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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

Sunnudaginn 24. janúar kl 13.00 Uppselt
Sunnudaginn 31. janúar kl 13.00 Uppselt
Sunnudaginn 31. janúar kl 15.00 Aukasýning
Sunnudaginn   7. febrúar kl 13.00

Miðapantanir
sími 565 5900    midi.is

Sýnd í Hafnarborg

“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

“Sýningin er bæði falleg og skemmtileg” Silja AðalsteinsdóttirTMM

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
 vandaða barna- og fjölskyldusýningu
          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Þorrinn 
genginn 

í garð
Rætt við 

Jóhannes 
Stefánsson, 

veitingamann í 
Múlakaffi, um 

rammíslenskar 
matarhefðir

Lestarslys 
í aðsigi?

Hollusta eykst 
við súrsun

Ný gjöld vegna 
húsbygginga
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Erum tilbúnir  
fyrir þorrann!

Tökum að okkur stórar og smáar veislur 

Pantanir í síma  587 6075

Höfðakaffi | Vagnhöfða 11, 110 Rvk | hofdakaffi.is

MYND VIKUNNAR

Segir engan svelta
Hér í blaðinu var fyrir 

skemmstu sagt frá því að 
ekki væri lengur boðið 

upp á heitan mat fyrir aldraða í 
Eirborgum í Grafarvogi. Ilmur 
Kristjánsdóttir, varaborgarfulltrúi 
Bjartrar framtíðar og formaður 
velferðarráðs borgarinnar, ræddi 
málið í þættinum Reykjavík síðdegis 
á Bylgjunni 18. janúar sl. Þar sagði 
hún orðrétt: „Velferðarráð tekur 
þessa ákvörðun á grunni jafnræðis-
reglunnar að það sé ekki verið að 

veita þessa þjónustu út um alla borg 
á þessum hinum sextán, en það er að 
vísu veitt á Vitatorgi þar sem fram-
leiðslueldhúsið er og borgin rekur 
þjónustuíbúðir“ og bætti því við að 
ef „við ætlum að veita matarþjónustu 
um helgar þá verðum við að gera það 
heildrænt“. Hún kveðst vera sátt við 
það hvernig hlúið sé að öldruðum í 
borginni, en margt megi bæta. Þá 
segir hún umræðuna á villigötum, 
þar sem rætt hafi verið um að fólk 
svelti, en svo sé ekki raunin. 

Illa ruddar gang- 
stéttar í Grafarvogi
Hverfisráð Grafarvogs samþykkti 

svohljóðandi bókun á fundi 
sínum, 12. janúar sl. : „Hverfisráð 
Grafarvogs ítrekar mikilvægi þess 
að bæði götur og gangstéttir séu vel 
ruddar í hverfinu svo allir vegfarendur 

eigi greiða leið að komast á milli staða. 
Hverfisráð fær oft ábendingar um að 
gangstéttir séu ekki ruddar og eins að 
snjóruðningstæki skilji oft eftir hrauka 
meðfram ruddum brautum sem jafnvel 
gera bílastæði ófær.“

150 
ökumenn 
stöðvaðir
Eitt hundrað og fimmtíu öku-

menn voru stöðvaðir í nágrenni 
miðbæjarins í sérstöku umferðar-
eftirliti lögreglunnar síðastliðna 
helgi. Einn þeirra reyndist ölvaður 
og á hinn sami ökuleyfissviptingu 
yfir höfði sér.

Þorrablót 
Leiknis
Leiknismenn hvetja stuðnings-

menn félagsins til að fjölmenna 
á þorrablótið sem haldið verður 6. 
febrúar nk. Miðaverð er aðeins kr. 
5000 og byrjað er að taka á móti 
sætapöntunum í símum 557-8050 og 
557-8010, en einnig er hægt að panta 
borð með því að senda tölvubréf á 
netfangið gjaldkeri@leiknir.com. 

Birtan var óvenjufalleg í dagrenningu síðastliðinn mánudag. Myndina tók Magnús Lyngdal Magnússon frammi fyrir dyrum 
aðalbyggingar Háskóla Íslands.

Ilmur Kristjánsdóttir, varaborgarfulltrúi Bjartrar framtíðar.

Stóraukin gjöld 
vegna húsbygginga
Frá og með áramótum leggur 

Reykjavíkurborg ýmis ný 
gjöld á húsbyggingar. Meðal 

annars er um að ræða svokallað 
„skoðunargjald vegna yfirferðar 
séruppdráttar“ (allt að 266 þúsund 
krónur), „skoðunargjald vegna yf-
irlesturs eignaskiptayfirlýsingar“ og 
„gjald vegna lokaúttektarvottorðs“. 
Þá hækkaði borgin gjöld vegna hús-
bygginga um áramótin. 

Í nýju íbúðahverfi í Iðnvogum 
leggur Reykjavíkurborg aukagjald 
þessu til viðbótar sem nemur 14.300 

kr. á fermetra vegna íbúðarhúsnæðis, 
sem þá samsvarar 1,43 milljónum á 
100 fermetra íbúð. 

Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- 
og skipulagsráðs borgarinnar.

Alþjóðlegu 
Reykjavíkur- 
leikarnir
Alþjóðlegu Reykjavíkurleikarnir 

fara fram í áttunda sinn nú um 
helgina og næstu daga. Það er 

Íþróttabandalag Reykjavíkur í samstarfi 
við sérsambönd ÍSÍ og íþróttafélögin í 
Reykjavík, ásamt dyggum samstarfsað-
ilum, sem standa að leikunum. Keppt 
er í 20 íþróttagreinum í ár en skotfimi 
kemur inn sem ný grein. Flestir móts-
hlutarnir fara fram í Laugardalnum og 
nágrenni hans. Íþróttagreinarnar sem 

keppt er í eru badminton, bogfimi, borð-
tennis, dans, fimleikar, frjálsar íþróttir, 
hjólreiðar, júdó, karate, keila, kraftlyft-
ingar, listhlaup á skautum, ólympískar 
lyftingar, skíði, skotfimi, skylmingar, 
skvass, snjóbretti, sund og taekwondo. 
Nánari upplýsingar má finna á rig.is.

108 skemmti- 
ferðaskip í fyrra
Árið 2015 heimsóttu 108 

skemmtiferðaskip Reykjavík 
og með þeim komu rúm-

lega hundrað þúsund gestir. Þetta 
er í annað sinn sem farþegafjöldinn 
til Reykjavíkur með skipum fer yfir 
hundrað þúsund. Þegar farþega-
fjöldinn er skoðaður nánar, þá er hægt 
að sjá að flestir gestir sem koma með 
skemmtiferðaskipum eru frá Þýska-

landi eða 34%. Þar á eftir kemur Bret-
land með 20% og Bandaríkin með 18% 
af farþegum sumarsins 2015. 

Farþegum skemmtiferðaskipa 
hefur fækkað á milli ára á meðan 
skipum hefur fjölgað. Skýringin er 
sú að smærri skemmtiferðaskip, sem 
kallast leiðangursskip (Expedition 
cruises), hafa fjölgað komum sínum 
til Reykjavíkur. 

Þorrablót 
KR
Þorrablót á vegum KR-klúbbs-

ins verður haldið 6. febrúar 
næstkomandi í KR-heimilinu. 

Veislustjóri er Felix Bergsson. Allir 
velkomnir, en húsið opnar kl. 19. 

Miðasala er hafin hjá Þráni skóara, 
Grettisgötu 3 eða í síma 822-4982. 
Miðaverð kr. 6.900. 



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

Naustavör 8-12

Vindakór 10-12Lundur 17-23

Langalína 28-32

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

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

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT NÝTT

NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Afhending við kaupsamning
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Ekki mjög 
trúverðugt
Mikil óánægja var hjá 

Slökkviliði höfuðborgar-
svæðisins, þegar áform 

um þrengingu Grensásvegar komu 
fram fyrir rúmu ári, enda ekkert 
samráð haft við þá frekar en aðra. 
Nú hefur aðeins verið krukkað í það 
sem slökkviliðið fann að, en ekkert 
hlustað á ábendingar annarra hags-
munaaðila og íbúa. 

