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"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

Síðustu sýningar
á leikárinu

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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Gleðilegt sumar! Skátar fóru fremstir í flokki í skrúðgöngu sem farin var um Seljahverfið í Breiðholti á Sumardaginn fyrsta. 
Sólin sýndi sig, en það gerði kuldaboli nú líka. Flestir voru nú samt búnir í samræmi við gluggaverðrið.

Sorpa ætlaði að kaupa kaupa gas- og jarðgerðarstöð,  
án tillits til markmiða eigenda sinna í sorpmálum: 

Sveitarfélögin með
allt aðrar áherslur
Áform Sorpu um að reisa gas- og 

jarðgerðarstöð á höfuðborgar-
svæðinu eru í takt við áherslur í 

sameiginlegri svæðisáætlun sveitarfélaga 
á Suðurlandi, Suðvesturlandi og Vestur-
landi. Hins vegar virðast áformin stangast 

á við við áherslur í stefnumótun einstakra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þessi 
áform fela ekki í sér hvata til að draga úr 
rusli eða auka flokkun. Þá virðast áformin 
aðeins að litlu leyti í takt við markmið 
landsáætlunar um meðhöndlun úrgangs 

2013-2024. Þetta sagði í samantekt En-
vironice sem fór yfir hugmyndir Sorpu um 
þriggja milljarða króna gas- og jarðgerðar-
stöð sem til stóð að kaupa án útboðs. 
Einnig að molta úr þessu yrði sjálfsagt 
ónothæf.  Sjá bls. 10-11. 
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Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan- 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 Daglegar ferðir frá 13. júní til 15. september. 
Ekið í Langadal, Bása og að skála í 
Landmannalaugum. Tilvalið að fara dagsferð 
eða gista á milli ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík - sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókanir &upplýsingar á  TREX.IS

LEITIÐ TILBOÐA!

Rannsóknir og endurbætur á  
Ljóskastarahúsinu á Seltjarnarnesi: 

Stríðsminjasafn 
í undirbúningi
Húsafriðunarsjóður hefur veitt 

Seltjarnarnesbæ styrk til að 
rannsaka og lagfæra Ljóskast-

arahúsið á Suðurnesi á Seltjarnarnesi. 
Húsið var notað til að fylgjast með um-
ferð skipa og flugvéla í Síðari-Heims-
styrjöld og telst til stríðsminja. 

Margrét Pálsdóttir, formaður um-
hverfisverndar Seltjarnarness segir 
að tilgangurinn sé að fá faglega leið-
sögn fyir sveitarfélagið um viðeigandi 
viðhald Ljóskastarahússins „svo og 
að varðveisla þess til framtíðar verði 
tryggð. Einnig að kanna og skrá sögu 
þess og finna hliðstæður í alþjóðlegu 
samhengi. Með því má vekja áhuga 
almennings á áhugaverðum minjum 

úr seinni heimstyrjöldinni. Samskonar 
hús er ekki til á Íslandi svo kunnugt 
sé. Hliðstætt verkefni á sviði forvörslu 
stríðsminja og steinsteyptra „rústa“ 
hefur heldur ekki verið unnið hér á 
landi svo kunnugt sé,“ segir Margrét í 
grein á vef sveitarfélagsins. 

Hún bætir því við að á Seltjarnarnesi 
séu margar minjar stríðsáranna „og 
gæti það orðið vísir að stríðsminja- 
og flugminjasafni á Seltjarnarnesi ef 
hentugt húsnæði finnst.“

Margrét nefnir einnig hugsanlegt 
samstarf við Skota í þessum efnum. Þar 
hafi mörg varnarmannvirki verið byggð 
í Síðari Heimsstyrjöld. Sum séu svipuð 
Ljóskastarahúsinu. „Er áhugavert að 

skoða hvernig þeir halda á málum í 
forvörslu, viðhaldi og viðgerðum. 
Einnig er fræðslustarf þeirra kraft-
mikið og töluverður áhugi á að mynda 
samstarf með aðilum utan Skotlands, 
svo þekking og kunnátta megi nýtast 
sem flestum. Forystufólk við Historic 
Scotland, Conservation North, hefur 
lýst eindregnum vilja og áhuga til að 
styðja viðeigandi verkefni á Íslandi 
á allan hátt sem mögulegt er,“ segir 
Margrét Pálsdóttir og bendir þeim sem 
eiga myndir eða búa yfir frásögnum af 
stríðsminjum á Seltjarnarnesi, á að hafa 
endilega samband.

Borgarstjórn í Gerðubergi. Borg-
arstjórn Reykjavíkur hélt fund í 
menningarmiðstöðinni Gerðubergi í 
Breiðholti í vikunni, en borgarstjórinn 
hefur sömuleiðis haft aðstöðu sína þar 
í vikunni. Hér má sjá Ilmi Kristjáns-
dóttur, borgarfulltrúa Bjartrar fram-
tíðar, Halldór Auðar Svansson, Pírata 
og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa 
Samfylkingarinnar. Fjær má sjá borg-
arfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Mörtu 
Guðjónsdóttur, Halldór Halldórsson 
og Hildi Sverrisdóttur.

Miðbærinn: 

Bílastæðum lokað
Framkvæmdir eru að hefjast á 

Austurhafnarsvæðinu fyrir 
austan Tollhúsið í miðbænum 

og var bílastæðum bílastæðasjóðs á 
svæðinu lokað frá og með fimmtudeg-
inum. Þarna eru hátt í 200 bílastæði. Í 
frétt á vef borgarinnar er bent á bíla-
stæði á Miðbakka og bílastæðahúsum. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir á 
svæðinu eru hluti af stærsta bygginga-
verkefni fram til þessa í hjarta Reykja-
víkur segir borgin. Samkvæmt 
deiliskipulagi má byggja á reitum 
1 og 2 við Austurbakka, 21.400 m2 
ofanjarðar. Áætlað er að þar verði 
íbúðir og fjölbreytt húsnæði fyrir 

ýmsa atvinnustarfsemi, s.s. verslanir, 
veitingahús, skrifstofur og þjónustu. 
Auk þess verður byggður bílakjallari 
á reitnum sem verður samtengdur 
öðrum bílakjöllurum á lóðinni, allt 
að Hörpu. Áætlað að sameiginlegur 
kjallari rúmi um 1.000 bíla, segir í 
frétt á vef borgarinnar, en þegar eru 
545 stæði í bílakjallara Hörpunnar. 
Áætlað er að þessum framkvæmdum 
ljúki haustið 2018. 

Kona skrifuð út úr sögunni
Femíníski sagnfræðingurinn 

tók andköf og upp í hugann 
komu síendurteknar deilur 

sagnfræðinga (og annarra) um hlut 
kvenna í sögunni og sögubókum. 
Við kvenna- og kynjasögufræðingar 
tölum oft um að skrifa þurfi konur 
inn í söguna en stundum finnst mér 
eins og þær séu skrifaðar út úr sögunni 
– af því þær eru þarna þótt það séu 
alltof margir sem ekki koma auga á 
þær,“ segir Erla Hulda Halldórsdóttir, 
sagnfræðingur í grein hér í blaðinu. 

Hún fór um Laugarnesið en á skilti við 
bæjarhól gamla Laugarnesbæjarins – 
þar sem talið er að staðið hafi bær frá 
landnámi, kirkja frá fornu fari og er 
þar að auki kirkjugarður – mátti sjá 
eftirfarandi: „Hannes biskup Finnsson 
eignaðist jörðina árið 1787 og síðan 
Steingrímur biskup Jónsson . . .“ Málið 
er hins vegar það, segir Erla Hulda, að 
það var Valgerður Jónsdóttir sem átti 
jörðina Laugarnes, en hún var gift þeim 
biskupum báðum. 

Sjá bls. 8.

Einkavæðing í farvatninu? 

Áhyggjur vegna 
hugmynda um 
sameiningu
Kennarar og starfsfólk Iðnskólans 

í Hafnarfirði lýsa yfir áhyggjum 
af fyrirhugaðri sameiningu 

við Tækniskólans sem hefur aðsetur í 
Reykjavík. 

Tækniskólinn er stærsti framhalds-
skóli landsins. Hann er einkarekinn og er 
meðal annars í eigu Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi og Samtaka iðnaðarins. 

Iðnskólafólki finnst mikilvægt að 
skólinn fái að starfa áfram sem sjálfstæð 
eining, enda sé hann rótgróinn hluti af 
skólasamfélaginu í Hafnarfirði. Bæjaryf-
irvöld í Hafnarfirði hafa tekið undir þau 
sjónarmið. Iðnskólafólk segir einnig, í 
ályktun sem birtist á vef Kennarasam-

bandsins fyrir skömmu, að með þessu 
yrðu allir nemendur og starfsfólk sett 
í óvissu. 

Fram hefur komið að Iðnskólinn í 
Hafnarfirði hefur glímt við peningaerf-
iðleika. Þá var gerð krafa á skólann, undir 
forystu núverandi menntamálaráðherra, 
um að taka strax á uppsöfnuðum halla 
í rekstrinum. 

Innan Kennarasambandsins hefur 
heyrst að sameiningin geti í reynd verið 
dulin einkavæðing. Hinum opinbera 
Iðnskóla verði þegjandi og hljóðalaust 
rennt inn í einkarekinn Tækniskólann. 
Það yrði ekki í fyrsta sinn sem fólk yrði 
vitni að slíkum aðferðum. 

Bryndís fékk verðlaunin
Bryndís Björgvinsdóttir tók í 

vikunni við barnabókaverð-
launum skóla- og frístunda-

ráðs Reykjavíkur, en þau voru af-
hent við hátíðlega athöfn í Höfða. 
Verðlaunin fær hún fyrir bókina 
Hafnfirðingabrandarann sem Vaka 
Helgafell gaf út. Marta Hlín Magna-
dóttir og Birgitta Elín Hassel fengu 
verðlaunin fyrir þýðingu sína á El-
eanor og Park sem gefin var út af 
Bókabeitunni. 

Barnabókaverðlaunin voru afhent 
í 43. sinn í vikunni. 

Í umsögn valnefndar um verð-
launabókina Hafnfirðingabrandarann 
segir m.a. : 

„Hafnfirðingabrandarinn er 
marglaga skáldsaga þar sem fjallað 
er um sígild stef í lífi unglinga eins 
og fyrstu ástina og ástarsorgina, fé-
lagslíf og samskiptamynstur sem 
aldrei er eins flókið og á unglings-
árum, ofsakvíða, ofsakæti og allt þar á 
milli. Sagan er umfram allt skrifuð af 
leiftrandi stílgáfu, umvefjandi hlýju og 
heilnæmum húmor sem fær lesendur 
á öllum aldri til að njóta lestrarins og 
hreinlega tæta bókina í sig.“

Bryndís Björgvinsdóttir hefur 
einnig hlotið íslensku bókmennta-

verðlaunin fyrir Hafnfirðinga-
brandarann og fleiri viðurkenningar. 

