
ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
DORMA OPIÐ 

ALLA DAGA

DORMA Holtagörðum, Reykjavík ✆ 512 6800 Opið: Virka daga 1000-1800, laugardaga 1100-1600 og sunnudaga 1300-1600

CLASSIC sófi

CLASSIC
SÓFI

ÚTSÖLUVERÐ
119.920

VERÐ ÁÐUR
149.900

Stærð: 200x90 Hæð: 100 cm. Slitsterkt áklæði. Margir litir.

CLASSIC
HÆGINDASTÓLL

ÚTSÖLUVERÐ
79.920

VERÐ ÁÐUR
99.900

10-70%

afsláttur
af völdum vörum 

Barskápar
Glerskápar
Skenkar
Speglar
Sófaborð
Bókahillur
Púðar

Sófasett
Tungusófar
Hornsófar
Stakir sófar
Borðstofuborð
Sjónvarpsskápar
Fjarstýringavasar

Sjónvarpsskápur Salsa Stól á hjólum Meubar

          Verð áður 44.900 kr.
           15.900 kr.

          *Verð á dýnu
          Verð með botni 99.000 kr.

           69.900 kr.

Dýnustærð 193x200 

Barnarúm stærð 106x213 

        Verð 221.900 kr.
           155.330 kr. Skenkur 216,5x55x84 cm 

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16 

BBarskákápar

ÚTSALA

          Þú sparar 34.900 kr.

           5.000 kr.
          *Verð án dýnu

        Verð áður 284.900 kr.
           139.900 kr.

          Verð áður 83.900 kr.
           7.500 kr. frá

          Verð áður 40.900 kr.
           19.900 kr. frá

Borð 

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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Umferðarmiðstöðin hefur látið á sjá vegna viðhaldsleysis: 

Kemur ekki til greina að rífa BSÍ
Minjastofnun Íslands telur að 

Umferðarmiðstöðin hafi 
ótvírætt varðveislugildi og 

mun leggjast gegn því að hún verði 
rifin, komi slík tillaga fram.“ Þetta 
segir Minjastofnun Íslands í umsögn 
til Reykjavíkurborgar, en umhverfis- og 
skipulagssvið hafði innt stofnunina eftir 
áliti á málinu. 

Ekki hefur komið fram hvers vegna 
borgin spyr Minjastofnun á þessum 
tímapunkti álits á niðurrifi Umferðar-

miðstöðvarinnar milli Gömlu og Nýju 
Hringbrautar. Engin svör hafa fengist 
um þetta frá borginni. 

„Þetta er mjög sveigjanleg bygging. 
Ég sé ekki alveg tilganginn í því bara að 
mölva hana niður til þess að fá auða lóð 
þar sem á bara að gera hvað sem er,“ segir 
Pétur H. Ármannsson, arkitekt, í samtali 
við blaðið. 

„Umferðarmiðstöðin er að stofni 
til stílhrein og látlaus bygging og gott 
dæmi um framsækna byggingarlist 6. 

áratugarins. Listrænt gildi hennar felst 
einkum í stílhreinu ytra útliti og innra 
rými afgreiðslusalarins, þar sem rökrétt 
og einföld uppbygging hússins kemur 
skýrt fram. Þá hefur Umferðamiðstöðin 
menningarsögulegt gildi sem opinber 
bygging sem lengi hefur þjónað sem ein 
helsta samgöngumiðstöð Reykjavíkur,“ 
segir Minjastofnun meðal annrs. Um leið 
er bent á að byggingin er farin að láta 
töluvert á sjá sökum viðhaldsleysis. 

Sjá umfjöllun bls. 10-11. 

Ýmis not má finna fyrir notað flugeldadót. Þessi snjókall var reistur uppi á sleðabrekkunni í Efra-Breiðholti og skartaði flugelda-
köku fyrir höfuðfat. Mikill snjór er í höfuðborginni, þótt umhleypingar hafi verið.
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Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
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.

Vilja skýringar á ruslinu
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks-

ins hafa lagt fram fyrirspurn í 
umhverfis- og skipulagsráði 

borgarinnar og vilja vita hvers vegna 
sorphirða klikkaði í sumum hverfum 
borgarinnar fyrir og um hátíðarnar. 

„Sorphirða var óviðunandi í sumum 
hverfum borgarinnar desember-

mánuði. Skapaði þetta mikil óþægindi 
og óþrifnað. Óskað er eftir upplýs-
ingum um það hvernig staðið var að 
sorphirðu í þessum mánuði og hvernig 
á því stendur að ekki var haldið uppi 
reglubundinni sorphirðu,“ segja þau 
Áslaug María Friðriksdóttir og Júlíus 
Vífill Ingvarsson. 

Kallað eftir rannsóknum
Össur Skarphéðinsson, þingmaður 

Samfylkingarinnar og doktor í 
laxfiskum, kallar eftir því að borgaryf-
irvöld og Orkuveitan, standi fyrir frek-
ari rannsóknum á Þingvallaurrðanum. 

„Nú vill svo til, að það er fjármagn 
fyrir hendi, sem hægt væri að nýta til að 
rannsaka sérstaklega þá stofna sem lifa 
fyrir löndum Reykvíkinga. Orkuveitan 
hefur síðustu ár leigt frá sér réttinn til 
að veiða urriða fyrir löndum sínum við 
Þingvallavatn, fyrst og fremst hinn s. k. 
Ós, en svo nefnist veiðistaður, frægur 
að fornu og nýju, þar sem Ölfusvatn-
sáin fellur í vatnið. Fyrir veiðiréttinn 

á þessu ári galt ÍON Hótel 4 milljónir 
króna. Góðu heilli lýsti OR því yfir að 
afgjaldinu eigi að verja til að rannsaka 
urriðann í Þingvallavatni. Það var frá-
bær ákvörðun og bæði OR og borgar-
stjórninni til mikils sóma. 

Ég tel hins vegar mikilvægt að ganga 
skrefinu lengra, og að OR – eða borg-
arstjórnin – eigi fyrsta kastið að eyrna-
merkja þetta fjármagn til rannsókna 
eingöngu á þeim stofnum, sem hrygna 
fyrir landi borgarinnar við Þingvalla-
vatn. Fyrir því eru mörg rök,“ segir 
Össur meðal annars í ítarlegri grein 
um málið hér í blaðinu.  Sjá bls. 4. 

Hanna Birna Kristjánsdóttir skrifar sjálfstæðismönnum: 

Óskar þess að hafa ekki
rætt við lögreglustjóra
Hanna Birna Kristjánsdóttir, 

varaformaður Sjálfstæð-
isflokksins og fyrrverandi 

innanríkisráðherra, segist í nýárs-
kveðju til flokksmanna, óska þess að 
hafa gert margt öðruvísi í lekamálinu. 
Hún ítrekar sem áður hefur komið 
fram að hún hafi ekki haft vitneskju 
um neitt sem máli skiptir. Einnig má á 
bréfi hennar skilja að hún telji sig ekki 
hafa haft afskipti af lögreglurannsókn á 
lekamálinu, enda þótt fram hafi komið 
að hún hafi gefið Stefáni Eiríkssyni, 
þáverandi lögreglustjóra, fyrirmæli 
um yfirheyrslur og látið í veðri vaka að 
rannsaka þyrfti rannsókn lögreglunnar. 

Hanna Birna segir meðal annars: „Ég 
vildi óska að ég hefði fyrr en ég gerði 
áttað mig á því hversu erfitt málið yrði; 

vildi óska að ég hefði gert minna af því 
að útskýra atburðarás og grípa til varna 
í máli sem ég gat ekki útskýrt; og vildi 
óska að ég hefði aldrei rætt málið eða 
átt nokkur samskipti við fyrrverandi 
lögreglustjóra vegna þess, þrátt fyrir 

skýringar hans um að hann færi ekki 
með stjórn málsins. Því hef ég þegar 
komið til umboðsmanns Alþingis 
með bréfi í dag,“ segir meðal annars 
í bréfi Hönnu Birnu. Bréfið er dagsett 
á fimmtudag. 

Þegar Hanna Birna ræddi við Stefán 
um lekamálið var innanríkisráðherra 
æðsti yfirmaður lögreglumála. Dóms- 
og lögreglumál voru síðar klofin út úr 
innanríkisráðuneytinu og forsætisráð-
herra settur yfir málaflokkinn. Ólöf 
Nordal sinnir nú þessum verkum. 

Hanna Birna segist ætla að taka sér 
„nokkurra vikna frí“ frá þingsetu, en í 
framtíðinni hyggist hún í stjórnmálum 
sem öðru „fylgja hjartanu meira en 
hefðunum“ í stjórnmálum sem annars 
staðar. 

Handrit loks á sýningu
Stefnt er að því að sýning á ís-

lenskum handritum í vörslu 
Árnastofnunar hefjist í febrúar. 

Íslensk miðaldahandrit hafa ekki verið 
til sýnis í höfuðborginni um nokkurt 
skeið, frá því að handritasýningu 
Árnastofnunar í Þjóðmenningarhúsinu 
var lokað fyrir allnokkru síðan. 

Til stendur að sýningin verði í Land-
námsskálanum í Aðalstræti. Hún verði 
opnuð í byrjun febrúar og standi í tvö 
ár. Árnastofnun lánar Reykjavíkurborg 
handritin til sýningarinnar. 

Á fundi innkauparáðs Reykjavíkur-
borgar á dögunum var samþykkt að 
víkja frá innkaupareglum borgar-
innar vegna öryggisgæslu í tengslum 
við handritin. Þar var rifjað upp að 
handritin eru ómetanleg menningar-
verðmæti í eigu þjóðarinnar og að 
ströng skilyrði séu sett um aðstöðu og 
öryggisbúnað á sýningarstað. 

Árnastofnun hefur lengi beðið eftir 
varanlegri lausn á húsnæðismálum 
sínum, en í framtíðarhúsnæði er gert 
ráð fyrir handritasýningu. Búið er 
að grafa grunn fyrir Húsi íslenskra 

fræða á Melunum, en fjárveitingar 
hafa ekki fengist fyrir frekari fram-
kvæmdum. Grunnurinn gengur undir 
ýmsum nöfnum, en „Árnapyttur“ er 
eitt þeirra. 

