
Hafa skal það sem betur sést og heyrist

ormsson.is Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16 Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-15

LágmúLa 8
sími 530 2800

á frábæru verði.

Gerið verðsamanburð

síÐUmúLa 9
sími 530 2900

UE55JU6075 
55”  kr. 199.900.-  
UE65JU6075 
65”  kr. 399.900.-

UE43JU5505
43”  kr.99.900.-

Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð kr. 3390

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Lyf og heilsa; JL húsi, 
Kringlu og Austurveri, Minja, Snyrtivöru- 
búðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver, 
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek, 
Urðarapótek, Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup, 
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Barnastærð f. 3-9 ára kr. 3190

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70
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Fiskur á jólaföstunni

Viðtal við 
Úlfar Eysteinsson 
matreiðslumeistara á  
Þremur Frökkum sem  
unnið hefur merkilegt  
starf við varðveislu  
íslenskra matarhefða.
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Nýr turn við Skúlagötu
ÞG verktakar áforma mikla upp-

byggingu á tveimur reitum sem 
afmarkast af Barónsstíg, Vita-

stíg, Laugavegi og Skúlagötu, en alls 
er gert ráð fyrir 200 íbúðum á þessu 
svæði, auk margvíslegrar þjónustu 
á jarðhæðum húsa. Gamalli byggð 
verður fléttað saman við nýja og út-
búin gönguleið milli Laugavegar og 
Hverfisgötu, ofan við Bjarnarborg. 

Á horni Skúlagötu og Vitatorgs, 
þar sem Kassagerð Reykjavíkur var 
áður, mun rísa íbúðaturn, sem fellur 
vel að þeim turnum sem fyrir hafa 
risið við Skúlagötuna. Áformað er að 
framkvæmdir hefjist í júní 2016 og 
fyrstu íbúðir verði afhentar í ársbyrjun 
2018. T. ark arkítektar eru höfundar 
skipulagsins.

Nethyl 2, Sími: 587 0600, 
www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.

Plastmódel til 
samsettningar 
í miklu úrvali. 

Bíldshöfði 18 - Sími: 587 0600
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur á facebook

FRÁ LESENDUM

Viðtalið í síðasta blaði við 
Gest Ólafsson, arkítekt og 
skipulagsfræðing, vakti 
talsverða athygli. Þetta 
höfðu lesendur að segja:

Guðmundur skrifar:
„Afar fróðlegt viðtal við Gest. Eft-
irfarandi ummæli hans standa upp 
úr að mínu mati: „Lóðaverð hefur 
hækkað um hundruð prósenta á 
umliðnum árum og greiðslur til 
sveitarfélaga nálgast nú um þriðjung 
andvirðis íbúðar. Sveitarfélögin nota 
lóðirnar sem tekjuliði í stað þess að 
sinna grunnþörfum borgaranna.“ 
Þessi orð eiga sérstaklega við það 
sveitarfélag sem hefur verið mest ráð-
andi á húsnæðismarkaðnum á suð-
vesturhorninu undanfarna áratugi, 
þ.e. Reykjavíkurborg, sem hefur því 
allan tímann haft borgarbúa að féþúfu 
í skjóli einokunar á lóðamarkaði.“

Örn sendi okkur línu:
„Gott viðtal við Gest. Ég er sammála 
því að það vanti ákveðna hugsun í 
stefnumótun í borginni. Við erum 
með draumórakenndu framtíðarsýn-
ina um hvernig borgir verði eftir 20 
til 30 ár. Síðan eru það skammtíma-
málin, þau sem eiga að virka í dag og 
fram í næstu viku – viðburðamálin 
og uppákomurnar. Það vantar áætl-
anirnar – skammtíma og langtíma. 
Fara í það sem þarf að gera. Leysa 
vandamálin sem brenna á fólki. Það 
virðist enginn nenna því.

Og eitt í viðbót. Hvernig er hægt 
að fara í niðurskurð upp á 1,8 millj-
arða í borginni og vona að það komi 
ekki til uppsagna? Launakostnaður 
er lang-langstærsti útgjaldaliðurinn 
og ekki verður hægt að lækka samn-
ingsbundin laun. Á að kaupa ódýrari 
sápu – enn einu sinni? Rosalega er 
þetta allt slappt eitthvað. Úrræðaleysi, 
getuleysi, kjarkleysi. Kannski er það 
áhugaleysið sem er alvarlegast.“  

Enn berast okkur bréf 
vegna hraðahindrananna. 

Drífa skrifar:
„Ég er svo óheppin að vera ein af þeim 
sem hef ítrekað þurft að kosta til við-
gerð á bílnum mínum sem má rekja til 

hraðahindrana. Þó fer ég svo hægt yfir 
þessar endalausu hindranir að næsti 
bílstjóri á eftir mér keyrir á stuðarann 
hjá mér af einskærri óþolinmæði! Á 
íbúafundi í Hagaskóla, þegar Vestur-
bæingar mótmæltu hvernig búið var 
að eyðileggja hluta af Hofsvallagötu 
með alskonar blómakerjum, eyjum og 
drasli og teppa þar með eðlilegt flæði, 
þá kom það meira að segja fram hjá 
jeppaeigendum að þessir „koddar“, 
eins og ég kýs að kalla þessar kryppur, 
eyðilegðu dempara og legur í stærri 
bílum hvað þá heldur litlum fólks-
bílum.

Þegar fyrsti „koddinn“ var settur 
á akrein út úr Skerjafirði við enda 
flugbrautar, fyrir allmörgum árum, 
fann ég strax að hann var alltof hár. 
Ég hringdi því í umferðardeild borg-
arinnar og talaði þar við einhvern 
mann sem viðurkenndi að þessi væri 
of hár og yrði bætt úr því, sem var gert 
skömmu síðar. Nú sýnist mér að það 
sama hafi gerst með nýjasta „kodd-
ann“ sem búið er að planta niður við 
norðurenda gamla kirkjugarðsins við 
Suðurgötu. Þarna er 30 km hámarks-
hraði og maður er að keyra upp smá 
halla á götu sem búið er að þrengja 
og gera að einstefnuakstursgötu svo 
þessi hindrun kemur því eins og 
skrattinn úr sauðarleggnum og er 
bæði óþörf og of há. Spurning er hvað 
er til ráða? Væntanlega þarf að bíða 
næstu kosninga og vona að þá komi 
til valda menn sem hafa meiri áhuga 
á greiðari umferð og hraðastýringu 
sem eitthvert vit er í.“

Mikill rekstrar- 
vandi borgarsjóðs
Árshlutareikningur Reykja-

víkurborgar fyrir fyrstu níu 
mánuði ársins var lagður 

fram á dögunum. Þar kemur fram að 
rekstrarniðurstaðan var neikvæð um 
8,5 milljarða króna og stefnir í allt að 
14 milljarða króna halla fyrir allt árið, 
en fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir 
jákvæðri niðurstöðu. 

Halldór Halldórsson, oddviti 

sjálfstæðismanna í borgarstjórn, 
segir meirihlutann hafa nýtt illa tím-
ann til að koma rekstrinum í lag og 
bætir því við að grípa þurfi til víð-
tækra aðgerða til að rétta við rekstur 
Reykjavíkurborgar. Sjálfstæðismenn í 
borgarstjórn gagnrýna að borgarstjóri 
eigi sjálfur að stýra hagræðingarhóp 
sem á að endurmeta hans eigin fjár-
málastjórn. 

Stórkostlegur 
samdráttur
Rannsóknarsetur verslunarinnar 

við Háskólann á Bifröst hefur 
unnið rækilega greiningu á 

stöðu og þróun verslunar og þjón-
ustu í borginni með sérstakri áherslu 
á miðbæ Reykjavíkur. Í skýrslunni 
kemur fram að verslun í miðbænum 
hefur dregist stórkostlega saman frá 
aldamótum. Áætlað er að árið 2013 
hafi hún verið um þriðjungur af því 
sem hún var árið 2000. 

