaveisl-
una miklu. Mikið gekk á, enda allt 
uppbókað um kvöldið. Aðalrétturinn 
var að sjálfsögðu svið með rófustöppu, 
uppstúf og kartöflum. Grænar baunir 
úr Kópavogi er líklega það sem lengst 
var sótt. Sviðin voru bæði borin fram ný 
og reykt. Þá voru líka á borðum reyktir 
skankar. Það var hins vegar forréttur-
inn sem vakti athygli undirritaðs. Það 
voru reyktir hrútspungar! Pungarnir 
voru bornir fam með rauðlaukssultu, 
sítrónusósu og sítrónusneið. Súrsaðir 
þykja þeir merkilegur matur en reyktir 
hrútspungar eru nýstárleg og frumleg 
viðbót. Það sem kannski er merkilegt 
við þennan rétt er hversu mildur og 
bragðgóður hann er. Já, það kann að 
koma spánskt fyrir sjónir, en þetta er 
herramannsmatur. Matarblaðamaður 
fékk nokkra punga heim með sér og 
gaf fjölskyldunni að smakka. Sumir 
áttu erfitt með að láta þá ofan í sig, 
þegar þeir vissu hvað þetta var, en yngri 
börnin voru vitlaus í þetta. „Betra en 
kókóföffs“, datt upp úr þeirri fimm ára. 

Matarsíða svavars

Bókunarsími tilboðsins er 426 5000

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is · bbkeflavik.com

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

reyktir hrútspungar ásamt meðlæti.
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svavar@islenskurmatur.is

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

Hjartað sem flutti fjöll 
– og skapaði hamingju og störf
Einn vinsælast útvarpsþáttur 

SVT-1 í Svíþjóð, gufu þeirra 
Svía, heitir Meny og er í um-

sjón merkilegrar konu sem heitir Sofia 
Agneta Gulliksson. Þátturinn fjallar um 
mat. Fia, eins og hún er jafnan kölluð, 
er ein mesta ástríðukona um mat sem 
greinarhöfundur hefur nokkru sinni 
hitt. Þessi ástríða skilar sér á margan 
hátt í því sem Fia gerir. Hún er matar-
blaðamaður, kokkkur, ráðgjafi og 
matarsendiherra fyrir heimahéraðið 
sitt, Jämtland. Höfuðstaður héraðsins, 
Östersund, var fyrir fáeinum árum 
tilnefnd matarhöfuðborg Svíþjóðar. 
Bærinn er á lista UNESCO, Menningar-
málastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 
yfir skapandi borgir. Fia átti stóran þátt 
í að ná þeim áfanga. Hún og Jämtland 
eru eitt. 

Kom sveitinn sinn á 
heimskortið
Saga Fiu Gulliksson er að mörgu leyti 
sérstök. Þegar hún var ung yfirgaf hún 
heimahagana og ferðaðist um heiminn, 
skíðaði, eldaði og drakk í sig allt það 
góða sem lífið hefur upp á að bjóða. 
Eftir að hún kom heim tók hún upp 
merki staðbundinnar matarfram-
leiðslu og hefur haldið þeim á lofti 
æ síðan. Bændur og framleiðendur í 
Jämtland hafa Fiu í hávegum. Ferða-
mannastraumur hefur aukist til muna 
í héraðinu eftir að menn fóru að leggja 
áherslu á ríka matarmenningu hér-
aðsins. Veitingastaðir hafa sprottið 
upp og héraðið hefur komist á kortið, 
ekki bara hjá UNESCO, heldur líka hjá 
sænskum stjórnvöldum og mataráhuga-
mönnum um allan heim. 