Samningur 
um friðarsetur
Skrifað var undir samstarfssamn-

ing Reykjavíkurborgar og Há-
skóla Íslands í vikunni um undir-

búning friðarseturs. Hugmyndin er 
að setrið taki til starfa í haust, en það 
verði hýst innan Alþjóðamálastofn-
unar Háskóla Íslands. Í ráðgjafarnefnd 
setursins verða Jón Gnarr, sem verður 
formaður, Silja Bára Ómarsdóttir, frá 
Háskólanum og Svanhildur Konráðs-
dóttir fyrir hönd borgarinnar. Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri skrifuði undir 
samning um þetta ásamt Kristínu Ing-
ólfsdóttur Háskólarektor. 

Markmið friðarseturs er að styrkja 
Reykjavík sem borg friðar og vera til 

ráðgjafar um hvernig Reykjavík geti 
unnið að friði hér heima og að heiman, 
segir í frétt frá borginni. Með starfi 
friðarseturs verði stuðlað að uppbyggi-
legum samskiptum, minnkandi ofbeldi 
og friðsamlegum samskiptum ríkja og 
alþjóðastofnana. 

Friðarsetur er ekki ný hugmynd í 
Reykjavík. Þannig talaði Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson fyrir slíku í borgarstjóra-
tíð sinni árið 2006.  Borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins  deildu ítrekað 
á Jón Gnarr í borgarstjóratíð hans á 
fyrri hluta síðasta árs, fyrir að vilja tak-
marka komur herskipa í reykvískar 
hafnir. 

Seltjarnarnes: 

Deilt um fjárhagsaðstoð 
Ákveðið hefur verið að hækka 

upphæð fjárhagsaðstoðar á 
Seltjarnarnesi um tíu þúsund 

krónur frá því sem var. Upphæð fjár-
hagsaðstoðar verður á þessu ári u.þ.b. 
158 þúsund krónur á mánuði. Áður 
hafði upphæðin verið óbreytt, um 149 
þúsund krónur á mánuði í fjögur ár. 

Nokkuð var deilt um málið í 
nefndum bæjarins, en fulltrúar Sam-

fylkingarinnar í bæjarstjórn og fjöl-
skylduráði vildu að fjárhagsaðstoðin 
yrði á pari við aðstoðina í Reykjavík 
og færi upp undir 170 þúsund krónur 
á mánuði. 

Stjórnarmeirihlutinn á Alþingis 
samþykkti fyrir jól að stytta tímabil 
atvinnuleysisbóta um hálft ár. Það 
hefur í för með sér að hundruð manna 
sem ekki hafa fundið vinnu verða að 

leita til sveitarfélaga með framfær-
slu. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er í 
öllum tilvikum lægri upphæð heldur 
en fjárhæð atvinnuleysisbóta og fylgja 
fjárhagsaðstoðinni stundum ýmsar 
reglur, til dæmis um skerðingar vegna 
tekna annarra á heimili. 

Á nesinu veitir bæjarfélagið einnig 
aðstoð og styrki vegna barna, húsbún-
aðar og fleira.

Fjölgun 
farþega
Farþegum hjá Strætó fjölgaði 

töluvert milli ára. Samkvæmt 
skýrslu yfir talningu á síðasta 

ári, hafði farþegum fjölgað um 
4,4 prósentum milli ára í október, 
eða um ríflega 45 þúsund. Það er 
tvisvar sinnum meiri fjölgun en árið 
á undan. 

Frökkum vottuð samúð
Dagur B. Eggertsson borg-

arstjóri hefur sent kveðju 
til borgarstjórans í París, 

Anne Hidalgo. Þar vottar hann henni 
samúð vegna voðaverkanna á ritstjórn-
arskrifstofum Charlie Hebdo. Tíu 
voru drepnir á ritstjórnarskrifstofum 
blaðsins og tveir lögreglumenn í árás 
þriggja vopnaðra manna. Yfirlýsing 
borgarstjóra Reykjavíkur er svo hljóð-
andi: 
„Borgarstjóri Anne Hidalgo. 
Ég votta yður fyrir hönd allra íbúa 
Reykjavíkur samúð vegna voðaverk-
anna í París 7. janúar síðastliðinn. 

Málfrelsi er grundvallarmann-
réttindi sem allt samfélagið þarf að 
standa vörð um. Hugur okkar er hjá 
íbúum Parísarborgar, fórnarlömbum 
árásarinnar, ættingjum þeirra og 
vinum.“
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, for-
sætisráðherra, hefur einnig rætt við 
Philippe O’Quin, sendiherra Frakk-
lands hér á landi og vottað Frökkum 
samúð fyrir hönd ríkisstjórnarinnar 
og íslensku þjóðarinnar. Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, hefur jafn-
framt sent Frökkum samúðarkveðjur 
frá sér og íslensku þjóðinni.

Silja Bára, Björn Blöndal, Dagur B., Jón Gnarr, Svanhildur og Kristín.

Hanna Birna sendi sjálfstæðisfólki 
kveðju.

Elsti hluti Hauksbókar er frá því um 1300. Haukur Erlendsson lögmaður sem 
bókin er kennd við skrifað meðal annars eina gerð Landnámabókar.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Skuld Reykjavíkur  
við Þingvallaurriðann
Reykvíkingar gera sér fæstir grein 

fyrir að við eigum stóran hlut 
í einum merkasta urriðastofni 

í heiminum, sem á heimkynni sín í 
Þingvallavatni.  Skýringin á hlutdeild 
okkar felst í því að Orkuveitan – og 
þarmeð íbúar í Reykjavík – eiga jarð-
irnar Ölfusvatn og Nesjavelli, sem 
liggja vestanmegin að Þingvallavatni. 
Hluti urriðans í vatninu hrygnir við 
uppsprettur í víkunum sem skerast inn 
í Nesjahraunið í landi Nesjavalla, og í 
Ölfusvatnsánni, litlu straumvatni sem 
fellur í vatnið úr Grafningi. 

Fáir gera sér grein fyrir að Þing-
vallaurriðinn var við það að deyja út 
á síðustu áratugum nýliðinnar aldar. 
Honum var bjargað á elleftu stundu, og 
segja má að hann sé ekki ennþá úr tor-
tímingarháska. Við borgarbúar, og þeir 
sem kosnir eru til að stjórna borginni, 

berum því ábyrgð á að vernda hann, 
sérstaklega þá stofna sem tilheyra 
löndum Reykvíkinga. Forsenda þess 
eru rannsóknir á stofnunum.

Sérstakir stofnar
Þingvallaurriðinn er afar sérstakur 
fiskur vegna uppruna, mikillar stærðar 
og óvanalegs lífsferils. Hann er afkom-
andi stórvaxinna sjóbirtinga, líklega 
keltneskra, sem lokuðust inni í vatn-
inu, þegar ókleifir fossar mynduðust í 
Soginu fyrir níu þúsund árum. Þing-
vallaurriðinn er af stofni stórurriða, 
sem dreifðu sér í lok ísaldarinnar. 
Langflestir stofnanna eru nú útdauðir, 
og þeir sem eftir lifa eru langflestir 
mjög litlir, og í útrýmingarhættu. 

Fáir gera sér grein fyrir að Þing-
vallaurriðinn er ekki aðeins langstærsti 
urriði á Íslandi, heldur í heiminum.  

Meðalþyngd hans eru 11 pund sem 
er ívið meira en meðalþyngd stærstu 
laxastofna á Íslandi. Stærsti ur-
riðastofn sem þekkist utan Íslands, í 
Noregi, er fullorðinn að meðaltali um 
8 pund. Fyrir virkjunina 1959 veidd-
ust upp í 32 punda urriðar. Á síðustu 
árum, eftir að urriðinn hefur blómgast 
á ný vegna verndunaraðgerða, hugsan-
lega samfara hlýnandi veðurfari, hafa 
margir stórurriðar komið aftur fram í 
veiðinni. Sl. vor veiddist í fyrsta skipti 
í 70 ár urriði sem var um 30 pund.

Lífsferill Þingvallaurriðans er líka 
einstakur. Hann verður kynþroska 
mjög seint miðað við aðra urriða, 
og miklu eldri. Elstu urriðarnir sem 
veiðst hafa, eða endurheimst merktir, 
eru 16 ára, en líklega verður hann 
nokkuð eldri. Síðbúinn kynþroski 
veldur því að hann er orðinn stórvax-
inn þegar hann hrygnir í fyrsta sinn, 
og hluti stofnsins tekur sér hvíld frá 
hrygningu, eitt eða fleiri ár, og nær þá 
gjarnan að vaxa mjög hratt til viðbótar. 
Það eru metfiskarnir sem veiðast.

Frábær ákvörðun OR
Nú vill svo til, að það er fjármagn 
fyrir hendi, sem hægt væri að nýta 
til að rannsaka sérstaklega þá stofna 
sem lifa fyrir löndum Reykvíkinga. 
Orkuveitan hefur síðustu ár leigt frá 
sér réttinn til að veiða urriða fyrir 
löndum sínum við Þingvallavatn, fyrst 
og fremst hinn s.k. Ós, en svo nefnist 
veiðistaður, frægur að fornu og nýju, 
þar sem Ölfusvatnsáin fellur í vatnið. 
Fyrir veiðiréttinn á þessu ári galt ÍON 
Hótel 4 milljónir króna. Góðu heilli 
lýsti OR því yfir að afgjaldinu eigi að 
verja til að rannsaka urriðann í Þing-

vallavatni. Það var frábær ákvörðun 
og bæði OR og borgarstjórninni til 
mikils sóma. 

Ég tel hins vegar mikilvægt að ganga 
skrefinu lengra, og að OR – eða borg-
arstjórnin – eigi fyrsta kastið að eyrna-
merkja þetta fjármagn til rannsókna 
eingöngu á þeim stofnum, sem hrygna 
fyrir landi borgarinnar við Þingvalla-
vatn. Fyrir því eru mörg rök. Tvenn 
tel ég hér:

Í fyrsta lagi var það rafmagnsfram-
leiðsla fyrir Reykvíkinga, sem leiddi til 
þess að skrúfað var fyrir útfall Þing-
vallavatns, Efra-Sogið, og vatnið tekið 
til orkuframleiðslu í Steingrímsstöð. 
Afleiðingin varð sú að stærsti og mik-
ilvægasti urriðastofninn, sem tengdist 
Efra-Sogi, gjöreyddist. En í kjölfarið 
urðu líka breytingar, m.a. hækkun 
vatnsborðs og um hríð miklar og 
ónáttúrulegar sveiflur á yfirborðinu, 
sem höfðu verulega slæm áhrif á litla 
stofna sem hrygna við Nesjahraunið. 
Sumir eyddust líklega. Reykjavík á því 
þessum stofnum skuld að gjalda.  