Í umsögn um þýðingu unglinga-
bókarinnar Eleanor og Park segir 
m.a. : 

„Eleanor og Park hefur hlotið fjölda 
verðlauna og viðurkenninga erlendis 
og dýrmætt þegar slíkar bækur rata 
inn í íslenskt málsamfélag og verða 
hluti af því. Það er vandaverk að skrifa 
bók í nútímanum fyrir nútímaung-
linga á trúverðugu orðfæri unglinga 
fyrir tuttugu árum á þann hátt að text-
inn virki hvorki framandi né klisju-
kenndur. Þegar bætist svo í ofanálag 

að þýða sama texta yfir á annað tungu-
mál verður málið enn snúnara. Þeim 
Mörtu Hlín Magnadóttur og Birgittu 
Elínu Hassell tekst einstaklega vel að 
ná þessu takmarki án þess að það sé 
á kostnað læsileika og flæðis textans.“ 

Barnabókaverðlaun skóla- og frí-
stundaráðs þjóna þeim tilgangi að 
vekja athygli á gildi góðra bókmennta 
í uppeldisstarfi og á metnaðarfullri 
útgáfu barnabóka segir í frétt á vef 
Reykjavíkurborgar. Valnefnd var að 
þessu sinni skipuð Brynhildi Björns-
dóttur formanni, Jónu Björgu Sætran 
og Gunnari Birni Melsted. 

100 ár liðin frá stórbruna í Reykjavík: 

Eldsupptök ókunn
Alls brunnu tíu hús til grunna og 

tvö skemmdust verulega. Tveir 
menn fórust í eldinum, annar 

á Hótel Reykjavík, en hinn í húsinu 
Ingólfshvoli við Hafnarstræti. Í kjölfar 
brunans var bann sett við byggingu 
timburhúsa í miðborg Reykjavíkur,“ 
segir Helga Maureen Gylfadóttir, verk-
efnisstjóri Borgarsögusafnsins um brun-
ann mikla í Reykjavík árið 1915. Þá kom 
eldur upp í herbergi 28 á Hótel Reykjavík 
við Austurstræti og breiddist hratt út. 

Hundrað á eru í dag frá eldsvoð-
anum. Enda þótt svo langt sé liðið frá 
atburðinum, er enn ekki vitað hvernig 
eldurinn kviknaði. 

Ætla má að bruninn hafi haft mikil 
áhrif á bæði miðbæinn og borgina alla 
til langrar framtíðar. Í kjölfar brunans 
tók steinsteypa við af timbri sem helsta 
byggingarefni húsa, miðborgin gjör-
breyttist og ætla má að þetta hafi orðið 
til þess að fyrr var farið í rafmagnsveitu 
til að leysa gas af hólmi, svo nokkuð sé 
nefnt. 

Þessa verður minnst í dag þegar opnuð 
verður sýning í Ráðhúsi Reykjavíkur, 
kl. 13. Í tengslum við sýninguna verður 
farið á brunaslóðir kl. 14: 30 og 15: 30 
þar sem saga brunans verður rakin með 
fjölbreyttum hætti. 

Sjá bls. 6.

Handhafar bókmenntaverðlauna skóla- og frístundaráðs 2015. Birgitta 
Hassel og Bryndís Björgvinsdóttir. 

ljóskastarahúsið á Seltjarnarnesi er 
meðal merkra stríðsminja á höfuð-
borgarsvæðinu.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs 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

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 timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2-8
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórri timburverönd. 

Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing 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.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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Makrílgjafakvóti 
fyrir milljarða
Ríkisstjórnin hefur ákveðið með 

frumvarpi að lögum að lög-
festa kvótasetningu á makríl en 

hann er ný tegund í íslenskri lögsögu 
og einnig verður heimil frjáls viðskipti 
með hann innan greinarinnar. 

Þessi gjörningur þýðir gjafakvóta fyrir 
tugi milljarða til aðila í greininni í boði 
stjórnvalda á sama tíma og launafólki er 
skammtað úr hnefa launahækkunum í 
nafni stöðugleika !

Undanfarin ár hefur makrílveiðum 
verið stjórnað frá ári til árs með reglu-
gerðarheimildum sjávarútvegsráðherra 
hverju sinni en enn hefur ekki náðst að 
semja um veiðarnar milli þeirra strand-
ríkja sem í hlut eiga. 

Makríllin kom inn í lögsögu okkar 
uppúr 2007 en fór ekki að veiðast að 
ráði fyrr en árið 2009 og hefur síðan 
þá skilað þjóðarbúinu og sérstaklega 
uppsjávargeiranum gífurlegum tekjum. 

Árið 2010 var uppsjávargeirinn sem 

hóf veiðar settar skorður í 112 þúsund 
tonnum og í framhaldinu var mak-
rílnum úthlutað með reglugerð til fjögra 
flokka þ. e. uppsjávargeirans, frystiskipa, 
ísfisktogara og krókaaflamarksbáta. 

Frá árinu 2012 voru veiðunum settar 
þær skorður að aflinn færi til mann-
eldis og gekk það eftir og skilaði margfalt 
meira verðmæti í kjölfarið. 

Stórskipaflotinn hefur ekki þurft að 
kosta til miklum fjármunum vegna mak-
rílveiðanna heldur hafa þeir getað nýtt 
þann búnað sem fyrir er í veiðum og 
vinnslu og hefur þessi makrílveiði því 
verið algjör bónus og í raun hvalreki 
fyrir þá. 

Í dag eru um 114 minni bátar á 
makríl þar sem eigendur hafa þurft að 
fara út í kostnaðarmiklar breytingar á 
sýnum bátum allt frá 6 til 10 mlkr sem 
er hátt hlutfall af verðmæti bátanna. 
Makrílveiðar minni skipa og báta hafa 
skipt miklu fyrir vinnslu í landi og 

oft verið forsenda þess að halda fisk-
vinnslu í landi gangandi yfir sumarið. 
Ráðherra hefur skýlt sér á bak við álit 
umboðsmanns Alþingis um að óheim-
ilt sé að stjórna veiðunum áfram með 
reglugerðarheimildum og að uppsjáv-
arfyrirtæki hafi kært úthlutun makríls 
þ. e. að allur makríllinn fari ekki á 
uppsjávargeirann. Þetta er skálkaskjól 
því að sjálfsögðu er hægt með lögum 
að stjórna makrílveiðum með öðrum 
hætti eins og t.d. með því að leigja hann 
á ársgrundvelli eða að bjóða hann út 
innan skilgreindra marka. Ríkisstjórn-
arflokkarnir eru fyrst og fremst að fylgja 
eftir sinni stefnu með kvótasetningu 
og framsali sem kallar um leið á brask 
og skuldsetningu innan greinarinnar 
mikillar samþjöppunar á kostnað minni 
útgerða sem ekki munu rísa undir enn 
frekari skuldsetningu. 

Þetta verður rothögg fyrir báta 
strandveiðihluta makrílveiðanna sem 
fá það litla úthlutun að þeir verða ann-
aðhvort að leigja af öðrum makrílkvóta 
eða selja sýna makrílhlutdeild. Þarna 
er verið að búa til bólu hagkerfi og 
tilbúin verðmæti sem felast í því að 
greinin fari að versla með makrílinn 
sín á milli með tilheyrandi viðbótar 
skuldsetningu. Fjármálastofnanir 
munu að sjálfsögðu fitna á aukinni 
skuldsetningu í greininni og með veð-
setningu á makríl og vextirnir hækka í 
kjölfarið. Það er í raun verið að loka á 
nýliðun í makrílveiðum og á þá þróun 
sem verið hefur í manneldisvinnslu 
makríls í landi í fiskvinnslum víða í 
sjávarbyggðum. 

Það er ömurlegt að stjórnvöld nýti 
ekki þetta gullna tækifæri sem nú gefst 
með því að úthluta þessari nýju tegund 
„Makrílnu „með öðrum hætti en gert 
er í núverandi kvótakerfi sem er mjög 
umdeilt og óréttlátt og engin sátt er um 
í þjóðfélaginu og hefur valdið mikilli 
samþjöppun með tilheyrandi byggða-
röskun. 

Ég tel skynsamlegt að við lögfestum 
með sérlögum að leigja makrílinn út 
á ársgrundvelli til þeirra fjögurra út-
gerðarflokka sem hafa stundað veiðar 
undanfarin ár og endurskoðum inn-
byrðishlutfall þar á milli. Leigan verði 
hlutfall af aflaverðmæti uppúr sjó og 
nýtist samfélaginu öllu. 

Það veit engin hve makríllin 

verður lengi í íslenskri lögsögu þó 
við viljum að hann sé kominn til að 
vera. Hversvegna að búa til úr þessari 
sameiginlegu auðlind peningamaskínu 
fyrir þá sem fá gefins makrílkvóta og 
skuldsetja greinina samhliða þegar 
engin þörf er á. Það afgjald sem ráð-
herra leggur til þ. e. 10 kr pr kg. er 
brotabrot af varanlegri sölu á þorsk-
kvóta í dag þó tekið sé tillit til þess 
að þorskurinn sé verðmætari tegund. 

Þessi gjafakvóta gjörningur er 
hneyksli og gerir ekkert annað en að 
hella olíu á eld í áframhaldandi deilum 
meðal landsmanna um ráðstöfun sam-
eiginlegra auðlinda þjóðarinnar. 