Matarlandið Svíðþjóð
Fyrir fimm árum tóku Svíar upp nýja 
stefnu, sem útleggja mætti á íslensku 
sem Matarlandið Svíþjóð. Þeir ákváðu 
að leggja sérstaka áherslu á mat í allri 
stefnumótun stjórnvalda, hlúa að 

matarmenningu, hollustu og hefðum. 
Ráðamenn telja þessa stefnumótun hafa 
verið mikið gæfuspor og rekja meðal 
annars aukinn útflutning á sænskum 
matvælum beint til þessarar stefnumót-
unnar. Svo ekki sé talað um fjölda nýrra 
veitingastað og aukin fjölda svokall-
aðra matarferðamanna til Svíþjóðar. 
Jämtland og Östersund voru fyrirmynd-

irnar – og Fia Gulliksson einn helsti 
ráðgjafinn. 

Fia er sérfræðingur í öllu sem við-
kemur sænskum mat, matargerð og 
matarmenningu. Hún hefur lagt sitt 
af mörkum til Slow Food hreyfingar-
innar í Svíþjóð og upphefð staðbund-
innar matarframleiðslu, en hún er líka 
séð kaupsýslukona. Eitt fyrirtækja 

hennar er veitingastaðinn Jazzköket 
í Östersundi. Þar er alltaf fullt út úr 
dyrum – skiljanlega – segja þeir sem 
hafa smakkað matinn. En Jazzköket er 
enginn venjulegur veitingastaður, frekar 
en eigandinn. Samfélagsleg ábyrgð er 
tekin bókstaflega. 

Gafst aldrei upp
Þegar Fia Gulliksson var að opna 
staðinn vildi hún fá vörur beint frá 
litlum framleiðendum, kaupa beint af 
bændum og fiskimönnum en rakst víða 
á veggi. Eitt helsta vandamálið var að 
ekki var hægt að koma vörunum frá 

þessum litlu framleiðendum því enginn 
sá sér hag í að sækja fáeinar pylsur eða 
sultukrukkur lengst upp í sveit til að 
koma þeim í verlsanir í borgunum. 
Fia var einbeitt og gafst ekki upp. Hún 
vildi aðeins nota besta fáanlega hráefni á 
veitingastanum sínum og samdi loks við 
eitt stærsta heildsölu og dreifingarfyrir-
tæki Stokkhólms um að kaupa það sem 
hún þyrfti af þeim – að því gefnu að þeir 
gætu útvegað henni allt sem hún þyrfti. 
Ég kaupi af þér hveiti og sykur – ef ég 
get líka keypt af þér vörur frá sænskum 
smáframleiðendum, gæti hún hafa sagt. 

Í þágu bóndans
Úr varð að heildsalinn gerði út sendi-
bíla í sveitirnar til að sækja það sem 
Fia þurfti, flesk og síld, ber og osta, allt 
eftir árstíðum og því hvernig matseð-
illinn þróaðist. Úr varð nýtt dreifikerfi 
fyrir staðbundnar gæðavörur frá litlum 
framleiðendum. Þegar þetta var komið 
á gátu litlu framleiðendurinir komið 
vörunni sinni til Östersunds, ekki 
bara til Fiu, heldur líka í sérverslanir 
og salan jókst. Hagur þessara bænda 
og litlu framleiðenda snarbatnaði og 
skyndilega var reksturinn kominn 
með styrkari stoðir. Fiu tókst þannig 
að nýta eigin velgengni í þágu þeirra 
sem hún berst hvað harðast fyrir. Hver 
keyptur matarskammtur á Jazzköket í 
Östersundi bætir þannig hag smáfram-
leiðanda í Jämtland og víðar í hinum 
dreifðu byggðum Svíþjóðar. Ekki svo 
lítið dagsverk hjá vinkonu minni Fiu 
Gulliksson. 

Ábendingar, góðráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum bæjar-
blaðsins Kópavogs um hvaðeina sem 
tengist mat eru vel þegnar. Verið 
óhrædd við að hafa samband, hvort 
sem um er að ræða skemmtilega 
siði, reynslusögur af veitingastöðum 

eða úr verslunum, ábendingar um 
sniðuga matvöru, ræktun eða fram-
leiðslu. Endilega sendið okkur línu 
á netfangið svavar@islenskurmatur.
is. Góðar uppskriftir eru líka vel 
þegnar.



