
Fyrirhugað er að allar lóðir 
grunn- og leikskóla í Breiðholti 
verði teknar til skoðunar með 
endurnýjun fyrir augum eftir því 
sem þörf krefur á hverjum stað á 
næstunni. 

Þetta kemur fram í svörum borg-
arstjórnar við spurningum sem 
bárust í verkefninu 1,2 og Reykja-

vík fyrr í sumar og unnið hefur 
verið aðgerðaáætlun þar sem fram-
kvæmdum er raðað niður eftir 
tímasetningum. Af sérstökum verk-
efnum sem ætlunin er að ráðast í 
er nauðsynlegt viðhald og lagfær-
ingar á skólalóð Breiðholtsskóla 
þó svo stærri viðhaldsframkvæmd-
ir á lóðinni bíði vegna fyrirhug-

aðrar viðbyggingar við skólann. 
Áform eru um að stækka bílastæði 
við leikskólann Fálkaborg og lag-
færa stæðið með öryggissjónarmið 
í huga. Einnig eru áform um úrbæt-
ur á bílastæðum fleiri leikskóla til 
athugunar hjá umhverfis- og sam-
göngusviði. Ljóst má þó vera að 
mörg verkefni, sem í athugun eru 

og gert er ráð fyrir að unnið verði 
að á næstunni á vegum Reykjavík-
urborgar bíða ákvarðana við gerð 
fjárhagsáætlunar næsta árs. Í ljósi 
aðstæðna í þjóðfélaginu má gera 
ráð fyrir að fresta verði einhverj-
um framkvæmdum um tíma þrátt 
fyrir nauðsyn en án þess að verði 
slegnar af um lengri framtíð. 
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búnu verður um sérstaklega góðan útsýnisstað í Reykjavík að ræða. Mynd: ÁHG.
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Framkvæmdir í Mjódd í 
haust eða á komandi vori

Heildarskipulag Mjóddarinnar á 
að vera tilbúið nú í haust. Verkefn-
ið er í fullum gangi og fyrirhugað 
er að hefja framkvæmdir síðar í 
haust ef fyrirsjáanlegt er að hægt 
verði að ljúka skipulagsvinnu fyr-
ir byrjun nóvember. Að öðrum 
kosti munu framkvæmdir hefjast 
á komandi vori. Náið samráð er 
við félag kaupmanna í Mjódd um 
verkefnið og þar verður m.a. tekið 
á bílastæðamálum og fleiru sem 
skiptir miklu fyrir þá sem sinna 
verslun og þjónustu og einnig þá 
sem sækja þjónustuna.

Miðsvæði við  
Austurberg

Vinna á að bættu heildarskipu-
lag fyrir Austurbergið, sem er 
miðja Efra Breiðholtsins. Hgmynd-
irnar miða að því að efla miðju-
stemmningu á Austurbergssvæðin 
þar sem margar þjónustustofnanir, 
þar á meðal skólar og sundlaug 
eru staðsettar. Öllum ábendingu 
sem komu fram í verkefninu 1,2 og 
Reykjavík um endurskipulagningu 
Austurbergs hefur verið vísað til 
skoðunar þar sem unnið verður 
að málinu.

Undirgöng undir  
Skógarsel

Undirgöng undir Skógarsel eru 
hluti af hugmyndum um uppbygg-
ingu í Suður-Mjódd.

Fyrir liggur tillaga að deiliskipu-
lagi fyrir ÍR svæði þar sem þegar 
er gert ráð fyrir undirgöngunum 
og er unnið að frekari undirbún-
ingi og hönnun. Stefnt er að því að 
framkvæmdir geti hafist árið 2010.  

Endurbætur á  
Seljabraut

Endurbætur eru fyrirhugaðar 
á efri hluta Seljabrautar, á kaflan-
um frá Engjaseli að Jaðarseli, og 
unnið er að gerð aðgerðaáætlunar 
um endurbætur á allri brautinni. 
Fyrstu tillögur að fjölgun bílastæða 
milli Engjasels og Jaðarsels liggja 
þegar fyrir hjá umhverfis- og sam-
göngusviði en aðrar ákvarðanir 
um framkvæmdir verða teknar í 
tengslum við gerð fjárhagsáætlun-
ar fyrir árið 2009.

Aðstaða við  
útsýnisskilti

Gert er ráð fyrir að koma upp 
aðstöðu fyrir fólk til stöðva bíla og 
staldra við útsýnisskiltin sem sett 
voru upp við Höfðabakka fyrr í 
sumar. Þar á meðal á að koma fyrir 
ruslastömpum, bekkjum og að lýs-
ing verið sett upp. 

Eiga ekki múrinn
Ábendingar komu fram í 1,2 og 

Reykjavík um að fella múrinn sem 
nær frá Iðufelli að Fannafelli og 
setja blómaker, gróður, lýsingu 
og annað þess hátta í staðinn til 
þess að koma í veg fyrir bílaum-
ferð. Vandinn við það mál er að 
múr þessi er ekki í eigu Reykjavík-
urborgar og borgaryfirvöldum er 
því ekki heimilt að rífa hann niður 
án samþykkis eiganda.

Efling 
almenningssamganga

Í 1,2 og Reykjavík komu fram 
fyrirspurnir og óskir um að frí-
stundastrætó verði komið á fót. 
Umræða um frístundastrætó er 
nokkur í hverfum borgarinnar og 
málefnasamningur borgarstjórnar 
miðar að því að bæta almennings-
samgöngur. Í samningnum kem-
ur fram að almenningssamgöng-
ur verði efldar og að tilraun um 
frían aðgang í strætisvagna fyrir 
ákveðna hópa verði haldið áfram. 
Fargjöld í strætisvagna verða 
felld niður hjá börnum og ung-
lingum að átján ára aldri sem og 
öldruðum og öryrkjum. Fargjöld 
hafa verið felld niður hjá nemend-
um í menntaskóla og háskóla og        
stefnt er að frekari niðurfellingu 
fyrir fleiri hópa.

Fastir tiltektardagar
Borgarbúar vilja að komið verði 

á föstum tiltektardögum í hverf-
um borgarinnar. Þetta kom fram 
með skýrum hætti í verkefninu 1,2 
og Reykjavík fyrr í sumar þar sem 
óskað var eftir hugmyndum borg-
arbúa um hvað betur mætti fara í 
hverfum borgarinnar. Í ábending-
um sínum lögðu íbúar áherslu á 
að samráð yrði haft við flest svið 
borgarinnar og að um samstarf 
þeirra yrði að ræða. Vegna kostn-
aðar og skamms undirbúningstíma 
reyndist ekki unnt að hrinda þess-
um hugmyndum í framkvæmd nú 
í sumar en því hefur verið beint 
til borgaryfirvalda að hafa hana í 
huga við gerð fjárhagsáætlunar fyr-
ir næsta ár.

Enn tími til að mynda
Fólk er enn hvatt til að taka þátt 

í ljósmyndasamkeppni Breiðholts 
2008 sem hefur yfirskriftina “gefum 
mannlífinu, náttúrunni og umhverf-
inu gaum og festum hið fallega og 
skemmtilega sem fyrir augu ber 
á filmu”. Reglur keppninnar eru 
að hver þátttakandi má senda inn 
eins margar myndir og hann vill. 
Óheimilt er að senda inn eða eigna 
sér myndefni eftir aðra. Keppnin er 
ekki ætluð atvinnuljósmyndurum. 
Allar myndir sem sendar eru í sam-
keppnina er hverfisráði og Þjón-

ustumiðstöð Breiðholts heimilt að 
birta og nýta án endurgjalds. Áskil-
inn er réttur til að hafna hvaða 
mynd sem er. Keppnin stendur til 
25. ágúst og hægt er að senda inn 
myndir á breidholt@reykjavik.is 
og prentaðar myndir á Þjónustu-
miðstöð Breiðholts Álfabakka 12, 
109 Reykjavík. 