Af hverju skrifarðu nú ekki um þetta í blaðið?“ sagði við mig maður þar sem 
ég stóð í kuldanum á sumardaginn fyrsta ásamt sex ára dóttur minni, í 
langri röð eftir kandíflossi. Hann var orðinn dálítið kaldur, eftir langa bið, 

rétt eins og við feðginin, en sagði þetta samt sem áður, kannski í hálfgerðu gríni. 
Eins og allir þekkja þá eiga raðirnar til að verða heldur langar á mannamótum. 
Hvort sem þær eru á klósett, andlitsmálningu eða sjoppur. Svo var einnig í 
kandíflossölu skáta í Seljahverfi á fimmtudaginn. En skátar höfðu áhugavert 
fyrirkomulag. Raðirnar voru tvær. Í fyrri röðinni stóðum við feðgin lengi, að 
okkur fannst. Ég gleymdi að taka tímann, en þetta voru örugglega meira en 20 
mínútur. Þegar við loksins komum að sölulúgunni, fengum við hins vegar að vita, 
að þarna fengjum við aðeins að borga. 400 ríkisdalir afhentir. Síðan þyrftum við 
að fara í hina röðina en eftir þá langþráðu bið, fengist afhent bleikt kandífloss. 
Hvernig vita þau með kandíflossið að við erum búin að borga? Spurði ég, enda 
bjóst ég kannski við að fá einhvern miða, kvittun, einhverja staðfestingu á 
greiðslunni. „Við treystum ykkur,“ svaraði skátastúlkan sem tók við peningunum.
Ég skal segja alveg eins og er. Ég varð steinhissa. Það er hreint ekki algengt í 
okkar samfélagi nú um stundir að fólk treysti hverju öðru. Hvað þá ókunnugum.
Hér í blaðinu er rifjuð upp frásögn af trausti á fólki. Þegar Egill Jacobsen kaup-
maður bað viðskiptavini sína um að færa sér upplýsingar um skuldastöðu sína eftir 
að kladdinn hans brann í stórbrunanum 1915. Slík bón þætti sjálfsagt hlægileg 
og barnaleg bjartsýni nú um stundir. Ég veit ekki um árangurinn hans, en ég veit 
að ég og dóttir mín fengum kandíflossið með skilum án þess að gera neitt annað 
en að segja að við værum búin að borga. Það er ég sömuleiðis alveg viss um að 
engum datt í hug að svindla með því að fara bara í síðari röðina hjá skátunum 
á fimmtudaginn. Því vil ég hrósa skátunum sérstaklega fyrir framtakið. Það er 
ólíku saman að jafna sem við sjáum oft á æðstu stöðum. Nýjasta dæmið er í einu 
okkar stærsta efnahagslega hagsmunamáli sem þjóðar. Þar segist forsætisráðherr-
ann efnislega ætla að henda lýðræði og samráði í ruslið. Hann treystir engum. 
Nú vill svo til að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er íbúi Seljahverfis, þótt 
lögheimili eigi hann annars staðar. Hann hefði haft gott af því að rölta við hjá 
skátunum á fimmtudaginn og fá sér kandífloss. 

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Kandífloss

Í hérað
Hæstiréttur ákvað í vikunni að 
Aurum málið svonefnda, þar sem Jón 
Ásgeir Jóhannesson er í hópi ákærðu, 
skyldi sent aftur í Héraðsdóm. Til-
fellið var að Sverrir Ólafsson, bróðir 
Ólafs Ólafssonar sem nú dvelur á 
Kvíabryggju, var í hópi dómara. 
Hæstarétti þykir sannað að Sverrir 
Ólafsson hafi horn í síðu sérstaks 
saksóknara. Það sýndi hann með 
yfirlýsingum í viðtali við fréttastofu 
Ríkisútvarpsins.

Ekki djók 1
Nú er upplýst að varaformaður Sjálf-
stæðisflokksins Hanna Birna Krist-
jánsdóttir lét íslenska skattgreiðendur 
borga lögmannsstofunni LEX fyrir 
að kanna hvort hægt væri að stefna 
blaðamönnum fyrir að fjalla um leka-
málið, meðan hún sat í embætti inn-
anríkisráðherra. Þetta finnst engum í 
lagi. Hanna Birna mun ætla að taka 
sæti á Alþingi á næstu dögum.

Ekki djók 2
Það dúkkaði upp 
á vefmiðlum í vik-
unni að Silja Dögg 
G u n n a r s d ó t t i r, 
þingmaður Fram-
sóknarf lokksins, 
hefði fullyrt að myndband þar sem 
formaður flokksins sést og heyrist 
lofa þjóðaratkvæðagreiðslu um að-
ildarviðræður við ESB, væri falsað. 

Ekki djók 3
Ríkisútvarpið flutti nýlega fréttir af 
því að Fjarðabyggð ætti í fjárhags-
erfiðleikum og hefði fengið KPMG 
til að koma með tillögur. Snillingum 
datt helst í hug að Fjarðabyggð skyldi 
selja innviðina: Hitaveitu og rafveitu. 
Eins galið og þetta er þá hlýtur að 
vera álíka galið að þetta sveitarfélag 
með einu stærsta álveri Evrópu skuli 
vera í fjárhagserfiðleikum. Það segir 
sjálfsagt eitthvað um fjárhagslega 
kosti stóriðjunnar.

Ekki djók 4
Fréttablaðið segir frá 
því að framsóknar-
þingmaðurinn Páll 
Pálsson frá Grinda-
vík telji sig ekki van-
hæfan til að fjalla um 
kvótasetningu makríls. Fréttablaðið 
segir að kona hans græði tugi millj-
óna á því fyrirkomulagi sem lagt er 
til. Ekki kemur fram hvað Páll græði 
sjálfur, en hann á stóran hlut í einu 
stærsta útgerðarfyrirtæki landsins. 
Hitt hefur komið fram að stjórnar-
flokkarnir njóta 95 prósenta allra 
framlaga útgerðarinnar til stjórn-
málaflokka. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Reykjavíkurborg, í gegnum 
eignararhald sitt í Faxaflóahöfnum, 
keppist nú við að bæta við allskyns 
mengandi iðnaðarstarfsemi á Grundar-
tanga, meðal annars risavaxinni kísil-
verksmiðju. Kappsemin er slík að tvö 
fyrirtæki sem komu fyrir skömmu á 
svæðið fengu að starfa án starfsleyfis í 
drjúgan tíma og ýmsar ívilnanir eru í 
boði fyrir fyrirhugaða kísilverksmiðju. 

Firðinum er gjörsam-
lega fórnað fyrir iðnað 
og það í boði Reykvík-
inga, þó mig gruni að 
fæstir Reykvíkingar viti 
að ábyrgðin er á þeirra 
herðum.“

- Einar Tönsberg, 
jarðfræðingur og tónlistarmaður í 

grein á Kjarninn.is

Hversdags
Kjarninn segir undarlegt að prófessor 
við Háskóla Íslands fái tíu milljónir 
króna af almennafé fyrir að bergmála 
Reykjavíkurbréf Davíðs Oddssonar 
í aðsendri grein í Morgunblaðinu. 
Þetta er út af fyrir sig rétt hjá Kjarn-
anum. Honum sést hins vegar yfir 
að þetta er hversdagsbrölt hjá ís-
lenskum frjálshyggjumönnum. Það 
er í „kjarna“ íslenskrar frjálshyggju-
stefnu að nota hið opinbera til að 
færa völdum aðilum fé og tækifæri 
frá hinu opinbera. Sumir eru nefni-
lega frjálsari en aðrir. 

Vantar?
Jafnréttisráð verðlaunaði fjölmargar 
vaskar konur á dögunum, fyrir 
ákveðið frumkvöðlastarf í jafnréttis-
málum. Þær urðu nefnilega fyrstar 
kvenna til að gegna margvíslegum 
embættum sem karlar einir höfðu 
yfirleitt setið einir að. Stundum er það 
svo að þau sem ryðja brautina kom-
ast ekki endilega til æðstu metorða, 
þótt á því séu vissulega gleðilegar 
undantekningar. Jóhanna Sigurðar-
dóttir, forsætisráðherra fyrst íslenskra 

kvenna, 
ke mu r 

upp í 
hug-
ann.  

Mælikvarði jafnréttisráðs er annars 
sá að ekki er verðlaunað fyrir afrek 
eða árangur, heldur aðeins fyrir að 
setjast í stóla. Margar kvennanna 
eru hins vegar bæði brautriðjendur 
og hafa unnið stórvirki í störfum 
sínum. Þó hlýtur að teljast áhugavert 
að Jafnréttisráð setji saman slíkan 
mælikvarða að einn allra öflugasti 
stjórnmálamaður sinnar samtíðar 
og sannarlega brautryðjandi í hópi 
íslenskra kvenna í stjórnmálum 
komist ekki á blað. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir finnst ekki á þessum lista. 

Segja satt
Það er undarlegt að ráðamenn haldi 
uppi málflutningi dag eftir dag um 
að launafólk krefist 50-100 prósenta 
launahækkana og eigi að verða við 
kröfum launafólks fari allt á hliðina. 
Þetta er einfaldlega ekki satt og ráða-
mönnum ekki til sóma að halda slíku 
fram, hvorki í ræðustól Alþingis né 
í fjölmiðlum. Fólk veit að ítrustu 
kröfur verkalýðshreyfingarinnar 
eru um hækkun allra lægstu launa. 
Hinar almennu kröfur eru að hægt 
verði að lifa mannsæmandi lífi af dag-
vinnulaunum og að menntun verði 
metin til launa. Það er lítið varið í það 
þjóðfélag sem fer á hliðina ef komið 
er fram við fólk eins og manneskjur. 
Það er eitt að milljarðastrákar í æðstu 
stöðum skilji það ekki, en þeir eiga 
að segja satt.
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•  ISO 27001 öryggisvottun er tryggð á eftirfarandi hátt:

•  Fyllsta öryggis er gætt í allri gagnavinnslu.

•  Ströngum verkferlum er beitt við alla vinnslu.

•  Verksmiðju okkar er skipt upp í öryggissvæði.

•  Engir óviðkomandi hafa aðgang að vinnusvæðum.

•  Stöðug eftirfylgni að öllum reglum sé fylgt.

•  Vottunin er endurnýjuð árlega í framhaldi af úttekt.

„Umslag leggur mikla áherslu á að geta 
sýnt fram á að þeim kröfum sem settar 
eru fram í vottuninni sé framfylgt með 
viðeigandi hætti.  Slíkt sé vottur um metnað 
fyrirtækisin til að vera fremst í flokki 
fyrirtækja í prent- og gagna vinnslu“

1 9 8 9 Umslag var stofnað árið 1989 og er nú 
leiðandi á sínu sviði sem eitt stærsta 
fyrirtækið hér á landi í prentun, pökkun 
kynningarefnis og annarra gagna fyrir 
fyrirtæki og stofnanir. Í upphafi voru þrír 
starfsmenn hjá fyrirtækinu, en í tímans 
rás hefur fyrirtækið stækkað og dafnað. 
Árið 1997 flutti starfsemi Umslags úr 
upphaflegu húsnæði sínu, í Lágmúla 5, 
bakhús. Þar er öll starfsemi fyrirtækisins 
sem er nú leiðandi á Íslandi í prentun og 
pökkun gagna. 

Hagnýtar upplýsingar www.umslag.is

•  Vottun Norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á 
góðum árangri í umhverfismálum.

•  Umslag hefur ávallt lagt mikla áherslu á umhverfismál 

•  Með þessari vottun tryggir fyrirtækið að öll efni sem notuð eru við 
prentun séu vistvæn 

•  Pappír sem notaður er Svansvottaður eða Blómmerktur sé þess 
kostur.  

•  Með auknu úrvali Svansvottaðrar vöru fyrir neytendur tryggjum við 
minni álag á umhverfið.