Nú segist slökkviliðið „una“ við 
þetta. Það er svo sem ekki skrítið og 
þarf ekki annað en að lesa fundar-
gerðir stjórnar slökkviliðsins, sem 
slökkviliðsstjóri þarf að lúta. For-
maður stjórnar er borgarstjóri Dagur 
B. Eggertsson og í fjarveru hans tekur 
S. Björn Blöndal formaður borgarráðs 
við stjórnartaumunum. Báðir eru þeir 
í forystu þeirra sem vilja allt til vinna 
til að spilla samgöngumáta mikils 
meirihluta borgarbúa. Í ljósi þessa ber 
að skoða sinnaskipti slökkviliðsstjóra. 

Þessu til viðbótar er gjörsamlega 
óskiljanlegt að fara í þessa fram-
kvæmd sem EKKERT kallar á að gera 
núna, eins og fjárhagur Reykjavíkur-
borgar er. Taprekstur sem aldrei fyrr 
og niðurskurður í grunnþjónustu við 
börn og eldri borgara. 

Grensásvegurinn á þessum kafla 
er algjörlega slysalaus á gangandi 
og hjólandi vegfarendum frá 2007 
til 2014. 

Enginn veit hversu margir hjóla eða 
ganga á þessum kafla á Grensásvegi. 

Engar rauntalningar á umferð bíla 
liggja fyrir. Aðeins er stuðst við út-
reikninga og ágiskanir. 

Enginn veit hversu margir ganga 
eða hjóla yfir Grensásveg, né heldur 
hvar. 

Það mætti alveg koma tvöföldum 
hjólastíg austanmegin við götuna 
og mjókka miðeyjuna, nokkuð sem 

leysir þarfir allra á besta veg. Sú til-
laga var felld af núverandi meirihluta 
í fyrra. 

Þessu fylgir jafnframt að taka út 
hægribeygjuvasana við Bústaðaveg og 
auka þar á þær teppur sem eru fyrir. 

Af hverju í dauðanum að undir-
búa þetta ekki betur, byggt á raun-
verulegum þörfum, talningum og 
útfærslum sem eru bæði ódýrari og 
skynsamari.

Svarið er pólitískar kreddur, rét-
trúnaður og ofbeldi gagnvart þeim 
samgöngumáta sem flestir kjósa í 
Reykjavík.

Ýmis óraunhæf dellumál verða sífellt fyrirferðarmeiri í pólitískri 
umræðu hér á landi. Skemmst er að minnast borgarstjóratíðar 
Jóns Gnarrs, sem einkenndist af furðulegum upphlaupum og 

loforðum um svik á loforðum.
Ein er sú furðuhugmynd fortíðar sem reglulega skýtur upp kollinum, 

en það er lagning járnbrautar milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. 
Vinsældir lestarinnar eru einna mestar meðal þeirra stjórnmálamanna 
sem minnsta umhyggju bera fyrir fjármunum skattgreiðenda.

Bjarni Jónsson rafmagnsverkfræðingur fjallar ítarlega um lestarmálið 
hér í blaðinu í dag. Hann bendir á fyrir utan óheyrilegan kostnað felist 
ólíðandi mismunun í fyrirætlunum um járnbraut, því fyrir sé gróinn 
markaður í samgöngum milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar. Þá 
bendir hann á að afar litlar líkur séu á að tekjuáætlun sú sem lögð hefur 
verið fram standist. Grípum niður í orð Bjarna:

„Það eru mjög litlar líkur á því, að 4,5 milljónir farþega kjósi að borga að 
meðaltali 3100 kr fyrir það að komast þarna á milli á 15 til 18 mín. Þegar 
2–3 eru saman í ferð, verður hagkvæmara og fljótlegra að taka leigubíl 
beint heim eða á hótel. Rútufyrirtækin munu áreiðanlega bíta frá sér og 
bjóða tíðari ferðir á minni rútum beint að hótelunum.“

Vonandi tekst að kveða niður lestardrauginn áður en tjón skattgreiðenda 
verður orðið of mikið.

Björn Jón Bragason

Lestardraugurinn

FORYSTUGREIN
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Langalangamma mín missti 
10 börn í gröfina og þrjá 

eiginmenn. Samtímamenn hennar 
þurftu að fást við náttúruham-
farir, sjúkdóma og 
ungbarnadauða án 
formlegrar áfallahjálpar. 
Hvernig lifði þetta fólk 
af? Hefði áfallahjálp 
breytt einhverju? 
Hefði Hallgrímur Pétursson ort 
Passíusálmana ef hann hefði fengið 
áfallahjálp eftir dauða Steinunnar 
dóttur sinnar? Hefði Bergþórshvoll 
brunnið forðum hefði Hildigunnur 
fengið eðlilega áfallahjálp eftir 
fall Höskuldar Hvítanesgoða? Er 
áfallahjálpin kannski að endurfor-
rita söguna?

- Óttar Guðmundsson  
í pistli á Vísi, 16. janúar sl.

En draumurinn um að lifa og 
taka lán í lágvaxta gjaldmiðli 

án verðtryggingar lifir hins vegar 
góðu lífi.  Handa okkur öllum 
– ekki bara sumum. Við viljum 
einfaldlega gjaldmiðil og vaxtakjör 
sem venjuleg heimili 
og fyrirtæki standa 
undir.  Þjóðaratkvæða-
greiðsla um afnám 
verðtryggingar mun því 
miður engu breyta um 
ofurvexti á óverðtryggðum lánum 
sem verður þá eini valkosturinn.  
Þeir vextir eru í dag um 8% á 
meðan þeir eru um 2% í nágranna-
löndunum. 

Án verðtryggingarinnar verður  
vaxtamunurinn hins vegar öllum 
ljós – krónan verður þá í nýju 
fötum keisarans. Hún verður 
berrössuð, berskjölduð og áfram 
rándýr.

- Margrét Kristmannsdóttir  
í grein á Hringbraut, 18. janúar sl.

Undanfarna mánuði, eftir að 
hafa sett spurningamerki við 

og síðar gagnrýnt ýmislegt sem 
nokkrar þjóðir á meginlandinu 
(Þjóðverjar, Svíar og Danir) byrj-
uðu að gera í flóttamannamálum í 
byrjun síðasta árs, þ.e. að galopna 
landamærin fyrir 
flóttamönnum af hvaða 
tagi sem þeir voru, fór 
ég að finna fyrir því að 
fólk tók að uppnefna 
mig fasista, nasista, 
mannhatara. Að auki var ég talinn 
prýddur þeirri lyndiseinkunn að 
vera í senn heimskur, illgjarn, kyn-
þáttahatari, kvenhatari, þröngsýnn 
og íhaldssamur. Nú vill svo til að 
þau vandræði sem ég margsinnis 
benti á að þessi ríki Evrópu myndu 
rata í eru orðin að veruleika og 
það á mun skemmri tíma en ég 
hafði ætlað, hafði í raun ofmetið 
bolmagn og getu þjóðanna til að 
eiga við þessi verkefni. 

- Guðbjörn Guðbjörnsson  
í pistli á Eyjunni, 16. janúar sl.

Hvernig stendur á því að enn 
eru kynjakvótar í stjórnum 

einkafyrirtækja? Hvernig stendur 
á því að ríkisstjórnin lætur vinna 
kynjuð fjárlög? Hvernig stendur á 
því að skólar kenna enn samkvæmt 
námskrá Katrínar Jakobsdóttur? 
Hvernig 
stendur á 
því að tvöföldun erfðafjárskatts-
ins hefur ekki verið afturkölluð? 
Hvernig stendur á því að hækkun 
fjármagnstekjuskattsins hefur ekki 
verið afturkölluð? Hvernig stendur 
á því að enn eru tekjuskattsþrepin 
þrjú og að ekki stendur til að þau 
verði aftur aðeins eitt? Hvernig 
stendur á því að iðnaðarráðuneytið 
heldur áfram að gera „ívilnunar-
samninga“ við fyrirtæki? Hvernig 
stendur á því að enn hefur ekki 
verið hróflað við reglum um 
íblöndunarefni í eldsneyti?