Hvaða skoðun sem maður getur haft á „leiðréttingunni“ svokölluðu og hugmynda-
fræðinni þar að baki, breytir því ekki að hún er staðreynd. Alþingi hefur samþykkt 
lög um þetta og þegar er búið að ráðstafa tugum milljarða til þessa.
Í stað þess að hrægammasjóðirnir hans Sigmundar Davíðs fjármagni þetta, hefur 
verið lagður á bankaskattur. Féð fer inn í ríkissjóð eins og allir aðrir skattar al-
mennings, og þaðan í „leiðréttinguna“. Ókei. Kannski er ekkert vond hugmynd 
að bankaskatturinn standi undir þessu. Kannski er það bara frábært … nema. 
Arion banki hefur ákveðið að hækka vexti á hluta lána sinna. Þetta mun óhjá-
kvæmilega hafa í för með sér að éta upp „leiðréttinguna“ að hluta eða öllu leyti hjá 
þeim sem kannski fengu. Bankinn réttlætir vaxtahækkun í löngu máli á heimasíðu 
sinni og segir svo þetta: 
„ Að auki er ekki hægt að líta framhjá því að bankaskatturinn sem hjá Arion banka 
er áætlaður tæpir þrír milljarðar króna fyrir árið 2014 hefur áhrif til hækkunar 
vaxta þar sem hann leggst á allar skuldir, m.ö.o. fjármögnun bankans, umfram 
50 milljarða króna.“ 
Bankinn ætlar með öðrum orðum að velta bankaskattinum – skattinum sem á að 
borga fyrir „leiðréttinguna“ hans Sigmundar – beint yfir á viðskiptavini sína. Þeir 
munu borga hana úr eigin vasa.
Hér hefði ef til vill verið betur heima setið en af stað farið.
En tvennt vekur athygli.
Annars vegar tilkynning á vef bankans frá því í nóvember. Þar segir meðal annars: 
„Hagnaður Arion banka á fyrstu níu mánuðum ársins 2014 nam 22,6 milljörðum 
króna eftir skatta samanborið við 10,1 milljarð króna á sama tímabili 2013.“
Á þetta að vera einhver brandari?
Nú vill svo til að bróðurparturinn í bankanum er í eigu Kaupþings sem er í slita-
meðferð. Kaupþing er í eigu kröfuhafa. Þar á meðal eru hrægammasjóðirnir hans 
Sigmundar Davíðs.
Þetta var fyrra atriðið sem vekur athygli. Hrægammasjóðirnir taka inn tugi milljarða 
af rekstri bankans og velta bankaskattinum yfir á viðskiptavini sína. Kannski kemur 
þetta ekki á óvart. Það er hins vegar annað sem gerir það. Og það er hitt atriðið.
Hefur einhver heyrt múkk í forsætisráðherranum um þetta mál? Það hefur allavega 
farið framhjá mér. Maðurinn hefur skrifað og talað fleiri orð en tölu verður komið 
á um hrægammasjóði, svigrúmið og „heimilin“.
Þá þegir hann, þegar loksins var tilefni fyrir hann að opna munninn. 

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Bankinn „leiðréttir“

660
Forsætisráðherra bað biskup að 
óska eftir leiðréttingu á fé til kirkj-
unnar. Þar var skorið niður eins og 
víða annars staðar. Rætt er um 660 
milljónir króna. Ekki hefur frést af 
bréfaskriftum forsætisráðherrans 
til skóla, spítala, Ríkisúvarps og 
annarra stofnana, með einlægri ósk 
um að beðið verði um leiðréttingu á 
niðurskurði.

Brooklyn
B r e i ð h o l t i ð 
hefur stundum 
verið kallað 
Brooklyn, því 
þar sé allt á 
uppleið og mjög hipp og kúl. Enda 
hafa borgaryfirvöld lagt sig fram um 
að bæta umhverfið, til dæmis með 
fallegum listaverkum. Forgangs-
röðin er þó greinilega misjöfn eftir 
verkefnum, því í sorphirðunni eru 
þessir hipp og kúl aftast í forgangs-
röðinni, og vörðu jólunum með 
yfirfullar tunnur og sorpgeymslur.

Til eftirbreytni?
Ásdís Halla 
Bragadóttir, 
fyrrverandi 
bæjarstjóri 
S j á l f s t æ ð -
isf lokksins 
í Garðabæ og framkvæmdastjóri 
fyrirtækis í velferðarþjónustu, vakti 
mikla athygli í vikunni, fyrir að segja 
að Ísland kæmist ekki með tærnar 
þar sem Albanía hefur hælana, í 
sumum þáttum heilbrigðisþjónustu; 
nefnilega einkavæðingu. Fáir telja 
Albaníu til eftirbreytni í heilbrigð-
ismálum. 

J og séra J
VR hefur stefnt íslenska ríkinu fyrir 
að stytta fyrirvaralaust tímabil at-
vinnuleysisbóta. Hagur hundruða 
Íslendinga versnaði til muna um ára-
mót þegar fólki var hent út af bótum 
og vísað á sveit. Þegar eftirlaunakjör 
ráðherra voru rædd hér um árið, þá 
var því haldið fram að ekki mætti 
skerða áunnin réttindi. Af hverju 
á þetta ekki við um þá sem höfðu 
áunnið sér rétt til þriggja ára bóta í 
atvinnuleysi?

Fylgið fast
Gallup birti könnun á fylgi flokk-
anna í vikunni. Sjálfstæðisflokk-
urinn mælist með 27,1%, Sam-
fylking með 20,3, Vinstri græn og 
Björt framtíð 12,8 prósent, Fram-
sóknarflokkurinn 11,1 og Píratar 
10,7%. 36,6 prósent segjast styðja 
ríkisstjórnina, sem er litlu minna en 
samanlagt fylgi stjórnarflokkanna. 
Aðeins þrír af hverjum fjórum sem 
spurðir voru nefndu flokk. 

Íslendingur í 
Guantanamo
Grapevine upplýsti í vikunni að 
fyrirtæki sem er að hluta í eigu Ís-
lendings sjái um alla birgðaflutninga 
til herstöðvar Bandaríkjamanna í 
Guantanamo. Guðmundur Kærne-
sted er aðstoðarforstjóri fyrirtæk-
isins og annar stofnenda TransAtl-
anticLines LLC. Fjölda manns hefur 
verið haldið án ákæru í fjöldamörg 
ár í fangabúðum Bandaríkjahers í 
Guantanamo.

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Við erum enn slegin yfir því sem 
gerðist, en við fórnum aldrei gildum 
okkar. Okkar svar er aukið lýðræði, 
aukin heilindi og aukin mennska.“ 

- Jens Stoltenberg, for-
sætisráðherra Noregs, eftir 

hryðjuverk Anders Behring 
Breiviks í Útey og Osló, 2011. 

Loftárás innan frá
Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins skrifaði mikla 
grein í DV á dögunum, þar sem hún 
fjallaði um framlög til tækjakaupa á 
Landspítala. Í greininni fer hún yfir 
dásemdirnar í heilbrigðiskerfinu eftir 
að núverandi stjórnarflokkar tóku við. 
Áhugavert er samt sem áður að hún 
blæs á orð forsætisráðherra og for-
manns síns um sjöföldun á framlögum 
núverandi ríkisstjórnar til tækjakaupa. 
Hún sýnir svo ekki verður um villst, 
að framlögin hafa sannarlega aukist 
lítillega, en ekki er hægt að kalla það 
margföldun, heldur væri réttara að tala 
um nokkur prósent, nokkrar millj-
ónir króna sem hvergi nærri dugar 
til. Minna mætti það ekki vera ef rík-
issjóður er rekinn með tugmilljarða 
afgangi. Sennilega mun 
forsætisráðherrann 
enn kvarta undan 
loftárásum, enda 
þótt í þetta sinn hafi 
atlagan komið 
innan frá.

Dæmi
Sigmundur Davíð talaði annars um 
leka í áramótaþætti 
Stöðvar 2 á dögunum 
og dylgjaði um að 
persónuupplýsingum 
væri oft lekið úr 
stjórnsýslunni og 
talaði um síðasta 

kjörtímabil. Enn hefur hann ekki nefnt 
dæmi. Annars var hlegið að því í heitum 
potti eftir áramótin að forsætisráðherr-
ann væri enn að berjast við Jóhönnu 
Sigurðardóttur, en hún er sem kunnugt 
er hætt í stjórnmálum fyrir nokkrum 
misserum.

Ósýnileg hönd
Hin ósýnilega bláa hönd markaðarins 
komst aftur í umræðuna, en hana hafa 
sjálfstæðismenn ekki nefnt frá því fyrir 
hrun. Að þessu sinni var það innan-
ríkisráðherrann nýi, Ólöf Nordal, sem 
vill láta „markaðnum“ 
og ósýnilegri krumlu 
hans um að fylgjast 
með því að verslunin 
skili verðlækkunum til 
almennings.

Ríkisútgerðin
Formaður Samtaka sjávarútvegsfyrir-
tækja kallar ríkið þriðju stærstu útgerð 
landsins, og kallar línuívilnun, byggða-
kvóta og strandveiðar sér til vitnis. Þetta 
stenst enga skoðun, þótt Fréttablaðinu 
þyki gaman að rifja ummælin upp. En 
með formúlu formannsins má sosum 
segja að fólk sem kemst fyrir í hálfum 
strætisvagni fái megnið af fiskveiði-
kvótanum gefins og sú fámenna klíka 
sé stærsti útgerðarmaður landsins. Og 
með sömu formúlu verða það líklega 
fáir fiskar sem hver hinna rúmlega 320 
þúsunda íbúa landsins fengju í sinn hlut. 
Og fáar krónur.

héðan og þaðan …
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BjörgvinsdóttirAuðvelt að eignast listaverk
„Listaverkin eru eftir félagsmenn í Sambandi íslenskra myndlistarmanna. 
Það er breytilegt hvaða listamenn eru með verk í Artótekinu en oftast eru 
inni listaverk eftir um 80-90 manns. Fjölbreytni verkanna er því mjög mikil 
og allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.“ segir Katrín Guðmunds-
dóttir verkefnastjóri Artóteks sem staðsett er á 1. hæð Borgarbókasafnsins 
í Tryggvagötu. 