Frá því árinu 2010 hefur Creditinfo valið framúrskarandi fyrirtæki og hefur Umslag verið í þeim hópi frá upphafi Creditinfo hefur unnið að ítarlegri greiningu sem sýnir 
hvaða íslensku fyrirtæki fá bestu einkunn í styrk- og stöðuleikamati félagsins.  Við valið voru síðustu þrír ársreikningar fyirtækja lagðir til grundvallar og þurftu þau 
meðal annars að sýna fram á jákvæðan rekstrarhagnað og ársniðurstöðu.  Sömuleiðis máttu eignir aldrei vera undir 100 milljónum og eiginfjárhlutfall aldrei minna en 
20%. Einnig þurftu fyrirtækin að vera í flokki 1-3 CIP áhættumati Creditinfo.

Framúrskarandi síðan

2010

• Nafnspjöld
• Reikninga
• Veggspjöld

• Bréfsefni
• Einblöðunga
• Borðstanda

• Bæklinga
• Markpóst
• Ársskýrslur

Við elskum umslög 
- en prentum allt mögulegt

Umslag | Lágmúli 5 | Reykjavík | Sími 533 5252 | umslag@umslag.is
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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 ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Tíu hús brunnu til ösku í Reykjavík 25. apríl 1915: 

Bruninn sem olli straumhvörfum
Steinsteypan hélt innreið sína af fullum krafti í Reykavík sem megin bygging-
arefni húsa, götumynd miðbæjarins tók stakkaskiptum. Rafmagnsveita 
leysti gas af hólmi fyrr en ætla mátti og Reykjavík eignast fyrsta alvöru 
slökkviliðið. Hér er rætt um þætti sem rekja má til stórbrunans í Reykjavík 
á þessum degi fyrir 100 árum. Tíu hús hurfu í eldhafið og tveir týndu lífi. 

Borgarsögusafn hefur um nokkurra 
mánaða skeið undurbúið sýningu þar 
sem ítarlega er fjallað um brunann 
og afleiðingar hans. Sýningin verður 
opnuð í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 
13 íu dag. Fjölmargir hafa tekið þátt í 
undirbúningnum. Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins þar á meðal, frá um-
hverfis- og skiplagssviði Reykjavíkur. 
Þá á Helga Maureen Gylfadóttir frá 
Borgarsögusafni einnig sæti í hópnum 
en hún starfar sem verkefnisstjóri sýn-
inga. 

Hún segir við Reykjavík vikublað að 
í undirbúningi svona sýningar sé meðal 
annars fólgið að undir búa texta um 
viðburðinn, finna til myndir og gripi 
sem honum tengjast. Þessu þarf svo 
að koma fyrir á sýningarstað. Þess má 
geta að véldæla sem notuð var við hið 
eiginega slökkvistarf, verður þarna til 
sýnis meðal annars og er henni stillt 
upp við Tjarnargötuútgang Ráðhússins. 

En þetta gengur ekki bara út á að lesa 
texta og skoða myndir. „Útbúinn var 
leikræn leiðsögn sem farið verður með 
tvisvar sinnum á laugardaginn þar sem 
saga brunans er rakin með leikrænum 
tilburðum og myndum,“ segir Helga. 

Eldsupptök ókunn
Enda þótt eitthundrað ár séu liðin frá 
eldsvoðanum eru upptök hans enn 
ókunn, segir Helga. Hins vegar sé vitað 
að eldurinn hafi kviknað aðfararnótt 
25. Apríl 1915 í herbergi 28 á Hótel 
Reykjavík við Austurstræti. 

„Á skömmum tíma breiddist eld-
hafið um húsið. Veður var gott, hægur 
sunnan eða suðvestan blær sem snerist 
til vesturs þegar leið á nóttina. Slökkvi-
lið bæjarins var komið á vettvang um 
10 mínútum frá því að boð var gert 
um brunann. En á örskotsstundu 
náði eldurinn að læsa sig í húsin sitt 
hvorum megin við Hótel Reykjavík,“ 
segir Helga. 

Ekkert hélt aftur af heldhafinu, segir 
Helga. Það læsti sig í húsin hinu megin 
við Austurstræti, þar á meðal í hinn 
rammgerða Landsbanka, og þaðan í 
hús við Hafnarstræti. „Alls brunnu 
tíu hús til grunna og tvö skemmd-
ust verulega. Tveir menn fórust í 
eldinum, annar á Hótel Reykjavík, en 

hinn í húsinu Ingólfshvoli við Hafnar-
stræti. Í kjölfar brunans var bann sett 
við byggingu timburhúsa í miðborg 
Reykjavíkur,“ segir Helga og bætir við 
að þar með megi segja að steinsteypu-
öld hafi byrjað í Reykjavík. 

Traust í viðskiptum
Ýmiss konar verslunar- og fyrirtækja-
rekstur var í húsunum sem brunnu. 
Þarna hafði meðal annars aðsetur hið 
nýlega stofnaða Eimskipafélag Íslands. 
Það missti allt sem innanstokks var. Þar 
á meðal var megnið af söluvöru fyrir-
tækisins, en einnig ýmis skjöl. Versl-
anir, þar sem vara var oft afhent upp á 
krít, töpuðu útlánabókum og þar með 
öllum heimildum um skuldastöðu við-
skiptamanna. Þá hefur vafalaust reynt 
ákaflega á heiðarleika í viðskiptum, 
ef marka má texta þessarar auglýs-
ingar sem Helga bendir á að birt var 
í Morgunblaðinu rúmlega viku síðar, 
3. maí 1915: 

„Heiðraða viðskiptavini bið ég vin-
samlegast að gefa mér upplýsingar um 
það, hvað þeir hafa fengið úttekið við 
verslun mína í síðastliðnum mánuði, 
vegna þess að ÚTLÁNABÓKIN 
(kladdinn) fórst í brunaum. Mig er 
fyrst um sinn að hitta í Lækjargötu 4, 
niðri að norðanverðu, milli kl. 1. og 5. 
Virðingafyllst, Egill Jacobsen.“

Reykjavík vikublaði er ekki kunnugt 
um hvernig þetta fór hjá Agli Jacob-
sen. En því má velta fyrir sér hvort 
svona nokkuð þýddi nú á dögum ef 
upplýsingar um viðskiptaskuldir fólks 
hyrfu óvænt. Það má sennilega gera 
því skóna að fátt fengist upp í hinar 
glötuðu kröfur. 

Viðbúnaðurinn
Ýmsar úrbætur höfðu verið gerðar í 
brunamálum bæjarins fyrir brunann 
mikla, segir Helga. Hún nefnir Vatns-
veituna 1909 og brunasímann sem 
lagður var um bæinn tveimur árum 
síðar. Þá Slökkvistöðina frá 1912 og 
reglugerðin um brunamál 2013. Þá 
störfuðu tveir varðmenn við stöðina 
sem stóð við Tjarnargötu. 36 fastir 
slökkviliðsmenn voru í útkallsliði. 
Í þá var hringt með brunasíma eftir 
þörfum. Varaliðið, sem í voru allir 

verkfærir karlar í bænum aðrir en emb-
ættismenn, var kallað út með lúðrum 
segir Helga. 

Tókst að hefta  
útbreiðsluna
„Mörgu var þó ábótavant þegar stóra 
kallið kom. Búnaður slökkviliðsins 
var fábreyttur. Slöngur höfðu margar 
sprungið af því að þorna upprúllaðar 
um veturinn og frost hafði skemmt 
nokkra brunahana í miðbænum. Allt 
var unnið með handafli, hvort sem 
það snerist um að draga níðþunga 
slönguvagna á eldstað eða knýja vatns-
dælurnar. Öflug véldæla í eigu einka-
aðila var tekin traustataki og notuð 
við slökkvistörfin. Megináhersla varð 
fljótlega að reyna að hefta útbreiðslu 
eldsins til austurs og vesturs og tókst 
það að lokum,“ segir Helga Maureen. 

Eftir þetta varð ljóst að Slökkvi-
lið Reykjavíkur yrði að vera betur 
tækjum búið til að takast á við 
annan eins eldsvoða. „Bærinn keypti 
véldæluna sem notuð hafði verið við 
slökkvistörf í brunanum, nýjan sjálf-
heldustiga og fljótlega aðra véldælu. 
Turn var byggður við stöðina til að 
þurrka slöngur. Árið 1920 voru fyrstu 
þrír slökkvibílarnir keyptir og fyrsti 
sjúkrabíllinn var tekinn í notkun ári 
síðar. Varðmönnum á slökkvistöðinni í 

Tjarnargötu fjölgaði í sjö á næstu árum 
og áhersla var lögð á kunnáttu í með-
ferð véla og bifreiða.“

Gjörbreyttur bær
Timburhúsum í Reykjavík voru settar 
þröngar skorður í kjölfar brunans, 
bæði varðandi stærð og fjarlægðir milli 
húsa, segir Helga Maureen. Það varð til 
þess að steinsteypan tók yfir sem helsta 
byggingarefnið. Bruninn varð líka til 
þess að flýta fyrir stofnun Rafmagns-
veitu Reykjavíkur til að leysa gasið 
af hólmi og byggingu vatnsgeymis á 
Rauðarárholtinu, bætir hún við. 
- Hvað var byggt í staðinn? 

„Aðeins mánuði eftir brunann sam-
þykkti byggingarnefnd Reykjavíkur 
að framvegis væri bannað að byggja 
hús úr timbri nema að uppfylltum 
ströngum skilyrðum um stærð hús-

anna og fjarlægð frá lóðarmörkum og 
öðrum húsum. Eftir þetta var stein-
steypa, sem þá var nýtt byggingarefni, 
svo til eingöngu notuð til húsbygginga 
í Reykjavík,“ segir Helga Maureen. 