 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Löður er með                
á allan bílinn

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Skólavörðustígur 18

Frábærar húfur með endurskini
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Dáleiðslan …
Þetta er hálf vandræðaleg saga því 

hún byrjar eins og mjög slæm 
Suður-Amerísk sápuópera eða 

„blá“ mynd sem gæti verið frá þýsku 
málsvæði …  en málið er allavega það 
að Pálmi sem er vinur fyrrverandi 
kærastans míns kom yfir um daginn. 
Ég hafði auglýst gefins á facebook eld-
gamla coka-cola kælikistu sem mér 
áskotnaðist einusinni í sjoppu þar 
sem ég vann en var bara farin að taka 
pláss í geymslunni hjá mér og hann var 
spenntur fyrir henni.

Við Pálmi höfðum alltaf kunnað 
ágætlega við hvort annað og mér fannst 
hann meira að segja alltaf svolítið sætur 
svo að þegar við vorum búin að koma 
coke kælinum í bílinn hans bauð ég 
honum í kaffi og hann vildi líka hitta 
systurnar Siggu og Grétu því þær voru 
jú litlu systur kisunnar hans.

En allavega. Við förum bara að 
spjalla og ég er eitthvað að segja honum 

af flughræðslunámskeiðinu sem ég var 
á og þá fer hann að segja mér að hann 
hafi verið á dáleiðslunámskeiði og geti 
prófað að dáleiða mig. Og það hefði 
alveg verið pæling ef við hefðum ekki 
verið dottin í sleik fyrst.

Já það er ósiðlegt að fara í sleik við 
vin fyrrverandi kærastans síns en það 
er svosem ekki eins mikið mitt mál 
eins og hans og fyrir utan að þeir voru 
aldrei það góðir vinir.

En svo leiðir semsagt eitt af öðru 
… . Sem væri ekki í frásögur færandi 
nema af því að þá vill hann allt í einu 
fara að dáleiða mig. Og þá kemur í ljós 
að hann hefur áhyggjur af stærðinni, 
en þó ekki meiri en svo að hann bara 
biður mig að fylgja sér og telur niður 
og segir mér svo að þegar allt sé komið 
af stað, þá fari hann ekki framhjá mér. 
Og næst hvað hann sé enn stærri, og 
sjúddírarírei. Þið náið hugmyndinni. 
Ég reyndi hvað ég gat að fylgja honum 

en fann í fyrsta lagi ekki mikið fyrir 
dáleiðslunni og í öðru lagi varð ég 
eiginlega að hafa mig alla við að deyja 
ekki úr hlátri.

Þegar hann var farin og ég var búin 
að hringja í Ingu Láru og grenja úr 
hlátri yfir þessu þá fór ég samt að 
pæla í hvað þetta er magnað. Strákar 
geta verið svo innilega sjálfsöruggir. 
„Jú ég er kannski með lítið tippi en 
þá bara dáleiði ég hana til að finnast 
það vera stærra“!? Það er ekki hægt að 
búa þetta til!
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Sómasamlegt húsnæði  
í stað saggafullra kytra
Þúsundir íbúa á höfuðborgar-

svæðinu búa við ömurlegar að-
stæður. Saggafylltar kytrur eru 

raunveruleiki sem allt of margir búa 
við, bæði börn og fullorðnir. Leigu-
verð hefur hækkað upp úr öllu valdi og 
möguleikar ungs fólks til að kaupa sér 
íbúð eru litlir. Það er skylda sveitarfé-
laga að stuðla að því að íbúar þess búi 
við sómasamlegar aðstæður. Þetta er 
brýnt velferðarmál og á því verður að 
taka af festu. Það þolir enga bið. 