- Helgarsprok Vefþjóðviljans,  
17. janúar sl.

AF NETINU

Inni á Nausti aldrei þver
ánægjunnar sjóður.
Þorramatur þykir mér
þjóðlegur og góður.

- Helgi Sæmundsson 
1920–2004 rithöf-
undur og ritstjóri. 

Frá árinu 1958 voru 
haldin árleg þorrablót 

á Naustinu við Vestur-
götu þar sem boðið var upp á ýmsa 

þjóðlega rétti, reykta, herta, súrsaða 
eða saltaða. Vísan var notuð í aug-

lýsingum fyrir þorrablótin.

Steikt lifrarpylsa með 
mjólkurjafningi og 
grænum baunum
Úlfar Eysteinsson matreiðslumestari er þekktur fyrir þjóðlega rétti. 

Hann segir lifrarpylsuna sérdeilis holla og járnríka og að hún bragðast 
afar vel með uppstúf, en „þetta er réttur sem krökkum finnst gott að fá. 
Þau eru kannski vön að fá lifrarpylsuna kalda með hafragrautnum, en 
þegar hún er hituð er komin ný vídd í hana“.
Lifrarpylsan er skorin í sneiðar og steikt á pönnu.
Mjólkin sett í pott á heitri hellu og sykrinum stráð yfir, sem gerir það að 
verkum að hún brennur ekki við, því sykurinn, sem þekur botninn, þolir 
meiri hita en mjólk. Sósan er þykkt með smjörbollu og krydduð með salti 
og múskati, ef menn vilja. Borið fram með grænum baunum.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
nLifrarpylsa
n1/3 lítri mjólk
nSykur
nSalt
nMúskat (má sleppa)
nSmjörbolla.

Fleyg ummæli

Höfundur er
Ólafur Kr. Guðmundsson, 

 varaformaður FÍB

Mynd úr frægri auglýsingu Naustsins.

Hægribeygjuvasarnir við Bústaðaveg 
verða teknir sem mun auka á umferð-
artafir.

Snúður var 
týndur í sjö ár
Fyrir skemmstu björguðu 

dýravinir vergangsketti í katta-
athvarfið Kattholt. Starfsfólki 

Kattholts tókst að hafa upp á eiganda 
þar sem kisi var bæði ör- og eyrna-
merktur. Í ljós kom að kötturinn heitir 
Snúður og hafði týnst fyrir sjö árum, 
þá tveggja ára! Hann fannst skammt 
frá heimili sínu og enginn veit ná-
kvæmlega hvar hann hefur haldið 
sig síðastliðin sjö ár. Það voru miklir 
fagnaðarfundir þegar Snúður var sóttur 
af eigendum sínum. Snúður hefur að-
lagast vel og er ánægður með að vera 
kominn heim. Eigandi Snúðs segir svo 
frá í bréfi til Kattholts: 

„Snúður rataði heim eftir 7 ára 
fjarveru, þökk sé ykkar góða og óeig-
ingjarna starfi. Við erum enn að furða 
okkur á að hann skyldi allan þennan 
tíma vera í næsta nágrenni við okkur, 
það er ekki langt á milli Barmahlíðar 
og Skaftahlíðar þar sem hann var bú-
inn að vera á vergangi. Þar sem dóttir 
mín og fjölskylda eru með hund sem 
Snúður er dauðhræddur við varð úr 
að við tókum hann að okkur, afinn og 
amman, þannig að Snúður býr einni 
hæð ofar en þar sem hann ólst upp 
sem kettlingur. Snúður er var um sig 
gagnvart ókunnugum en mjög ljúfur 

og kelinn við fjölskylduna. Hann sækir 
ekki mikið í að fara út en þegar það 
gerist er hann fljótur að koma sé kallað 
á hann. Og það þarf ekki að taka það 
fram að Snúður er okkur öllum mikill 
gleðigjafi. Enn og aftur kærar þakkir 
og megi ykkur í Kattholti ganga allt í 
haginn á nýju ári.“

Snúður var týndur í heil sjö ár.

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is



LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:

mammaveitbest.is

Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélinaÍ þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið

ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.

ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!

BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.



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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Hraðlest á fölskum forsendum
Af frétt í Fréttablaðinu hinn 

16. desember 2015 undir 
fyrirsögninni „Samstarf um 

skipulag vegna hraðlestar“ að dæma 
sem og fréttinni „Lestin skilar 13 millj-
örðum á fyrsta ári“ þann 16. desember 
2015 í sama Fréttablaðinu er einsýnt, 
að undirbúningsfasi verkefnisins um 
járnbrautarlest á milli Vatnsmýrar 
í Reykjavík og Flugstöðvar Leifs Ei-
ríkssonar er komin á spor. Það er hins 
vegar víxlspor, sem yfirvöld í landinu 
á sveitarstjórnar- og ríkisstigi þurfa 
að vera meðvituð um, svo að á Íslandi 
verði ekki alvarlegt „lestarslys“ með 
ærnum kostnaði fyrir skattborgarana. 

Til merkis um váboðana er upphaf 
fyrri fréttarinnar: „Samtök sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu auk 
Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnarfjarðar 
og Garðabæjar, fyrir sitt leyti stefna 
að því að gera samstarfssamning 
við Fluglestina Þróunarfélag ehf um 
undirbúning að byggingu hraðlestar til 
Keflavíkurflugvallar.“ Í seinni fréttinni 
eru þessar upplýsingar veittar m.a. : „Ef 
allt gengur upp, eiga framkvæmdir að 
hefjast eftir þrjú ár og verða lokið að 
átta árum liðnum.“ 

Gríðarlegur hávaði  
og slysahætta
„Áætlað er, að verkefnið skili jákvæðu 
tekjustreymi frá fyrsta ári“, segir í 
skýrslunni. Yfir hálfrar aldar rekstr-
artímabil fái fjárfestar 15,2 % árlega 
ávöxtun. Þá segir, að hraðlestin verði 
ábatasöm sem einkaframtak og þurfi 
engin bein fjárframlög frá opinberum 
aðilum, en að gera þurfi fjárfestingar-
samninga við ríkið og fá sérstaka lög-
gjöf um skattgreiðslur. 

Það er ekki hægt að gera athugasemd 
við það, að skipulagsyfirvöld íhugi að 
taka frá land fyrir samgönguæð á borð 
við járnbrautarteina, en á það skal 
minna, að hraðlestum fylgir gríðar-
legur hávaði og slysahætta á teinum, 
sem fella mun lóðir og húsnæði í 
næsta nágrenni í verði, og gera verður 
íbúum innan 1 km frá teinunum grein 
fyrir væntanlegu hávaðastigi. Lestar-
teinarnir þurfa þess vegna stórt helg-
unarsvæði, og að taka slíkt land frá og 
hindra aðra notkun til bygginga eða 
útivistar er dýrt spaug fyrir sveitarfélög 
og skerðir lífsgæði íbúa þeirra. 

Hinu verður að andmæla kröftug-
lega sem óréttmætu, að ríkið veiti þessu 
verkefni einhvers konar fjárhagslegar 
ívilnanir, t.d. með lækkun eða niður-
fellingu virðisaukaskatts og/eða tekju-
skatts, eins og virðist vera stefnt að með 
ósk lestarfélagsins um fjárfestingar-
samning við ríkið. 