Á Artótekinu getur fólk tekið á leigu 
listaverk til lengri eða skemmri tíma 
eða keypt þau á mánaðarlegum 
greiðslum. „Listaverkin eru af ýmsum 
stærðum og gerðum en langflest eru 
þau tvívíð svo sem málverk, teikningar 
og grafík. En þó eru við líka með leirlist 
og skúlptúra.“ 

Hægt að eignast gott safn
Katrín segir þjónustuna, sem hefur 
verið fyrir hendi í rúman áratug, vera 
vel nýtta. Oft vefjist fyrir fólki að velja 
listaverk fyrir heimilið eða fyrirtækið 
og þá sé gott að geta skilað verkinu ef 
það passar ekki í rýmið þegar á hólm-
inn er komið. „Það er líka mjög auðvelt 

að kaupa listaverkin hér þar sem um 
kaupleigu er að ræða. Viðkomandi 
þarf því ekki að reiða fram fúlgur fjár 
á staðnum, það er hægt að eignast 
listaverk smátt og smátt, nú eða skila 
þeim ef honum snýst hugur. Og svo 
hafa sumir komist upp á lagið og koma 
strax aftur þegar þeir eru búnir að borga 
upp eitt listaverk og fá annað. Þannig er 
hægt á nokkrum árum eignast gott safn 
listaverka á tiltölulega auðveldan máta.“ 

Flestir kjósa að kaupa
Að sögn Katrínar eru málverkin vin-
sælustu verkin, vel yfir helmingur 
þeirra verka sem tekin eru á leigu en 
grafíkverk koma næst á eftir, um það 
bil 25% útleigðra verka. Afar misjafnt 
sé þó hverju fólk leitar að eins og 
gengur. „Sumir eru jafnvel búnir að 
velja áður en komið er á staðinn og 
hafa þá verið búnir að skoða vefsíðu 
Artóteksins en þar eru myndir og 
upplýsingar um öll listaverkin. Slóðin 
er artotek.is og svo eru líka myndir á 
facebook síðunni okkar.“ Katrín segir 
aðeins um 20% verka sem tekin eru á 
leigu vera skilað aftur, aðrir kjósi að 
kaupa þau með mánaðarlegum, vaxta-
lausum greiðslum. Flestir ætli sér að 
eignast verkin alveg frá upphafi en þó 
sé alltaf einn og einn sem vill hafa þau 

tímabundið. Hún segir það geta verið 
góðan kost, til dæmis hjá fyrirtækjum 
sem vilji breyta hjá sér reglulega. 

Auðvelt í framkvæmd
Þegar listaverk eru tekin á leigu er 
gerður samningur milli leigjandans og 
Artóteksins fyrir hönd listamannsins. 
Það er gert á staðnum og er einfalt í 
framkvæmd. Leigjandinn þarf að greiða 
eins mánaðar leigu við afhendingu og 
fær eftir það reikning í heimabank-
ann mánaðarlega þar til listaverkið er 
uppgreitt. „Leigan er frá 1.000 upp í 
10.000 kr. á mánuði og fer upphæðin 
eftir kaupverði listaverksins. Og svo er 
auðvitað líka hægt að kaupa strax án 
þess að leigja þau. “ 

Ekki missa af ...
Öðruvísi Händel. 
Í kvöld mun 
Barokksveitin 
C a m e r a t a 
Øresund og 12 
manna kamm-
erkór skipaður íslenskum og skandin-
avískum einsöngvurum flytja Messias 
eftir Hände í dramatískri og dansandi 
útgáfu. Eins og tíðkaðist á barokk-
tímanum mun hver og einn flytjandi 
taka virkan þátt í að móta tónlistina í 
hita augnabliksins, líkt og í góðu jazz-
bandi. Meðal einsöngvara kvöldsins 
eru: Hallveig Rúnarsdóttir, Marta 
Guðrún Halldórsdóttir, Eyjólfur 
Eyjólfsson, Hrólfur Sæmundsson, 
Hafsteinn Þórólfsson, Eline Soel-
mark. Nana Bugge Rasmussen, Leif 
Aruhn-Solén. Tónleikarnir fara fram í 
Norðurljósasal Hörpu og hefjast kl.20. 
Miðasala á midi.is. 

MP5. Annað kvöld 
verður sýnd allra 
síðasta sýning á 
verkinu MP5 sem 
hlotið hefur afar 
góðar dóma. Verkið 
er ný íslensk lo-fi 
sci-fi satíra unnin af meðlimum leik-
hópsins Sóma þjóðar. Það gerist um 
borð í alþjóðlegri geimstöð í nálægri 
framtíð. Geimsamfélagið er friðsamt 
og umburðarlynt þar til slys á sér stað 
um borð og MP5 byssa er dregin upp. 
Vakna þá ýmsar spurningar um hvort 
og hvernig best sé að nota byssuna. 
Sýnt er í Tjarnarbíói kl.20 og er miða-
sala á tjarnarbio.is og somithjodar.is. 
Miðaverð 2.000kr. 
Yvonne Larsson. Á morgun lýkur 
sýningu á málverkum sænsku lista-
konunnar Yvonne Larsson í Nor-
rænahúsinu. Þemu sýningarinnar 
eru „heimilið“ og „skógurinn“. Opið 
12-17. 

45 verkum stolið
Ég held enn í vonina um að 

myndirnar finnist,“ segir Rúna 
K. Tetzschner myndlistarkona. 

Bifreið hennar stolið frá Baldursgötu 
aðfararnótt gamlársdags, en í bílnum 
voru töskur með 45 listaverkum. Bíll-

inn, sem er af Subaru gerð  fannst 
aftur við Strandasel í Breiðholti, en 
allt hafði verið tekið úr honum. Þar á 
meðal tvær gamlar ferðatöskur sem 
geymdu myndirnar. „Tjónið er óbæt-
anlegt fyrir mig þar sem um eigin 

sköpunarverk er að ræða,“ segir Rúna. 
Hún segir að myndirnar séu sér-

stæðar. Þær hafi verið unnar með 
vatnstússlitum á pappír og glitrandi 
duftlitir hafi verið bræddir á hann 
með hitatæki. Þetta sé tækni sem 
hún hafi sjálf þróað og enginn annar 
noti hana. 

Ferðatöskurnar sem geymdu 
myndirnar séu einnig gamlar og hafi 
tilfinningalegt gildi fyrir sig. Aðra 
hafi hún erft frá afa sínum, sem hafi á 
sínum tíma geymt í henni aleigu sína. 
Hina hafi hún erft frá manni sínum 
heitnum, Þorgeiri Rúnari Kjartans-
syni, tónlistarmanni og rithöfundi, 
sem hafi þar geymt ljóð og skrif. Sjálf 
hafi hún haft list sína í töskunum síð-
ustu sextán árin. Töskurnar séu nú 
merktar henni. 

Þjófnaðinn hefur Rúna kært til 
lögreglu en hún óskar þess að hafi 
einhver orðið var  bílþjófinn, töskur 
eða myndir, að hafa samband við sig 
eða lögreglu. 

„Sumir eru jafnvel búnir að velja áður en komið er á staðinn,“ segir Katrín 
Guðmundsdóttir, sem hér sést innan um hluta verkanna á artótekinu.

Verkin eru af öllum stærðum og gerðum, bæði málverk, teikningar og grafík, 
en einnig er hægt að nálgast skúlptúra og leirlist.

rúna K. Tetzshner með aðra töskiuna. nokkur verkanna má sjá uppi á vegg.



Opið: Virka daga frá kl. 9:00 - 18:00
 Laugard.  frá kl. 11:00 - 17:00

 Sunnud. (Útsölulok)   frá kl. 11:00 - 17:00Vesturlandsvegur

H
öf

ða
b

ak
ki

RÝMINGARSALA

Höfðabakki 9

Tanni hættir eftir rúmlega 20 ára starf.
Útsölunni lýkur sunnudag 12.1.

Allt á að seljast. Lækkuð verð á sumu.

Verð 
frá: 300,-Verð 

frá: 500,-Verð 
frá: 1.500,-

Töskur
Handklæði með
ísaumaðri mynd Gjafavara

Verð 
frá: 500,-
Fiskimálband

Verð 
frá: 500,- Verð 

frá: 1.500,- Verð 
frá: 2.000,- Verð 

frá: 

Bolir

2.500,-

Háskólapeysur Hettupeysur Jakkar
Margir litir og stærðir

Verð 
frá: 500,-

Húfur
Margir litir og stærðir

Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir Margir litir og stærðir

Verð 
frá: 2.000,-Verð 

frá: 1.500,-Verð 
frá: 1.000,-

Skyrtur
Síðermabolir Herra, dömu, stutterma 

og síðermaMargir litir og stærðir Margir litir og stærðir
Polobolir

ur

ur
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Ár mikilla tíðinda – stiklað á stóru 2014
Fjölmargt bar til tíðinda á árinu sem rétt er liðið. Reykjavík vikublað stiklar hér á stóru í fréttum og umfjöllun 
blaðsins á síðasta ári. Viðfangsefnin hafa verið af ýmsu tagi. Mikið hefur verið fjallað um pólitík, en einnig og 
ekki síður menningu, menningarpólitík, mannlíf, skóla- og leikskólamál, skipulag, atvinnumál, einkavæðingu, 
almannaþjónustu og margt margt fleira. Svo má ekki gleyma okkar vikulegu umfjöllun um mat og Hringborðinu, 
þar sem fjölbreyttur hópur fólks úr öllum áttum hefur veitt lesendum Reykjavíkur vikublaðs mikilvægar hliðar 
á þeim málefnum sem hæst hefur borið í samfélaginu hverju sinni. Fjölmargar fréttir, fréttaskýringar og úttektir 
blaðsins vöktu mikla athygli og var margt „skúbbið“ tekið upp í öðrum fjölmiðlum. Eðli málsins samkvæmt 
kemst ekki nærri því allt fyrir sem gjarnan ætti heima í upprifjun af þessu tagi, en þetta er með því sem okkur 
á ritstjórn Reykjavíkur vikublaðs þykir hafa borið hvað hæst í okkar umfjöllun á árinu. 