Höfundar benda á leiðir til úrbóta 
sem meðal annars geti falist í því að 
auka fjölbreytni í verslunarmynstri 
miðbæjarins, til dæmis með einni eða 
fleiri verslunarmiðstöðvum. Þá þurfi 

að huga sérstaklega að því hvernig laða 
megi eldri aldurshópa í miðbæinn, en 
neyslukönnun Gallups, sem vísað er til 
í skýrslunni, sýnir að eldra fólk sækir 
síður á Laugaveginn. 

Skýrsluhöfunar velta því upp hvort 
sérstakur gjaldfrjáls miðbæjarstrætis-
vagn geti auðveldað verslun á svæðinu 
og hvort rétt sé að verðlauna og styrkja 
fasteignaeigendur til að fegra hús sín 
og bæta aðgengi fatlaðra og fólks með 
barnavagna. Einnig er nefnt að hentugt 
væri að koma upp kortum í miðbænum 
um hvar einstakar verslanir og þjón-
ustu sé að finna, hvar almenningssal-
erni séu staðsett o.s.frv.

Viðtalið við Gest Ólafsson í síðasta 
tölublaði vakti töluverða athygli.”

Hér má sjá turninn, horft frá Hverfisgötu, rétt ofan við bjarnarborg.

Afstöðumynd sem sýnir fyrirhugaða uppbyggingu. skúlagatan fremst á myndinni, en áformað er að turninn rísi 
á horni Vitastígs og skúlagötu.
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      422 1000      orkusalan@orkusalan.is      orkusalan.is Finndu okkur á Facebook

Orkan er allt í kringum okkur og tekur á sig ýmsar myndir.  

Hún léttir á skammdeginu og stuggar hressilega við myrkrinu. 

Kveiktu á perunni og komdu í hóp ánægðra viðskiptavina okkar. 

Við tryggjum þér stanslaust stuð í allan vetur.   

STUÐ FYRIR
SKAMMDEGIÐ
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Í síðasta tölublaði birtist áhugaverð úttekt Ólafs Kr. Guðmundssonar, 
umferðarsérfræðings og rallýdómara, á hættulegustu gatnamótum borg-
arinnar. Þau gatnamót eiga það öll sammerkt að vera ljósastýrð. Eins og 

Ólafur bendir í grein sinni hentar ekki að notast við ljósastýringu við mikinn 
umferðarþunga, slíkar aðstæður eru beinlínis ávísun á slys.

Borgaryfirvöld í Reykjavík hafa um nokkurt skeið amast við samgöngu-
bótum sem sést hvað best á því að öll ný mislæg gatnamót hafa verið tekin 
út af skipulagi. Þar á meðal eru nokkur hættulegustu gatnamótin, svo sem á 
mótum Grensásvegar og Miklubrautar og Reykjanesbrautar og Bústaðavegar.

Meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur hefur haft það á stefnuskrá sinni að 
þrengja syðri hluta Grensásvegar í þágu umferðaröryggis. Það lýsir allmiklum 
tvískinnungi að vilja beita sér fyrir því máli, en neita að takast á við vandann 
á hættulegustu gatnamótum borgarinnar, þar skammt fyrir norðan.

Á sjó og í flugi hefur náðst undraverður árangur í slysavörnum og stundum 
hafa liðið nokkur ár án þess að banaslys verði á sjó eða í lofti. Þessi árangur 
hefur náðst með samstilltu átaki margra aðila. Við þurfum að innleiða sama 
hugsunarhátt í umferðina og hætta að sætta okkur við slysin. En þá verða 
allir að koma að málum og borgaryfirvöld að láta af andúð sinni á mislægum 
gatnamótum.

Björn Jón Bragason

Andúð á  
mislægum  
gatnamótum

„Snilligáfa fæst eitt prósent 
með hugviti, níutíu og níú 
prósent með líkamlegu 
striti.“

 Thomas Alva Edison, 
 1847–1931,  
bandarískur  

hugvitsmaður.

FORYSTUGREIN

„Það er sorglegt 
þegar femínistar 
beita fyrir sig 
aldursrasisma 
á þann hátt 
sem Þóra Tóm-
asdóttir gerði 
við forseta 
landsins, þegar 
hún sagði að við þyrftum ekki á 
karli á áttræðisaldri að halda til 
að leiða okkur. Gott er að hafa í 
huga að Konrad Adenauer tók við 
völdum 1949 og var þá 73 ára og 
lét af völdum 14 árum síðar, 87 ára, 
eftir að hafa byggt Þýskaland upp 
frá grunni, þegar landið var lagt í 
rúst í heimsstyrjöldinni síðari. Það 
er býsna algengt hjá ungum konum 
að tala gamla karlmenn niður og 
slíkt er nákvæmlega jafn ógeðfellt 
og þegar gamlir karlfauskar tala 
niður til ungra og snjallra kvenna.“

- Guðbjörn Guðbjörnson í pistli 
sínum á Eyjunni, 29. nóvember sl.

„Með innrásinni 
í Úkraínu virtu 
Rússar að vettugi 
alla samninga 
um ríkjaskipan 
i Evrópu, sjálfs-
ákvörðunarrétt  
og friðhelgi landamæra. Til-
gangurinn, eins og með hernað-
arógn við Eystrasaltsríkin, er 
að að spilla öryggis- og varnar-
samvinnu NATO-ríkja og vinna 
að auknum völdum og áhrifum 
Rússlands. Um er að ræða mestu 
ógn frá stríðslokum við öryggi og 
stöðugleika í Evrópu, einkum með 
tilliti til þróunarinnar á Norður-
slóðum.“

- Einar Benediktsson í grein á 
Hringbraut, 28. nóvember sl.

„Í Morgunblað-
inu í dag talar 
Svavar Gestsson 
um nýlega ferð 
sína til Austur-
þýskalands þar 
sem fram fari 
,,Uppgjör án 
miskunar“ en 
lætur þess ógetið að sjálfur hefur 
hans uppgjör átt sér stað án iðr-
unar, svona ekki ósvipað og með 
Icesave samninginn.

Svavar stundaði nám við sérskóla 
fyrir efnilega kommúnista: Institut 
für Gesellschaftswissenschaften 
beim ZK der SED, Í viðtali við DV 
árið 1989 þegar múrinn var fallinn 
lýsti Svavar breytingunni:

„Ég tel að þessi niðurstaða í 
Sovétríkjunum og sérstaklega 
A-Þýskalandi sé sigur sósíalismans 
sem brýtur niður járnrimlana því 
það er ekki hægt að halda honum 
föstum í tukthúsi – hann brýst út.

Borgarastéttin í landinu hefur 
reynt að stimpla marxismann sem 
einhvern afbrigðilegan óþverra og 
það skrifum við auðvitað ekki upp 
á.“

Þó að námið hafi verið veitt af 
æðstu stjórn kommúnistaflokks-
ins, hafa engin skjöl fundist um 
ætlað hlutverk eða störf Svavars 
fyrir flokkinn eða undirstofn-
anir hans eins og hina geðfelldu 
stofnun STASI.“

- Úr pistli Arnars Sigurðssonar 
á Eyjunni, 28. nóvember sl.
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Forsetinn er 
skýrmæltur
Til eru tvær tegundir stjórn-

málamanna: Í fyrsta lagi eru 
til svokallaðir samtryggingar- 

og samræðustjórnmálamenn sem 
vilja helst af öllu ræða við aðra 
stjórnmálamenn t.d. semja um sendi-
herrastöður og vera ávallt til staðar, 
aðallega til að þiggja sín laun. Hinir, 
framkvæmdastjórnmálamennirnir, 
vilja láta að sér kveða, eru tilbúnir til 
að taka af skarið ef dómgreind þeirra 
og samviska býður þeim svo. Síðar-
nefnda tegundin verður alltaf umdeild 
en getur áunnið sér vinsædir vegna 
verka sinna, ekki síst þegar litið er um 
öxl. Forseti Íslands er tvímælalaust í 
síðarnefnda hópnum. Ólíkt samræðu-
stjórnmálamönnunum tjáir hann sig 
fumlaust við erlenda fjölmiðla ef brýna 
nauðsyn ber til að taka málstað Íslands. 
Forsetinn talar kjarnyrta íslensku, sem 
hvorki kallarnir í beitningaskúrunum 
né frystihúsastúlkur eiga erfitt með 
að skilja. Öðru máli gegnir um suma 
fjölmiðla t.d. RUV. 