Fólksflutningarnir  
þegar fyrir hendi
Spyrja má með hliðsjón af upplýs-
ingum undirbúningsfélagsins um 
vænta arðsemi þessarar flutningastarf-
semi upp á 15,2 % í hálfa öld, hvaða 
þörf slík starfsemi hafi fyrir ríkisstyrki 
umfram aðra starfsemi í landinu? Þetta 
lestarverkefni uppfyllir engin skilyrði 
fyrir ríkisstuðningi, sem hingað til hafa 
verið sett fyrir ný verkefni, og það er 
nóg komið af þeim að svo stöddu. Hug-
myndin um ríkisstyrk við járnbrautar-
lest er úr lausu lofti gripin og sýnir, að 
jafnvel höfundar rekstraráætlunarinnar 
treysta henni ekki, enda er hún ekki 
trausts verð, eins og hér verður sýnt 
fram á: 

Hér þarf að hafa í huga, að fyrir 
hendi er starfsemi til fólksflutninga 
á milli höfuðborgarsvæðisins og 
flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, bæði í 
rútubílum og leigubílum af ýmsum 
stærðum auk bílaleigubíla. Í áætl-
unum Fluglestar Þróunarfélags ehf 
er gert ráð fyrir, að lestin hirði 51 % 
allra komu- og brottfararfarþega Flug-
stöðvarinnar eða 2,7 milljónir frá fyrsta 
starfsári, og að auki er gert ráð fyrir 1,8 
milljón farþega á ári, sem leið eiga á 
milli Suðurnesjanna og Höfuðborgar-
svæðisins. Þetta síðar nefnda svarar 
til 4500 manns fram og til baka 200 
daga ársins, og alls eru þetta 4,5 millj-
ónir farþega frá árinu 2024. Eftir sem 
áður mun dágóður fjöldi landsmanna 
kjósa að aka sjálfur og geyma bílinn við 
Flugstöðina eða vera ekið af vinum og 
vandamönnum, að ógleymdum öllum 
bílaleigubílunum. Það má þess vegna 
ætla, ef þetta gengur eftir, að núverandi 
flutningafyrirtæki missi allt að 80 % af 
farþegafjöldanum, sem annars tæki sér 
far með þeim. 

Ólíðandi mismunun
Það yrði með öllu ólíðandi mismunun, 
sem í því fælist, að ríkið styrkti nýjan 
aðila inn á gróinn markað til að fara 
þar í bullandi samkeppni. Slíkt er með 

öllu óverjandi og til þess liggja hvorki 
atvinnuleg, umhverfisleg, öryggis- né 
orkunýtingarrök af þeirri einföldu 
ástæðu, að árið 2024, þegar áformað 
er að taka hraðlestina í notkun, verður 
sennilega lungi samgöngutækjanna, 
sem flytja flugfarþega að og frá Flug-
stöðinni, svo og aðrar áætlunarferðir á 
milli Suðurnesja og Höfuðborgarsvæð-
isins, sem lestinni er ætlað að höggva 
skarð í, orðinn óháður innfluttu 
eldsneyti og orðinn rafknúinn eða 
knúinn lífdísilolíu, sem framleidd er 
hér innanlands með sjálfbærum hætti. 
Hver veit, nema þá verði tvöföldun 
Reykjanesbrautar gengin í gegn alla 
leið, og þá verður hin hefðbundna leið 
enn greiðfærari en nú, og hin öryggis-
legu rök falla. Það er miklu nær að gera 
Vegagerðinni kleift að ljúka tvöföldun 
Reykjanesbrautar en að veikja núver-
andi tekjulindir ríkissjóðs af fólksflutn-
ingum á milli Höfuðborgarsvæðisins 
og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Ef þessi áform undirbúningsfélags-
ins ganga eftir, verður hægt að ann-
ast þessa þjónustu við ferðamenn og 
„pendlara“ með mun minni mannskap 
en nú er raunin. Margir munu þess 
vegna missa vinnuna sína, þannig að 
þetta verkefni er í eðli sínu óþarft og 
andfélagslegt. 

Þá stendur eftir spurningin um það, 
hvort orðagjálfur Fluglestar Þróunar-
félags ehf um góða arðsemi af fjár-
festingu og rekstri téðrar hraðlestar 
standist skoðun. Blekbóndi hefur 
reiknað það út, m. v. áætlun undir-
búningsfélagsins um farþegafjölda 
fyrstu árin, 4,5 milljónir, að til þess, 
að fullyrðingin um 15,2 % arðsemi 
standist, þurfa tekjurnar að nema 20 
miakr á ári, en þær nema aðeins 14 
miakr samkvæmt mjög bjartsýnislegri 
spá Fluglestar Þróunarfélags ehf um 
farþegafjöldann. Með 10 % arðsemis-
kröfu stendur reksturinn hins vegar í 
járnum að öðrum forsendum undir-
búningsfélagsins óbreyttum. 

Mikil hætta á gjaldþroti
Hversu líklegt er, að tekjuáætlunin 
standist? Það eru mjög litlar líkur á 
því, að 4,5 milljónir farþega kjósi að 
borga að meðaltali 3100 kr fyrir það 
að komast þarna á milli á 15 til 18 mín. 
Þegar 2–3 eru saman í ferð, verður hag-
kvæmara og fljótlegra að taka leigubíl 
beint heim eða á hótel. Rútufyrirtækin 
munu áreiðanlega bíta frá sér og bjóða 
tíðari ferðir á minni rútum beint að 
hótelunum. Hafi þau tekið rafknúna 
farkosti í sína þjónustu, geta þau 
lækkað farmiðaverðið og munu ekki 
láta sinn hlut baráttulaust. 

Blekbóndi telur, að líklegur far-
þegafjöldi Fluglestar Þróunarfélags 
sé ofmetinn um 75% og mundi verða 
innan við 60% af áætlun Fluglestar 
Þróunarfélags ehf, þ. e. að árstekjur 
fyrirtækisins verði ekki 14 milljarðar, 
heldur nær 8 milljörðum kr m. v. með-
almiðaverðið 3100 kr. Þá hrapar arð-
semin niður í 5,0%, sem er allsendis 
ófullnægjandi fyrir flesta fjárfesta í 
verkefni af þessu tagi. Verkefnið er al-
gerlega ótímabært, enda varla nokkur 
fjárfestir svo skyni skroppinn að leggja 
nú fram hlutafé í þessa skýjaborg. Um-

bjóðendur skattborgaranna hafa nú 
vonandi verið varaðir nægilega vel 
við skýjaborgum íslenzku hraðlest-
arinnar til að þeir fari rækilega ofan 
í saumana á þessu hátimbraða sam-
gönguverkefni, sem enginn markaður 
er fyrir samkvæmt niðurstöðu þessa 
pistils. Verði samt farið á stað með 
það á gefnum forsendum, er mikil 
hætta á, að það verði gjaldþrota. Hið 
opinbera ætti þess vegna ekki að koma 
nálægt því. 

Pistillinn birtist einnig á síðu 
Bjarna á blog.is.

Höfundur er
Bjarni Jónsson  

rafmagnsverkfræðingur

Bjarni segir að hraðlestum fylgi gríðarlegur hávaði og slysahætta á teinum, sem muni 
fella lóðir og húsnæði í næsta nágrenni í verði.

Frétt Fréttablaðsins um málið, 16. desember sl.

Lestarhugmyndin er síður en svo ný af nálinni. Hér er fjallað um málið í Þjóðviljanum 
árið 1984.



Smakkaðu...



8   23. janúar 2016

Rúnar
Geirmundsson 

Þorbergur 
Þórðarson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

Fjarðarási 25 • 110 Reykjavík • Sími 567 9110 • 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is  

Fjölskyldufyrirtæki 
í 21 ár 

Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð 

og góðan frágang.
Markmið okkar 

hefur ávallt verið 
að veita bestu faglegu 

þjónustu varðandi 
undirbúning 

og framkvæmd útfarar.