Apótekið fyrst
„Austurstræti 16, oftast kennt við 
Reykjavíkurapótek, er fyrsta húsið 
sem reist var á grunni brunarústanna. 
Húsið var frumraun Guðjóns Samú-
elssonar, sem síðar varð húsameist-
ari ríkisins, við teikningu stórhýsis. 
Það voru dönsku athafnamennirnir 
Nathan og Olsen sem létu byggja húsið 
sem tekið var í notkun árið 1918, að-
eins þremur árum eftir brunann,“ segir 
Helga Maurreen Gylfadóttir. „Það voru 
lengi sár í götumyndinni eftir brun-
ann en hægt og bítandi var fyllt upp 
í þau sár.“

Aðfaranótt sunnudagsins 25. apríl 1915 varð einn mesti eldsvoði í sögu reykja-
víkur. Þessa nótt brunnu alls tólf hús í miðbænum, þar af tíu til ösku. Tveir 
menn létust í brunanum. Hér rýkur úr rústunum morguninn eftir. Syndikatið 
og Hótel reykjavík, þar sem eldurinn komu upp, eru bæði horfin en lands-
bankahúsið er illa farið. Bruninn mikli hafði mikil áhrif á skipulagsmál í 
reykjavík og í stað timburhúsa risu nú steinsteypt stórhýsi og má þar nefna 
húsaraðirnar við Austurstræti  7-11 og 10-16.
  Ljósmyndari:  Magnús Ólafsson (1862-1937)

1915, reykjavíkurbruni. Séð vestur eftir Hafnarstræti, mannfjöldi fylgist með. 
Ingólfshvoll í ljósum logum.  Ljósmyndari:  Magnús Ólafsson (1862-1937)

Helga Maureen Gylfadóttir.
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RANGE ROVER EVOQUE  
DYNAMIC SD4,

Toyota Hiace 2wd stuttur, 
-

RANGE ROVER SPORT SUPER-
CHARGED, 

Benz ADRIATIK 2,7 Dísel, Fiat P200 Elnagh Audi Q7 QUATTRO S-Line, dísel, BMW 520 Dísel,
 

Ford Transit 2,2 dísel, NÝTT 
-

Fiat Dethleffs Dísel, 6/2012, ekinn 
91 þús. Markísa o.fl.  Verð 6,950 
þús. R:301461

Tabbert Davinci 7/2008, markísa 
o.fl. Verð 2,950 þús. R: 262188

Fiat P700 5/2007 ekinn 50 þús. 
Verð 5,8 millj. R:105523

Ford Transit 2,2 TDCI, 2015 árg. 
Verð 4,750 millj, m/VSK R:300959

Land Rover Evoque Dísel, 9/2013, 
ekinn 27 þús. Verð 9,9 millj.

vW Caddy dísel, 9/2012 ekinn 40 
þús. Verð 2,990 þús.

Nissan NV200 Dísel, 8/2014 ekinn 
100 km. Bakkmyndavél. Verð 2,950 
þús. R: 106201

Hobby 560UL 5/2011, Sólarsella, 
markísa fortjald. Verð 4,1 millj. R: 
104538

– Þekking og þjónusta í 20 ár

Kemi • Tunguhálsi 10 • 110 Reykjavík
www.kemi.is • Sími: 415 4000
Opið: Mánudag - fimmtudags: Frá kl. 8.00-17.30.
Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.

KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

HREINSI- OG SMUR- 
EFNI, GÍROLÍUR, 
SMUROLÍUR OG 
RÚÐUVÖKVI 
FYRIR ALLAR GERÐIR BIFREIÐA
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Jarðeigandinn Valgerður og saga kvenna
Nýlega lét ég loksins verða af því að rölta um Laugarnesið hér í Reykjavík, 
lesa á upplýsingaskilti og horfa almennilega í kringum mig á þessum stað 
þar sem Sigríður Pálsdóttir bjó 1829–1831. Þá var hún stofustúlka hjá 
biskupshjónunum í Laugarnesi, þeim Valgerði Jónsdóttur og Steingrími 
Jónssyni. Steingrímur var tengdur fjölskyldu hennar vinaböndum og þau 
hjón höfðu fóstrað og menntað Pál bróður hennar frá ellefu til sautján 
ára aldurs. 

Merkilegt skilti
Á skilti við bæjarhól gamla Laugarnes-
bæjarins – þar sem talið er að staðið 
hafi bær frá landnámi, kirkja frá fornu 
fari og er þar að auki kirkjugarður – 
mátti sjá eftirfarandi: „Hannes biskup 
Finnsson eignaðist jörðina árið 1787 og 
síðan Steingrímur biskup Jónsson . . .“

Femíníski sagnfræðingurinn tók 
andköf og upp í hugann komu sí-
endurteknar deilur sagnfræðinga (og 
annarra) um hlut kvenna í sögunni og 
sögubókum. Við kvenna- og kynja-
sögufræðingar tölum oft um að skrifa 
þurfi konur inn í söguna en stundum 
finnst mér eins og þær séu skrifaðar út 
úr sögunni – af því þær eru þarna þótt 
það séu alltof margir sem ekki koma 
auga á þær. 

Valgerður átti jörðina
Málið er nefnilega að það var Val-
gerður Jónsdóttir sem átti jörðina 
Laugarnes. Fyrri maður Valgerðar 
var Hannes Finnsson biskup en hún 
síðari eiginkona hans. Á þeim var 

32 ára aldursmunur, Valgerður var 
18 ára þegar þau giftust en Hannes 
fimmtugur. Þau bjuggu í Skálholti og 
voru stórefnuð. Hannes lést eftir sjö 
ára hjónaband, árið 1796. Þar með 
varð Valgerður ein auðugasta, ef ekki 
auðugasta, kona landsins. Hún átti 
fjölda jarða á Suður- og Vesturlandi, 
m.a. biskupsstólinn Skálholt, Úthlíð 
í Biskupstungum, Engey á Kollafirði 
og Laugarnes, sem þá var talsvert utan 
þeirrar byggðar sem taldist til Reykja-
víkur. Valgerður átti rekaítök víða um 
land og gerði um árabil út báta frá 
Grindavík og Þorlákshöfn. Hún átti 
og safnaði bókum og handritum og 
skrifaðist á við fjölda fólks vegna eigna 
sinna og umsvifa. Valgerður hefur líka 
verið trend-setter eða tískufyrirmynd 
því á Vísindavefnum segir að hún sé 
talin hafa orðið fyrst til þess að ganga 
í peysufötum hversdags skömmu fyrir 
1800. 

Hvar er Valgerður? 
Stórmerkilegt bréfasafn hennar er á 

handritasafni Landsbókasafns og hefur 
svolítið verið notað af fræðimönnum 
þótt enn sé of lítið skrifað um Valgerði 
sjálfa. 

Steingrímur Jónsson var tveimur 
árum eldri en Valgerður og hafði verið 
skrifari eiginmanns hennar í Skálholti. 
Leiða má alls konar líkur að því hvar og 
hvenær ástir tókust með þeim Valgerði 
og Steingrími en hann var við nám í 
Kaupmannahöfn um og uppúr 1800 
(sumir telja að hún hafi styrkt hann 
fjárhagslega). Þau giftust árið 1806. 
Hann varð lektor Bessastaðaskóla, 
prófastur í Odda á Rangárvöllum og 
loks biskup árið 1824. Þá létu þau hjón 
byggja stórt steinhús í Laugarnesi, á 
eignarjörð hennar, og var það tilbúið 
1826. 

Tæknilega rétt skilti
Vel má halda því fram að ekkert sé 
rangt við textann á upplýsingaskilti 
Þjóðminjasafnsins í Laugarnesi 
því vissulega átti Hannes Finnsson 
Laugarnes og sem gift kona var Val-
gerður sett undir vald og vilja eigin-
mannsins Steingríms hvað fjárráð og 
eignir varðaði. Nema þau hafi gert með 
sér helmingarfélag eða á annan hátt 
skilgreint eigur sínar. 

Skrifuð út
Það sem stakk mig var að auðkona, 
valdskona, á borð við Valgerði, sem 
kemur með Laugarnes inn í hjóna-
bandið, átti tvo biskupa fyrir eig-
inmenn og lifði þá báða, lagði með 
handritum sínum (og eiginmannanna) 
grunninn að því sem í dag er handrita-
safn Landsbókasafns, væri skrifuð svo 
auðveldlega út úr sögunni. Og upp í 
hugann komu áðurnefndar deilur um 
það hvort konur og saga kvenna væri 
yfirhöfuð eitthvað til að tala um. 

Hlutur kvenna
Haustið 2011 deildu sagnfræðingar 
á póstlista sínum Gammabrekku um 
skýrslu um hlut kvenna í sögubókum á 
miðstigi í grunnskóla. Skýrslan byggði 
að verulegu leyti á talningu á nöfnum 
kvenna og karla, og um slíka aðferða-
fræði má vissulega deila, en fram kom 
að konur báru mjög skarðan hlut frá 
borði. Um 60 skeyti voru skrifuð á 
listann af 19 körlum og fimm konum. 
Karlarnir skrifuðu 53 skeyti en kon-
urnar sjö. Á sínum tíma sló það mig 
hve margir (karlar) voru tilbúnir til 
að dæma rannsóknina marklausa 
vegna aðferðafræðinnar og að í allri 
vandlætingunni drukknaði vanda-
málið sjálft: Að konur væru skrifaðar 
út úr sumum þeirra kennslubóka sem 
bornar væru á borð fyrir börn í grunn-
skólum. Sagt var að það væri gamaldags 

að nafngreina fólk, að einstaklingur-
inn skiptir engu máli fyrir sögulega 
framvindu – það væru stærri ferlar í 
gangi. Og sjá mátti þá skoðun (einnig 
í opinberri umræðu um skýrsluna) að 
sögubækur með karlaslagsíðu væru jú 
aðeins birtingarmynd þess veruleika 
sem var, konur hefðu bara því miður 
ekki ráðið neinu fyrr á tíð og haft fá 
tækifæri til að gera sig gildandi, litlar 
eða engar heimildir væru til um þær 
og væri einhverjum konum (nafn-
greindum) troðið inn í SÖGUNA væri 
sagan ekki sýnd eins og „hún raun-
verulega var“ (svo vísað sé til sívinsæls 
frasa Leopold von Ranke). Í þessu birt-
ist viðhorf sem einnig sást í umræðu á 
Gammabrekku vorið 2010 þegar tek-
ist var á um það hvort kynjasaga væri 
verðugt viðfangsefni í hinni vinsælu 
hádegisfundaröð Sagnfræðingafélags 

Íslands. Þar kom m.a. fram sú skoðun 
að kynjasaga væri þröngt fagsvið, og 
þeir karlar sem væru hlynntir kynja-
sögu væru „laskaðir af pólitískri“ rétt-
hugsun samtímans og fylgdu okkur 
femínísku kvensagnfræðingunum í 
„auðmýkt“. 

Hausatalningin
Stundum finnst mér ótrúlega lítið 
hafa breyst frá því fyrir 40 árum 
þegar skáldkonan Vilborg Dagbjarts-
dóttir framkvæmdi hina alræmdu 
hausatalningu konur versus karlar á 
ljósmyndum í Íslandssögubók fyrir 
unglinga. Þá spurði hún: „Vorum við 
kannski aldrei til? “

Það felst áskorun í því að beita sjón-
arhorni kyngervis í sögu og kynjasagan 
er áskorun, hún ögrar viðteknum 
sannindum um sögulegt mikilvægi, 
um hreyfiafl sögunnar, hvað og hver sé 
þess verðugur að verða hluti af hinni 
almennu sögu. 