Ólíkt almenningi er eins og RUV 
viti ekki hvaðan á sig stendur veðrið 
ef forsetinn hefur látið í ljós skoðun 
sína og kallar til álitsgjafa, t.d. einhvern 
Baldur Þórhallsson, sem hefur fyrir 
löngu öðlast frægð fyrir óbeit sína á 
forsetanum (en er minna þekktur sem 
varaþingmaður Samfylkingarinnar). 

Um daginn lét forsetinn almenn 

varúðarorð falla vegna þeirrar ógnar, 
sem nú er byrjuð að teyja sig til ná-
grannaríkja okkar. Það var eins og við 
manninn mælt. Álitsgjafinn mættur í 
settið til að „túlka“ orð forseta Íslands. 
Í fyrsta lagi sagði álitsgjafinn að orð 
forsetans hafi fallið í grýttan jarðveg. 
Og í öðru lagi væri forsetinn að afla sér 
fylgis til að bjóða sig fram aftur, eitt-
hvað sem forsetinn hefur aldrei sagt. 

Álitsgjafinn og viðmælandi hans 
virtust grunlausir um að ummæli 
„sem falla í grýttan jarðveg“ baka 
þeim sem lætur þau falla óvinsældir 
og þessar tvær fullyrðingar fela því í 
sér fullkomna mótsögn. Spurningin 
snýst augljóslega ekki um hvað forset-
inn segir heldur hvernig álitsgjafinn 
er valinn.

Árbær
Ekkert er vitað um Árbæ fyrstu 

aldir Íslandsbyggðar, en bær-
inn virðist snemma hafa kom-

ist í eigu Viðeyjarklausturs. Í elstu 
heimild um bæinn er þess getið að 
Ólöf ríka Loftsdóttir hafi verið stödd 
þar í fylgd ábótans í Viðey. Þetta mun 
hafa verið árið 1464. 

Voveiflegir atburðir áttu sér stað í 
Árbæ árið 1704, sem þá var tvíbýli. 
Annar ábúandinn, ungur maður og 
einhleypur, og kona ábúandans á 
hinum bænum felldu hugi saman. 
Varð það að ráði með þeim að fyr-
irkoma manni hennar. Elskhuginn 
lét til skarar skríða og varð bónda 
að bana við Skötufoss í Elliðaár-
dalnum. Athæfi þeirra komst upp og 

þau dæmd til dauða og tekin af lífi í 
Kópavogi. Hann var hálshöggvinn, 
en henni drekkt. 

Jörðin varð konungseign við siða-
skipti, en seld árið 1838. Síðar eign-
aðist Benedikt Sveinsson yfirdómari 
hluta hennar og sonur hans, Einar 
Benediktsson skáld, að föður sínum 
látnum. Bæjarsjóður keypti jörðina 
árið 1906 vegna fyrirhugaðra vatns-
veituframkvæmda. 

Um 1930 var tekið að láta skika í 
landi Árbæjar til ræktunar, svonefnda 
Árbæjarbletti. Við þessa bletti voru 
gjarnan reist hús og mörg þeirra tekin 
til íbúðar. Um miðjan sjöunda ára-
tuginn fór hverfið loks að byggjast 
skipulega og Árbæjarsöfnuður var 
stofnaður árið 1968. 

Heimild: Bók Páls Líndal, 
Reykjavík. Sögustaður við Sund. 

mislæg gatnamót Grensásvegar og miklubrautar er löngu tímabær fram-
kvæmd.

Höfundur er
Sigurður Þórðarson

ein mögulegra útfærslna á gatnamótum bústaðavegar og reykjanesbrautar.

ekki yrði flókið að koma fyrir mislægum gatnamótum miklubrautar og 
Háaleitisbrautar vegna nokkurs landhalla.
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GEFÐU HLÝJAN
JÓLAPARKA

ARNAR | Parkaúlpa 

Kr. 28.900

ICEWEAR GJAFABRÉF
Frábær jólagjöf sem
fellur aldrei úr gildi!



Fallegar gjafir 
á góðu verði

Safnbúð ÞjóðminjasafnsinsHandklæði frá Svartfugli. 
Stórt 4995 kr. 
Miðstærð 2995 kr. 
Lítið 1495 kr.

Óróar frá Laufabrauðssetrinu
Verð 995 kr. – 1295 kr.

Minnisbók 3.250 kr. 
Safnbúðin

Dimmalimm matar-
sett frá Isafold 
Art and Design. 
Hnífapör 3.500 kr.
Diskur og bolli 6.500 kr.

Eftirgerðir af munum frá Skriðu- 
klaustri, unnir af Inga í Sign.
Lykill 17.900 kr. 
Hnappur 13.900 kr.

Hrafnar frá Flóka og Co. 
Stærri: 10.000 kr.
Minni 8.800 kr.

Sérpakkað rjómasúkkulaði 
með hnetum og rúsínum 695 kr.
Safnbúðin Jólatré 19.900 kr.

Jólapóstkort frá Þjóðminjasafni, 
margar gerðir 150 kr. 

Jólalínan 2015 
frá Heklu
Kerti 1.995 kr. 
Servíettur 995 kr. 
Eldspýtustokkur 695 kr.
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Yfirbyggt göngusvæði
Á Skipulags- arkítekta- og verk-

fræðistofunni í Garðastræti 17 
var útfærð sú hugmynd fyrir nokkrum 
árum að byggja yfir göturýmið milli 
verbúðanna í Reykjavík, þannig að 
hægt væri að vera þar með margvís-
legar uppákomur, sumar sem vetur, en 

verbúðirnar eru orðnir einn fjölsóttasti 
áningastaður ferðamanna í borginni. 

Myndirnar sýna þessa hugmynd, 
en víðar í borginni mætti byggja yfir 
stræti og skapa þannig skemmtileg 
göngusvæði í skjóli fyrir kulda og 
næðingi. 

Fiskbollur 
í lauksósu
Réttur vikunnar frá Úlfari á Þremur 
Frökkum gerist ekki öllu íslenskari. 
Fiskbollur í lauksósu! „Þetta hefur 
sérhver Íslendingur verið alinn upp 
við, alla vega hér á árum áður. Kannski 
hefur það aðeins breyst eftir að pizzur 
og hamborgarar komu til sögunnar,“ 
segir Úlfar.

Hakkið flökin í hakkavél ásamt 
lauknum. Setjið í hrærivélaskál ásamt 
eggjum, salti, pipar, hveiti og kartöflu-
mjöli. Hrærið saman og þynnið með 
mjólkinni. Mótið bollur með skeið og 
steikið á pönnu í 3–4 mínútur á hvorri 
hlið. Borið fram með kartöflum.

500 gr þorksflök, roðlaus og beinlaus

Einn laukur

Tvö egg

2 tsk. salt.

1 tsk. pipar

2 msk. hveiti

2 msk. kartöflumjöl

3–4 dl mjólk

Lauksósa
Einn laukur

1/3 lítri vatn

Kjötkraftur

Sósulitur

Smjörbolla (50 gr hveiti og 50 gr 
smjörlíki).

UPPSKRIFT VIKUNNAR:

Úlfar Eysteinsson

Fjárhagsáætlun 2016
Reksturinn er undirstaða þess 

að borgin geti þjónustað borg-
arbúa. Nýtt þeirra skattfé með 

réttum hætti. Í dag vantar mikið upp á 
að svo sé. Reykjavíkurborg hefur verið 
stýrt af vinstri meirihlutum frá 1994 
til dagsins í dag að undanskildu kjör-
tímabilinu 2006-2010 og reksturinn 
hefur versnað og skuldir aukist, þar af 
um 30% síðustu tvö ár. 