14.434 grunnskólabörn
Grunnskólar Reykjavíkur verða 

settir föstudaginn 22. ágúst n.k. 
Alls eru 14.434 nemendur skráð-
ir í grunnskóla borgarinnar, þar 
af 1.405 sex ára nemendur sem 
eru að hefja grunnskólagöngu. 
Tímasetningar fyrir skólasetn-
ingu í hverjum skóla verða birtar 
á heimasíðum skólanna. Einnig 
munu upplýsingar um skólabyrj-
un og innkaupalista verða birtar á 
heimasíðum skólanna.  

Alþjóðahús með   
uppákomu

Alþjóðahús verður með uppá-
komur á menningarnótt 23. ágúst 
n.k. Alþjóðahúsið verður þá flutt 
í nýtt húsnæði að Laugarveg 37 
og af því tilefni hefur verið ákveð-
ið að halda stórt alþjóðlegt mark-
aðstorg í porti nýja hússins sem 
verður opið milli kl. 18:00 og 
22:00. Alþjóðahús óskar eftir þátt-
töku fólks þennan dag þar sem all-
ir hafa tækifæri til að selja vörur, 
handverk, mat, og ýmsa þjónustu, 
eins og t.d. fléttur í hár, andlits-
málningu, eða hvað sem er sem 
gerir daginn skemmtilegan, fjöl-
breyttan, alþjóðlegan og öðruvísi. 

121 umsókn í For-
varna- og framfarasjóð

Alls bárust 121 umsókn um 
styrk í nýjan Forvarna- og framfara-
sjóð Reykjavíkurborgar en umsókn-
arfrestur rann út 1. ágúst sl. For-
varna- og framfarasjóður Reykja-
víkurborgar er nýr sjóður og var 
stofnaður til að stuðla að árangri í 
forvarnastarfi, eflingu félagsauðs, 
auknu öryggi í borginni og bættri 
umgengni. Með stofnun sjóðsins 
er ennfremur verið að gefa einstak-
lingum, félagasamtökum og fyrir-
tækjum tækifæri til frumkvæðis 
og nýsköpunar á þessum sviðum 
í samstarfi við fagsvið Reykjavík-
urborgar og þjónustumiðstöðvar 
velferðarsviðs.
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S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

Ö kumenn á höfuðborgarsvæðinu hafa veitt því athygli að mun 
auðveldara hefur verið að komast leiðar sinnar í sumar en á 
liðnum vetri og vori. Vegna sumarleyfa hefur hluti af venju-

bundinni borgarumferð legið út fyrir höfuðborgarsvæðið og annað 
sem skiptir verulegu máli fyrir umferðina er að skólahald liggur niðri 
mestan hluta sumars. Sennilega hafa skóalfríin meiri áhrif á umferð-
ina en nokkuð annað vegna þess að umtalsverður fjöldi nemenda í 
háskólum og framhaldsskólum ekur daglega á eigin bílum til og frá 
skóla. Þetta er veruleg breyting sem orðið hefur samfara vaxandi bíla-
eign undanfarinnar ára og er farin að auka kröfur um umferðamann-
virki auk þess að reyna í auknum mæli á þolrif akandi vegfaranda 
sem þurfa að eyða mun lengri tíma til þess að fara á milli staða.

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa reynt að bregðast við 
þessari þróun með því að veita nemendum há- og framhaldsskóla 
fríar ferðir með almenningssamgöngukerfinu. Borgaryfirvöld í Reykja-
vík hafa ákveðið að framlengja fríar ferðir nemenda með Strætó og 
svo er einnig um önnur sveitarfélög á starfssvæði Strætó bs. nema 
Garðabæ. Bæjarstjóri Garðabæjar hefur bent á mikinn kostnað sam-
fara þessu auk þess sem Garðbæingar notfæri sér þessa þjónustu í 
litlum mæli. Hann hefur einnig sett fram hugmyndir um að ríkið verði 
að koma inn í rekstur almenningssamganga og bent á að sveitarfélög-
um sé lögum samkvæmt ekki skylt að reka þessa þjónustu.

Þetta er í sjálfu sér rétt hjá Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra í Garða-
bæ, en það vekur einnig upp spurningar um stöðu og framkvæmd 
þessa samgöngumáta. Grundvallarspurningin í þessu efni er hvort 
og hversu þjóðhagslega hagkvæmt geti verið að reka almenningssam-
göngur. Næsta spurning er hvort hagkvæmt geti verið fyrir samfélag-
ið til lengri tíma litið að þessi samgöngukostur verði alfarið kostaður 
af almennafé og kostnaði þá skipt eftir samkomulagi á milli ríkis og 
sveitafélaga. Vissulega myndi slíkur rekstur kosta umtalsverðar fjár-
hæðir en þriðja spurningin í þessum máli lýtur að því hvað myndi 
vinnast á móti.

Gera verður ráð fyrir að fríar almenningssamgöngur á höfuðborgar-
svæðinu og jafnvel næsta nágrennis þess myndi auka notkun þeirra 
verulega. Á móti kæmi minni umferð einkabíla sem draga myndi úr 
kostnaði vegna bygginga og viðhalds umferðarmannvirkja, minnka 
kostnað vegna kaupa og reksturs bifreiða, minni eldsneytiskostnað 
og minni koltvísýringsútblástur. 

Þetta er vissulega reikningsdæmi en það útheimtir einnig svonefnd-
an pólitískan vilja að framfylgja hugmyndum um þjóðhagslegan 
sparnað af fríum almenningssamgöngum. 

Sumarið í sumar hefur sýnt svo ekki verður um villst að minni 
umferð einkabíla auðveldar ferðir á milli staða og gerir lífið um margt 
skemmtilegra. Þetta er mál sem sveitarstjórnir á höfuðborgarsvæð-
inu þurfa að íhuga og þingmenn verða einnig að koma að því með full-
um heilindum og þunga vegna þess að þetta verður ekki að veruleika 
án þess að ríki og sveitarfélög leggist á eitt.  

Miðsvæði við Austurberg

K omnar eru fram hugmyndir um að efla Austurberg í Breiðholti 
sem miðsvæði. Ýmsar stofnanir eru staðsettar við Austurbergið 
og nágrenni þess. Má þar nefna Hólabrekkuskóla, FB, Sundlaug 

Breiðholts, íþróttasvæði Leiknis, Menningarmiðstöðina Gerðuberg, 
barna og ungmennamiðstöðina Miðberg, vinnustofuna Iðjuberg, Tón-
skóla Sigursveins og Heilsugæsluna í Efra Breiðholti. Mikið umferð fólks 
er um þetta svæði frá degi til dags en skipulagning þess er ekki með 
þeim hætti að skapa miðsvæðis- og miðbæjarstemningu. Mikilvægt er 
að tengja Markúsartorgið fyrir framan Gerðuberg þessum hugmyndum 
en verslunarhús sem muna má fífil sinn fegurri á milli torgsins og Hóla-
bergs stendur torginu og opnun þess fyrir þrifum. Á torginu væri hægt 
að skapa margskonar mannlíf sem tengdist menningar- og félagsstarfi í 
Gerðubergi og einnig starfsemi annarra aðila í nágrenninu.