„Heit svið með 
rófustöppu alveg 
svakalega góð“
Magnús Inga Magnússon 

veitingamann þarft vart 
að kynna, en hann er 

gjarnan kenndur við Texasborgara og 
Sjávarbarinn sem hann rekur hlið við 
hlið úti á Granda. Hann rekur einnig 
veisluþjónustuna Mínir menn og 
býður nú upp á þorramat. Ég leit inn 
til Magnúsar Inga í Sjávarbarinn og 
spurði hann út í uppruna þorrablót-
anna. 

„Þetta er komið frá séra Halldóri S. 
Gröndal, veitingamanni í Naustinu, en 
hann kenndi mér bókfærslu á sínum 
tíma í Hótel- og veitingaskólanum. 
Þetta voru ungir menn sem stofnuðu 
Naustið og endurvöktu þar þorramat-
inn og buðu upp á þennan gamla ís-
lenska mat allt árið, en frá þeim er 
þetta komið sem veislumatur. Margt 
af þessum mat hefur verið borðað frá 
örófi alda og hér áður fyrr átu menn 
súra lundabagga og bringukolla allt 
árið. Ég er líka með hval á boðstólum 
og hákarl frá Bjarnarhöfn. Ég vel það 
besta frá framleiðendum og hef verið 

með ódýra útgáfu af þorraveislu, eða 
aðeins á krónur 1990 á mann. Lág-
markspöntun er fyrir tíu manns og 
við getum breytt til eftir smekk við-
skiptavinarins. Þetta gera um 850 gr á 
mann, sem er ansi ríflegt og allir eiga 
að geta farið sælir frá borði. 

Þorramaturinn er orðinn vinsæll 
í minni veislur og ég sérhæfi mig í 
þeim, en ég tek líka að mér stærri 
veislur. Í þeim er úrvalið mun meira, 
boðið upp á lambalæri og fleira. Ég er 
til dæmis að fara núna upp í Landsveit 
og þar kemur öll sveitin saman. Ef allt 
meðlæti er talið með í þessum stærri 
veislum þá erum við að tala um á milli 
40 og 50 rétti.“
- Hvað er í mestu uppáhaldi hjá þér 
sjálfum af gamla íslenska matnum? 

„Heit svið með rófustöppu finnst 
mér alveg svakalega góð og saltkjöt 
með beini líka. Saltkjötið er langbest 
soðið með beini og með jafningi og 
kartöflum. Harðfiskurinn er líka í 
uppáhaldi hjá mér. 

Á þorrabakkanum hjá mér eru 

tvær útgáfur af síld, harðfiskur, súr-
meti, hrútspungar, lundabaggar og 
bringukollar. Og líka ósúrt og það er 
þá sviðasulta, lifrarpysla, blóðmör, 
hangikjöt og heitt saltkjöt á beini. 
Meðlætið er rófustappa, kartöflur í 
uppstúf og rúgbrauðskossar.“
- Og þú hefur hefðbundna matreiðslu 
í heiðri hér á staðnum árið um kring? 

„Já, á fimmtudögum er ég alltaf 
með mömmumat, þar á meðal saltfisk, 
skötu, siginn fisk og signa grásleppu 
með hamsatólg og hnoðmör.“
- Þú ert búinn að vera býsna lengi 
í faginu? 

„Ég lauk námi á Hótel Sögu árið 
1982 og má segja að ég hafi síðan siglt 
um öll heimsins höf. Ég var um tíma 
á skemmtiferðaskipum og í Noregi 
og svo vann ég úti á landi. Síðan ég 
hóf störf hefur stöðum líka fjölgað 
gríðarlega. Núna má segja að það séu 
veitingastaðir í öðru hverju húsi við 
Laugaveginn. Ég byrjaði árið 2007 úti 
á Granda og núna eru yfir 15 staðir 
hérna sem selja mat. “ bjb

Þorramaturinn
Flestir réttir á þorramatar-

borðinu er kjötmeti sem 
hefur verið verkað að hausti og 

flestir lagðir í súra mysu til geymslu. 

Svið snæða menn soðin, súrsuð eða 
sultuð. Óhreinsuð svið þarf að bursta 
með vírbursta og sjóða í klukkutíma í 
saltvatni. Til sultunar er kjötið losað 
af, sett í pott með soðinu, soðið upp 
og kælt í formum. 

Hrútspunga þarf að vinna á haustin 
til að maturinn nái að súrna í gegn. 
Þetta eru lambhrútaeistu, soðin og 
pressuð saman í formum. Hæfilega 
stórir bitar eru lagðir í súra mysu og 
lágmarksgeymslutíminn er sex vikur. 

Lundabaggar eru eins og nafnið 
bendir til gerðir úr lambasíðum og 
fylgja lundirnar með. Sumir kalla 
lundirnar mörbrað, en það er vöð-
vinn innan á hryggnum. Síðurnar eru 
vafðar utan um lundirnar og soðnar. 
Því næst lagðar í súr. 

Hákarl þykir sérlega við hæfi á þorra. 
Ysta lagið undir skrápnum hefur 
verið skorið í beitur og kæst. Kæs-
ing fer annað hvort þannig fram að 
beiturnar eru grafnar í fjörukambi, 
þar sem sjór nær að skola þær út, 
eða þær eru lagðar í sérstaka kassa 

sem runnið getur úr. Síðan verður 
hákarlinn að hanga í að minnsta kosti 
tvo mánuði í hjalli. Hann er síðan 
reiddur fram í litlum bitum. Annað 
þarf ekki að gera. 

Hangikjöt er lambakjöt sem hefur 
legið í saltpækli þar til það er gegn-
saltað. Áður var það hengt upp í 
rjáfur og látið reykjast af matseldar-
reyknum. Núna er það hengt upp í 
reykklefa. Til neyslu er hangikjötið 
soðið í klukkutíma og gott er að 
láta það kólna í soðinu. Sumir éta 
hangisoð með skötu. 

Magáll eru feitar sauðasíður eða 
huppur sem eru soðnar fyrst, síðan 
saltaðar og reyktar, öfugt við hangi-
kjötið. 

Súrar bringur eru bringukollar af 
lömbum sem hafa verið lagðir í súra 
mysu. 

Slátur var áður allt unnið og lagt í 
mysu, en smekkur hefur breyst og 
margir vilja ekki súrt slátur. Súr 
hvalur og súrir selshreyfar þykja 
einnig hæfa á borðið. 

Með þessu er oftast boðið upp á 
harðfisk, flatbrauð, rófustöppu og 
kartöflujafning.

VIÐTAL

Magnús Ingi Magnússon matreiðslumeistari. Mynd: Þormar Vignir.



Íslenzkur matur að fornum sið
Íslenski þorramaturinn á sér aldalanga hefð sem gekk í endurnýjun 
lífdaga á nítjándu öld þegar tekið var að halda þorrablót að nýju. 

Þorramatur er eitt af því sem er mest ekta við Ísland. 
Íslendingar gæða sér á þorramat alla daga þorrans.

 
Goði – þjóðlegur um þorrann



10   23. janúar 2016

Leggur 
áherslu 
á ramm-
íslenskan 
mat
Rætt við Jóhannes Stefánsson, 
matreiðslumann í Múlakaffi

Múlakaffi er í hópi þekkt-
ustu fyrirtækja bæjarins 
og þorramaturinn þaðan 

hefur notið mikilla vinsælda um 
hálfrar aldar skeið. Fyrirtækið hefur 
frá upphafi verið í eigu sömu fjöl-
skyldu, en Jóhannes Stefánsson tók 
við rekstrinum af föður sínum, Stefáni 
Ólafssyni, árið 1989. Jóhannes hefur 

starfað sem matreiðslumaður frá 16 ára 
aldri og kona hans og tvö börn starfa 
með honum í fyrirtækinu. Mér lék fyrst 
af öllu forvitni á að vita hvort ekki hafi 
komið neitt annað til greina en læra 
matreiðslu? 