Að kvöldi 1. desember samþykkti 
meirihluti borgarstjórnar, Samfylking, 
Píratar, Vinstri græn og Björt framtíð, 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Sam-
kvæmt henni aukast tekjur A hluta 
um 10% frá útkomuspá ársins 2015 
til áætlunar 2016. Tekjur aukast þar 
meðhlutfallslega meira en þessi hefð-
bundnu rekstrargjöld. 

En það dugir samt ekki til þannig að 
skuldir og skuldbindingar A hluta fara 
úr 64,5 milljörðum kr. í 83,1 milljarð 
kr. eða hækka frá árinu 2014 til 2016, 
standist áætlun, um 30%. 

Og til viðbótar þessum tölum bætist 
áætlaður 250 m. kr. halli vegna breyttra 
verðlagsforsendna fyrir árið 2016. Á 
tveimur árum er þessi skuldaaukning 
25,5 milljónir króna á dag. 

Við yfirferð svona talna ætti auð-
vitað að slá út köldum svita á okkur 
öllum en ekki síst skattgreiðendum, 
borgarbúum sem hafa áttað sig á því 
að ekki er allt með felldu í rekstri 
borgarinnar. Framundan eru miklar 
aðgerðir sem munu reyna á hvort 
meirihluti borgarstjórnar, þessir fjórir 
flokkar, ráða við að snúa rekstrinum 

við með hjálp okkar borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins því vissulega þarf 
meirihlutinn hjálp okkar til að bæta 
reksturinn. Það er löngu orðið ljóst. 
Það versta er að meirihlutanum hefur 
ekki líkað neitt sérstaklega við tillögur 
okkar til þessa um bættan rekstur því 
þær fara sennilega ekki nógu vel saman 
við hugmyndafræðina sem kynnt er 
í samstarfssáttmála meirihlutaflokk-
anna um að borgarrekstur en ekki 
einkarekstur eigi að vera meginreglan. 
Þegar slíkt er meginstefna eru útboð 
og tillögur um að láta reyna á útboð 
í ákveðnum málaflokkum eins og t.d. 
sorphirðu fyrirfram dæmdar úr leik af 
hálfu meirihlutans. Það er ábyrgðar-
laust því við eigum alltaf að leita hag-
kvæmustu leiða við að reka þjónustu 
við borgarbúa. 

Á meðfylgjandi mynd má sjá hvernig 
skuldir borgarsjóðs hafa þróast frá 2002 
og takið eftir árunum 2007-2010 sem 
eru árin sem Sjálfstæðisflokkurinn er 
í meirihluta.

Höfundur er
Halldór Halldórsson,

oddviti sjálfstæðismanna  
í borgarstjórn

Vinningshafi 
í fésbókarleik
Vinningshafinn í fésbókarleik 

okkar hefur verið dreginn 
út. Hin heppna er Laufey Birna 
Tryggvadóttir, sem hlýtur að launum 
Sony Z5 snjallsíma. Hún er hér á 
mynd með Birni Jóni Bragasyni, 
ritstjóra Reykjavíkur vikublaðs. Við 
óskum henni innilega til hamingju. 

Minnkum loftþrýstinginn

Nú er mikil ófærð á höfuðborgarsvæðinu og margir í vandræðum. einfalt ráð 
sem virkar vel er að minnka loftþrýstinginn í dekkjunum (framdekkjum á fram-
drifsbílum, afturdekkjum á afturdrifsbílum) og ekkert mál er að nota lykilinn. 
Flestir fólksbílar eru með ca. 33–38 psi og ekkert mál er að minnka niður í ca. 
20 psi eða jafnvel minna í skamman tíma (láta dekkin dala þónokkuð). Þetta 
munar öllu í snjó og hálku og bíllinn drífur miklu meira. Athugið þó að keyra 
ekki hratt með lítið loft í dekkjunum og pumpa aftur í þegar færð batnar.



Falleg bók sem á að vera til á hverju heimili

Sími 512 7575 • Borgartúni 23 • 105 Reykjavík • heimur@heimur.is • www.heimur.is

llar helstu þjóðsögurnar úr safni Jóns 
Árnasonar er nú loks fáanlegar í fallegri 
bók. Söguhetjurnar mæta ljóslifandi til leiks 
á teikningum Freydísar Kristjánsdóttur.  
Sæmundur fróði, Búkolla, Bakkabræður, 
djákninn á Myrká, Gilitrutt, Galdra-Loftur 
og aðrir gamlir kunningjar bíða þess að 
kynnast nýrri kynslóð.

A



8 5.  Desember 2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Varðveitir 
íslenskar 
matarhefðir
Rætt við Úlfar Eysteinsson á Þremur Frökkum

Óþarft er að kynna Úlfar Eysteinsson matreiðslumeistara á Þremur 
Frökkum, en hann hefur getið sér gott orð fyrir úrvals fiskrétti og 
varðveislu íslenskra matarhefða. Við litum inn á veitingahús Úlfars 
við Baldursgötu að morgni til og þar var undirbúningur í algleymi 
fyrir matseld dagsins, þrátt fyrir að enn væri skuggsælt úti. Við 
settumst inn í borðsalinn og talið barst strax að mat. Mér þótti rétt 
að spyrja Úlfar að því hvort það væri satt að því ljótari sem fiskar 
væru þeim mun betur brögðuðust þeir. 

„Já, þetta er haft eftir mér. Ljótu fisk-
unum var oftar en ekki sparkað út-
byrðis hér áður fyrr. Þannig fór fyrir 
skötuselnum sem dæmi. Þegar Hótel 
Saga opnaði árið 1963 þá var stundum 
notaður skötuselur ef ekki fékkst humar 
og skötuselurinn þá skorinn í strimla.“ 

Hjá Þorvaldi í Síld & fisk
- Þú starfaðir á þeim tíma hjá Þorvaldi 
heitnum Guðmundssyni í Síld & fisk, 
hvernig kunnirðu við þig þar? 

„Þorvaldur var frábær. Hann er einn 
merkasti veitingamaður sem við höfum 
átt. Þorvaldur opnaði Hótel Sögu, Lídó, 
Hótel Loftleiðir, Hótel Holt og fleiri 
staði og svo rak hann verslunina Síld & 
fisk. Honum var ekkert heilagt, fylgdist 
vel með öllu og sagði gjarnan: „Taka 
betur af beinunum!“ Hann var rosa-
lega afkastamikill, fremstur í flokki í 
alls kyns félagsstarfi fyrir iðnrekendur 
og Verslunarráðið og líka í hringiðu 
listarinnar. Þeir Kjarval voru vinir og 
Þorvaldur hélt honum gangandi um 
tíma. Ég var „einkabílstjóri“ hans á 
Peugeot R-909 og þá var komið við 
hjá listamönnum. Svínakjötið úr hans 
búi var líka það besta. Ég fann það 
þegar ég vann uppi á Keflavíkurflug-
velli þegar við fengum svínakjötið frá 
Þorbirni í Borg, en hann keypti það 
frá bændum héðan og þaðan og það 
var stundum fiskimjölslykt af því. 
Svínakjötið frá Þorvaldi var aftur á 
móti fyrsta flokks. Þorvaldur var líka 
með toppmenn í vinnu hjá sér og hann 
framkvæmdi hlutina – þeir voru ekki 
„settir í nefnd“.“

Fyrsti salatbarinn í Evrópu
- Þú opnaðir síðar Pottinn & pönnuna? 

„Jú, og þar vorum við með fyrsta 
salatbarinn í Evrópu og elduðum um 
200 lambalæri í viku hverri. Eftir rúmt 
ár var mér skipað að taka hryggina 
með, ella yrði mér ekki selt meira. Um 
líkt leyti sá ég í blöðunum að verið var 
að urða mikið magn af lambahryggjum 
og ég hugsaði með mér: Nei, nú sleppi 
ég bara kjöteldun.“

Úlfar sneri sér að mestu leyti að 
fisknum við svo búið, en hann hefur 
líka boðið upp á ýmsa fágæta rétti, svo 
sem selkjöt. 