Janúar
Reykjavík vikublað greindi frá því í 
upphafi árs, fyrst fjölmiðla, að ríkis-
saksóknari hefði mál Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur til athugunar. Leka-
málið var svo reglulega til umfjöllunar 
í blaðinu það sem eftir lifði árs. Meðal 
annars var rætt við flesta þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins, þar á meðal Vil-
hjálm Árnason sem sakaði lögregluna 
um að leka gögnum úr málinu. Einnig 
var greint frá því um miðjan október 
að ÖSE, alþjóðleg stofnun, hefði málið 
til skoðunar. Umfjöllun hélt áfram og 
sagði Hanna Birna Kristjánsdóttir af 
sér embætti undir lok ársins, en þá 
hafði aðstoðarmaður hennar Gísli 
Freyr Valdórsson verið dæmdur fyrir 
að koma minnisblaði um hælisleitanda 
og fólk sem honum tengdist í hendur 
fjölmiðla. 

Greint var frá ákærum lögreglu á 
hendur níu manns sem mótmæltu 
vegaframkvæmdum í Gálgahrauni 
haustið áður. Fólkið var dæmt til 
sektargreiðslu síðar á árinu, fyrir að 
óhlýðnast fyrirmælum lögreglu. Mál-
inu er ekki lokið. 

Febrúar
Reykjavík vikublað fjallaði ítarlega 
í fréttum og fréttaskýringum um 
einkavæðingu á veitufyrirtækinu HS 
veitum. Meðal annars var upplýst 
að tilgangur Ursusar, félags Heiðars 
Más Guðjónssonar, er að fjárfesta í 
innviðum hér á landi „með arðsemi 
eigenda“ að leiðarljósi. Þá var upplýst 
að Orkustofnun teldi þessa einkavæð-
ingu ekki samræmast ákvæðum raf-
orkulaga, auk þess að Orkuveita 
Reykjavíkur, sem var meðal þeirra sem 
seldu fjárfestinum sinn hlut, framseldi 
arðgreiðslur við söluna. 

„Jafnréttisbaráttunni er alls ekki 
lokið. Ég tel að henni ljúki aldrei. 
Við verðum alltaf að halda áfram og 
varðveita þau réttindi sem nást,“ sagði 
Nóbelsverðlaunahafinn dr. Shirin Ed-
badi í einkaviðtali við Reykjavík viku-
blað. Blaðið ræddi einnig um jafn-
réttismál við Gro Harlem Bruntland, 
fyrrverandi forsætisráðherra Noregs. 

Mars
Ríkisstjórnin kynnti „Evrópustefnu“ 
sína þegar tilkynnt var að aðildarvið-
ræðum við Evrópusambandið yrði 
hætt. Reykjavík vikublað upplýsti að 
stefna þessi væri ófjármögnuð með 
öllu, en til stæði að vinna tillögur 
um það samhliða fjárlagavinnunni 
í haust. Fátt hefur frést af málinu. 
Einnig greindi blaðið fra því að hátt 
í 10 þúsund reglur og tilskipanir frá 
Evrópusambandinu hafa tekið gildi 
hér á landi, frá því að Ísland gekk í 
Evrópska efnahagssvæðið. ESB gerð-
irnar sem fengið hefuð lagagildi hér 
væru miklum mun fleiri en íslensk lög 
sem Alþingi samþykkti. 

Fjallað var um vandræði framhalds-
skólanema sem sótt höfðu um náms-

lán, vegna verkfalls framhaldsskóla-
kennara. Tækniskólinn í Reykjavík er 
fjölmennasti framhaldsskóli landsins, 
og fjölmargir nemendur þar reiða sig á 
Lánasjóð íslenskra námsmanna. 

Apríl
Brennisteinsmengun frá Hellisheiðar-
virkjun er meiri en frá stærsta álveri 
landsins, sagði blaðið á forsíðu í lok 
apríl. Orkuveita Reykjavíkur sóttist 
eftir undanþágu frá hertum reglum 
um þessa mengun, og fékk að lokum 
að uppfylltum skilyrðum. 

Maí
Lani Yamamoto, sem tilnefnd var til 
barnabókarverðlauna Norðurlanda-
ráðs, ásamt Andra Snæ Magnasyni, var 
í ítarlegu viðtali í blaðinu. 

Í þessum mánuði birti Reykjavík 
vikublað ítarlega úttekt sem sýndi 
að 90 prósent allra styrkja sjávarút-
vegsfyrirtækja til stjórnmálaflokka, 
hefðu runnið til Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknarflokksins. 

Ítarlega var fjallað um borgar-
stjórnarkosningar, en blaðið hafði frá 
því um veturinn birt ítarleg viðtöl við 
oddvita allra flokka sem buðu fram í 
kosningunum. Einnig voru allar kosn-
ingaskrifstofur heimsóttar og smakkað 
á bakkelsinu. 

Júní
Upplýst var að Landsvirkjun hefði 
sjálf látið gera fjölmargar breytingar á 
Wikipediu síðu um fyrirtækið. Margar 
breytingarnar voru gildishlaðnar og 
höfðu á sér yfirbragð „pr-mennsku“ 
sem ekki þykir við hæfi í þessari al-
fræðiorðabók. 

Benedikt Jóhannesson, maðurinn á 
bak við stjórnmálaaflið Viðreisn, sagði 
sig úr Sjálfstæðisflokknum í kjölfar við-
tals við Reykjavík vikublað. 

Júlí
Reykjavík vikublað greindi frá því að 

stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefði 
ákveðið að hækka laun stjórnarmanna. 
Laun stjórnarmanna höfðu þá hækkað 
um 16,5 prósent á tveimur árum. 

Ítarleg úttektir voru birtar á markaðs-
hlutdeild fyrirtækja í smásöluverslun í 
Reykjavík. Fram kom að sjóðir á vegum 
Arion banka og nokkrir lífeyrissjóðir, 
áttu hlut í tveimur stærstu fyrirtækjum 
á matvörumarkaði, sem samanlagt 
væru með 4/5 markaðshlutdeildar. 
Ráðherra samkeppnismála hefur ekki 
sinnt ítrekuðum óskum blaðsins um 
viðtal um þessa stöðu frá því í sumar. 

Ágúst
Greint var frá 600 milljóna króna út-
gjöldum borgarinnar til Knattspyrnu-
sambands Íslands vegna þjóðarleik-
vangsins í Laugardal. 

September
„Þessum áformum þarf að breyta“ sagði 
í forsíðufyrirsögn blaðsins um miðjan 
september. Þá var ítarlega fjallað um 
þau áform ríkisstjórnarinnar að skerða 
bótatímabil atvinnuleysisbóta og hvaða 
áhrif þessar aðgerðir myndu hafa á bæði 
fjárhag Reykjavíkurborgar, og ekki síður 
á afkomu hundruða Reykjavíkinga. 

Október
Málefni Strætó voru mjög áberandi 
í Reykjavík vikublaði á haustdögum. 
Greint var frá því að þáverandi fram-
kvæmdastjóri hefði hótað starfsfólki 
brottrekstri, ef að vildi neyta andmæla-
réttar vegna fyrirhugaðra breytinga á 
vögnum byggðasamlagsins. Einnig að 
útboðum hefði verið hótað til þess að 
halda launum niðri. Framkæmdastjóri 
Strætós lét af störfum síðar á árinu. 

Vopnamálið rataði einnig á síður 
Reykjavíkur vikublaðs, en blaðið átti 
frumkvæði að því að sækja lykilupp-
lýsingar í málinu til norskra yfirvalda. 
Umræða um hvort lögregla skyldi bera 
vopn var einnig áberandi. Jafnframt 
var upplýst, þvert á yfirlýsingar, að til 
hefði staðið að greiða Norðmönnum 
fyrir vopn. 

Nóvember

Reykjavík vikublað greindi frá því að 
ríkissaksóknari hefði krafist opinna 
réttarhalda í 40 málum þar sem karlar 
voru ákærðir fyrir vændiskaup. Kröfu 
ríkissaksóknara var hafnað. Ritstjóri 
Reykjavíkur vikublaðs setti einnig 
fram slíka kröfu og fékk nei, eins og 
saksóknarinn. Aðstoðarlögreglustjóri 
höfuðborgarsvæðisins gagnrýndi dóm-
stóla í viðtali við blaðið. Taldi að þessi 
réttarhöld ættu að vera opin og að dóm-
stólar og fleiri þyrfti að fræði betur um 
mál sem tengdust mansali og vændi. 

„Á ég þá líka að vinna á nóttunni,“ 
sagði Kristín Lárusdóttir, sellóleikari og 
tónlistarkennari í verkfalli í viðtali við 
blaðið. Þá höfðu tónlistarkennarar veri 
í verkfalli vikum saman, en yfirvöld í 
Reykjavík voru harðlega gagnrýnd í 
málinu. Einnig var vísað á ríkið sem 
ekki stóð við framlög til tónlistar-
kennslu. 

Desember
Tíu milljarða króna fyrirhugð lán-
taka Orkuveitu Reykjavíkur var 
ein af meginfréttum blaðsins í jóla-
mánuðinum, en samkvæmt áætlun um 
endurreisn fyrirtækisins, má það ekki 
taka lán fyrr en á árinu 2016. 

Rækilega var fjallað um stefnu ríkis-
stjórnarinnar eins og hún birtist í frum-
varpil til fjárlaga þessa árs. „Niður-
skurður, brauðmolar, nýfrjálshyggja“ 
voru orð sem fræðimenn notuðu til 
að lýsa stefnunni. 

Hanna Birna sagði af sér ráðherraembætti. aðstoðarmaður hennar var dæmdur 
í fangelsi vegna lekamálsins.   Mynd: Pressphotos.biz.

Svona fór Vegagerðin að í Gálgahrauni. 40 voru handtekinir en 9 ákærðir 
og dæmdir.

réttarhöld í vændiskaupamálum eru 
lokuð. Mynd: Pressphotos.biz.

Þrátt fyrir miklar rigningar í sumar kom þó einn og einn dagur þar sem sólin 
skein og allir gátu notið sín.

Kristín Lárusdóttir við vinnu sína.

Kaffið á kosningaskrifstofum var 
vegið og metið.

Síðasta lagi fyrir fréttir var skipt út fyrir auglýsingar og var hart deilt um 
málið. alvarlegar deilur voru einnig innan Strætó bs.
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Minjastofnun vill vernda Umferðarmiðstöðina
„Minjastofnun Íslands telur að Umferðarmiðstöðin hafi ótvírætt varðveislu-
gildi og mun leggjast gegn því að hún verði rifin, komi slík tillaga fram,“ segir 
í umsögn Minjastofnunar Íslands til umhverfis- og skipulagssviðs Reykja-
víkurborgar, vegna fyrirspurnar borgarinnar um afstöðu stofnunarinnnar. 