„Nei, ég er fæddur og uppalinn í 
þessu og hafði áhugann alveg frá blautu 
barnsbeini. Hérna á árum áður gekk 

þetta að mestu leyti út á veitingastað-
inn, en þjóðfélagið var allt öðruvísi 
þá. Fyrirtækið stendur ekki og fellur 
með veitingastaðnum lengur. Í dag 
erum við þekktastir fyrir veisluþjón-
ustu og sjáum um mötuneyti fyrir 
fleiri hundruð manns úti í bæ, en þau 
eru rekin sem sjálfstæðar einingar. 
Frúin og börnin eru á fullu með mér 
í rekstrinum. Þetta er fjölskyldufyr-
irtæki, það er grunnurinn. Það eru 
forréttindi að hafa börnin sín með sér 

í þessu. Sonur minn er lærður mat-
reiðslumaður og alinn upp við þetta. 

Það hefur verið erfitt að reka 
veitingahús í gegnum árin, en þetta 
er hægt ef fólk rekur fyrirtæki sín vel. 
Hjá flestum er lítið eftir þegar búið er 
að greiða laun og skatta. Halda þarf 
gríðarlega vel utan um hráefnið og 
vinnutíminn hentar ekki þeim sem 
vilja koma heim úr vinnu klukkan 
fjögur. Menn þurfa að vera tilbúnir 
að vinna fimm virka daga vikunnar, 
en að því loknu tekur aðalvinnan við 
um helgar. Þetta er ekki létt innivinna 
og þú ert í vinnunni þegar allir aðrir 
eru í fríi.“

Frá eistum og upp í heila
- Þið hafið boðið upp á þorramat alveg 
frá upphafi? 

„Jú, upphaflega buðu bara tvö 
fyrirtæki upp á þorramatinn, við og 
Naustið. Og við erum eina fyrirtækið 
fyrir utan kjötvinnslurnar þar sem 
þorramaturinn er verkaður á staðnum. 
Við lögum hrútspungana, síldarsalötin 
og þetta allt saman. Við kaupum bara 
hágæðahráefni, þannig kaupum við 
bara besta harðfiskinn. 

Súrsunin byrjar í september og allur 
matur er komin í kör 1. október. Þá 
tekur við gríðarleg yfirlega og skipta 
þarf um mysu reglulega. Þetta er klass-

Við látum það berastpostdreifing.is

ERTU MORGUNHRESS  OG DUGLEG(UR)?

Við hjá Póstdreifingu leitum að duglegu og ábyrgu 
fólki til að bera út blöð í þínu nágrenni milli klukkan 
6 og 7 á morgnana. Dreifing fer fram sex daga 
vikunnar, mánudaga til laugardaga. 

Ef þetta er eitthvað sem gæti átt við þig hafðu þá 
samband í síma 585 8330 eða 585 8300. 

Einnig er hægt að finna upplýsingar á 
www.postdreifing.is og senda inn starfsumsókn

VANTAR ÞIG
AUKAPENING?

Í Múlakaffi árið 1982. Hjónin Jóhanna Jóhannesdóttir og Stefán Ólafsson með sonum 
sínum Jóhannesi og Ingvari.

Jóhannes við sýrukerin.  Mynd: Þormar Vignir.

VIÐTAL

BÓKIN HEIM
Við komum til þín ef þú kemst ekki 
til okkar. Heimsendingaþjónustan 
BÓKIN HEIM er ætluð þeim sem ekki 
komast í safnið vegna aldurs eða 
fötlunar.
Upplýsingar og skráning í 
síma: 411 6100 eða 
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

Borgarbókasafmið I Tryggvata15 I Sími 411-6100 I borgarbokasafn@reykjavik.is   I  www.borgarbokasafn.is

listLeigðu og eigðu
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ískasta geymsluaðferðin og enn er fullt 
af mönnum með súrmat í tunnu heima 
hjá sér allt árið. Útlendingum þykir 
þetta afskaplega áhugvert og stórskrýt-
inn matur. Þetta er hollur og ramm-
íslenskur matur.“
- Nú geri ég ráð fyrir að tíska og 
smekkur manna breytist í þessu efni? 

„Lundabagginn er til dæmis ekki 
eins feitur og áður og slögin eru 
hreinsuð og fituskorin. Við höfðum 
alltaf súrsað hval, en þegar hann hvarf 
þá fóru menn að súrsa lúðu. Það er 
bara vitleysa. Ég vil halda í hefðirnar. 
Svínasulta á þannig ekkert skylt við 
þorramat. Þorramaturinn er íslenska 
sauðkindin í allra kvikinda líki frá 
eistum og upp í heila.“

Risaveislur
- Þorrablótin eru orðin að býsna 
stórum veislum? 

„Stærsta þorrablótið er hjá 
Stjörnunni í Garðabæ, en gestir þar eru 
á annað þúsund. Fleiri íþróttafélög hafa 
tekið upp þennan sið sem fjáröflun. 
Þorrinn er ein vinsælasta matarhátíð 
okkar Íslendinga. Hún stendur yfir í 
fimm vikur og verður alltaf vinsælli 
og vinsælli. Þorrablótin eru haldin um 
allt. Hver hefði trúað því fyrir nokkrum 
áratugum að þessi matur ætti eftir að 
verða svona vinsæll árið 2016? Við 
erum farnir að hafa heitan mat með, 

lambalæri og fleira. Þetta er allt mjög 
góður matur – 25 rétta hlaðborð – en 
þar af aðeins um sjö til átta tegundir 
af súrmat. Þarna ertu að fá afskaplega 
flottan mat.“
- Mannstu hvaða veislur eru þær 
stærstu sem haldnar hafa verið hér-
lendis? 

„Ég held ég eigi 1. , 2. og 3. sætið 
yfir stærstu veislurnar. Sú stærsta var 
haldin við stofnun Landsbjargar, en 
gestir þar voru 2390 talsins. Árin 2005 
og 2006 voru líka haldnar mjög stórar 
veislur á vegum bankanna. Við höfum 
haldið nokkrar veislur fyrir yfir tvö 
þúsund manns og mjög margar fyrir 
1300 til 1500 manns. Að meðaltali tvær 
til þrjár á ári. Um 150 til 200 manns 
koma að svona stórum veislum. Það er 

mikið um að vera á Íslandi og margar 
stórar veislur haldnar.“

Langelsti veitinga- 
staður landsins
- Veitingastaðurinn er búinn að vera 
hér nokkuð lengi? 

„Þetta er langelsti veitingastaður 
landsins, en hann hefur þróast mikið 
og umhverfið hefur mikið breyst. Þegar 
staðurinn var stofnaður árið 1962 var 
ekkert hérna fyrir innan nema nokkrir 
bóndabæir, þar á meðal Múli og allt í 
moldargötum. Ótrúlegar framfarir hafa 
átt sér stað hér á landi síðan. Á veitinga-
staðnum bjóðum við upp á fimm mis-
munandi rétti á dag og aldrei þá sömu 
dag eftir dag. Vinsælust er ýsa, pönnu-
steikt í raspi upp á gamla mátann. Við 

erum eini staðurinn sem býður upp á 
rammíslenskan heimilismat. Kúnna-
hópurinn er ótrúlega breiður. Það er 
mikill misskilningur að hingað komi 
bara vörubílstjórar og leigubílstjórar. 
Hér má sjá alla flóruna í viðskiptalífinu 
af fólki sem á það sammerkt að vilja 
borða hollan og næringarríkan mat.“
- Hefur úrvalið breyst mikið í tímans 
rás? 

„Það hefur ekki breyst svo mikið 
þannig lagað. Hér áður fyrr voru menn 
kannski meira með bixiemat og fleira 
unnið úr afgöngum, eins og hassí og 
hvítkálslafskás. Þetta sést ekki í dag. En 
við bjóðum upp á klassískar kjötbollur 
sem eru gerðar á staðnum, hrærðar í 

hrærivél. Hakkað nautabuff með eggi 
og lauk er vinsælt, líka lambakjöt, 
en fiskurinn er vinsælasta hráefnið. 
Þannig að úrvalið er mjög mikið.“
- Þið haldið líka í ýmsar matarhefðir 
á veitingastaðnum? 