„Við Eggert feldskeri spilum doldið 
saman í þessu. Þeir sem kaupa sel-
skinnskápur hjá honum spyrja gjarnan 
hvað varð um kjötið og þá bendir hann 
fólki á að koma til mín.“

Selur og hvalur
- Hvernig er selurinn verkaður? 

„Hreyfarnir eru sviðnir og hausinn 
líka, en ég nota hann í sultu. Sultan er 
síðan lögð í mysu. Súrsun er hvergi 
lengur viðhöfð í heiminum nema hér 
á landi, en við urðum háð súrsuninni 
þegar landið varð saltlaust. Erlendis 
höfðu menn hvítvín og edik, en við 
höfðum bara mysuna.“

Úlfar hefur líka boðið upp á súrsað 
hvalrengi og kjöt af langreyði, en hann 
bauð upp á hvalkjöt allan tímann sem 
veiðarnar lágu niðri. 

„Árið 1989 þegar hvalveiðibannið 
tók gildi spurði ég Kristján Loftsson 
hvort ég gæti hamstrað hval fyrir eina 
milljón. „Þú átt enga milljón,“ svar-

aði hann, en við gerðum með okkur 
heiðursmannasamkomulag þess 
efnis að hann seldi engum nema mér. 
Kjötið var geymt í frysti tvíglasserað 
og vakúmpakkað og ég var með það á 
boðstólum allan tímann sem bannið 
stóð yfir, eða í 17 ár.“
- En hvernig tóku hvalfriðunarmenn 
þessu? 
„Í öll þessi ár hefur það aðeins tvisvar 
sinnum gerst að gestir hafa gengið út 
af staðnum hjá mér. Hvalafriðunar-
menn eru ekki að agnúast út í kjötið. 
Fyrir rúmu ári síðan þá var haldin ráð-
stefna sjávarlíffræðinga hérna. Þeim 
var boðið í veislu þar sem ég bauð þeim 
meðal annars upp á hval. Margir gest-
anna komu aftur og aftur að fá sér á 
diskinn og töluðu um að þetta væri 
eins og sælgæti.“

Skatan
- Þú býður upp á skötu nú í jóla-
mánuðinum, en hún er margs konar, 
ekki satt? 

„Jú, það er hægt að vera með þrjár 
týpur, litlu tindaskötuna, náskötu og þá 
stóru. Og svo er hún mismikið kæst. 
Vestfirðingar tóku smærri skötuna 
og þurrkuðu hana, en fyrir vestan var 

meira af tindabikkju. Með skötunni 
hefur löngum verið étinn hnoðmör 
sem mildar bragðið. Innmör var venju-
lega geymdur í þrjár til fimm vikur í 
úthúsi. Síðan var gerð gerð úr honum 
kaka og menn settu fangamarkið sitt á 
hana. Þegar við gerum skötustöppuna 
þá sjóðum við tindabikkju og hrærum 
hana upp ásamt hnoðmör, en ekki 
beint yfir eldi heldur alltaf í vatnsbaði. 
Þetta er þeytt vel saman og saltað.“
- Er ekki hætt við að ýmsar matar-
hefðir séu að hverfa úr eldhúsum 
landsmanna? 

„Siginn grásleppa og söltuð er alveg 
að hverfa. Ég er í félagsskap sem heitir 
Grásleppufélag Íslands. Við erum um 
30 til 40 talsins og komum saman einu 
sinni á ári 30. apríl klukkan tíu um 
kvöldið og snæðum grásleppu og aðra 
sjávarrétti fram á nótt, enda frídagur 
daginn eftir.“ 

Uxabringur, labskás  
og lúðurafabelti
„Hellingur af réttum er að hverfa, til 
dæmis uxabringur með káljafningi. 
Í gamla daga var líka búinn til lab-
skás úr afgöngum af saltkjöti, sem var 
soðið með lárviðarlaufi, þar til það 

varð eins og mús. Þetta var borðað 
með harðsoðnu eggi og rúgbrauði, 
orkuríkur matur. Ég er núna að verka 
grísakinnar. Þær hafa venjulega bara 
farið í refafóður, en ég ætla að prófa 
að moðsteikja þær. 

Áttræð kona sagði mér þegar ég 
var um tvítugt að hún hefði sem ung 
kona vestur á fjörðum fengið visin 
lúðurafabelti á jólum. Þetta voru 
lengjur sem hengdar voru upp, ekki 
þurrkaðar heldur visnar, og urðu þá 
fagurrauðar. Ég hef prófað þetta, sýð 
lúðurafabeltin í korter og ber þau fram 
með grænum baunum og kartöflum 
í mjólkurjafningi. Þetta er nærri því 
að vera jafngott og vont. Ég lét vin-
konur mínar á Þjóðminjasafninu vita 
af þessum rétti, en hann var ekki til 
skráður þar í bókum.“

Þar með var heimildum um þann 
rétt bjargað frá því að lenda í glatkist-
unni. Þegar við kvöddum Úlfar var 
matarangan farin að berast úr eld-
húsinu og þess skammt að bíða að 
gestirnir birtust í hádegismatinn, en 
sem betur fer kunna margir enn vel 
að meta íslenskar matarhefðir sem eru 
snar þáttur í íslenskri menningu. 

- BJB

VIÐTAL

www.utivist.is

Ferðaáætlun Útivistar 2016 kemur út 10. desember

Úlfar hefur um árabil rekið veitinga-
húsið Þrjá Frakka.

Úlfar segir Þorvald Guðmundsson 
einn merkasta veitingamann sem 
við höfum átt.



Verð miðast við 4 dekk

28 mm bjálki / Einföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA

V
H
/1
5-
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-2

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
20% afsláttur

 líka af öðrum
garðhúsum sem til eru 

á lager

Á GARÐHÚSUM
Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

  Tilboðin gilda til 15. desember

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Verð nú kr. 215.900

Verð áður kr. 269.900

GARÐHÚS 9,7 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 9,7 m²

Verð nú kr. 239.900

Verð áður kr. 299.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð nú kr. 234.900 - áður kr. 299.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

Verð nú kr. 135.900 - áður kr. 169.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,4 m²

Verð nú kr. 149.900 - áður kr. 189.900
VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,7 m²

www.volundarhus.is

VERÐTILBOÐ
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BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Álftanes hluti af Vesturbæ Reykjavíkur? 
Hugmyndir um Skerjabraut

Kerfi stofnbrauta er alltaf grunnur skipulags og áður en hverfi eru skipulögð 
þarf að gera ráð fyrir því hvar helstu stofnbrautir eiga að liggja. Stofn-
brautirnar má hugsa sér eins og slagæðar í blóðrásarkerfi, ef við líkjum 
borginni við mannslíkamann. 

Hlíðarfótur og  
Öskjuhlíðargöng
Ýmsar ókláraðar vegtengingar hafa 
verið inni á skipulagi Reykjavíkur í 
áratugi. Framkvæmdir sem taldar hafa 
verið nauðsynlegar, en ekki enn verið 
ráðist í. Nefna má sem dæmi Foss-
vogsbraut, sem nú hefur verið hætt 
við, og Hlíðarfót sunnan Öskjuhlíðar. 
Ljóst er að hraðbraut um Nauthólsvík 
og nálægt útivistarsvæði yrði lögð í 
óþökk flestra borgarbúa og því hefur 
um nokkurt skeið verið gert ráð fyrir 
göngum í gegnum Öskjuhlíðina, en 
þau hafa verið talin ófrávíkjanleg 
forsenda þess að framtíðaruppbygging 
Landspítans geti orðið við Hringbraut. 

Í núgildandi aðalskipulagi er enn 
gert ráð þessum göngum en sú ganga-
gerð yrði afar kostnaðarsömu og flókin 
í framkvæmd. Til að mynda er erfitt að 

sjá fyrir sér hvernig hin nýja hraðbraut 
undir Öskjuhlíðina ætti að tengjast 
inn á Hafnarfjarðarveg. Það yrði þá 
að gera ráð fyrir flóknum mislægum 
gatnamótum innst í Fossvogi. Þrátt 
fyrir mjög augljósa annmarka á þessari 
hugmynd er hún á nýju skipulagi sem 
borgarstjórnarmeirihlutinn hefur 
samþykkt. Þá eru Kringlumýrarbraut 
og Miklubraut fyrir löngu sprungnar 
og lítill vilji til að bæta umferðarflæði 
þar. 