Fráleitt er að halda því fram að 
konum sé „troðið“ inn í söguna þótt 
þeirra sé getið sérstaklega, hvort sem 
um er að ræða valdskonur eins og Val-
gerði Jónsdóttur eða óþekktar vinnu-
konur. Þær eru þarna rétt eins og karl-
arnir, við þurfum bara að vera viljug 
til þess að sjá þær og til þess þarf að 
breyta því sjónarhorni sem við höfum á 
söguna og hvað það er sem skiptir máli. 

Áhugasömum um Laugarnes og 
fólkið sem þar hefur búið er bent á 
bók Þorgríms Gestssonar, Mannlíf 
við Sund. Býlið, byggðin og borgin, 
[1998], 2010.

Greinin birtist áður á: http://sogu-
blogg.blogspot.com. Hún er birt hér 
með góðfúslegu leyfi. Millifyrirsagnir 
eru blaðsins.

SAMFÉLAGSUMRÆÐA

Höfundur er
Erla Hulda Halldórsdóttir, 

doktor í sagnfræði og  
sérfræðingur við  

Sagnfræðistofnun HÍ.

Biskupsstofan, hús Valgerðar og Steingríms í laugarnesi séð með augum 
Auguste Mayer í leiðangri Gaimards árið 1836. Húsið hélt víst hvorki vatni 
né vindum. Hér bjó Sigríður pálsdóttir 1829–1831, eða þar til hún var rekin 
af heimilinu fyrir að stinga undan biskupsdótturinni. Myndin fengin úr ís-
landsmyndir Mayers, 1986.  

Hin bráðskemmtilega hausatalning og hugleiðingar Vilborgar Dagbjartsdóttur 
á barnasíðu Þjóðviljans 10. nóvember 1974.

Engin Valgerður hér.    Mynd Arnþór

í laugarnesi.   Mynd Arnþór
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Sorpa ætlaði í milljarða 
uppbyggingu án útboðs
Kærunefnd útboðsmál gerði Sorpu afturreka með samning um uppbyggingu 
á gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi. Sorpa hugðist semja við danska fyrirtækið 
Aikan a/s án útboðs en áætlaður kostnaður var tæplega þrír milljarðar. 
Íbúar í Kópavogi hafa þegar tekið á sig hækkun sorphirðugjalda vegna 
fyrirhugaðrar uppbyggingu. Ódýrari lausnir eru í boði en Sorpa kaus að 
leita ekki á þær slóðir. 

Gegn stefnu eigenda
Í gögnum málsins kemur fram að þvert 
á stefnu eigenda Sorpu, það er Reykja-
vík, Hafnarfjörður, Kópavogur, Sel-
tjarnarnes, Mosfellsbær og Garðabær, 
átti að byggja gas- og jarðgerðarstöð 
sem tæki við óflokkuðu heimilissorpi. 
Var það meðal annars notað sem rök 
fyrir því að aðeins væri hægt að semja 
við fyrirtækið danska. Stefna eigenda 
Sorpu er að auka flokkun meðal annars 
vegna samfélagsáhrifa sem flokkun 
fylgja. Það er talið sýnt að slíku fylgir 
aukin meðvitund íbúa sem um leið 
dregur úr sorpi. Í landsáætlun er lögð 
áhersla á að minnka sorp, endurnota 
og síðan endurvinna. Flokkun á heim-
ilum er lykilatriði í að auka meðvitund 
notenda og hvetja til minni úrgangs. 

Markmið landsáætlunar
Í mars árið 2014 gerði fyrirtækið En-

vironice úttekt á fyrirætlunum Sorpu 
fyrir skrifstofu umhverfisgæða á 
umhverfis- og skipulagssviði Reykja-
víkurborgar. Minnisblaðinu var ætlað 
að meta kosti og galla fyrirætlana 
Sorpu út frá sjónarhóli sjálfbærrar 
þróunar og hvort áformin væru í takt 
við aðra stefnumótun sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu sem og markmið 
landsáætlunar um meðhöndlun úrgangs 
2013-2024. Niðurstaða Environice er að 
sú lausn sem Sorpa teldi best til ætlaða 
uppfyllti ekki stefnumótun eigenda eða 
landsáætlun. Þá kemur fram að ólíklegt 
sé að moltan sem til verði við gasvinnslu 
með því að vinna oflókkað sorp með 
aðferð Aikon stöðvarinnar geti nýst 
utan urðunarsvæða vegna hættu á 
mengun og aðskotarhlutum. Þessari 
niðurstöðu mótmælti Sorpa harðlega í 
svarbréfi sem gert var að Mannvitum. 
Þar kemur fram að eigendasamkomulag 

um uppbyggingu stöðvarinnar í Álfs-
nesi geri beinlínis ráð fyrir að moltan 
verði notuð utan urðunarstaðsins. Þá er 
bent á að Solum, eigandi Aikan, fram-
leiði „vottaðan jarðvegsbæti og er eitt 
af meginmarkmiðum með byggingu 
stöðvarinnar framleiðsla á jarðvegs-
bæti af háum gæðum til nýtingar utan 
urðunarstaðarins.“ Í samtali við Aikan 
í Danmörku kom fram að stöðin væri 
fær um að vinna moltu úr blönduðum 
úrgangi sem stæðist gæðakröfur. Á upp-
hafsárum stöðvarinnar hefði sorp borist 
stöðinni sem ekki hefði verið flokkað 
með jafn góðum hætti og í dag. Lausn 
fyrirtæksins væri fullfær um að fram-
leiða góða moltu úr óflokkuðu sorpi. 

Flokkun nauðsynleg
Fyrirætlanir Sorpu fá vægast sagt útreið 
í samantekt Environice en þar segir: 
„Meginniðurstaða þessa minnisblaðs er 
sú að áform Sorpu um að reisa gas- og 
jarðgerðarstöð á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem tekið verði við óflokkuðum en 
formeðhöndluðum heimilisúrgangi til 
gasgerðar, séu vissulega í takt við 
áherslur í sameiginlegri svæðisáætlun 
sveitarfélaga á Suðurlandi, Suðvestur-

landi og Vesturlandi. Hins vegar virðast 
áformin, eins og þau eru kynnt, stangast 
á við áherslur í stefnumótun einstakra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem þau fela ekki í sér neinn hvata 
til að draga úr myndun úrgangs. Auk 
heldur stuðla áformin ekki að aukinni 
flokkun og gera ekki ráð fyrir neinni 
fræðslu sem hvetji íbúa til að taka í 
auknum mæli ábyrgð á eigin neyslu og 
úrgangi. Þá virðast áformin aðeins að 
litlu leyti í takt við markmið landsáætl-
unar um meðhöndlun úrgangs 2013-
2024.“ Hættan á að óflokkað plast verði 
eftir við moltugerð er eitt af því sem 
Environice segir að geri ómögulegt að 
nota moltu sem til verði í stöðinni án 
hættu að litlar plastagnir verði eftir. Þá 
telur Environice að sökum þess að plast 
sé ekki grófflokkað á heimilum missi 
það verðmæti sitt. Hreinleiki plasts sé 
lykilatriði í endurvinnslumöguleika 
þess. Þess skal getið að afar flókið er að 
fínflokka plast og því ólíklegt að heimili 
verði nokkurntíman í stakk búin til þess. 

Óafsakanlegt að nota
Lykilatriði í röksemdafærslu Sorpu fyrir 
því að aðeins hafi verið hægt að semja 
við danska fyrirtækið er að stöðin geti 
unnið úr óflokkuðu Sorpi. „Líklegt 
verður að telja að molta sem unnin er 
úr óflokkuðum úrgangi innihaldi það 
mikið af aðskotaefnum að hún verði 
nánast ónothæf sem jarðvegsbætir,“ 
segir í úttekt Environice. „Þannig er 
nokkur hætta á að moltan verði of 
menguð af þungmálmum, þrávirkum 
lífrænum efnum eða öðrum efnum sem 
leynast í óflokkuðum úrgangi, til að hún 
verði nothæf sem áburður til ræktunar 
á matvælum eða fóðri. Sömuleiðis er 
nokkur hætta á að moltan innihaldi of 
mikið af plastögnum til að verjandi sé 
að dreifa henni á opin svæði, þó að þar 
séu hvorki ræktuð matvæli né fóður. 
Moltan kann með öðrum orðum að 
vera ónothæf til uppgræðslu og því 
líklega einungis nýtanleg sem yfirlag á 
urðunarstaði og hugsanlega til annarrar 
landmótunar að því tilskyldu að notað 
sé hreinna yfirlag yfir moltuna til að 
fyrirbyggja fok.“ Þá segir Environice 
að aðrar aðferðir séu betur til ætlaðar 
við gasvinnslu en hafi ekki verið skoð-
aðar. Eins og áður segir mótmælti Sorpa 
þessari niðurstöðu en gat ekki sýnt með 
skýrum hætti fram á að engin önnur 
lausn gæti uppfyllt kröfur hennar. 

Ekki steinn yfir steini
Ljóst er á gögnum málsins að stjórnýslan 
við ákvörðun Sorpu fær falleinkun. En-
vironice segir ákvörðunina ekki upp-
fylla eigendastefnu né landsskipulag og 
sé ekki best til þess fallin að gera slíkt. Þá 
hefur kærunefnd gert Sorpu afturreka 
með ákvörðun sína um að fara ekki í 
útboð. Uppbyggingin hefur af þessum 
sökum tafist verulega og mun gera eitt-
hvað áfram. Sorpa var dæmt til að greiða 
Gámaþjónustinni og Metanorku ehf. 
eina milljón króna vegna málskostn-
aðar og hvatt til að uppbyggingin fari í 
útboð. Sorpu tókst því ekki að sýna fram 
á að Aikan væri eina fyrirtækið sem 
uppfyllt gæti kröfur Sorpu. Þá kemur 

fram í úttekt sem Sorpa lét vinna fyrir 
sig af hálfu Mannvits að lítil reynsla sé 
komin á aðferð Aikan og aðeins ein slík 
stöð sé rekin í heiminum. Það er hins 
vegar þvert á lýsingar eða „leiðarljós“ 
Sorpu við uppbyggingu stöðvarinnar. 
Í svarbréfi Sorpu til Kærunefndar út-
boðsmála segir að árið 2005 hafi verið 
mótuð leiðarljós við skoðun á tækni-
lausnum fyrir uppbygginguna. Þar er 
gerð krafa um að tæknin sé „reynd 
og prófuð tækni.“ Úrskurðarnefndin 
gerir alvarlega athugasemdi við þá full-
yrðingu Sorpu að lykilatriði í ákvörðun 
sé að stöðin vinni úr óflokkuðu sorpi. 
„Andstætt því sem haldið hefur verið 
fram af varnaraðila undir meðferð máls-
ins bera framgreind gögn hins vegar 
ekki með sér aðvarnaraðili hafi, á ein-
hverju tíma, skilgreint þarfir sínar með 
þeim afdráttarlausa hætti að furirhuguð 
gas- og jarðgerðsstöð yrði að geta tekið 
á móti óflokkuðu heimilissorpi. Þvert á 
móti bendir allur aðdragandi málsins, 
og þá sérstaklega fyrrgreindar skýrslur 
Mannvits, til þess að einingis hafi verið 
litið á slíkan eiginleika sem hugsnalegan 
kost sem hefði, ásamt örum atriðum, 
þýðingu við heildarmat á hagkvæmni.“

Lyktarmengun
Í skýrslu Mannvits segir einnig að 
Aikan lausnin beri með sér hættu á 
lyktarmengun. Það er raunar ástæða 
þess að sambærilegri stöð var lokað í 
Elverum í Noregi eftir aðeins fjögurra 
ára starfsemi árið 2011. Viðvarandi 
lyktamengun hafði þá angrað íbúa um 
langa gríð. Áður en stöðinni var lokað 
höfðu mörg hundurð kvartanir borist 
vegna viðvarandi lyktar. Þrátt fyrir þessa 
reynslu af tækni Aikan hélt Sorpa því 
alla tíð fram að lausnin væri sú besta. 
Svo góð að ekki væri þörf á að fara í 
útboð enda hefði fyrirtækið einkaleyfi 
á tækninni. Hjá Aikan a/s fengust þær 
upplýsingar að fyrirtækið hefði reynt 
að aðstoða stjórnendur norsku stöðvar-
innar en að það hafi ekki gengið eftir. Þá 
var bent á að lyktarmengun hafi verið 
til staðar áður en Elverum stöðin hóf 
innleiðingu Aikan-tækninar. 