„Við erum með nokkrar „sprengjur“ 
á ársbasis, eins og sprengidag, en þá er 
auðvitað boðið upp á saltkjöt. Stærsti 
dagur fyrirtækisins er Þorláksmessa. Þá 
er setið hér í skötuveislu frá morgni til 
kvölds. Það er alveg magnað fyrirbæri. 
Svo má ekki gleyma þorrahlaðborðinu. 
Við erum eini staðurinn á landinu sem 
býður upp á það. Við pössum upp á 
hefðirnar í því og byrjum ekki fyrr en 
á sjálfan bóndadag. “ bjb

Gestir í Múlakaffi árið 1982.

Stefán Ólafsson, stofnandi Múlakaffis, árið 
1967. 

Frétt DV frá 1999 af stærsta einkasamkvæmi sem haldið hefur verið hérlendis.

Jóhannes með trog fullt af krásum árið 1983.
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frá 1959

HÚSIN Í BÆNUM

Hollusta eykst 
við súrsun
Rætt við Eðvald Svein Valgarðsson,  
kjötiðnaðarmeistara hjá Kjarnafæði

Þessar vikurnar svigna veisluborð 
landsmanna undan súrsuðum 
krásum, en súrsun í gerjaðri 

skyrmysu er ævagömul íslensk verkunar-
aðferð. Súrsun eykur geymsluþol mat-
væla og hefur áhrif á bragð sem mörgum 
fellur vel í geð. Við ræddum málið við 
Eðvald Svein Valgarðsson, kjötiðnaðar-
meistara hjá Kjarnafæði á Akureyri, og 
kennara í kjötiðn við Verkmenntaskól-
ann á Akureyri, en hann hefur unnið við 
iðngreinina í 35 ár. Við spurðum hann 
fyrst af öllu um kosti súrsunar. 

„Hollusta eykst við súrsun, þar 
sem súrmatur tekur upp steinefni og 
D-vítamín úr mysunni. Í mysunni er 
mikið af mjólkursýrugerlum en einnig 
er mjólkursýrugerlum bætt í mysuna til 
að ná réttu sýrustigi 3,7–3,8 pH. Fylgjast 
þarf vel með sýrustiginu því sýran eyðist 
og sýrustigið hækkar. Hægt er viðhalda 
súrnum til dæmis með því að hafa blóð-
mör í sýrukerinu, því mjólkursýrugerl-
arnir nærast á rúgmjöli í keppunum. Ef 

sýrustigið fer yfir 4 pH þarf að skipta um 
mysu á karinu til að halda óæskilegum 
gerlum niðri.“

Þetta er þá orðinn nokkuð lang-
ur ferill í verkuninni? 
„Jú, við byrjum í september og allan 
tímann þarf að hirða vöruna vel til að 
viðhalda góðu gerlunum. Sýrustigið 
lækkar mishratt og fer það eftir því hvaða 
matvæli er verið að súrsa. Til dæmis 
þarf að skipta fyrr á pungum þar sem 
þeir innihalda mikið vatn. Hægt er að 
ná fullri sýringu á 6–8 vikum, en það 
fer eftir þykkt stykkjanna. Hreinlæti er 
lykilatriði við meðhöndlun vörunnar því 
þetta er ennþá ferskvara.“

Hefur eitthvað breyst í verk-
unaraðferðum á seinni árum? 
„Ekki eru lengur notaðar vambir í kepp-
ina utan um slátrið. Vambirnar eru af 
misjöfnum stærðum og ekki öruggt að 
nota þær. Í dag viljum við hafa staðl-

aðar þyngdir og stöðugleika í framleiðsl-
unni. Að öðru leyti eru verkunaraðferðir 
strangt til tekið óbreyttar og við styðj-
umst við gamlar uppskriftir og notum 
engin aukaefni. Elstu uppskriftirnar 
okkar eru eldri en frá frá stofnun fyrir-
tækisins eða áratuga gamlar. Sumu þarf 
ekki að breyta.“

Og smekkurinn  
– hann breytist líka?
„Jú, blóðmörinn er að mestu leyti dott-
inn út og bringurnar líka. Lifrarpylsan, 
sviðasultan, hrútspungarnir og lunda-
baggarnir njóta mestra vinsælda.“

bjb

Vesturgata 6–8
Á síðari hluta 19. aldar voru reist fisk-

geymsluhús og vörugeymsluhús á 
lóðunum númer 6 og 8 við Vest-

urgötu, en þau tengdust umfangsmiklum 
atvinnurekstri Geirs Zoëga. Húsin voru 
síðar tekin til annarra nota. Árið 1954 var 
ráðist í miklar breytingar á húsunum og 
innréttað þar veitingahús með sérstökum 
og óvenjulegum svip. Það fékk nafnið Naust 
og þar var að finna margt muna sem minnti 
á sjósókn fyrri tíma. 

Meðal frumkvöðla að stofnun Nausts-
ins var Halldór S. Gröndal sem fyrstur Ís-
lendinga lærði hótel- og veitingarekstur á 
háskólastigi vestur í Ameríku. Á Naustinu 
voru innleiddar ýmsar nýjungar í matargerð 
sem aldrei höfðu sést hér áður. Þar hófst 
þorrablótið en þorrinn hafði ekki verið nein 
sérstök íslensk matarhátíð fyrr en Naustið 
hóf að bjóða aldagamlan, ósvikinn íslenskan 
mat í trogum, eins og til forna. Veitingahúsið 
var eitt hið allra vinsælasta hérlendis um 
áratugaskeið, en rekstri Naustsins var hætt 
árið 1997. 

Eðvald Sveinn Valgarðsson kjötiðnaðar-
meistari.

VIÐTAL

Inni í veitingasalnum á Naustinu.
Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands, með Halldóri S. Gröndal, veitingamanni í 
Naustinu.

Frá þorraveislu í Naustinu snemma á sjöunda áratugnum.

Auglýsingar: 578 1190



„Spennandi og frábærlega skrifuð“ 
– BERLINGSKE

★★★★
„Blædel kemur lesandanum í opna 
skjöldu á hárréttum augnablikum og 
óhugnaðurinn eykst jafnt og þétt.”
– POLITIKEN
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★ ★ ★ ★
GLEYMDU STÚLKURNAR EFTIR GLÆPASAGNADROTTNINGUNA SÖRU BLÆDEL 

„Þú rífur söguna í þigá einum degi, og hugsarum hana lengi á eftir.“– OPRAH
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SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni   

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 
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MENNING

Sýning á Sjóminjasafninu
Hinn 15. janúar 1942 sökk pólska 

flutningaskipið SS Wigry ásamt 
alþjóðlegri áhöfn í Faxaflóa í sögulegu 
fárviðri, gjarnan þekktu sem „óveðri 
aldarinnar“. Skipið var eitt af mörgum 
í stórri skipalest á leið til New York 
þegar það sökk. Af 27 manna áhöfn 
komust aðeins tveir lífs af úr slysinu, 

íslenski skipverjinn Bragi Kristjáns-
son sem var aðeins átján ára og pólski 
stýrimaðurinn Ludwik Smolski. Sam-
tök Pólverja á Islandi og Iceland News 
Polska standa fyrir sýningu að þessu 
tilefni í samvinnu við Borgarsögusafn 
og hefst hún í dag á Sjóminjasafninu 
við Grandagarð.

Gamalt 
áhald
Á Þjóminjasafninu má finna 

ýmsa muni sem tengjast 
matargerð fyrri alda og er 

vel við hæfi að kynna sér nú á þorr-
anum. Þar á meðal er þessi flauta-
þyrill, en það er stafur með brúsk 
á endanum. Flautaþyrill var not-
aður til að þeyta flautir úr nýmjólk, 
undanrennu eða áfum úr strokki. 
Var þeim hleypt upp í suðu með 
kæsi og þyrlinum snúið í þeim fram 
og aftur milli handanna. Þaðan er 
komið orðatiltækið að nefna óstöð-
uglynda menn flautaþyrla. 