Hrepparígur  
hamlar heildarsýn
Fyrir fjörutíu árum unnu þeir Gestur 
Ólafsson, arkítekt og skipulags-
fræðingur, og Þorsteinn Þorsteinsson 
umferðarverkfræðingur á Skipulags-
stofu höfuðborgarsvæðisins, en Gestur 
stýrði þeirri stofnun. Því miður hafa 

sveitarfélögin á Stór-Reykjavíkur-
svæðinu ekki fylgt eftir þeirri metn-
aðarfullu vinnu sem þar var unnin, en 
hrepparígur hefur hamlað samhæfðu 
skipulagi svæðisins um langt árabil. 
Meðal þess sem Skipulagsstofan vann 

að var heildarumferðarskipulag höf-
uðborgarsvæðisins til framtíðar. Lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur liggur frá 
austri til vesturs, en þeir Gestur og Þor-
steinn vildu fremur horfa til norður-
-suðurs, þvert á lögsagnarumdæmin. 

Framtíðarsýn Raavad
Hverfum nú enn lengra aftur í 
 tímann. Alfred Raavad var danskur 
arkí tekt, hálfbróðir Thors Jensen, og 
kom hingað til lands árið 1909. Hann 
skrifaði nokkuð í blöð í kjölfarið um 
framtíðarskipulag Reykjavíkur. Að 
hans hyggju ætti borgin að byggjast 
og þéttast milli hinna fornu bæja, 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Hann 
sá fyrir sér framtíðarmiðbæ á Öskju-
hlíð, eins konar Akropolis. Því miður 
varð þessi stefna ekki ofan á og svæð-
inu var skipt niður á fleiri hreppsfélög. 
Skipulagsstofa höfuðborgarsvæðisins 
vann í anda Raavad og þar varð til 
metnaðarfull hugmynd um brú yfir 
Skerjafjörð, sem tengja myndi saman 
hin stóru íbúðahverfi í Hafnarfirði 
og Garðabæ við atvinnusvæðin í 
Reykjavík. 

Lágreist brú
Skerjafjörður liggur sunnan Sel-
tjarnarness og norðan Álftaness. Eins 
og sjá má á meðfylgjandi sjókorti eru 
afar miklar grynningar úti fyrir landi 
og er talið að við landnám hafi fjörður-
inn verið mun þrengri og stór eyja úti 
á firðinum, þar sem nú eru Löngusker. 
Raunar eru grynningar hér svo miklar 
að Björn Kristinsson, fyrrverandi verk-
fræðiprófessor, hefur sett fram hug-
myndir um að þurrka upp fjörðinn. 
Inn eftir firðinum gengur djúpur áll og 
þar liggur innsiglingin í Kópavogshöfn. 

Möguleg brú yfir Skerjafjörð yrði 
að langstærstum hluta á uppfyllingum 
og telja má að hentugasta legan sé í 
framhaldi af Suðurgötu út á Löngusker 
og þaðan stystu leið yfir á Álftanes. 
Tryggja yrði rennsli undir brúna á 
köflum svo lífríki fjarðarins biði ekki 
skaða af framkvæmdinni. Þar sem 
fjörðurinn er dýpstur mætti hugsa sér 
vindubrú svo hafskip geti áfram siglt 
inn í Kópavogshöfn. 

Brú á þessum slóðum yrði öll lág-
reist, ekki ósvipuð ýmsum brúm hér 
við land, sem eru að stórum hluta á 

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

Álftanes er óbyggt að stærstum hluta.  Ljósm. Björn Jón Bragason.

skipulagshugmynd Alfreds raavad gerði ráð fyrir því að byggðin teygði 
sig milli reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Athyglisvert er að hann sá fyrir sér 
íbúðabyggð úti í engey og Viðey.
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uppfyllingum. Kostnaður yrði alltaf 
miklu minni en til að mynda við 
mögulega hábrú yfir Kleppsvík, sem 
hefur verið hugsuð sem fyrsti áfangi 
Sundabrautar. 

Umferðin út fyrir byggð
Líklega yrði best að tengja Skerja-
braut með einhverjum hætti beint við 
Njarðargötu og síðan inn á Hringbraut, 
en þá yrði væntanlega til að fara undir 
austur-vestur flugbrautina í stokk. 

Með vegtengingu yfir Skerjafjörð 
væri stór hluti umferðar á þessu svæði 
tekin út fyrir byggð, en mikil mengun 
og ónæði hlýst af umferðarþunga í 
Hlíðunum. 

Garðbæingar og Hafnfirðingar yrðu 
mun skemur á leiðinni til Reykjavíkur, 

en brautin lendir í næsta nágrenni við 
stærstu vinnustaði landsins, Háskól-
ana tvo, Landspítalann, stjórnsýsluna, 
flugvöllinn, auk margs konar verslunar 
og þjónustu. Þar með mætti styrkja 
þá miklu fjárfestingu sem liggur í 
mannvirkjum á þessu svæði og vinna 
gegn þeirri þróun að þjónusta dreifist 
sífellt meira um höfuðborgarsvæðið, 
með þeim afleiðingum að reisa þarf 
sífellt nýjar vegtengingar, vegalengdir 
lengjast, þar með mengun og rekstur 
almenningssamgangna verður ómögu-
legur. 

Vesturbær Reykjavíkur  
og Garðabæjar
Álftanes er að stærstum hluta óbyggt 
land. Með sameiningu Garðabæjar og 

Sveitarfélagsins Álftaness varð byggða-
kjarninn á Álftanesi að Vesturbæ 
Garðabæjar. En hann gæti líka orðið 
svo gott sem Vesturbær Reykjavíkur. 
Með vegtengingu yfir Skerjafjörð yrði 
akstur milli íbúðahverfa á Álftanesi 
og miðbæjar Reykjavíkur ekki lengri 
en fyrir íbúa Smáíbúðahverfisins að 
skjótast niður í bæ. 

Flugvöllurinn getur áfram verið í 
Vatnsmýri, en stuðla mætti að þéttingu 
byggðar í staðinn á Álftanesi. Varpa 
má fram þeirri hugmynd að Reykja-
víkurborg gefi Garðbæingum það 
skipulag sem unnið hefur verið fyrir 
Vatnsmýrarsvæðið og það þétta íbúða-
hverfi verði í staðinn reist á Álftanesi 
með forsetabústaðinn sem glæsilegan 
miðpunkt.

BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Björn Jón Bragason

Hverfið sem áformað hefur verið að reisa í Vatnsmýri gæti allt eins litið ljós á Álftanesi. Mynd. ASK arkítektar.

skerjabraut yrði að stærstum hluta lögð á uppfyllingu.

miklar grynningar eru á þessu svæði, en inn eftir skerjafirði liggur þó djúpur áll.



Jólatilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565
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www.isfell.is
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Stækkar hjarta þitt 
á þessum árstíma?
Fyrir jólin þegar allir keppast við 
að gera allt „fullkomið“ fyrir há-
tíðina gleymist stundum að næra 
hjartað. Það er dyggð að vera þakk-
látur. Kvart og kvein skilar aldrei 
neinu og sama hversu bágt manni 
finnst maður eiga þá er alltaf ein-
hver einhvers staðar sem á meira 
bágt en maður sjálfur. Og samt 
 leyfir maður sér stundum að kvarta 
yfir hlutum sem skipta engu máli – 
nákvæmlega engu máli þegar upp 
er staðið!