Stílhrein og látlaus
„Umferðarmiðstöðin er að stofni til 
stílhrein og látlaus bygging og gott 
dæmi um framsækna byggingarlist 
6. áratugarins. Listrænt gildi hennar 
felst einkum í stílhreinu ytra útliti og 

innra rými afgreiðslusalarins, þar sem 
rökrétt og einföld uppbygging hússins 
kemur skýrt fram. Þá hefur Umferða-
miðstöðin menningarsögulegt gildi 
sem opinber bygging sem lengi hefur 
þjónað sem ein helsta samgöngumið-

stöð Reykjavíkur,“ segir Minjastofnun. 
Um leið er bent á að byggingin er farin 
að láta töluvert á sjá sökum viðhalds-
leysis. 

Má byggja við
Þótt Minjastofnun leggist gegn niður-
rifi miðstöðvarinnar er ekki gerð 
athugasemd við byggt verði við hana. 
„Hins vegar mælir ekkert á móti því 
að byggingin verði endurnýjuð og 

stækkuð, mögulega sem hluti af stærri 
byggingarheild líkt og hugmyndir voru 
um í upphafi. Burðarkerfi hússins er 
einfalt og mögulegt er að breyta nýt-
ingu og skipulagi innan dyra án þess 
að raska eiginleikum rýmisins. Hið 
sama á við um ytra byrði hússins. 
Mikilvægt er þó að allar endurbætur 
og viðbyggingar verði hannaðar með 
næmni og virðingu fyrir listrænum 
einkennum hins upphaflega húss.“

Endurómun á eldra áliti
Í raun er umsögnin endurómun á 15 
ára gamalli umsögn Árbæjarsafns um 
menningarlegt verðmæti byggingar-
innar. „Reykjavíkurborg óskaði þá álits 
safnsins til verndun hússins. Þar segir 
að æskilegt sé að húsið sé endurnýjað 
og helst stækkað þannig að það verði 
hluti af stærri heild líkt og hugmyndin 
var í upphafi. Um leið er bent á að 
húsið hafi raunar ekki náð að festast 
í sessi sem hluti af stærri bæjarheild 
og því ekki gerð athugasemd við að 
reiturinn sem húsið er á taki miklum 
breytingum meðfram skipulagi. „Sé 
það mat Borgarskipulags [forvera um-
hverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur-
borgar] að mikilvægum umbótum í 
framtíðarskipulagi miðborgarinnar 
verði ekki náð fram nema með niður-
rifi hússins mun minjavarlsan ekki 
gera skilyrðislausa kröfu um varðveislu 
byggingarinnar. Niðurrif verðu þó að 
telja afarkost sem eingungis er unnt að 
réttlæta ef í staðinn koma nýbyggingar 
í mjög háum gæðaflokki er hafi veruleg 
jákvæð áhrif á þróun og ásýnd borgar-
innar,“ segir í umsögninni frá því rétt 
fyrir aldamót. 

Byggingalist eftirstríðs
Umferðarmiðstöð BSÍ við Vatnsmýrar-
veg var teiknuð af Gunnari Hanssyni 
árið 1960. Upphaflega var gert ráð fyrir 
viðbótarálmum til beggja enda og var 
byggingin þannig hugsuð sem hluti 
af stærri húsasamstæðu. Ekki varð af 
þessum viðbyggingum. Árið 1987 var 
gert milliloft í hluta afgreiðslusalar eftir 
teikningu Gunnars Hanssonar. „Þetta 
tímabil eftirstríðsáranna það hefur 
hingað til ekki vegið mjög þungt í um-
ræðu um húsvernd hér á landi,“ segir 
Pétur H. Ármannsson, arkitekt í sam-
tali við Reykjavík vikublað. Pétur starf-
aði um árabil hjá Listasafni Reykjavíkur 
og skrifaði umsögn Árbæjarsafnsins 
um verndun Umferðamiðstöðvarinnar 
fyrir fimmtán árum. „Þessi hús eru nú 
orðin 50 ára gömul og mörg þeirra eru 
merkilegur arkitektúr fyrir sinn tíma. 
Gunnar, höfundur Umferðamiðstöðv-
arinnar, er kannski kunnastur fyrir að 
hafa teiknað Morgunblaðshöllina en 
hefur líka teiknað mörg falleg íbúahús 
og til dæmis kirkju Óháða söfnuðarins 
sem er mjög falleg bygging. Hans eigið 
hús, í Sólheimum 5 í Reykjavík, hefur 
verið friðlýst vegna listræns gildis,“ 
segir Pétur. 

Módernistarnir
Byggingalist sú er þróaðist á ár-
unum eftir stríð er gjarnan kölluð 
módernismi. Hugtakið lýsir tímabili 
og byggingalist sem er undir miklum 
áhrifum frá þeim hröðu tækninýjum í 
byggingaiðnaði, eins og flestum öðrum 
geirum, og gríðarlegri tiltrú manna á 
framtíðinni. Tímabilið eftir stríð er 
markað örri þróun á flestum sviðum 
samfélagsins, aukinni velferð og kröfu 
um umbætur. Byggingar tímabilsins 
byggja á hreinum formum og mik-
illi áherslu á notagildi, fremur en 
skreytingar. „Þetta var tími þar sem 
skreyting húsana var frekar í innri gerð 
þeirra og strúktúrnum en ekki endi-
leg af því að verið væri að setja skraut 
utan á þau,“ segir Pétur. Hann bendir 
líka á að Umferðamiðstöðin sé raunar 
lestastöðvarígildi, byggð sem slík og 
af miklum metnað. „Þetta er líka tími 
þegar menn höfðu mikla trú á framtíð-
inni og voru þess vegna ekki að hugsa 
mikið um það sem hafði verið áður, í 
fortíðinni. Þess vegna var það mjög í 
anda tæknilegra mannvirkja, eins og 
umferðamiðstöðvar, að húsið væri nú-
tímalegt og tæknilegt í uppbyggingu.“

Fegurð í tækninni
Fegurðaskyn módernista er ekki allra 
og gjarnan er deilt um fegurðin. Hvað 
segir Pétur við þá sem telja Umferða-
miðstöðina ekki nægilega fallega til 
að njóta sérstakrar verndar? „Þessi 
bygging má muna sinn fífil fegri. Ef 
hún væri gerð upp af virðingu og upp-
haflegum stíl þá gæti hún verið mjög 
falleg. Á þessum tíma voru oft notaðir 
sterkir andstæðulitir. Það er að segja: 

úttekt

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Hrafnkell Á. Proppé

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
stendur fyrir fundaröð um þróun og mótun 
borgarinnar með Hjálmari Sveinssyni, formanni 
ráðsins. Fundunum er ætlað að víkka og dýpka 
umræðu um skipulagsmál. Yfirskrift raðarinnar 
er Heimkynni okkar, borgin.

Þriðjudaginn 13. janúar verður fundur með yfirskriftinni 
„Á að sameina sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu?“. 
Þar verður spurt hvort samkeppni sveitarfélaganna sé 
góð, hver áhrif sameiningar yrðu á almenningssamgöngur, 
stjórnsýslu og skipulags-, umhverfismál. Einnig verður 
fjallað um hvað það myndi þýða fyrir ríki og landsbyggðina 
ef 65% landsmanna tilheyrðu einu og sama sveitarfélagi.

Framsögu hafa, auk Hjálmars, þau Svandís Svavarsdóttir 
alþingismaður, Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfulltrúi í 
Mosfellsbæ og formaður Strætó bs. og Hrafnkell Á. 
Proppé, svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins.

Skemmtileg stemning mun skapast á kaffihúsinu 
á Kjarvalsstöðum við Klambratún klukkan 20.00–21.30.

Allir velkomnir.

Svandís SvavarsdóttirHjálmar Sveinsson

Bryndís Haraldsdóttir

Á AÐ SAMEINA SVEITARFÉLÖGIN 
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU?
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Vönduð og endingargóð 
vetrardekk sem koma þér 

örugglega hvert á land sem er

Í dag er Umferðamiðstöðin töluvert 
þekkt fyrir hefðbundinn íslenskan 
matseðil.

alþýðublaðið hélt varla vatni yfir byggingunni sem var líkt við erlendar 
flugstöðvar

Húsið tók nokkuð langan tíma að 
byggja og voru margir óþreyjufullir.
- Morgunblaðinu, fimmtudagurinn 
4. júlí 1963
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þjónusta þér í hag
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Kvikk þjónustan sérhæfir sig í pústþjónustu fyrir flestar gerðir bifreiða. 
Um er að ræða viðgerðir og smíði auk þess sem við flytjum inn pústkerfi á góðu verði.

Einnig sinnum við öðrum þáttum bifreiðaviðgerða s.s. bremsuviðgerðum, 
undirvagnaviðgerðum, stýrisgangi og fjöðrunarbúnaði

Við leggjum metnað okkar í vandaða þjónustu á góðu verði svo hagkvæmt verði að leita til okkar.

Við eigum fyrirliggjandi pústkerfi í 
flestar tegundir bifreiða!
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hvitir, gulir og bláir. Það eru mörg 
dæmi um mjög falleg hús frá þessum 
tíma en þá þarf að halda þeim við og 
gera þær þannig að byggingalist þeirra 
njóti.“ Hann bendir einnig á að þetta 
tíambil í Íslandssögunni séu minningar 
af verkum afa og ömmu yngstu núlif-
andi kynslóðar landsins. „Ég tel alveg 
hægt að endurnýja þessa byggingu og 
laga hana að nýju hlutverki. Þetta er 
mjög sveigjanleg bygging. Ég sé ekki 
alveg tilganginn í því bara að mölva 
hana niður til þess að fá auða lóð þar 
sem á bara að gera hvað sem er. Það 

er alveg hægt að stækka bygginguna 
eða tengja hana nýbyggingum og gera 
það á smekklegan máta, það þarf ekki 
að mölva hana niður. Ef svo fer að 
annað sé ekki hægt þá þurfa að vera 
einhverjar ástæður fyrir slíku. Þetta 
segi ég vegna þess að það hefur verið 
þessi tilhneiging að byrja alltaf á því að 
setja jarðýtuna yfir allt sem fyrir er en 
svo á eftir að byrja að hugsa út í hvað 
menn ætla að gera.“

Íslensku módernistarnir
Pétur nefnir þrjá menn sem gott dæmi 

um þetta tímabil Gunnar, Sigvalda 
Thordarson arkitekt og Skarphéðinn 
Jóhannsson húsasmíðameistara. Sigvaldi 
var afar afkastamikill og er meðal annars 
þekktur fyrir húsið að Ægissíða 80, en 
Húsafriðunarnefnd friðaði það hús 1999. 
Skarphéðinn er svo höfundur næsta húss 
að Ægissíðu 82 en bæði húsin þykja í 
ytra formi og efnisnotkun endurspegla 
vel hin nýju viðhorf módernismans sem 
náðu fótfestu hér á landi á árunum 1948 
– 55. Það skal tekið fram að þeir Gunnar, 
Sigvaldi og Skarphéðinn tæma ekki list-
ann yfir þá sem lögðu sitt til tímabilsins. 