Áfirnar voru hafðar til útáláts 
sem mjólk eða sem viðmeti, en 
þóttu léttmeti. Sú þjóðsaga var að 
einhverju sinni er frelsarinn var hér 
á jörðinni hefði hann komið til fá-
tækrar ekkju sem ekki átti annað til 
matar er dropann úr kúnni og var 
ráðalaus með að skipta honum upp 
milli barnanna. Kenndi hann henni 
þá að búa til flautir svo að þau fengju 
þolanlega saðningu. Lifði hún eftir 
það með börn sín. 

Melkorka 
og Víkingur
Sinfóníuhljómsveit Íslands tekur 

nú í 18. sinn þátt í Myrkum 
músíkdögum. Á fimmtudaginn 

kemur, 28. janúar, frumflytur sveitin tvö 
ný íslensk tónverk og leikur tvö eldri 
verk, íslenskt og norskt. Þrír af glæsileg-
ustu tónlistarmönnum landsins verða 
í forgrunni á tónleikunum. Melkorka 
Ólafsdóttir þverflautuleikari frumflytur 
nýjan konsert Áskels Mássonar fyrir 
sólóflautu, hörpu, slagverk og strengi 
og fetar Áskell í verkinu nýjar slóðir 
í tónsköpun sinni. Víkingur Heiðar 
Ólafsson píanóleikari frumflytur einnig 
splunkunýjan píanókonsert Þórðar 
Magnússonar sem vefur persónulegt 
tónmál sitt inn í hefðbundið form klass-

ísku konsertanna. Daníel Bjarnason, 
tónskáld og staðarlistamaður Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands stendur á hljóm-
sveitastjórapallinum og stjórnar verkum 
skáldbræðra sinna. Tónleikarnir fara 
fram í Hörpu og hefjast klukkan 19:30. 
Miðaverð er frá 2.200 kr. til 4.100 kr. 

Myrkir músíkdagar hafa verið einn 
mikilvægasti vettvangur framsækinnar 
nútímatónlistar hér á landi frá stofnun 
hátíðarinnar 1980. Á hátíðinni er lögð 
áherslu á frumsköpun og tilrauna-
starfsemi og jafnan er fjöldi tónverka 
frumfluttur. Myrkir músíkdagar hafa 
endurspeglað margbreytileika tónlistar 
í okkar samtíma og vakið athygli víða 
um lönd.

Flautaþyrill.

Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari.

SS Wigry sem fórst á Faxaflóa árið 1942.

Gradualekórinn syngur
Gradualekór Langholtskirkju 

syngur við guðsþjónustu í 
kirkjunni á morgun klukkan 11, 
en á morgun er fyrsti sunnudagur 

í níuviknaföstu. Séra Guðbjörg Jó-
hannesdóttir þjónar fyrir altari og 
undirleik annast Birna Kristín Ás-
björnsdóttir. 

Gradualekór Langholtskirkju er í hópi fremstu kóra hér á landi.
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Bleikjukvísl 2
Mjög vandað og vel byggt 421 m² 
tví ly f t einbýlishús með 54,6 m² 
bílskúr við Bleik jukvísl í  Reykjavík. 
Húsið hefur alla t íð fengið got t 
viðhald. Húsið er stór t og rúmgot t 
með góðum vistarverum og með 
90 m² aukaíbúð á neðri hæð sem 
er t ilvalin t il  útleigu. Á efri hæð 
eru engar tröppur, got t aðgengi 
f yrir hrey fihamlaða og y firstærðir á 
öllum hurðum hússins. 

Möguleik i er á skiptum fyrir  
dýrari og ódýrari eign.

Hrísholt 2
Glæsilegt 366,9 m² einbýlishús á 
tveimur hæðum, þar af er  
48,7 m² innbyggður bí lskúr sem 
rúmar tvær bifreiðir. Húsið  
stendur á útsýnisstað ofan við 
götu og hefur fengið got t viðhald 
að utan sem innan. Húsið er 
íburðarmikið og vel skipu lagt. 
Lóðin er stór hornlóð, vel gróin og 
viðhaldslít il.

Möguleik i er á skiptum fyrir  
dýrari og ódýrari eign.

Verð 88 millj. Verð 105 millj.

Guðbjörg G.  
Sveinsbjörns-
dóttir
Sölufulltrúi

Sími: 899 5949
gudbjorg@trausti.is

Kristján 
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

Sími: 867 3040
kristjan@trausti.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

Sérverslun með teppi og parket

Mikið úrval!

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

I-heildverslun
Helluhraun 22 – Hafnarfirði- S: 555-2585

Facebook.com/neatorobot - www.neatrobot.is

Mest verðlaunaða 
ryksuguvélmennið

Það er stundum eins og grund-
vallaratriðin gleymist algjörlega 
í stjórnmálaumræðunni. Þau 

atriði eru meðal annars að fólk hafi at-
vinnu og þak yfir höfuðið. Núna síðustu 
misseri er sem stjórnmálamenn hafi 
vaknað við vondan draum og áttað sig 
á vandamáli sem hefur ágerst á síðustu 
árum – húsnæðiseklunni. 

Stór hluti ungs fólks 
sér engan veginn fram 
á að geta eignast íbúð 
við hæfi og furðulegt 
að hugsa til þess að 
foreldrar þeirra og 
jafnvel ömmur og afar 
hafi átt auðveldara með að koma sér 
þaki yfir höfuðið – þrátt fyrir alla lífs-
kjarabyltinguna sem átt hefur sér stað á 
síðastliðnum áratugum. Það er eðlilegt 
að menn spyrji sig hvar vandinn liggur, 
en að mínu mati hefur verið einblínt 
um of á skuldahliðina í umræðunni 
um húsnæðismál. Lánsfé er sannarlega 
dýrara hér en í nágrannalöndunum, en 
kostnaðarhliðin er ekki síður bjöguð. 

Á tíunda áratug síðustu aldar hófu 
R-listaflokkarnir í borgarstjórn að 
leggja alls konar aukagjöld á lóðir og 
sköpuðu lóðaskort. Afleiðingin var fá-
keppni og miklu dýrara húsnæði fyrir 
vikið. Þessum vaxandi skorti á lóðum og 
ódýru húsnæði er svo mætt af sitjandi 
borgarstjórn með hækkandi gjöldum 
og nýjum gjaldaliðum. Og nú sér ungt 
fólk ekki fram á að komast að heiman 
fyrr en seint og um síðir. Þetta hefur 
margvísleg neikvæð samfélagsleg áhrif. 
Fólk sem getur ekki hafið búskap festir 
seinna ráð sitt og frestar barneignum. 

Fyrir vikið stefnir í að við lendum í 
sömu sporum og ýmis Evrópuríki þar 
sem fólki er beinlínis farið að fækka. 
Stjórnmálamenn hafa með þessu skapað 
ónáttúrulegt ástand. Og nú þykjast 
vinstriflokkarnir sem bjuggu til þetta 
vandamál vera komnir með lausnina: Að 
reisa félagslegt leiguhúsnæði. Lausnin 
getur aldrei verið fólgin í því. Reykja-
víkurborg þarf að skaffa nóg landrými 
til uppbyggingu nýrra hverfa og hætta að 
okra á lóðum. Í kjölfarið mun markað-
urinn skapa nægt framboð á skömmum 
tíma. Það er fráleitt að búa við lóðaskort 
í jafn stóru og strjálbýlu landi.

Baksíðan
Albert Guðmundsson
laganemi

23. janúar 2016
3. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Auglýsingar: 

578 1190
auglysingar@fotspor.is

ÞORRAVEISLUR 
1.990 kr. á mann

FERMINGARVEISLUR
1.990 kr. á mann

Upplýsingar og pantanir: 
magnusingi@gmail.com
Maggi, sími 696 5900

Nánar á minirmenn.is 