Öruggt og gott  
húsnæði fyrir alla
Í sveitarstjórnarkosningunum 2010 
lagði Samfylkingin í Kópavogi megin-
áherslu á húsnæðismál. Hugmyndin 
var að sveitarfélagið ynni að því að 
koma upp almennilegu framboði af 
góðum leiguíbúðum á viðráðanlegu 
verði. Að allir gætu búið í góðu og 
öruggu húsnæði svo lengi sem þeir 
vildu og borgað fyrir það sanngjarna 
leigu. Samfylkingin komst í meirihluta 
og lagði þar mikla áherslu á þetta mál. 
Meirihlutinn var hins vegar tæpur og 
bæjarfulltrúi Lista Kópavogsbúa sem 
þar átti sæti hefur sjálfur sagt að hann 
hafi unnið gegn því að þetta mál fengi 
brautargengi. Þrátt fyrir það var unnið 
að ýmsum útreikningum sem ótvírætt 
bentu til þess að þetta gengi upp. Ekki 
vannst tími til að vinna málið lengra 
í þessum meirihluta því fyrrnefndur 
bæjarfulltrúi gekk úr samstarfinu. Ekki 
má heldur gleyma því að sá tími sem 

meirihlutinn starfaði fór allur í að ná 
tökum á fjármálum bæjarins sem voru 
erfið eftir hrunið. 

Þrjár tillögur samþykktar í 
bæjarstjórn en  
ekkert gert
Í september sl. var tillaga bæjarfulltrúa 
Samfylkingar, VG og Næstbesta flokks 
um að embættismönnum verði falið að 
skoða mögulegar ívilnanir vegna lóða-
úthlutana til aðila sem hyggjast byggja 
leiguíbúðir í bænum, samþykkt. Jafn-
framt áttu þeir að kanna kosti þess að 
Kópavogsbær komi að byggingu íbúða 
til leigu bæði félagslegar og á hinum 
almenna leigumarkaði. Þessar upplýs-
ingar áttu að liggja fyrir innan tveggja 
vikna. Það gerðist hins vegar ekki neitt. 
Í byrjun nóvember lagði svo Gunnar 
Birgisson bæjarfulltrúi fram tillögu 
um byggingu tveggja fjölbýlishúsa 
undir leiguíbúðir. Henni var vísað til 
nefndar um húsnæðismál sem þá var 
nýstofnuð. Í byrjun janúar lögðu bæj-
arfulltrúar Samfylkingar, VG og Næst-
besta flokks fram tillögu um kaup á 30 
- 40 íbúðum á þessu ári og einnig að 
hafinn yrði undirbúningur að byggingu 
tveggja fjölbýlishúsa með leiguíbúðum. 
Meirihluti bæjarfulltrúa samþykkti til-
löguna en fjórir voru á móti. Því miður 
valdi bæjarstjórinn að vinna gegn vilja 
meirihluta kjörinna fulltrúa í þessu 
máli í stað þess að fylgja því eftir eins 
og honum bar sem framkvæmdastjóra 
bæjarins. Og nú hefur málinu enn verið 

frestað og einhverjir embættismenn 
eiga að skila áliti 1. mars. 

Bæjarstjórn hefur tek-
ið ákvörðun - nú þarf að 
framkvæma
Bæjarstjóri hefur oftar en einu sinni 
lýst afstöðu sinni í leigumálum og á 
bæjarstjórnarfundi í september sagði 
hann orðrétt: „Ég vil undirstrika það að 
ég vil að fólk geti eignast sitt húsnæði, 
ég horfi miklu frekar á slíkar lausnir 
frekar en endalaust sé verið að horfa 
á það hvernig hægt sé að koma fólki 
inn í leiguhúsnæði.“ Það gildir einu 
hvaða skoðun hann hefur á málinu, 
hann á að framkvæma það sem bæj-
arstjórn samþykkir. Þeir sem búa við 
ömurlegar aðstæður, þeir sem hafa ekki 
efni á að borga himinháa leigu og unga 
fólkið sem kemst ekki að heiman bíða 
eftir aðgerðum hins opinbera í hús-
næðismálum. Nóg hefur verið skrifað 
af skýrslum, nóg hefur verið reiknað 
út og enginn hefur tölu á öllum þeim 
nefndum sem hafa fjallað um málið. 
Meirihluti kjörinna fulltrúa í bæjar-
stjórn Kópavogs hefur tekið ákvörðun. 
Nú þarf að framkvæma. 