Kostnaður
Í skýrslu Mannvits um samanburð 
tæknilausna er gengið út frá að stofn-
kostnaður hefðbundinnar votvinnslu 
með 20.000 tonna framleiðslugetu á 
ári sé um 1,5 milljarðar króna. Það er 
rúmum milljarði lægra en lausn Aikan 
sem Sorpa ætlaði sér að fara. „Metanorka 
furðaði sig á þessum háa kostnaði og 
leitaði því tilboða í sambærilega lausn,“ 
segir í athugasemd Gamaþjónustunar 
og Metanorku til kærunefnar. Þá kemur 
fram að fyritækið hafi óskað tilboða til 
samanburðar. „Áætlunartilboð barst 
frá Xergi, þekktum aðila í Danmörku 
með áratuga reynslu á þessu sviði, í vot-
vinnslu með 30.000 tonna afkastagetu 
á ári og sérstökum búnaði til að pressa 

Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í 
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is  

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 

UMFJÖLLUN

Björn Halldórsson.



SONAX LAKKVÖRN+GLJÁI –  
Sterk og endingargóð gljávörn!

Hefur hlotið frábæra dóma!

1125.  Apríl  2015 REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

vökva frá þurrefnishluta áburðarhrats-
ins sem eftir verður þegar vinnslu hins 
lífræna efnis er lokið. Verð Xergi í 50% 
afkastameiri stöð (votvinnsluhlutann) 
en gengið er út frá í skýrslu Mannvits 
eru tæpar 500 milljónir kr.“ Skýrlsa 
Mannvits er stimpluð trúnaðarmál af 
hálfur Sorpu. Hins vegar var Sorpa 

skikkuð af Kærunefnd útboðsmála til 
að afhenda kærendum gögn í janúar 
á þessu ári. Skýrslan sýnir ítrekað að 
Sorpa hundsaði varnarorð í skýrslu sem 
samlagið léta vinna fyrir sig. 

Sorpa ósátt
„Þetta er niðurstaðan og þá verður 

maður bara að sætta sig við hana,“ 
segir Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu. - Niðurstaðan 
er ekki mjög glæsileg fyrir Sorpu? „Það 
breytir eiginlega engu. Glæsileg og ekki 
glæsileg, við töldum okkur í rétti og við 
fengum okkur ráðgjöf um þetta mál. 
Við fengum meðal annars ráðgjöf frá 
innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar, 
sem taldi þetta vera rétta leið, eða leið 
sem væri í lagi. Við töldum okkur vera 
í rétti allan tíman,“ svarar Björn. Um 
gagnrýni Environice segir Björn: „Þeir 
taka bara annan pól í hæðina en við.“ 
Björn benti á svör Sorpu við skýrslu 
Environice en bent á að svörin í því 
bréfi væru á þá leið að Enviconice hefði 
rangt fyrir sér en oft án rökstuðnings 
sagði hann það skoðun blaðamanns. 
Gagnrýni Environice snýst um að ruslið 
sem tekið verði við sé ekki nægilega vel 
flokka. Það leiði til þess að moltan sem 

til verður við vinnsluna verði menguð, 
óafsakanlegt verði að nota hana utan 
urðunarstaða. Bent á þetta sagði Björn: 
„Afhverju eigum við að flokka þegar 
við getum búið til jarðvegsbæti sem 
er í lagi úr þessum úrgangi.“ - Það er 
auðvitað stefna sveitarfélagana sem eiga 
Sorpu að auka flokkun? „Nei að það 
sé aukin endurvinnsla,“ svarar Björn. 
„Það að flokka úrganginn í þrjá flokka 
breytir bara engu um magnið.“ - Það 
er sérstakt að heyra forstjóra Sorpu tala 
svona því þetta er stefna sveitarfélag-
ana sem þú vinnur fyrir? „Það getur 
vel verið að það sé ákveðin stefna að 
minnka úrganginn. Tökum önnur lönd 
sem dæmi. Engu þeirra hefur tekist 
sð ‘koppla’ í burtu hagvöxt versus úr-
gang. Það að flokka úrganginn í marga 
flokka er ekki endilega einhver einhlít 
ákvörðun um að minnka úrganginn.“ 
- Þú hlýtur samt að stafa í umboði 

kjörinna fulltrúa? „Ég starfa eftir 
stofnsamningi Sorpu, stefnu eigenda, 
eigendastefnu Sopru, það er það sem 
ég starfa eftir.“ - Þú telur aukna flokkun 
ekki vera hluta af þeirri stefnu? „Jú hún 
er það. Bláa tunnan sem sett var upp er 
meðal annars til að auka endurvinnslu. 
Það hlýtur að vera markmiðið ekki það 
hvort það er flokka í tuttugu eða þrjátíu 
flokka. Markmiðið hlýtur að vera að 
auka endurvinnslu.“ Markmið sveitar-
félagana er að draga úr úrgangi fyrst og 
endurnýta númer tvö. Endurvinnsla 
er því þriðja markmiðið. „Við sitjum 
bara í þeim partinum sem er að auka 
endurvinnslu og minnka urðun.“

Að skrifa breytir engu
Kærunefnd gerir athugasemd við að 
Sorpa hafi ekki skilgreint þarfir sýnar 
nægilega vel. „Ég get alveg viðurkennt 
að kannski fellir það málið að okkar 
hálfu að við höfum sennilega ekki sett 
þetta nógu skilmerkilega á blað. Það 
breytir engu um að krafan er sú saman 
og áður. Það breyttist ekkert með sam-
setningu úrgangsins við þessa niður-
stöðu“ - Breyttist stefna ykkar gagn-
vart þessu ekkert? „Það verður þá ekki 
nema eigendurnir segi okkur að gera 
eitthvað annað.“ - Þú telur þessa niður-
stöðu kærunefndarinnar ekki tilefni til 
að skoða kúltúrinn innan Sorpu? „Við 
leituðum okkar ráðgjafar. Við fengum 
ráðgjöf frá innkaupastofnun Reykja-
víkurborgar. Það er ekki einhver kúltúr 
innanhúss. “ 

UMFJÖLLUN

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com



Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

Yfirhafnir

laxdal.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Skoðið laxdal.is/yfirhafnir

Sumar-
frakkar
í úrvali 

Verð  
23.900 .-

Opið: mán-þri og fim 10-18, 
mið 10-21, fös 11-18 og 
lau og sun 13-16

Gerðubergi 3-5, sími 411 6170,  
gerduberg@borgarbokasafn.is
www.borgarbokaasafn.is 

BORGARBÓKASAFNIÐ
MENNINGARHÚS GERÐUBERGI

Kaffi 111 býður upp á eðal kaffi, kökur, smáré�i og aðrar 
lé�ar veitingar. Í hádeginu er heitur og kjarngóður matur á 
bóðstólum.

Opnunartími Kaffi 111 er alla virka daga frá 8-18 og um 
helgar frá 13–16. 

NÝTT OG GLÆSILEGT 
KAFFIHÚS Í GERÐUBERGI

Í  Gerðubergi er  �ölbrey� 
starfsemi þar sem meðal 
annars er bókasafn, viðamikil 
viðburðadagskrá og sýningar, 
útleiga á fundarsölum og 
félagsstarf.

Verið 
velkomin
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Matar- 
byltingardagur  
Jamie Oliver
Sérfræðingar reikna með því að rúmlega 40% mannkyns verði of feit eða 
þjáist af offitu eftir 15 ár. Þetta er ekki lengur bara vestrænt vandamál því 
offita fer sem faraldur um lönd eins og Brasilíu, Mexíkó, Sameinuðu fursta-
dæmin og miklu víðar. Nú þegar eru um 42 milljónir barna udir fimm ára 
aldri sem eru of feit. Þetta þýðir að á komandi áratugum munu alls kyns 
lífsstílssjúkdómar sem verða gríðarleg byrgði á samfélögum um alla veröld. 

Mannkynið fitnar
Aldrei fyrr hafa fleiri jarðarbúar verið 
of feitir. Raunar eru mun fleiri sem þjást 
af offitu en næringarskorti. Hjartasjúk-
dómar, og annað sem fylgir offitunni, 
verða nú fleiri jarðarbúum að aldurtila 
en nokkurn tíma fyrr í veraldarsöguni. 
Við Íslendingar þekkjum þetta vanda-
mál vel. Við eigun heimsmet í sykur-
neyslu miðað við höfðatöluna frægu. 
Hér eins og annars staðar hefur sykur-
sýki tvö hjá börnum aukist hröðum 
skrefum og svo mætti áfram telja. 

Jamie Oliver segir Nei!
Breski sjónvarpskokkurinn Jamie Oliver 
hefur skorið upp herör gegn offitu barna 
og lélegu fæði þeirra. Eins og margir vita 
hefur hann í mörg ár barist gegn því 
að bresk skólabörn moki í sig ruslfæði 
og sú barátta hefur breiðst út til fleiri 
landa. Í fyrra stóð hann fyrir matar-
byltingadegi um allan heim. Þá voru 
haldnir yfir 10.000 viðburðir í meira 
en 120 löndum. Meira en 9.000 skólar 
tóku þátt í risavöxnu matreiðslunám-
skeiði sem sent var út beint á netinu. 
Þetta er stærsta matreiðslunámskeið 
sem nokkru sinni hefur verið haldið 
samkvæmt heimsmetabók Guinness. 