Tími kærleikans
Jólin eru svo sannarlega tími kærleik-
ans og margt er hægt að gera til að 
rækta hann. Með því að gera öðrum 
gott gerir maður um leið sjálfum sér 
gott. Það er nú bara þannig að hjartað 
stækkar hjá sumum á þessum árstíma. 
Og um það snúast einmitt jólin, að fá 
hjartað til að stækka og kærleikann til 
að blómstra. Kærleika má sýna á ýmsa 
vegu og málið er að oft þarf ekki mikið 
til. Sumir geta gefið af sér fjárhagslega, 
aðrir geta gefið af tíma sínum og enn 
aðrir veitt andlegan stuðning. Allt 
skiptir þetta jafnmiklu máli.

Hér eru 25 atriði sem eru vel til þess 
fallin að hjálpa og gleðja einhvern nú 
fyrir jólin – og um leið til að næra eigið 
hjarta 
 1. Veittu eldri einstaklingum samfé-

lagsins athygli og aðstoð við jóla-
undirbúninginn

 2. Brostu vingjarnlega til allra þeirra 
sem hlaupa um úttaugaðir fyrir 
jólin – mundu að eitt bros getur 
dimmu í dagsljós breytt.

 3. Fylltu aukapoka í matvörubúðinni 
til að gefa einhverjum sem á þarf 
að halda.
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KOKTEILL.IS

Jóna Ósk Pétursdóttir

jona@kokteill.is

Laugavegur 31
Verslunarhús Marteins Einars-

sonar á Laugavegi 31 þykir eitt 
hið glæsilegast í bænum, en það var 
reist af miklum stórhug og framsýni á 
árunum 1928–30. Raunar sagði einn 
bankastjóri á þessum tíma við Martein 
að hann hefði ekki hug á að lána til 
bygginga verslunarhúsnæðis „uppi í 
sveit“. 

Marteinn Einarsson fæddist 1890 
að Grímslæk í Ölfusi. Hann fluttist 
til Reykjavíkur árið 1908 og vann við 
verslun afa síns í fjögur ár, en stofn-
aði sína eigin verslun að Laugavegi 
44 árið 1912 og verslaði Marteinn þar 
með matvörur og ýmiss konar vefn-
aðarvöru. 

Hann rak verslun sína þar til ársins 
1918, en þá keypti hann húseignina 
Laugaveg 29 og flutti verslunina 
þangað, en hætti að selja matvöru. 
Helgi Jónsson gekk þá í félag með 
honum og bar verslunin æ síðan 
nafnið Marteinn Einarsson & Co. 
Loks keypti hann brunarústir á horni 
Laugavegar og Vatnsstígs og byggði 
stórhýsi það, sem þar stendur enn. Í 
versluninni að Laugavegi 31 verslaði 
Marteinn jafnt með vefnaðarvöru sem 
tilbúinn fatnað, hvort heldur sem var 
á konur eða karla. 

Marteinn var tvíkvæntur. Hinn 3. 
október 1914 kvæntist hann Guð-
rúnu Magnúsdóttur Móberg, bónda 
að Arnarfelli, og átti með henni einn 
son, Gunnar. Konu sína missti hann 
árið 1922. Marteinn kvæntist öðru 
sinni árið 1925 Charlotte Kokert, frá 
Potsdam. Þau slitu samvistum. Með 
seinni konu sinni eignaðist Marteinn 
þrjú börn, Eberhardt, Karen og Mart-
ein. Marteinn litli dó af slysförum á 
unga aldri. 

Marteinn Einarsson lést árið 1958. 
Eberhardt sonur hans tók við rekstri 
verslunarinnar ásamt bróður sínum 

Gunnari og ráku þeir verslunina í 
nokkur ár. Eberhardt tók ljósmyndina 
sem hér birtist. 

Það sem helst þótti einkenna Mart-
ein var dugnaður hans og hjálpsemi. 
Hann þótti sérlega áreiðanlegur í 
öllum viðskiptum. Allir skyldu fá sitt, 
engan mátti pretta. Sem yfirmaður var 
Marteinn afar vel látinn, enda störf-
uðu sumir verslunarmenn hjá honum 
í áratugi. 

Frá árinu 1971 var Alþýðubankinn 
með höfuðstöðvar sínar í húsinu, en 
undanfarna tvo áratugi hefur Biskups-
stofa verið staðsett þar.

 4. Heimsæktu ömmu, afa, langömmu, 
langafa, langalangömmu, langa-
langafa og ...

 5. Sýndu öllum sjálfsagða kurteisi og 
velvilja.

 6. Settu pakka undir jólatréð í Smára-
lind eða Kringlunni.

 7. Leyfðu þeim sem er með einn (tvo 
eða þrjá ...) hluti að fara fram fyrir 
þig í röðinni í matvörubúðinni.

 8. Gefðu af tíma þínum til Mæðra-
styrksnefndar, Fjölskylduhjálpar 
Íslands eða Hjálparstofnunar kirkj-
unnar – sem allar eru með matar-
úthlutanir fyrir jólin.

 9. Kíktu í fataskápana og athugaðu 
hvort þar leynist ekki eitthvað sem 
þú notar aldrei en einhver annar 
gæti vel nýtt sér.

 10. Gefðu þér raunverulega tíma til 
að hlusta á einhvern sem þarfnast 
þess að tala.

 11.  Haltu hurðinni fyrir náungann.
 12. Gefðu „séns“ í umferðinni og 

hleyptu öðrum bílum inn í.
 13. Knúsaðu, knúsaðu, knúsaðu og …
 14. Gefðu einhverjum eftir bílastæðið 

þitt og finndu þér annað stæði.
 15. Segðu einhverjum (eða öllum) 

hvað þér þykir vænt um hann.

 16. Gefðu blóð í Blóðbankann.
 17. Heimsæktu einhvern sem þú 

veist að er einmana, eða bjóddu 
honum/henni heim.

 18. Hrósaðu og sláðu fólki gullhamra 
– en það verður samt að koma frá 
hjartanu.

 19. Hlúðu að þeim sem er veikur.
 20. Gefðu fjármuni til hjálparsamtaka 

sem styðja við þá sem minna mega 
sín.

 21. Bakaðu smákökur og/eða köku 
fyrir einhvern sem ekki er fær um 
það.

 22. Kauptu gjafakortin „Gjöf sem 
gefur“ hjá Hjálparstofnun kirkj-
unnar.

 23. Þakkaðu afgreiðslufólki, sem 
veitir þér góða þjónustu, fyrir með 
bros á vör og láttu vita að þú sért 
ánægð/ur með þjónustuna.

 24. Sýndu þakklæti þegar einhver 
sýnir þér velvilja.

 25. Og þótt þú hafir átt erfiðan dag 
reyndu samt að vera vingjarnlegur 
og brosa því það er algjör óþarfi 
að láta öðrum líða illa líka. Og 
mundu að það er alltaf einhver 
einhvers staðar sem á meira bágt 
en þú.

HÚSIN Í BÆNUM

Verslunarhúsið við Laugavegi 31 þykir eitt hið fallegasta í bænum. Þar hefur 
biskupsstofa nú aðsetur.



GÆÐI•ÞEKKING•ÞJÓNUSTA
Góð þjónusta 
í yfir 60 ár
Gæðahreinsun   þvottahús   Dúkaleiga
fyrirtækjaþjónusta   sækjum & sendum

Efnalaugin Björg  Háaleitisbraut 58-60, 108 reykjavík  sími: 553-1380 

 

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu  
 Eir er með 200 öryggisíbúðir á þrem stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Eirarhús og Eirborgir í Grafarvogi 
Reykjavík og Eirhamrar í Mosfellsbæ. Flestar íbúðirnar 
eru tveggja og þriggja herbergja 67—90 m2 að stærð. 

Kynnið ykkur á vef Eirar: www.eir.is undir öryggisíbúðir, 
m.a. staðsetningu, teikningar og hvort íbúðir séu á 
lausu ásamt því að senda fyrirspurnir. 

Einnig er hægt að hringja í  522 5700 á virkum dögum 
milli 8 og 16 til af afla nánari upplýsinga. 

Eirborgir 
Fróðengi 1—11 
112 Reykjavík 

Eirhamrar 
Hlaðhamrar 2 
270 Mosfellsbæ 

Eirarhús 
Hlíðarhúsum 3—5 
112 Reykjavík 

Markmið! 