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, bæjarfulltrúi

Breiðablik tekur við íþróttamannvirkjum
Breiðablik tekur alfarið yfir rekstur 

knatthússins í Fífunni, stúkunnar 
við Kópavogsvöll og íþróttahúss Smár-
ans, samkvæmt samningi við bæjar-
félagið. Blikar hafa rekið íþróttahúsið 
um árabil, segir í frétt á vef bæjarins, 
og sinnt þjónustu í knatthúsinu, en 
tekur nú reksturinn alfarið að sér, en 
samningur um þetta var undirritaður 
fyrir viku. 

HK tók við rekstri íþróttamann-
virkja í Kórnum um áramót, en hvort 
tveggja er gert í kvölfar samþykktar 
bæjarstjórnar í október, um samninga 
við félögin. 

HK hefur beðið um heimild frá KSÍ 
um að heimaleikir félagsins fari fram 
í Kórnum. Gangi þetta eftir verður 
Kópavogsvöllur eingöngu heimavöllur 
Breiðabliks. 

Kópavogsbær mun áfram sjá um 
rekstur og alla umhirðu og viðhald 
grassvæða á Kópavogsvelli. 

Fram kemur á vef bæjarins að samn-
ingarnir við íþróttafélögin festi í sessi 
skiptingu bæjarins í þjónustusvæði, 
sem íþróttafélögin eru skuldbundin til 
að sinna. Iðkendur eiga ekki að þurfa 
fara lengra en tveggja kílómetra leið frá 
heimili á æfingar. 



Persónuleg og góð 
þjónusta við landbúnað, 
sjávarútveg, íslenskan 
iðnað og einstaklinga

Persónuleg og góð 
þjónusta við landbúnað, 
sjávarútveg, íslenskan 
iðnað og einstaklinga
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KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

– Þekking og þjónusta í 20 ár

Frí áfylling á vetrarkort
fyrir börn fædd 2OO5

Börn fædd 2005 sem búa í þeim sveitarfélögum 
sem standa að rekstri skíðasvæðanna í Bláfjöllum 
og Skálafelli fá ókeypis áfyllingu á vetrarkortið sitt út 
veturinn. Sveitarfélögin eru: Reykjavík, Seltjarnarnes, 
Garðabær, Mosfellsbær, Kópavogur 
og Hafnarfjörður. 

Kortin eru eingöngu afgreidd 
í Bláfjallaskála.

Þetta tilboð er ekki einungis ætlað þeim sem eiga 
vetrarkortið fyrir – þau börn fædd 2005 sem ekki 
eiga kort geta keypt kortið sjálft á 1000 kr. og fengið 
áfyllinguna ókeypis. 
(Þau fá svo 500 kr. endurgreiddar þegar kortinu er skilað).

Athugið að forráðarmaður þarf að koma með þegar kort er sótt.
Miðað er við hvar börn áttu lögheimili 1. des 2013.  
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Þorði að spyrja kjánalegra spurninga
Heimir Pálsson, íslenskufræðingur, er Kópavogsbúum að góðu 
kunnur, enda með rætur í bænum og hefur meira að segja setið í 
bæjarstjórn. Hann hefur um langan aldur sinnt íslenskum fræðum. 
Margar bækur og greinar liggja eftir hann. Nýjasta afurðin er bók 
um Uppsala Eddu, eitt meginhandrita Snorra Eddu og raunar hið 
eina frá miðöldum þar sem Snorri Sturluson er nefndur höfundur 
verksins. Bók Heimis kom út í fyrra. Við ræddum við Heimi um 
verkið, nýjar hugmyndir og stöðu íslenskra fræða.