Matarfræðslu  
inn í skólana
Í ár á að endurtaka leikinn. 15. mars 
verður Matarbyltingardagurinn 2015. 
Á samfélagsmiðlum dreifir fólk tengli 
á sérstaka beiðni frá Jamie Oliver, þes 
efnis að G20 ríkin setji matarmenntun 
inn í námsskrár. Hver sem er getur tekið 
þátt. Það má skrifa undir beiðnina, það 
má elda góðan og hollan mat með fjöl-
skyldunni, standa fyrir hollum matar-
viðburði í hverfinu sínu eða á vinnu-

staðnum. Ef fólk tekur myndir og deilir 
er vonast til að framtakið og dagurinn 
veki athygli og nái eyrum þeirra sem 
leggja línurnar og ráða. 

Íslendingar eru of óhollir
Jafnvel þótt skólamatur á Íslandi sé víða 
góður, þá er það því miður ekki raunin 
alls staðar. Fylgist þú til dæmis vel með 
því hvað barnið þitt fær að borða í skól-
anum frá degi til dags? Að auki erum við 
sykurætur. Við borðum morgunkorn og 
annan pakkamat í óhófi. Nánast allar 
mjólkurvörur sem hér eru á boðstólum 
eru sykraðar. Við Íslendingar erum hins 
vegar í ansi góðri stöðu. Við búum svo 
vel að eiga besta lambakjöt á byggðu 
bóli (samkvæmt blindum prófunum 
matgæðinga) og hvergi er notað minna 
af lyfjum og eiturefnum í landbúnaði en 
hér. Já, og grænmetið okkar er hreinna 
en nánast alls staðar annars staðar í 
heiminum. 

Tökum þátt fyrir börnin
Ef við höfum trú á því að börnin okkar 
eigi skilið að fá fræðslu um mat – hvað 
er hollt og hvað ekki – þá ættum við 
að taka þátt með Jamie Oliver. Hann 
trúir því einlæglega, rétt eins og 
undirritaður, að börn eigi að fá hollan 
og góðan mat. Með réttu mataræði, 
menntun og fræðslu, má draga úr 
heilsufarsvandamálum í framtíðinni. 
Kostnaður samfélagsins af heilbrigð-
iskerfinu verður minni en ella og við 
þurfum ekki að borga eins mikið í 
skatta og annars yrði. Inni á vefsíunni 
www.foodrevolutionday.com má finna 
alls kyns myndbönd, uppskriftir og 
ráð til þeirra sem vilja taka þátt. Við 
Íslendingar ættum að vera með – öll 
sem eitt!
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is



Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 552 4407 • jarnsteypan.is

Á vefsíðu Járnsteypunnar sjást helstu mál á öllum teikningum
af vörum fyrirtækisins. Hönnuðir, verktakar og aðrir sem vilja 
fá teikningar í tölvutæku formi til að nota í hönnunarforritum 
geta fengið þær sendar sem skrár með tölvupósti. 
Sendið okkur línu á jst@hedinn.is til að fá skrárnar sendar.

Þjónusta við hönnuði

Örlítið sýnishorn af þeim 98 vörunúmerum
sem Járnsteypan hefur á boðstólum

Flotkarmur JS 20 Brunnlok JS 21 fyrir flotkarm JS 20 Brunnrist JS 53

Spindilhús með loki
sex gerðir

Kúluristar fjórar gerðir Trjárist Y 600

Niðurfall JS 350Flotniðurfall JS 84 - val um 
tvær gerðir af ristum

Flotkarmur JS 46
 val um lok eða rist
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Týndi hlekkurinn fundinn - rafmagnsreiðhjólið: 

Allt slétt og meðvindur ljúfur
Ég kláraði fyrri helminginn 

á dögunum og bóndinn tók 
uppá því að gefa mér rafmagns-

reiðhjól. Og satt best að segja – alveg 
hrikalega gott og fínt af þeirri gerðinni. 
Auðvitað vissi ég alveg af þessum 
hjólum og hafði prófað þau, en samt. . . 
ég var ekki viss hvort mér þætti það við 
hæfi, hvort ég hefði einhverja ástæðu til 
að tileinka mér svona fínheit. 

Margsinnis hef ég dásamað að-
stæður til hjólreiða í borginni og tel 
hana frábærlega vel til þess fallna að 

vera hjóluð. Þetta sagði ég þrátt fyrir 
mislynd veður og hálsa og hæðir innan 
borgarmarkanna. 

Nú er það bara svo að ég finn ekki 
lengur þessi mislyndu veður og það er 
eins og hæðir bæjarins hafi verið teknar 
burt – allar sem ein, nema þessar sem 
halla niður í móti!! Hver hefði getað 
trúað þessu? Maður er bara úti að hjóla 
og það er enginn mótvindur og allt slétt 
í landslaginu!

Eina sem er, ég má klæða mig aðeins 
betur. Hef jafnvel hjólað í dúnúlpunni 

minni – sem ég gerði aldrei á óraf-
knúnu hjólunum mínum. Þá bjó ég til 
allann minn hita sjálf og þurfti ekki 
dúninn með. 

Í mínum huga er rafmagnshjólið 
týndi hlekkurinn á milli einkabílsins 
og reiðhjólsins. Fyrir hvern þann sem 
hefur áhuga á að fara út úr viðjum 
einkabílsins, langar að hætta í um-
ferðaröngþveitinu en nennir ekki 
svitanum og smá átökum og vill 
njóta þess hvað borgin er stórkostleg 
hjólaborg, þá er rafmagnshjól svarið. 
Þú þarft að hjóla til að koma því áfram 
og ef það verður rafmagnslaust – þá 
hjólarðu bara áfram í aðeins meiri 
rólegheitum. 

Þetta veit á góðan seinni helming. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Aftur á Vesturgötu
Gröndalshús var flutt að Vest-

urgötu 5b á fimmtudaginn. 
Þar hefur verið gerður nýr 

grunnur fyrir húsið. Gröndalshús var 
flutt frá Vesturgötu 16b um miðjan jan-
úar 2010 og var ytra byrði þess endur-
gert úti á Granda. Tekið var mið af upp-
runalegu útliti hússins og byggingarstíl 
við endurgerð þess. Húsið er að mestu 
tilbúið að utanverðu. 

Húsið á sér 130 ára sögu en Benedikt 
Gröndal eignaðist það árið 1888 og bjó 
þar til dauðadags árið 1907. 

Flutningurinn gekk vel að sögn, en 
þetta er nokkurt fyrirtæki eins og ráða 
má af myndinni hér til hliðar frá því 
að húsið var flutt burtu af Vesturgöt-
unni 2010. 

13 kiðlingar
Geitburði er lokið í Fjölskyldu- 

og húsdýragarðinum og alls 
komu 13 kiðlingar í heiminn 

undan 9 huðnum. 
Hafurinn Djákni feðrar alla kiðlin-

ana. Fram að burði var aðeins einn 
hafur í fjárhúsinu í garðinum en nú er 
þar karlpeningurinn í meirihluta þar 
sem í kiðlingahópnum eru 12 hafrar 
en aðeins ein huðna. 

Kiðlingarnir og huðnurnar fengu 
nýlega heimsókn frá fróðleiksfúsum 
nemendum í leikskólunum Heiðar-
borg og Rauðhól. Ekki var annað að sjá 
en að bæði krakkarnir og kiðlingarnir 

hefðu mikið gaman af samverunni, ef 
marka má frásögn á vef Reykjavíkur-
borgar. 

Þar er einnig rætt um væntanlegan 
sauðburð en hann á að hefjast í byrjun 
maí. 

Viðarklæðningin utan á húsinu er nú með fallegum dökkrauðum lit. Húsið 
var oft kallað púltið, Skrínan eða Skattholið vegna byggingarlagsins.

Ævinlega meðvindur og sléttlendi 
en ávallt á rólegri hreyfingu; Einar 
Arnarson er líka alsæll með sitt hjól.

Mynd hjolreidar.is.

leikskólabörn klappa kiðlingunum.



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 
og léttir þrif.

Stigahúsateppi
Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parketKomdu með auglýsinguna og fáðu viðbótarafslátt!



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

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi 
við Löngulínu 28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 
3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum 
íbúðum.

Langalína 28-32
www.bygg.is
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ
Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

ÁSAFL Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

DÆLUR  - sem bjarga málinu ef flæðir

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN
Helga Lilja  
Bergmann
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

75%
afsláttur

Haugur af hulstum fyrir 
iPhone 3G/3GS,4/4S, 5/5S

Lagersala!

á aðeins 990 kr.

Kringlunni

Nú er 
það blátt
Núna er blár apríl, talað fyrir vit-
undarvakningu um einhverfu. Blá 
ljós og blá föt, fjáraflanir, ráðstefnur, 
málþing og fundir um hitt og þetta. 
Stöðvum mismunun gegn ein-
hverfum!

Öll umfjöllunarefnin eru málefni 
sem lúta að lífi sonar mins sem er 
fullorðinn og einhverfur. Atvinna, 
húsnæði, framtíðarhorfur og for-
dómar. Á fundum og málþingum 
tala fræðingar og aðstandendur, en 
er einhver að hlusta?

Sonur minn og aðrir einhverfir 
virðast vera á hliðarlínunni, það er 
verið að fjalla um þau en þau eru ekki 
endilega á staðnum, og ekkert gerist, 
hann fær enga vinnu, hann fær ekki 
húsnæði við hæfi eða þá aðstoð sem 
þarf og framtíðarhorfurnar eru ekki 
beisnar. 

Satt best að segja er mér er nokk 
sama þó að almenningur sé fáfróður 
um einhverfu, það eru kerfin, ríki 
og borg sem skipta máli. „Kerfið“ 
bregst ekki við leikskólakrökkum í 
bláum fötum eða byggingum böð-
uðum bláu ljósi, það erum við sem 
stöndum honum næst sem þurfum 
eftir sem áður að berjast fyrir öllu og 
oft og iðullega  aðeins til að komast að 
því að það er ekkert að fá.  Ég sendi 
umsóknir um atvinnu fyrir hann, 
þeim er ekki svarað, sæki um húsnæði 
með aðstoð, biðtíminn er því  miður 
mörg mörg ár, bið um liðveislu, því 
miður enginn sem vill vinna við það 
núna, panta viðtöl, ýti á eftir tregu og 
seinvirku kerfinu. Hef gert það síðan 
hann var pínu lítill, mun gera það 
þangað til ég verð gömul.

 Á meðan erum við félagskapurinn, 
húsnæðismiðlarar, liðveisla, allt sem 
við getum svo að hann týnist ekki í 
einhæfri veröld sinni.