Fríar 
almenningssamgöngur
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Góð þátttaka hefur verið í 
starfi  ÍTR sem rekið hefur ver-
ið frá frístundaheimilunum í     
sumar. Á nokkrum námskeiðum 
hefur starfið verið sameinað, 
annars vegar í Álfheimum og 
Denna dæmalausa hins vegar.

Rammi starfsins var barnið og 
náttúran. Starfið er tengt hinum 
ýmsu þáttum náttúrunnar eftir 
vikum svo sem; vatnið, blómin, 
dýrin, loftið, hafið og fleira. Að 
venju hafa verkefnin verið afar 
fjölbreytt, skoðunar- og fræðslu-
ferðir farnar í fyrirtæki, stofnanir 
og á ýmis opin svæði borgarinn-
ar. Sundferðir eru í hverri viku 
og hafa börnin kynnst flestum 
laugum á höfuðborgarsvæðinu. 
Þau hafa líka séð hvar kaldavatn-
ið okkar og heitavatnið kemur 
úr jörðinni og fer þaðan í húsin, 
kynnt sér lögreglu og slökkvilið 
og ýmsa aðra þjónustu.

Opin svæði, garðar, skógar-
svæði og söfn hafa aukið þekk-
ingu barnanna á ræktun, dýrum, 
menningu og listum. Kynnt þau 
opnum svæðum sem eru til notk-
unar fyrir almenning. Þau hafa 
ferðast mikið með strætó og 
hafa lært umgegni í vögnunum 

og hvernig má ferðast með þeim. 
Þetta er fyrsta sumarið sem starf-
ræktur er frístundaklúbbur fyrir 
fatlaða á aldrinum 10 til 16 ára 
í Breiðholtinu. Starf þeirra hef-
ur verið afar fjölbreytt eins og 

fram kemur í ánægju þátttakenda 
og foreldra þeirra. Lengri ferðir 
hafa verið farnar með þeim og 
margt annað gert til fróðleiks og 
skemmtunar. Lögð hefur verið 
áhersla á samstarf við aðra frí-
stundaklúbba ÍTR.

Sumarstarf okkar hefur veitt 
börnunum innsýn í borgarlífið 
og fjölbreytni þess, aukið þroska 
þeirra, færni og þekkingu.
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Góð þátttaka í fjölbreyttu sumarstarfi
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ERUM AÐ TAKA UPP NÝJAN

SPENNANDI HAUSTFATNAÐ

Eitthvað nýtt á hverjum degi.

Verðhrun á útsöluslám!

Verið velkomnar.

Mjódd • Sími: 5575900

Gaman að byggja.

Gaman að klifra á sumarnámskeiði.



Friðgeir Helgason er að taka 
ljósmyndir í Breiðholtinu. Hann 
ætlar að nota þær til lokaverk-
efnis í ljósmyndanámi í Los 
Angeles en hyggur einnig á að 
sýna Breiðhyltingum og öðrum 
árangur þessarar vinnu í haust 
eða fyrri hluta vetrar. Friðgeir 
er allt í senn Vestmannaeyingur, 
Breiðhyltingur og LA-búi. Hann 
fluttist frá Vestmannaeyjum gosn-
óttina 23. janúar 1973 og bjó 
fyrst um sinn með afa sínum og 
ömmu á Bræðraborgarstíg 8B í 
Reykjavík. Í húsi sem nú er búið 
að rífa. Í janúar 1974 réttu ári eft-
ir gosið flutti hann með þeim í 
Breiðholtið - í svokallað Viðlaga-
jóðshús við Keilufellið. Hús sem 
keypt voru hingað til lands fyr-
ir Vestmannaeyinga sem misst 
höfðu heimili sín í gosinu. Frið-
geir ólst því upp í Fellahverfinu. 
Hann eyddi bernskunni í Fella-
skóla. Í sama bekk og hjá sama 
kennara eins og hann kemst að 
orði. Hann var á meðal krakka 
sem voru að flytjast í hverfið á 
meðan það var að byggjast. Sum 
komu úr Eyjum en önnur annars 
staðar að. 

“Þetta var eins og allsherjar 
nýlenda,” segir Friðgeir. “Fólk  
flutti víða að. Bæði úr eldri byggð-
um Reykjavíkur en einnig mikið 
utan af landi. Þarna var fremur 
auðvelt að fá húsnæði. Svo kom 
gosið og margir Vestmanneyingar 
komu hingað. Sumir tímabundið 
en aðrir ílengdust eins og afi og 
amma. Þegar ég kom í Keilufellið 
var búið að byggja meirihlutann 
af blokkunum og viðlagasjóðshús-
in en það var rétt verið að byrja 
á einbýlishúsunum fyrir neðan. 
Austurbergið var að mestu byggt 
á þessum tíma og byrjað að byg-
gja við Vesturbergið. Þetta var 
utasti bærinn í dalnum og sveit-
in var fyrir handan. Það voru 
ekki nema nokkur skref og þá 
var maður kominn út í sveit. Við 
vorum mikið úti. Fórum oft nið-
ur að Elliðaánum. Sérstaklega við 
sem komum úr Vestmannaeyjum. 
Eyjapeyjar voru vanir að veiða. 
Við vorum mikið á bryggjunum 
þar, en veiðin í Elliðaánum var 
öðruvísi. Ég man ekki hvort við 
veiddum nokkur tíman nokkuð. 
Aðalsportið var að láta veiðivörð-
inn elta okkur. Það þótti okkur 
gaman. Spennandi að sjá karlinn 
hlaupa.”

Nýbúar þess tíma
“Við Eyjafólkið vorum nýbúar 

þessa tíma. Rétt eins og Pólverj-
ar og Tailendingar og margir aðr-
ir í dag. Við komum að. Höfðum 
hrökklast frá heimkynnum okkar. 
Við komum af hafi og eini munur-
inn á okkur á þeim tíma og nýbú-
um í dag var að sá við töluðum 
sama tungumál. Við töluðum 
íslensku og það var enginn sér-
stakur Vestmannaeyja- eða Suð-
urnesjahreimur í málfarinu. Fólk-
ið átti sér ólíkan uppruna þótt 
það væri af sama þjóðerni. Kom 
víða að og kannski voru allir að 
einhverju leyti nýbúar í hverfinu 
á þessum tíma. Og krakkarnir 
tókust á. Það voru flokkadrættir 
með okkur krökkunum. Einkum á 
milli Keilufellsins og Blokkanna. 
Stundum slóg í bardaga. Það varð 
stríð á milli hverfishlutanna og 
það gat verið fjör. Tuttugu til þrjá-
tíu peyjar öðru megin við götuna 
og annar eins fjöldi hinumegin. 
Við bjuggum til sverð og annað 
til þess að berjast með. En þetta 
varð sjaldnast mjög alvarlegt. 
Svo vorum við komnir í íþróttir. 
Kannski sameinuðu þær okkur 
eitthvað. Ég spilaði fótbolta með 
Leikni. Var í markinu. Ég fór út á 
Leiknisvöll um daginn að mynda. 

Þeir voru að spila við Vestmann-
eyinga og það varð jafntefli svo 
þetta var allt í lagi mín vegna. 
Hverfið var svo ólíkt því sem það 
er í dag. Þetta er allt orðið grón-
ara hvernig sem á það er litið,” 
segir Friðgeir og lítur út um stofu-
gluggann hjá afa sínum og ömmu 
í Orrahólunum þar sem hann held-
ur til á meðan hann dvelur hér á 
landi að þessu sinni. Hann verður 
reyndar sumarlangt. Er að vinna 
að stóru verkefni. Lokaútskriftar-
verkefni í ljósmyndun frá skóla í 
Los Angeles. Og hefur valið Breið-
holtið. Sína gömlu heimabyggð að 
viðfangsefni. 