Glæsileg bygging
Umferðamiðstöðin þótti talsvert glæsi-
leg bygging á upphafsárum sínum. 
Þannig lýkti Alþýðublaðið henni 
við erlendar flugstöðvabyggingar en 
slíkar lýsingar áttu að lýsa hve svo mjög 
móðins byggingin var. Byggingin tók 
nokkuð langan tíma að byggja. Al-
menna byggingafélagið h. f. sá um 
byggingu þess en félagið var á þeim 
tíma stærsta verktaka og byggingafélag 
landsins. Félagið byggði einnig Íþrótta-
höllina í Laugardal. Eins og áður segir 
þá hefur viðhaldi ekki verið sinnt og 
umferðamiðstöð raunar aldrei orðið 
til í þeirri mynd sem ætlunin var upp-
haflega. Húsið var mörg ár að rýsa en 
á fréttaflutningi byggingaáranna má 
lesa að hún þótti dæmi um framsókn 

Íslands og Reykvíkinga. Byggingin var 
ásamt Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 
talin merki um stórhug og bjartsýni 
borgaryfirvalda og íbúa. „Nú hefur 
Umferðamiðstöð tekið til starfa sunnan 
við Hringbraut. Hún hefur verið lengi 
í smíðum og þar af leiðandi kostað 
mikið fé. Hins vegar er hún í alla staði 
myndarleg og fullkomin og mun færa 
bæði þeim sem starfa við flutninga á 
bifreiðum, og alveg sérstaklega far-
þegum, mikil þægindi. Þess vegna er 
Umferðamistððin hin mikilvægasta 
samgöngubót,“ skrifaði leiðarahöf-
undur Alþýðublaðsins árið 1965. 
Væntanlega hefur hvorki hvarflað að 
honum né öðrum að byggingin yrði 
seinna þekktust fyrir sviðakjamma og 
sólarhringssölu á tóbaki. 

úttekt

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Mynd úr Google Earth af húsinu

Minjastofnun Íslands telur að Umferðarmiðstöðin hafi ótvírætt varðveislugildi og mun leggjast gegn því að hún 
verði rifin.
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Fyrstur og bestur
Eftir allar jólaveislurnar, sætindin, 
steikurnar og reykta kjötið, er þjóðin 
aftur farin að borða venjulegan mat. 
Vissulega eru margir sem halla sér 
að hollustunni þessa skammdegis-
mánuði í upphafi nýaárs. Það er vel. 
En þetta er líka tími fyrir venjulegan 
heimilismat, grjónagraut, slátur og 
hamborgara – vinsælasta alþýðurétt 
vesturlanda. 
Heimhornaflakk
Menn greinir á um hver fann upp 
hamborgarann og nákvæmlega hvaðan 
nafnið er komið. Þó virðist ættartréð 
ná aftur til rússnenskra Tartara á mið-
öldum. Greint er frá því í skriflegum 
heimildum að þeir hafi hakkað kjöt og 
steikt síðan í einhvers konar klöttum. 
Þýskumælandi hermenn lærðu þessa 
aðferð á fimmtándu öld og fluttu hana 
heim með sér, meðal annars til Ham-
borgar. Þar þróaðist hún út í alls kyns 
buffsteikur, sem stundum eru á brauði 
eða í samloku, jafnvel í rúnstykki. 
Nafnið er mismunandi eftir því hvar í 
Þýskalandi maður stingur niður fæti, 
en víðast munu menn þó kannast við 
samheitið Frikadella. 

Vestur um haf
Þýskir innflytjendur fluttu svo þekk-
inguna á Hamborgar-steikinni til 
Bandaríkjanna á 19. öld. Eftir það er 
ættarsaga hamborgarans í hálfgerðri 
móðu. Nútíma hamborgarinn stökk 
skyndilega fram á sjónarsviðið vestra í 
byrjun 20. aldar, sem nánast fullskapað 
fyrirbæri. Engum vafa er undirorpið að 
hann er bandarískt fyrirbæri. Margir 
hafa viljað eigna sér eða sínum heiður-
inn og vestan hafs eru nokkur söfn sem 
tileinkuð eru fyrsta nútíma hamborgar-
anum og hinum ýmsu meintum höf-
undum hans. 

Fullskapaður úr suðupotti
Orðið hamborgari, í merkingunni, 
samloka með hökkuðu nautakjöti á 
milli, birtist fyrst á prenti í dagblaðinu 
New York Tribune árið 1904. Þar var 
sagt frá vinsælum mat sem maður að 
nafni Fletcher Davis seldi á heimssýn-
ingunni í St. Louis. Enginn veit með 
vissu hvaða leið rétturinn hafði farið 
frá tartarsteikinni þýsku – enda var 
Ameríka þá eins og nú – suðupottur 
ólíkra krafta og menningarstrauma. 
Þetta var götumatur, rétt eins og tart-
arsteikin hafði verið, og seldur á há-
tíðum eða sölustöndum á götum úti. 
Fimm sent (u.þ.b. sex og hálf króna 
á gengi dagsins) þóttu hæfilegt verð 
fyrstu árin. Borgararnir í þá daga voru 
úr úrvalskjöti – skyndibitaruslið kom 
ekki tilsögunnar fyrr en hálfri öld síðar. 

Fæðing hamborgarans
Í þröngri götu í New Haven i Connect-
icut er dásamlegur lítill veitingastaður 
sem heitir Louis´ Lunch. Staðurinn 
var stofnaður árið 1895 af Louis Las-
sen, langafa núverandi eiganda. Fræg-
ast rétturinn fyrstu árin var einhvers 
konar buff eða tartarsteik úr leynilegri 

kjötblöndu. Sagan segir að dag einn 
árið 1900 hafi ókunnur maður komið 
inn og beðið um eitthvað fljótlegt sem 
hann gæti haft með sér og borðað á 
hlaupum. Louis skellti tartarsteikinni 
sinni á ristaða brauðsneið og annarri 
sneið ofan á. Þar með var hamborgar-
inn fæddur. 

Hefðir, gæði og  
einfaldleiki
Enn þann dag í dag er hamborgarinn 
framreiddur með sama hætti á Louis´ 
Lunch. Hægt er að velja hvort maður 
vill ost eða ekki og svo eru mögulegar 
tvær tegundir af áleggi á borgarann, 
laukur og tómatur. Ekkert annað er á 
matseðlinum utan kartöflusalat, flögur 
og ýmsir drykkir. Enn er stuðst við 
leyniuppskriftina sem varð til þess að 
staðurinn náði vinsældum fyrir meira 
en öld. Borgarnir eru steiktir í þar til 
gerðum gasofnum – sem eru rúmlega 
sextíu ára gamlir að sögn eigandans, 
og voru smíðaðir eftir öðrum enn eldri 
frá árinu 1898. 

Fyrsta stopp  
Michelinkokksins
Þegar breski Michelin-skreytti störnu-
kokkurinn Heston Blumenthal ákvað 
í einum af sjónvarpsþáttunum sínum 
að finna út hvað væri hinn sanni 
ameríski hamborgari – byrjaði hann 
á Louis´ Lunch. Matarblaðamaður 
heimsótti staðinn fyrir nokkrum viku 
og smakkaði hina víðfrægu borgara. 
Þar hitti hann fyrir eigandann Jeff Las-
sen, barnabarnabarn stofnandans og 
starfsmenn hans, þá Phil og Murf. Þeir 
voru allir af vilja gerðir til að upplýsa og 

fræða, spá og spuglera og ræða í þaula 
steikingu og kjöt. Þeir félagar voru til í 
að deila öllum leyndarmálum – nema 
því hvað er í leynikjötblöndunni frægu 
sem þeir malla daglega – öðru en að í 
henni eru fimm mismunandi tegundir 
af nautakjöti. Og, já. Tómatsósa er 
bönnuð á Louis´ Lunch og mönnum 
getur verið neitað um afgreiðslu ef þeir 
biðja um hana . . . segja þeir. 

Fullt út úr dyrum alla daga 
– allan ársins hring
Á hverjum einasta degi er fullt út úr 
dyrum bæði í hádeginu og á kvöldin. 
Fastakúnnarnir hafa sumið komið 
reglulega á staðinn í meira en hálfa 
öld. Matarblaðamaður hitti líka fólk 
sem ferðast vikulega frá New York til 
New Haven til að fá sér hamborgara á 
Louis´ Lunch, tveggja tíma lestarferð. 
Þegar yfirvöld ætluðu að rífa staðinn 
fyrir næstum hálfri öld til að rýma fyrir 
skýjakljúfum, olli það gríðarmiklum 
mótmælum. Á endanum var húsið fært 
um set, múrstein fyrir múrstein. Til 
að gera langa sögu stutta þá var ham-
borgarinn í ristaða brauðinu beinlínis 
guðdómlegur. Þykkur, safaríkur og 
fullur af bragði. Matarblaðamaður fór 
tvisvar á Louis´ Lunch sama daginn. 
Þetta eru hágæða borgarar úr besta 
fáanlega hráefni. Heimsókn á staðinn 
er upplifun – sérstaklega fyrir ham-
borgaranörd eins og undirritaðan. 

Matarblaðamaður heimsótti Louis’ Lunch á dögunum.

Í öðru lagi eru það fyrst og fremst 
þessir stofnar, sem svamla og hrygna 
fyrir löndum Reykvíkinga, sem eru 
uppspretta leigugjaldsins, sem OR fær 
fyrir urriðaréttinn. Þeir stofnar eru nán-
ast órannsakaðir. Það þarf að fylgjast 
með hvar þeir hrygna, í hversu miklum 

mæli, hvort um aðgreinda stofna sé að 
ræða fyrir Nesjahrauni, hvort arfgerð og 
lífsferill þeirra sé frábrugðinn stórur-
riðanum í Öxará, hvar uppvaxtarsvæði 
þeirra eru, hvar þeir halda sig á beit í 
vatninu og hvort hægt sé að bæta skilyrði 
fyrir hrygningu, t.d. í Ölfusvatnsánni. 