„Rannsóknir mínar á Uppsala-hand-
riti Snorra-Eddu hafa staðið í fast að 
því áratug,“ segir Heimir í samtali við 
bæjarblaðið Kópavog. 

Snorra-Edda fjallar um goðafræði 
og skáldskap og er talin hafa verið 
kennslubók í slíkum fræðum, en er 
um leið ein helsta heimildin sem til er 
um norræna goðafræði.

Uppsala Edda hefur þótt sérstök, 
miðað við önnur handrit, bæði um 
texta og efnisskipan, en Eddur Snorra 
hafa að geyma Gylfaginningu, Skáld-
skaparmál og Háttatal. Niðurstöður 
Heimis eru nokkuð nokkuð róttækar í 
heimi fræðanna, en hann telur Uppsala 
Eddu vera sjálfstæða gerð ritsins, og 

ekki runna frá öðrum miðaldahand-
ritum.

Verður bara skemmtilegra
Ensk útgáfa kom út í fyrra, en hún 
var gerð með aðstoð Antony Faulkes, 
sem er einn kunnasti Eddufræðingur 
heims. Faulkes bæði þýddi formála út-
gáfunnar og texta handritsins á ensku. 

En tíu ár eru langur tími í ævi einnar 
manneskju. Hefurðu aldrei orðið 
þreyttur á viðfangsefninu?

„Nei, það er eiginlega þveröfugur. 
Það hefur orðið skemmtilegra og 
skemmtilegra með hverju árinu.“

Eddurannsóknir eru, eins og raunar 
mörg viðfangsefni íslenskra fræða, 

flóknar og umfangsmiklar, og ekki 
síst tímafrekar. Hvað í þessum rann-
sóknum hefur reynt mest á?

Kjánalegar spurningar
„Manni finnst maður aldrei kunna nóg 

þegar kemur til rannsókna á jafn flóknu 
verki og Eddu. Mér hefur fundist mestu 
varða að þora að bera upp spurningar 
sem hafa þótt heldur kjánalegar hingað 
til.“

Heimir Pálsson telur að rannsóknir á 
Snorra Eddu hafi verið vanræktar. Hann 
hann segir jafnframt „sérkennilegt“ að 
vinna að verki eins og þessu „og gera sér 
grein fyrir að Íslendingar hafa ekki sinnt 
þessum rannsóknum að neinu marki. 

- En hvað getur talist vera „kjánaleg“ 
spurning í þessum fræðum?

„Til dæmis hvort hugsanlegt sé að 
Snorri hafi skrifað Eddu tvisvar. Sú 
staðhæfing hafði verið borin fram, en 
einkum valdið aðhlátri eða góðlátlegum 
brosum.“

Allt kallar á endurskoðun
Meginniðurstaða Heimis er sú að Upp-
sala-Edda sé sjálfstæð gerð verksins. 
„Rannsóknir sem helst beinast að því 
að staðhæfa að hún hljóti að eiga sér 
sama forrit og hin miðaldahandritin, 
séu betur til þess fallnar að bregða fæti 
fyrir þróun þekkingar en styrkja hana. 
Ég hef haldið rannsóknum áfram á 
þeirri braut og vonandi eykst enn við 
þekkingu okkar á Uppsalahandritinu 
á þessu ári.“

En þá liggur við að spyrja hvort 
niðurstöður Heimis kalli á endurskoðun 
námsefnis í þessum fræðum, til dæmis 
í framhaldsskólum. Heimir svarar því 
skýrt og skorinort: „Námefni fyrir fram-
haldsskóla þarff sífellt að vera í endur-
skoðun, svo fylgt sé nýrri þekkingu.“

Gera sér enga grein  
fyrir ábyrgðinni
Rannsóknir sínar á Uppsala Eddu 
hefur Heimir stundað alfarið í Upp-
sölum í Svíþjóð. En hann fer ekki 
fögrum orðum um aðbúnað íslenskra 
fræða hér á landi.