Breiðholtið er myndrænt
“Breiðholtið er svo myndrænt", 

segir Friðgeir þegar hann er 
spurður af hverju hann hafi val-
ið gamla hverfið sitt fyrir útskrift-
arverkefni. “Það er svo auðvelt 
að beita mismunandi sjónarhorn-
um við myndatökur. Vera má að 
ég sjái þetta í tvennskonar ljósi. 
Ljósi heimamannsins vegna þess 
að ég ólst hér upp en einnig með 
augum gestsins vegna þess að ég 
hef búið lengi annarsstaðar og tek 
því betur eftir öllum breytingum 
sem hafa orðið.” Friðgeir fer nú 
á degi hverjum til að taka mynd-
ir í Breiðholtinu. Hann gefur sér 
góðan tíma. “Þegar maður er að 
taka listrænar ljósmyndir verður 
að hafa tíma. Ég get ekki smellt 
af á hlaupum eins og fólk gerir 
með digitalmyndavélarnar og far-
símana. Ég nota ekki þá tækni. 

Ekki við þetta verkefni þótt hún 
hafi ýmsa kosti.” Hann gengur um 
með Pentax myndavél með filmu. 
Fer fyrst um og tekur myndir af 
áhugaverðu umhverfi en hann 
notar einnig gamla belgmyndavél 
og tekur myndir á sérstakar plöt-
ur eins og gert var á árdögum ljós-
myndunarinnar. “Já – ég fer fyrst 
með Pentaxinn og belginn á eftir. 
Ég kom bara með Pentaxvélina 
með mér að vestan en síðan var 
ég staddur á vinnustofunni hjá 
Spessa og rak þá augun í þessa 
forláta belgmyndavél sem hann 
á. Ég fylltist áhuga og hann lánaði 
mér vélina. Við þekktumst ekkert 
áður en að ég kom en við eigum 
þetta sameiginlega áhugamál sem 
listræna ljósmyndunin er. Upphaf-
lega var ætlunin að ég aðstoðaði 
tvo þekkta ljósmyndara að vestan 
sem ætluðu að koma hingað til að 
mynda í sumar. Svo hættu þeir 
við. Kannski kreppan hafi aftrað 
þeim. Alla vega varð ekkert úr 
Íslandsför þeirra. Ekki um sinn en 
ég ákvað hins vegar að nýta mér 
ferðina.” 

Að láta LA líta út eins og 
Ísland

Friðgeir segir mun skemmti-
legra að taka myndir hér á landi 
en í Kaliforníu. “Það er alltaf sól 
og blíða þar sem er auðvitað alveg 
frábært en það er alltof einhæft 
veður fyrir myndatökur. Ég fór því 
að taka myndir á næturnar. Fór að 
rölta um hverfið mitt í miðborg 
LA með myndavélina á næturnar 
og taka myndir á bílastæðunum 
sem eru tóm á þeim hluta sólar-
hringsins. Vinir mínir hafa sagt að 
með þessu hafi mér tekist að láta 
LA líta úr eins og Ísland.” Friðgeir 
tekur fram myndir. Teknar á bíla-
stæði í LA og sölukassinn er alltaf 
á myndunum. Hann er einhvers-
staðar nálægur innan myndram-
mans þótt myndefnið spanni mun 
meiri vídd. Engu að síður verður 
hann jafnan að miðpunkti hverr-
ar myndar í einfaldleika sínum 
og smæð innan um stórar bygg-
ingar. Jafnvel háhýsi. Kassinn 
verður þannig tákn á þann hátt 
sem áhorfandinn vill túlka það. 
Friðgeir segir þessa kassa vera að 
hverfa af bílastæðunum. Farna að 
víkja fyrir annarri aðferð. Annarri 

tækni. Öðrum tíma.

Frá Grindavík til   
New Orleans

En leiðin frá Fellaskóla að 
útskriftarverkefni í ljósmyndun 
frá skóla í LA er orðin nokkuð 
löng. Friðgeir hefur haft viðkomu 
víðar og lagt fleira fyrir sig um 
dagana en dorg, markvörslu og 
nú ljósmyndun. Þar á meðal mat-
reiðslu. Hann er meistarakokkur 
og starfaði um 14 ára skeið í Newe 
Orleans mekku matarmenningar-
innar í vestri. Bjó í næsta hverfi 
við Fats Domino en var svo hepp-

inn að hafa farið til Los Angels 
nokkru áður en fellibylur bar flóð-
bylgju að landi jassborgarinnar 
og færði hluta hennar á kaf. “Ég 
var heppin. Týndist ekki eins og 
Fats sem fannst síðan á húsþaki. 
Annars var ég ofar í hverfinu og 
sá hluti þess fór ekki alveg á kaf. 
Kannski hefði ég sloppið.” En að 
gerast kokkur í New Orleans þar 
sem mannlífið er mótað af Suður-
evrópskum og Afrískum áhrifum. 
Hvað varð eiginlega til þess. “Sú 
saga hófst eiginlega í Grindavík. 
Faðir minn var útvegsmaður eins 
og margir Eyjamenn. Hann fór 
ekki út aftur eftir gosið en hélt 
útgerðinni áfram frá Grindavík. 
Sumarið sem ég var 13 ára vant-
aði hann kokk á bátinn. Hann fékk 
mig til þess að koma með sér og 
kokka ofan í mannskapinn. Mér 
fannst þetta gaman og náði fljótt 
tökum á kokkamennskunni. Svo er 
það nú einu sinni þannig í mannlíf-
inu að maður þarf að vinna og 
þá er ekki verra að velja eitthvað 
sem manni finnst skemmtilegt. 

Ég fékkst reyndar við ýmislegt 
fram yfir tvítugsaldurinn en um 
það leyti fluttist móðir mín vestur 
um haf til Los Angeles. Ég fór fljót-
lega á eftir henni og þá vaknaði 
hugmyndin um að láta drauminn 
um matreiðsluna rætast. Ég hafði 
heyrt af því að New Orleans væri 
þekkt fyrir tvennt. Jass og matar-
gerðarlist. Því fór ég þangað til 
þess að leita fyrir mér með nám 
og vinnu. Ég komst fljótlega að 
og var í læri hjá frábærum mat-
reiðslumeisturum. Þetta enti með 
því að ég var farinn að stýra stóru 
veitingahúsi. Ég kynntist alveg frá-
bæru kokkaliði þar og lærði auð-
vitað margt af þeim. Það útheimti 
hins vegar mikla vinnu. Ég var að 
störfum nánast öll kvöld og um 
allar helgar. Á öllum tímum þegar 
aðrir áttu frí. Það lá við að þetta 
væri 18 stunda vinnudagur sjö 
daga í viku. Ég fór því að hugsa 
mér til hreyfingar og að ég yrði að 
finna mér annað viðfangefni.” Og 
það hefurðu fundið í ljósmyndun-
inni? “Já svo sannarlega. Ég ákvað 
að hætta í vinnunni í New Orleans 
og hélt til Los Angels að nýju og 
þar kynntist ég ljósmynduninni. 
Ég var líka heppin því litlu eftir að 
ég fór skall flóðbylgjan á strönd 
New Orleans og eyðileggingin var 
mikil.” Friðgeir segir að borgin sé 
enn svipur hjá sjón. Með ólíkind-
um sé hvernig staðið hafi verið 
að málum um uppbygginguna. “Í 
Vestmannaeyjum var strax hafist 
handa um uppbyggingu þegar 
gosinu lauk og hún tók ótrúlega 
skamman tíma. Vestmanneyingar 
voru aðeins um sjö þúsund og 
Íslendingar nokkuð undir 300 þús-
undum á þeim tíma. Engu að síð-
ur gekk þetta hratt fyrir sig. Hjá 
milljónaþjóðinni hefur þetta gegn-
ið mun hægar. Fyrst í stað var 
ekkert gert. Fólk drukknaði bara 
og annað flýði. Sumt sat eftir í 
nær óbyggilegu umhverfi og alrík-
isstjórnin komst upp með að láta 
eins og ekkert hefði gerst. Það 
sat demókrati í fylkisstjórastóln-
um og það orsakaði að einhverju 
leyti aðgerðaleysið. Bushstjórnin 
var ekkert að hlaupa til og hefja 
endurreisnarstarf á svæði sem 
demókratar réðu. Síðan var kosið 
og repúblikani varð ríkisstjóri. Þá 
fyrst var farið að láta einhverja 
fjármuni af hendi rakna til upp-
byggingar. En það hefur gengið 
hægt og mikið er eftir þetta mörg-
um árum síðar. Kannski verður 
New Orleans aldrei byggð að 
fullu upp eða verður söm eftir. 
Alla vega ekki á meðan öllu er 
eytt í þetta Íraksstríð.” Þú kýst 
þá væntanlega Obama í haust er 
næsta spurning. “Því miður þá 
er ég bara með græna kortið en 
ekki ríkisborgararétt þannig að 
ég get ekki kosið. En ég myndi 
trúlega kjósa Obama ef ég hefði 
kosningarétt. Annars finnst mér 
hann sífellt verða hægrisinnaðri 
eftir því sem nær dregur kosning-
unum. En ég held að Bushstjórnin 
sé einhver versta ríkisstjórn sem 
Bandaríkin hafa haft.”