 Auðvelda fólki að búa á eigin heimili sem lengst 
með faglegri aðkomu og öryggisvöktun allan 
sólarhringinn. 

 Að styðja og hvetja íbúa til sjálfshjálpar og virkni í 
daglegu lífi. 

 Veita ráðleggingar og aðstoð varðandi heilbrigði og 
forvarnir ásamt samþættingu þjónustu í samræmi 
við þarfir og rétt viðkomandi. 
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is
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MENNING

Jólafönn í Fella- og Hólakirkju
Þriðjudagskvöldið 8. desember 

nk. mun hljómsveitin Swing 
kompaníið halda jólatónleika undir 
nafninu Jólafönn í Fella og Hóla-
kirkju. Auk þeirra koma fram kirkju- 
og barnakór Fella- og Hólakirkju og 
kór Fjölbrautarskólans í Breiðholti. 
Tónleikarnir eru liður í tónleikaferða-
lagi hljómsveitarinnar vítt og breitt 
um landið þar sem hún leikur í 
kirkjum með kórum frá hverjum stað. 
Á dagskránni eru ýmis jólalög í fjöl-

breyttum útsetningum og ættu flestir 
að finna þar eitthvað við sitt hæfi. 

Swing kompaníið skipa þau Greta 
Salóme, fiðluleikari og söngkona, 
Unnur Birna Björnsdóttir, fiðluleik-
ari og söngkona, Lilja Björk Run-
ólfsdótir söngkona, Gunnar Hilm-
arsson gítarleikari, Leifur Gunnarsson 
bassa leikari og Óskar Þormarsson 
trommuleikari. Miðaverð eru 3.500 
kr og hefjast tónleikarnir kl 20:30. 
Miða má nálgast á Tix.is. 

Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju
Mótettukór Hallgrímskirkju hefur 

í rúm þrjátíu ár glatt Íslendinga 
á jólum og skipa jólatónleikar kórsins 
veglegan sess í jólahaldi í Reykjavík. 
Í ár heldur kórinn þrenna tónleika 
á aðventunni þar sem hinn hreini 
kórsöngur, skreyttur orgelleik og 

málmblæstri, verður í sviðsljósinu. Á 
efnisskránni er hátíðleg aðventu- og 
jólatónlist þar sem ofnir eru saman 
þýskir barokksálmar og sjaldheyrðir 
enskir jólasöngvar frá 20. öld. Auk 
þess verður fluttur fjöldinn allur 
af þekktum jólasálmum og nýlegri 

verkum. Í vændum er hátíðleg stund 
á aðventunni í fagurlega skreyttri 
kirkjunni. Tónleikarnir verða þrennir, 
í dag laugardaginn 5. desember kl. 17, á 
morgun, sunnudag kl. 17, og á þriðju-
daginn, 8. desember kl. 20. Stjórnandi 
er Hörður Áskelsson. 

Aðventustund í Seljakirkju
Annað kvöld, sunnudaginn 6. 

desember, verður efnt til sam-
verustundar í Seljakirkju. Ragnheiður 
Gröndal syngur ljúfar jólaperlur við 
undirleik þekktra tónlistarmanna. Sr. 

Ólafur Jóhann Borgþórsson sóknar-
prestur mun flytja hugvekju með léttu 
yfirbragði. Stundin hefst klukkan 
20:00. Enginn aðgangseyrir og allir 
velkomnir.

Söngfjelagið 
í Langholts-
kirkju
Árlegir jólatónleikar Söngfjelagsins 

undir stjórn Hilmars Arnar Agn-
arssonar hafa notið mikilla vinsælda. 
Á þessum jólum er þemað keltnesk og 
írsk jólatónlist, í bland við þá íslensku 
í flutningi Söngfjelagsins og hljóm-
sveitar, sem leikur á keltnesk hljóðfæri. 
Gestir tónleikanna verða sönghópurinn 
Vox Populi, írsku söngkonurnar Regina 
Mcdonald og Blath Conroy Murphy úr 
írska sönghópnum Anúna ásamt Björgu 
Þórhallsdóttur sópransöngkonu. 

Eins og hefð er fyrir frumflytur Söng-
fjelagið nýtt jólalag á tónleikunum og 
að þessu sinni er það kórfélaginn Hjör-
leifur Hjartarson sem á jólalag Söng-
fjelagsins. Tónleikarnir eru haldnir 
sunnudaginn 6. desember kl. 16 og 20 
í Langholtskirkju. Miðasala á Tix.is.

swing kompaníið kemur fram á tónleikum í Fella- og Hólakirkju.

ragnheiður Gröndal.



Góða veislu
       gjöra skal

Jólagjafir fyrir sælkera

kaffitar.is

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is



FYRSTA SUHD sjónvarpið 
kemur frá Samsung

Myndin er 2.5 sinnum bjartari 
en í venjulegum sjónvörpum

Quantum litatæknin 
gefur 64 sinnum fleiri liti en 
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar 
línur af SUHD sjónvörpum 

frá 55“ til 78“

1   2.5 64 88

Þessa liti, þessa birtu
og þessa dýpt 

í sjónvarpstæki
Allt kemur þetta með nýju SUHD línunni frá Samsung. 

Þú verður að horfa til að upplifa þetta í Samsung  sjónvarpinu þínu.

Þú hefur aldrei séð þetta áður!

UE55JS9005

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

SÍÐUMúlA 9 · SÍMi 530 2900lágMúlA 8 · SÍMi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Samsung Tab A 
9,7” , WiFi, T550

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 54.900,-

fylgir kaupunum.

55”
Verð kr. 419.900,-

Samsung Tab S2
9,7” , WiFi, T810

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 93.900,-

fylgir kaupunum.

65”
Verð kr. 740.000,-

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is
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BAKSÍÐAN
Jón Ragnar 

Ríkharðsson 
sjómaður

VI
KU

BL
AÐREYKJAVÍK

Alla laugardaga

Auglýsingasíminn er 
578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

Æstir bókstafstrúarmenn 
með sjónarhorn vagnhesta 
riðjast fram á ritvöllinn og 

hertaka umræðuna í þeirri fullvissu 
að heimsku þeirra sé öllum nauðsyn-
legt að tileinka sér. Sennilega hæpið að 
kalla þá „bókstafstrúarmenn“ – gæti 
verið villandi – en þeir hafa tröllatrú 
á þessum örfáu bókstöfum sem þeir 
lesa – fyrirsögnum netmiðla og blaða. 
Hafandi lesið fyrstu línur í mislöngum 
statusum á facebook telja þeir sig 
þekkja allt umfjöllunarefnið og geta 
sagt til um persónuleika pistlahöfundar 
betur en nánustu ættingjar og makar. 
Það er best fyrir svona einstaklinga 
að einangrast í sínum hugarheimi – 
þar sem þeir eru vitrari en skaparinn 
sjálfur, en raunveruleikinn sýnir aðra 
mynd.

Þar eru þeir ósköp venjulegir meðal-
jónar sem hafa ekkert meira til afreka 
unnið en annað fólk. Þótt þessi undar-
lega árátta að besserwisserast svona 
mikið á netinu, sjálfum sér til sálu-
hjálpar, lyfti egóinu, þá er svona fólk 
hættulegt lýðræðislegri umræðu. Mikið 
af vel gefnu fólki sem hefur víðtæka 
þekkingu á ýmsum málum heldur sig 
til hlés af ótta við þetta sérstæða fólk 
sem treystir á skoðanir sínar í blindni.

Skoðanir eru ekkert annað en upp-
lifun einstaklings af tilverunni og án 
þekkingar er skoðun gagnslaus. 

Við eigum að sjálfsögðu að leyfa 
öllum að tjá sig og heimska getur 
aldrei verið bönnuð – hún er hluti af 
mannlegri tilveru, alveg eins og viskan. 
Hinsvegar eigum við að hunsa fólk sem 
kann ekki mannasiði og hefur ekkert til 
málanna að leggja annað en skítkast. 
Það er slæmt að veita svona fólki athygli 
– tefur þroska umræðunnar.