„Það er dálítið sorglegt að horfa 
á mína kynslóð fara á eftirlaun á 
Árnastofnun og engir koma í staðinn. 
Það er eins og ráðamenn þjóðarinnar 
geri sér litla eða enga grein fyrir ábyrgð 
okkar á þessum gersemum, en almenn-
ingur hefur mikinn áhuga á miðalda-
fræðunum og sögunum. Rannsóknar-
aðstaðan gæti verið með því besta sem 
gerist í heiminum, en það verður að 
sinna henni með einhverjum öðrum 
hætti en grafa holu.“

Allt í einum pakka í Víkingastræti
Öðruvísi stemmning
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Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 24.janúar
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ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum.Tilboð gilda til 30. apríl 2014.
Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.000, á mann.

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð. 
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti.
Tveggja manna herbergi kr. 13.400 á mann.

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði.
Tveggja manna herbergi  kr. 13.700 á mann.

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu.
Tveggja manna herbergi kr. 13.000 á mann.

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar.
www.fjorukrain.is

HLIÐ ÁLFTANESI

Veitingar og gisting

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í mat 

og gistingu.
Verið velkomin 

Víkingasveitin leikur fyrir matargesti 
öll kvöldin eins og þeim einum er lagið.

Gerum tilboð fyrir hópa í gistingu og mat
Sérréttamatseðill

Pakkatilboð í Víkingastræti

Dýrgripur  
í Svíþjóð
Handrit Uppsala Eddu er skrifað 
um 1300-1335 og líklega á Vestur-
landi. Ekkert er vitað hver skrifaði 
handritið. Þar er Snorri Sturluson 
nefndur höfundur verksins, en hann 
dó árið 1241. 

Gloppur eru í sögu handritsins, 
en þó er vitað að Brynjólfur Sveins-
son biskup í Skálholti, sem var uppi 
á 17. öld, gaf handritið rektornum 
í Sorö, Stephanus Johannis Steph-
anius. Handritið var svo keypt frá 
Danmörku úr dánarbúi rektorsins 
um 1650. Handritið er nú í háskóla-
bókasafninu í Uppsölum. Þangað 
kom það sem gjöf frá handritasafnar-
anum Magnus Gabriel De La Gardie. 
Handritið er á fastasýningu safnsins 
yfir helstu dýrgripi þess.

Heimir Pálsson hefur stundað rannsóknir á Uppsala eddu jafnt sumar sem 
vetur í hátt í áratug.

50 ára ferill
Sænska þingið lét árið 1930 gera sér-
staka ljósprentun af handriti Upp-
sala Eddu á skinn og sendi Alþingi 
í tilefni af 1000 ára afmæli þingsins. 
Þetta eintak er varðveitt í Þjóðar-
bókhlöðunni. Árið 1962 var svo gerð 
útgáfa á pappír eftir sömu myndum 
en verkinu var enn fylgt eftir með 
stafréttri útgáfu handritins árið 1977. 
Þá var lokið áætlun sænska þings-
ins um útgáfu, sem hafði tekið upp 
undir 50 ár.





Til leigu 60 - 700 fm verslunar- eða þjónustuhúsnæði hentar  
vel fyrir verslanir, veitingastarfsemi, hárgreiðslustofur og fleira. 
Einnig 150- 1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra lofthæð 
sem hentar undir léttan iðnað, lagerrými, heildsölur, verslanir 
o.fl greið aðkoma að húsnæðinu, frábært auglýsingagildi, 
matvöruverslanir, veitinga og kaffihús í göngufæri.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Til leigu verslunar- eða
þjónustuhúsnæði miðsvæðis  

á höfuðborgarsvæðinu!
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Nánari upplýsingar gefur  
Sverrir Einar Eiríksson  
í síma 661-7000