Féð er að sjálfsstöðu  
horfið

Og Friðgeir heldur áfram að 
ræða þjóðmálin vestra. “Þessi 
alheimskreppa sem við erum 
nú að finna fyrir er upprunnin í 
Bandaríkjunum og einkum í Kali-
forníu. Maður vissi ekki hvað var 
að gerast. Allt í einu var eins og 
fljóðbylgja af peningum hefði ætt 
af stað. Venjan var að fólk þurfti 
að hafa kredit til þess að fá lán 
og að lánshæfni þess var metin 
með hliðsjón af tekjum. Allt í einu 
var eins og allt slíkt væri lagt til 
hliðar og nánast hver sem var gat 
fengið lán til húsakaupa. Jafnvel 
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Breiðholtið er myndrænt

Friðgeir að störfum í Breiðholtinu. Hér hann með ljósmælinn á lofti. Hann segist eingöngu nota            
kalssíska tækni við verkið og vanda til undirbúnings hverrar töku eins og unt er til þess að ná þeim 
blæbrigðum fram sem hann vonast eftir. Belgmyndavélin sem Spessi lánaði honum er á þrífætinum og 
bíður þess að smellt verði af. “Nei – það verða engar digital tökur í þessu verkefni,” segir hann.

V I Ð T A L I Ð

Ég spilaði fótbolta 
með Leikni. Var 

í markinu. Ég fór 
út á Leiknisvöll um 
daginn að mynda. 
Þeir voru að spila 

við Vestmanneyinga 
og það varð jafn-
tefli svo þetta var 

allt í lagi 
mín vegna.

Fór að rölta um 
hverfið mitt í mið-

borg LA með mynda-
vélina á næturnar 

og taka myndir 
á bílastæðunum 
sem eru tóm á 

þeim hluta 
sólarhringsins.



fólk sem vitað var að gæti aldrei 
greitt lánin til baka. Það fékk lán 
fyrir stórum einbýlishúsum. Það 
má líkja þessu við stórfellda pen-
ingaprentun en það var aldri neitt 
prentað. Þessir peningar voru 
aldrei til. Þetta voru einhverjar 
huglægar tölur sem trúlega voru 
reiknaðar upp í verðmætum ein-
hverra pappíra. Eða bara í vænt-
ingum um hækkanir. Svo voru 
þessi skuldabréf, sem ljóst var að 
aldrei fengjust greidd, seld út um 

allt. Og nú sjáum við afleiðingarn-
ar. Þetta fé sem aldrei var til nema 
í mannshugum er að sjálfssögðu 
horfið með tilheyrandi afleiðing-
um í efnahagslífi.” 

“Urban landscape” úr 
Breiðholtinu

Þú söðlaðir alveg um eftir að 
þú komst á vesturströndina? 
“Já – ég hætti að mestu í kokka-
mennskunni nema ég tek eitt og 

eitt verkefni að mér. Ég hóf nám 
í kvikmyndagerð eða öllu held-
ur í þeim hluta hennar sem snýr 
að kvikmyndatökum. Hlutverki 
mannsins sem er á bak við töku-
vélina en ekki framan við hana 
eða til hliðar. Þetta nýttist mér 
ekki að fullu og ég þurfti að taka 
kúrsa í ljósmyndun til þess að fá 
skírteini og réttindi. Og þar fann 
ég mína köllun. Síðan hefur ekki 
verið snúið til baka.” Friðgeir kom 
hingað heim fyrir tveimur árum 
til að taka myndir. Hann tók þá 
mikið af myndum í Breiðholtinu 
og hélt í framhaldi af því einkasýn-
ingu í mars 2007. “Frá því hafði 
ég mikla löngun til þess að koma 
aftur og vinna stóra sýningu sem 
byggði á góðum myndum sem 
teknar væru í Breiðholtinu. Þegar 
ég fór að sýna myndirnar sem ég 
tók 2006 vestra létu viðbrögðin 
ekki á sér standa. Mönnum fannst 
þetta mjög merkilegt vegna þess 
að sú ímynd sem Ísland hefur 
þar er einkum landslag. Þegar 
Ísland berst í tal sjá menn fyrir 
sér landslag, gufuhveri og jökla 
en ekki byggingar sem gætu ver-
ið hvar sem er í heiminum eða 
þá lítil hús í miðborg Reykjavík-
ur. Þarna kom allt annað fram 
sem þótti nokkuð merkilegt. “Er 
þetta á Íslandi” var spurning sem 
ég þurfti að svara aftur og aftur. 
Ég lít þó sjálfur á þessar myndir 
sem einkonar landslagsmyndir. 
Þetta er landslagið í Breiðholtinu 
en ég beiti öðrum sjónarhornum 

og annarri túlkun heldur en hefð-
bundnir landslagsljósmyndarar 
gera þegar þeir fara um landið og 
horfa á náttúrufyrirbærin. Þetta 
er ekkert annað en það sem kall-
að er “urban landscape” á þeirra 
máli eða borgarlandslag.” Friðgeir 
hyggst efna til sýningar á verkefni 
sínu þegar hann hefur lokið við 
vinnslu myndanna. “Ég er að von-
ast til þess að Menningarmiðstöð-

in Gerðuberg hafi áhuga á þeirri 
sýningu vegna þess að þetta fjall-
ar um Breiðholtið. Mér fyndist 
óeðlilegt að efna til sýningarinnar 
annarsstaðar en í hverfinu sjálfu 
og þá kemur Gerðubergið fyrst í 
hugann. Þetta er ekki frágengið en 
ég er að vinna að því að geta opn-
að sýningu í haust eða fyrri hluta 
vetrar þar sem fólk á að geta séð 
þetta umhverfi í nýju ljósi.”  
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Fyrirsæta á förnum vegi í Breiðholtinu.