Það yrði Orkuveitunni og borgar-
stjórn til mikils sóma að verja „urriða-
peningunum“ sem ÍON-hótel greiðir 
fyrir veiðiréttinn fyrir löndum Reyk-
víkinga í rannsóknir á stofnunum sem 
þar eiga óðul.

Framhald af bls. 4

Borgarinn er eldaður í sérstökum ofni Brauðið er ekki hefðbundið „ham-
borgarabrauð“. Osti er smurt á brauðið og á borgarann má aðeins setja lauk 
sem steiktur er með borgaranum og sneið af ferskum tómat. Tómatsósa er 
hins vegar stranglega bönnuð.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Bæjarbíó í Hafnarfirði er 70 ára: 

Reykvíkingar tóku
Hafnarfjarðarstrætó í bíó
Bæjarbíó í Hafnarfirði fagnar 70 ára afmæli þessa dagana og verður með 
ókeypis bíósýningar um helgina. Þegar saga þessa framtaks er skoðuð má 
sjá að á sínum tíma voru bíóin í Hafnarfirði, Bæjarbíó og Hafnarfjarðarbíó, 
ákaflega vinsæl hjá Reykvíkingum. Dæmi voru um að strætisvagna færu 
suðureftir, troðfullir af bíógestum og komust færri að en vildu. 

Bíósýningar í Bæjarbíói suður í 
Hafnarfirði hafa ekki verið samfelldar 
og féllu niður um margra ára skeið, 
en saga framtaksins er gömul og um 
margt merkileg. „Tildrögin að stofnun 
Bæjarbíós voru þau að tveir menn 
höfðu sótt um leyfi til bæjarstjórnar, 
til kvikmyndasýninga í Hafnarfirði, 
í septemberlok, árið 1941. Málið var 
tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi og 
ákveðið að kanna hvort bærinn gæti 
ekki sjálfur komið upp bíói og var 
sett nefnd í málið.“ Þetta segir meðal 
annars um undirbúninginn að stofnun 
Bæjarbíós í Hafnarfirði á vef Kvik-
myndasafns Íslands. 

Boðið í bíó
Heimildum ber ekki að fullu saman 
um nákvæmlega hvaða dag sýningar 
hófust. Hins vegar buðu bæjaryfirvöld 
í Hafnarfirði í bíó hinn 10. janúar 1945, 
tvo daga í röð. Nú á að opna húsið fyrir 
gestum á þessum tímamótum. „Það eru 
liðin 70 ára frá því að Hafnfirðingar 
fengu ráðhús og kvikmyndahús og 
þótt Hafnfirðingar og Hafnarfjarðar-
bær haldi örugglega uppá áfangann 
einhverntíman í ár, þá gátum við í 
Bæjarbíó ekki láta þessa dagsetningu 
fram hjá okkur fara, en þann 10. jan-
úar 1945 bauð Hafnarfjarðarbær í bíó 
í fyrsta sinn,“ segir Ævar Jóhannsson, 

sýningarmaður í Bæjarbíói í samtali 
við blaðið. 

Hagnaður til elliheimilis
Bíóið tók í upphafi 325 manns í sæti 
og var ákveðið að hagnaði af sýningum 
skyldi varið til elliheimilis bæjarins sem 
þá var í bígerð að reisa, en það var í maí 
árið 1942 sem bæjarstjórnin í Hafnar-
firði samþykkti að láta reisa kvik-
mynda- og skrifstofuhús fyrir bæinn. 
Sigmundur Halldórsson húsameistari 
hafði þá unnið teikningu af húsinu. 
Smíðinni var lokið í árslok 1944, og 
hófust sýningar skömmu síðar. 

Fullir strætisvagnar úr 
Reykjavík
Fyrstu árin sýndi bíóið eingöngu 
myndir sem það leigði frá kvikmynda-
húsunum í Reykjavík en það gafst 
illa, segir Kvikmyndasafnið, þar sem 

margir Hafnfirðingar höfðu þegar séð 
myndinar í höfuðborginni. 

Upp úr 1950 hófust sýningar á 
myndum sem fluttar voru inn sérstak-
lega fyrir Bæjarbíó. Þetta þykir hafa gef-
ist vel. „Bíóið sýndi vandaðar myndir 
og voru bæði bíóin mikið sótt, ekki 
síður af Reykvíkingum. Talað hefur 
verið um að heilu strætisvagnarnir 
hafi verið fullir af gestum sem komu 
gagngert til að fara í hafnfirsku bíóin. 
Stundum hafi jafnvel verið óskað eftir 
aukavögnum,“ segir á vef Kvikmynda-
safns. Þannig hafi Hafnarfjörður fengið 
viðurnefndið Bíóbærinn, en starfsemin 
var blómleg, þar sem Hafnarfjarðarbíó 
starfaði einnig í bænum og flutti inn 
eigin myndir. 

Hallar undan fæti
Ágóði af rekstri bíósins rann til elli-
heimilisins Sólvangs, og var það því 
undanþegið 25 prósenta skemmt-
anaskatti. Reksturinn gekk vel framan 
af, en eftir að sjónvarpið hóf göngu sína 

árið 1966 fór að halla undan fæti, og 
tap varð á rekstrinum mörg næstu ár. 

Fleira skýrði þetta en sjónvarpið. 
Bæði hækkaði verðið á kvikmyndum 
að utan, en jafnframt varð kreppa hér 
á landi á síðustu árum sjöunda ára-
tugarins og fjárráð almennings voru 
minni en áður. Þá kom einnig til stór-
tæk gengisfelling. Þá var reksturinn 
leigður út, en hann gekk illa. 

Eins og í gamla daga
Leikfélag Hafnarfjarðar var svo með 
ýmsa félags- og menningarstarfsemi 
í húsinu, en frá árinu 1974 sá Laugar-
ásbíó um sýningar í Bæjarbíói um 
nokkurra ára skeið. Lítil starfsemi var 
í húsinu stóran hluta níunda og tíunda 
áratugarsins. Skömmu fyrir aldamót 
tók Kvikmyndasafn Íslands svo við 
bíóinu og hefur það verið nýtt sem 
safnbíó. Hluti hússins og innréttinga er 
nú friðaður. Þar er nú sýningarvél með 
gamla laginu, sem getur sýnt myndir 
með sama hætti og gert var árið 1945.
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Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir 
íbúðir sem eru í skammtímaleigu

Söngskólinn í Reykjavík

Í byrjun janúar verða inntökupróf í örfá skólapláss sem losna:

12. janúar byrja 7 vikna söngnámskeið:
SÖNGNÁMSKEIÐ

• Unglingadeild yngri  11-13 ára  
• Unglingadeild eldri  14 -15 ára
• Almenn tónlistardeild   Grunn-/ Mið-/ Framhaldsnám
• Háskóladeild   Einsöngs-/ Söngkennaranám

• fyrir áhugafólk á öllum aldri  
• kennt utan venjulegs vinnutíma
• raddbeiting / túlkun / tónfræði

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
að Snorrabraut 54, sími 552-7366 kl. 10–16 alla virka daga• www.songskolinn.is

SÖNGNÁM

úr umfjöllun Þjóðviljans um opnun Bæjarbíós í ársbyrjun 1945.

Auglýsingasíminn  
er 578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is.
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Við sjáum um örugga dreifingu á ölpósti

Við náum til öldans
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rg Póstdreifing dreifir �ölpósti sex daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Mælingar sýna að 60% landsmanna skoða �ölpóst og er hann því áhrifarík leið til að koma 

skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.



ÁL-SUÐA
Ryðfrí stál - ál - og  járnsmíði

Nýsmíði og viðhald fyrir fiskvinnslur og fiskiskip.
Áratuga reynsla.

MANNBERG
Vélsmiðja  sími 564 2002

Akralind 1 - 201 Kópavogi - mannberg@mannberg.isAuglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BaksÍðan

Björk Þorleifsdóttir
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Auglýsingasíminn  
er 578 1190
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Jólaþynnkan...

Ég skellti mér á jólasmell í bíó 
um helgina og lét íbúa Mið-
garðs halda uppi fjörinu þriðju 

jólin í röð. Mér leið pinkulítið eins sís-
vöngu hobbitunum þar sem ég sökk 
ofan í dúnmjúkt bíósætið, greip fast um 
poppið og kókið og byrjaði að úða ljúf-
metinu í mig. Ég var nokkuð snemma 
á ferð enda vildi ég fá gott sæti og þar 
af leiðandi voru matvælin sykurskatts-
lausu uppurin löngu áður en myndin 
byrjaði. Ég velti því fyrir mér hvort ég 
ætti að skjótast í sjoppuna og kaupa 
nýjan skammt en ákvað um síðir að 
vera stapil aðallega vegna þess að ég 
nennti ekki í sjoppuröðina.

Jólahaldið með sínu salta og reykta 
kjöti, rjómalöguðum sósum, sykur-
brúnuðu kartöflum,  gosi, konfekti og 
smákökum hefur verið alveg hreint 
dásamlegt, það er alveg ljóst . En nú 
þegar þrettándinn er liðinn og nærri 
ár í að jólagleðin hefjist að nýju er nýtt 
landslag í auglýsingum sem beint er að 
landanum. Nú er sko nauðsynlegt að 
missa öll jólakílóin, hamast í ræktinni 
og komast í kjólinn fyrir næstu jólin. 

Nú eiga menn að vera með samvisku-
bit yfir öllu sukkinu og síðustu leifar 
jólaþynnkunnar hellast yfir  í byrjun 
febrúar þegar jólareikningurinn hjá 
kreditkortafyrirtækinu laumar sér inn í 
heimabankann. Þungbúinn janúar tekur 
völdin og allt fína jólaskrautið og marg-
litu útiljósin fara ofan í kassa. Á maður 
að láta jólaþynnkuna taka völdin? Ég 
segi nei! Birtan eykst með hverjum 
deginum sem líður og þorrinn með 
sínum súru pungum og þorrablótum 
er rétt handan við hornið. Upp úr kass-
anum aftur með jólaseríurnar. Þræðum 
kjamma upp á þær, stingum í samband 
og bjóðum jólaþynnkunni birginn!