Það má líkja þessu 
við stórfellda 

peningaprentun 
en það var aldri 

neitt prentað. 
Þessir peningar 
voru aldrei til.

Gáski ehf. opnar sjúkraþjálfunarstofu í Mjódd 25. ágúst nk.

Stofan er staðsett í sama húsnæði og Læknasetrið.  

Hjá Gáska munu starfa sjúkraþjálfara með mikla reynslu af 

hjartaendurhæfingu, bak-, háls- og axlarvandamálum.

Tímapantanir í síma 568-9009

Gáski ehf. Er nú á þremur stöðum:
Þönglabakka 1 • Bolholti 8 • Vallarkór 14 •  gaski.is  • sími 568-9009

MJÓDD

Big papas pizza óskar 
eftir starfsfólki í hlutastarf, 
opið er til 22 á kvöldin og 

hentar starfið því vel 
með skóla, sveiganlegur 

vinnutími í boði. 

Upplýsingar á staðnum 
virkadaga milli 13-17.

���������������������������������������������������
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Starfsfólk óskast

Mjódd
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Steina Vasulka á sjónþingi
Vídeólistakonan Steina Vasulka situr 

fyrir svörum á næsta sjónþingi Gerðu-
bergs sem fer fram sunnudaginn 21. 
september n.k. Einnig verður opnuð yf-
irlitssýningu á verkum hennar í tilefni 
af sjónþinginu. 

Steina er einn af frumkvöðlum í notk-
un video-tækni í myndlist og á meðal 
virtustu listamanna á því sviði á heims-
vísu. Á Sjónþingi í Gerðubergi gefst kost-
ur á að kynnast viðhorfum, áhrifavöld-

um og lífshlaupi Steinu. Þorbjörg Gunn-
arsdóttir verður stjórnandi sjónþings-
ins en hún starfar sem sýningarstjóri í 
Þjóðminjasafni Íslands. Í hlutverki spyrla 
verða þau Halldór Björn Runólfsson, list-
fræðingur og forstöðumaður Listasafns 
Íslands og Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
fagurfræðingur.

Nú liggja fyrir niðurstöður 
úr sérstakri rannsóknarskýrslu 
“Innan vallar eða utan?” sem  
ÍR, Þjónustumiðstöð Breiðholts 
og MIRRA, Miðstöð Innflytjenda 
Rannsókna Reykjavíkur aka-dem-
íunni hafa unnið en þau hafa 
átt samstarf að undanförnu um 
það að rannsaka þátttöku barna 
nýbúa í Breiðholti í skipulögðu 
íþrótta- og tómstundastarfi. 

Niðurstöður þessar verða 
kynntar á opnum fundi í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi 
miðvikudaginn 27. ágúst nk. kl. 
16:00. Allir sem koma að íþrótta- 
og æskulýðsmálum eru hvattir til 
að sækja þennan fund en að sjálf-
sögðu er fundurinn öllum opinn. 

Á fundinum munu fulltrúar ÍR 
einnig kynna aðgerðaáætlun sem 
byggist á umræddum rannsókn-
arniðurstöðum. Rannsóknin var 
alfarið framkvæmd fyrir styrktar-
fé og komu styrkirnir frá eftirtöld-
um aðilum: Velferðarsjóði barna, 
Íþróttasjóði Menntamálaráðuneyt-
isins, Íþrótta- og tómstundaráði 
Reykjavíkur (ÍTR), Velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar, Íþrótta- og 
Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ), 
Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) 
og Félags- og tryggingamálaráðu-
neyti. Vorið 2007 var stofnaður 
stýrihópur fyrir rannsóknina 
sem í sátu þau Hörður Heiðar 
Guðbjörnsson, framkvæmda-
stjóri ÍR, Þorsteinn Hjartarson, 

framkvæmdastjóri Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts og dr. Hallfríð-
ur Þórarinsdóttir, forstöðumaður 
MIRRA, en því fyrirtæki var falin 
framkvæmd rannsóknarinnar sem 
fékk svo Sólveigu H. Georgsdóttur, 
mannfræðing í verkið. Fjölmargir 
aðilar, einkum úr grunnskólum 
hverfisins og frá Mími-símenntun, 
sýndu rannsókninni velvilja og 
ómetanlegan stuðning við öflun 
upplýsinga og útvegun viðmæl-
enda. Það er von samstarfsaðil-
anna þriggja að rannsóknin muni 
nýtast þeim vel sem standa fyrir 
skipulögðu íþrótta- og tómstunda-
starf í hverfinu - sem og fleirum 
á höfuðborgarsvæðinu og úti á 
landi.

Börn nýbúa í íþrótta- 
og tómstundastarfi

Ólöf Ólafsdóttir afhenti Heilsu-
gæslunni Efra Breiðholti rafknú-
inn skoðunarbekk til notkunar 
á skiptistofu stöðvarinnar þann 
14. júlí sl. 

Ólöf hafði á orði við afhending-
una að henni finnst mikilvægt að 
fólk styrki heilsugæslustöðvarnar 

sem það sækir þjónustu til alveg 
eins og að styrkja aðra starfsemi. 

Með þessari gjöf  vill hún leggja 
sitt af mörkum til þess. Hún vill 
að heilsugæslustöðin geti leyst 
sem flest vandamál fólks og að 
ekki þurfi að senda fólk frá sér 
annað. 

Gjöf  til Heilsugæslunn-
ar í Efra Breiðholti

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������

- niðurstöður skýrslu kynntar

Á myndinni  sést hvar Leifur N. Dungal læknir tekur við gjöfinni fyrir 
hönd stöðvarinnar.



 

  



 

Steina Vasulka.
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Gáski að opna 
í Mjóddinni

“Við ætlum að opna sjúkra-
þjálfun frá Gáska í Þönglabakk-
anum 25. ágúst nk.,” segir Sve-
inn Sveinsson, einn af eigendum 
Gáska í samtali við Breiðholts-
blaðið. Gáski hefur starfað um 
árabil í Bolholti 8 og nýlega var 
opnuð starfsstöð við Vallarkór í 
Kópavogi. Starfsstöðin við Þöngla-
bakka 1 er því sú þriðja sem 
Gáski opnar og nú starfa um 20 
manns hjá stöðinni. Sveinn seg-
ir að með því að velja Mjóddina 
fyrir starfsstöð nái Gáski til fleira 
fólks og geti boðið því upp á góða 
þjónustu auk þess sem með því 
móti tengist stöðin Læknasetrinu 
í Mjóddinni og annarri heilsu- og 
heilbrigðisþjónustu sem þar er til 
staðar. 

“Breiðholtið er fjölmennasti 
borgarhluti Reykjavíkur með á 
þriðja tug þúsunda íbúa og liggur 
auk þess miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu. Þetta verður því góð við-
bót við þá þjónustu sem við höfum 
verið að bjóða og okkar reynsla af 
eftirspurn er að þörfin fyrir störf 
sjúkraþjálfara fer vaxandi.”  

Sjö sjúkraþjálfarar munu starfa 
hjá Gáska í Þönglabakkanum og 
verður unnið að öllum almenn-
um verkefnum sem sjúkraþjálf-
arar sinna. Sveinn segir stöðina 
vera í góðu sambandi við ÍR sem 
er með athafnasvæði sitt í Suður 
Mjóddinni örskammt frá Þöngla-
bakkanum. “Við stefnum að því 
að gera frekari samning við þá um 
að sinna þeirra fólki en hluti af 
störfum sjúkraþjálfara felst í því 
að starfa með íþróttafólki. Í starf-
stöð okkar í Mjódd verður hugað 
sérstaklega að hjartaendurhæfingu 
en þeir einstaklingar sem koma frá 
hjartalækni eða af Reykjalundi geta 
komið í þjálfum til okkar þar sem 
við höfum sjúkraþjálfara sem hafa 
mikla reynslu og hafa starfað við 
hjartaendurhæfingu á Reykjalundi. 
Raunar er það eins með alla, að 
mörg störf kalla á vanda í stoðkerfi 
fólks og þá á ég ekkert síður við 
einhæf störf sem oft eru talin til 
léttari starfa en þau sem útheimta 
líkamlega vinnu og erfiði. Oft henta 
líkamlegu störfin stoðkerfinu betur 
en hin léttari, einkum þegar um 
störf er að ræða sem byggjast á 
mjög einhæfum hreyfingum. Fólki 
sem situr við vinnu sína, vinnur til 
dæmis mikið við tölvur, er oft hætt-
ara við stoðkerfisvanda en þeim 
sem njóta meiri og fjölbreyttari 
hreyfingar í daglegum störfum.” 

Starfsfólk Gáska er sérhæft til 
mismunandi viðfangsefna. Sveinn 
segir að þess vegna sé hægt að 
beina fólki sem kemur til stöðv-
anna beint til þeirra sjúkraþjálfara 

sem vinni sérstaklega á því sviði 
sem vandi þess liggur. “Við erum 
að endurhæfa fólk, sem hefur lent 
í slysum eða er að ná sér af veik-
indum, að þjálfa fólk sem býr við 
mjög einhæfa líkamsbeitingu við 
vinnu sína og margt fleira mætti 
telja.” Sveinn segir ýmislegt valda 
því að þörfin fyrir sjúkraþjálfara 
fara vaxandi. “Fleira fólk stundar 
íþróttir, breyttir starfshættir kalli 
á aukna þjálfun sem stjórnað er af 
fagfólki, fólk lifir lengur og eldra 
fólk vill gjarnan halda í líkamlega 
getu eins lengi og unnt er. Opinber-
ir aðilar á borð við Tryggingastofn-
un vísa óbeint fólki í auknum mæli 
til sjúkraþjálfunar, vegna þeirra 
stefnu  heilbrigðisyfirvalda að fólk 
dvelji ekki lengur á stofnunum en 
brýn þörf er á, geti verið sjálfbjarga 
heimavið, og síðast en ekki síst til 
að draga úr lyfjakostnaði.”  

Sjúkraþjálfarar einbeita sér 
einkum að sérstökum og afmörk-
uðum sviðum innan greinarinnar 
og ná þannig að sérhæfa sig í ein-
stökum greinum og vandamálum. 
“Sérhæfing er til staðar og þannig 
ná sjúkraþjálfarar meiri kunnáttu 
og færni á þeim sviðum sem þeir 
einbeita sér að en öðrum. Sumir 
eru að fást við beina endurhæf-
ingu fólks, aðrir við fólk sem iðkar 
íþróttir og áfram mætti telja. Það 
er mikill áhugi á endurmenntun 
hjá sjúkraþjálfurum og við verðum 
að vera duglegir að viðhalda þekk-
ingu okkar og að auka við hana. 
Það er hluti af starfinu vegna þess 
að viðfangsefnin breytist og nýjung-
ar koma fram í sjúkraþjálfum eins 
og í öðrum greinum. Við rekum 
þá stefnu hjá Gáska að vera með 
stöðug námskeið í gangi til þess að 
fylgjast sem best með og geta veitt 
sem besta þjónustu. Þannig viljum 
við geta veitt sem besta þjónustu í 
hverju tilviki sem leitar til okkar.” 
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Ég heiti Hrefna B. Pedersen 
og er þroskaþjálfi og starfa sem 
sérkennsluráðgjafi á Þjónustu-
miðstöð Vesturbæjar. Ég flutti í 
Breiðholtið þegar ég var sex ára 
gömul og bjó þar þangað til ég 
flutti að heiman um tvítugt.. Ég 
flutti svo aftur í Breiðholtið fyrir 
tæplega tíu árum síðan. Hér er 
frábært að búa og gott að ala 
upp börn. Góðir skólar og gott 
íþróttastarf.

Ég hef alltaf gaman að því að 
setjast niður með góða bók. Hér 
áður notaði ég mikið að frítíma 
mínum í að lesa, en síðustu miss-
eri hef ég gefið mér minni tíma í 
það og les þá helst fagbækur. Ég 
er að hefja mitt fjórða starfsár í 
barna og unglingaráði handknatt-
leiks-deildar ÍR þannig að mikið 
af frítíma mínum fer í að sinna 
félagsmálum og horfa á handknatt-
leik og fótbolta en það veitir mér 
mikla ánægju og kemur svolítið 
í staðinn fyrir bókalesturinn. Ég 
á þrjá syni og þeir hafa allir ver-
ið miklir lestrarhestar, en námið, 
íþróttirnar og tölvan eru farin að 
taka meira af tíma þeirra. Þegar 
þeir voru yngri vorum við fasta-
gestir á bókasafninu. Ég á eina 
litla bláa bók sem heitir” “Einn 
dagur í einu”. Ég les í henni á 
hverjum degi og hún gefur mér 
góða tengingu inn í daginn. Ég 
hef lesið flestar bækurnar eftir 
Arnald Indriðason og held mik-
ið upp á hann. Ég reyni að nota 
sumar- og jólafríin til að lesa mér 
til skemmtunar Ég las bók í sumar-

fríinu sem heitir “Konan í köflótta 
stólnum” þar segir höfundurinn 
Þórunn Stefánsdóttir frá harðri 
baráttu sinni við þunglyndi. Þetta 
er falleg saga og segir á hispurs-
lausan hátt frá erfiðum bardaga 
sem henni tekst að sigra eftir tíu 
ára þrautargöngu sína í gegnum 
lífið með þennan erfiða förunaut 
(þunglyndið). 

Fyrir stuttu las ég bókina Þús-
und bjartar sólir eftir Khaled Hos-
seini. Þetta er saga sem segir frá 
hlutskiptum afganskra kvenna 
sem er ömurlegri en nokkur getur 
gert sér í hugarlund. Mig langar 
mikið að lesa bók eftir sama höf-
und sem heitir “Flugdrekahlaupar-
inn”. Ég reyndi að fá hana í bóka-
safninu um daginn en því miður 
var hún ekki inni. Núna er ég að 
lesa bókina “Rimlar hugans” eftir 
Einar Már Guðmundsson. Þetta er 
frábær saga og áríðandi umræða 
um mikilsvert málefni, fléttað í 

hrífandi ástarsögu. Byggð á ást-
arbréfum frá fanga á Litla hrauni 
til unnustu sinnar. Einar Már er 
einnig í miklu uppáhaldi hjá mér, 
hann er svo frábær í að koma við-
kvæmum hlutum til skila á jákvæð-
an hátt. Við Íslendingar eigum svo 
marga frábæra rithöfunda. Ég 
hlakka til þeirra tíma sem ég get 
hellt mér meira niður í að lesa 
mér til skemmtunar og það verð-
ur af nógu að taka.

Ég las minna en ég ætlaði mér 
í sumarfríinu mínu. Ég ferðaðist  
talsvert í sumar. Fór á fótbolta-
mót til Vestmannaeyja og Sauða-
króks og fór líka í 10 daga frábæra 
ferð um Vestfirðina. Ég ferðaðist 
með foreldrum mínum og systr-
um og  þeirra fjölskyldum og mað-
urinn minn og yngsti sonur minn 
voru líka með. Við vorum þrettán 
samtals. Þar fengum við frábært 
veður og firðirnir skörtuðu sínu 
fegursta. Við fórum meðal annar 
út í Flatey, í Selárdalinn, niður að 
Rauðasandi, í Látrabjörg o.m.fl. 
Ég held að veðurfarið í sumar sé 
fyrst og fremst ástæða þess að ég 
las minna í sumar en venjulega. 
Því  þegar veðrið er svona frá-
bært verður maður að njóta þess 
að vera utan dyra.

Ég ætla að stinga upp á að hún 
Guðbjörg Guðmundsdóttir segi 
næst frá því sem hún er að lesa. 
Hún er leiðsögumaður og nemi í 
ferðamálafræði og ég veit að hún 
er alltaf með góða bók með sér í 
ferðunum um landið.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Hrefna Petersen.

Innritun stendur yfir

Innritun í Tónskóla Sigur-
svein hófst miðvikudaginn 20. 
og stendur fra. til 27. ágúst. 
Starfsstöð skólans í Breiðholti 
er til húsa í Hraunbergi 2 en 
höfuðstöðvar hans og skrif-
stofa eru við Engjateig 1. 

Í Hraunberginu er kennt á 
flest hljóðfæri auk tónfræði og 
annarra tilheyrandi bóklegra 
greina. Skólinn vill vekja sér-
staka athygli á ritmísku deild-

inni sem starfar í Hraunbergi. 
Nemendur skólans þurfa að 
staðfesta umsóknir sínar á skrif-
stofu skólans Engjateigi 1 sem 
er opin virka daga kl. 12 til 18. 
auk þess sem nemendur beðn-
ir að afhenda afrit af stunda-
skrám sínum til að auðvelda að 
samræma tónlistarnámið öðru 
skólanámi. Nokkur pláss eru 
enn laus í forskólanum í Árbæ 
og í Breiðholti.

Hljómsveit nemenda í Tónskóla Sigursveins á æfingu.

Sveinn Sveinsson, sjúkraþjálfari 
í Gáska.



8 Breiðholtsblaðið ÁGÚST 2008

Þótt þú langförull legðir – sér-
hvert land undir fót gæti verið 
yfirskrift ferðar Kórs Seljakirkju 
fyrr í þessum mánuði. Kórinn 
lagði leið sína til Íslendinga-
byggða í Kanada og Bandaríkjun-
um þar sem hann söng við ýmsa 
viðburði og þar á meðal á árleg-
um Íslendingadögum þarlendra 
sem halda tryggð við íslenskar 
rætur sínar. Kórinn söng m.a. fyr-
ir hönd Íslands á Íslendingahátíð-
um í Mountain í Norður Dakota 
og á Gimli sem er merkasta hátíð 
Íslendinga í Vesturheimi auk þess 
að flytja konsert á Nýja Íslandi. 
“Þetta voru svona aðal númerin 
hjá okkur en við sungum víða 
annarsstaðar. Eiginlega allsstaðar 
þar sem því var við komið,” segir 
Hjördís Geirsdóttir, kórformaður 
í samtali við Breiðholtsblaðið eftir 
heimkomuna. “Við komum bæði 
á dvalarheimili fyrir eldri borg-
ara þar sem við sungum og við 
sungum einnig fyrir ýmsa heima-
menn á þeim stöðum þar sem við 
komum.” 

Sérstök söngdagskrá var æfð fyr-
ir ferðina undir stjórn Jóns Bjarna-
sonar, kórstjóra þar sem blandað 
var saman lögum eftir ýmis þekkt 
tónskáld hér á landi auk laga úr 
smiðjum Vestur Íslendinga. “Nei 
– þetta var enginn kirkjusöngur 
heldur veraldlegur söngur og bæði 
í alvarlegri og léttari kanti þar sem 
leitast var við að flytja þekkt verk 
sem eru upprunnin beggja vegna 
hafsins.” Auk kórsins komu sér-
staklega fram Hjördís Geirsdóttir, 
kórformaður og söngkona, Jón 
Símon Gunnarsson, leikari sem las 
ljóð þekktra skálda og Lovísa Guð-
mundsdóttir, sem hefur sérhæft sig 
í að flytja íslenskar rímur og kvæða-
lög.

Í gamalli kirkju í  
Montain

Kórfélagar notuðu einnig ferð-
ina, sem hófst í Minneapolis-Grand 
Forks og komið var við í Alexandria 
í Minnesota til þess að sjá sig um 
í Íslendingabyggðunum og rifja 
upp sögu þeirra staða. Fyrstu lög-
in voru flutt í gamalli kirkju sem 
þar er verið að gera upp en hafði 
ekki verið notuð til tónleikahalds 
af þessu tagi áður. Þessi fyrsti 
konsert kórsins mæltist mjög vel 
fyrir og gaf söngfólkinu byr undir 
báða vængi til að takast á við það 

sem á eftir kom. Síðan tók Íslend-
ingahátíðin á Montain við þar sem 
kórinn flutti þjóðsöngva Íslands, 
Bandaríkjanna og Kanada í upphafi 
hátíðarinnar. Hann flutti einnig um 
þriggja kortera söngdagskrá síðar 
á hátíðinni þar sem Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, utanríkisráðherra 
var með fríðu föruneyti. Íslensku 
byggðina í Montain má rekja til 
þess að Íslendingar hröktust eftir 
ýmsa erfiðleika á Nýja Íslandi undir 
forystu séra Páls Þorlákssonar og 
tóku sér bólfestu þar. Þangað komu 
einnig Íslendingar sem búið höfðu í 
Shawano í Wisconsin og þar á með-
al skáldið og bóndinn Stephan G. 
Stephansson sá er orti ljóðið sem 
byrjar svo, Þótt þú langförull legðir. 
Næsta deigi eyddu kórfélagar í Win-
nipeg, hvíldu sig og undirbjuggu sig 
fyrir næstu átök sem var Íslendinga-
dagurinn á Gilmi 4. ágúst. 

Sungið í skrúðgöngunni
Tugþúsundir fólks sækja hátíð-

ina á Gilmi á hverju ári og þar flutti 
kórinn þjóðsöngva og dagskrá fyrir 
hátíðargesti. “Á Gimli lentum við 
inn í sjálfri skrúðgöngunni. Við vor-
um sett upp á stóran og mikinn 
“trailer”. Ég var með gítarinn með 
mér og við tókum lagið þarna á pall-
inum og sungum allskyns slagara 
– lög á borð við Ríðum og ríðum 
og Siggi var úti og fleiri lög sem 
eru svolítið fjörug. Við gátum sung-
ið fram og til baka vegna þess að 
gangan hélt áfram í um einn og 
hálfan tíma og það var aldrei sama 
fólkið sem hlustaði á okkur. Þetta 
fékk mjög góðar viðtökur hjá þeim 
sem fylgdust með skrúðgöngunni 
og sumir hrópuðu á okkur að syn-
gja meira ef við stoppuðum. Það 
voru tveir eða þrír hópar á vegum 
Bændaferða staddir þarna þannig 
að margir Íslendingar voru á stadd-
ir á Gimli í tilefni Íslendingahátíð-
arinnar og mikil íslensk stemning. 
Við fluttum allt prógrammið okk-
ar á hátíðinni að göngunni lokinni. 
Við sungum léttari lög og dægurlög 
inn á milli auk þess sem lesin voru 
ljóð og kveðnar rímur. Ég tók eftir 
að rímurnar vöktu athygli fólks og 
margir höfðu gaman af að heyra 
þennan sérstaka tónlistarflutning 
enda eru þær einn hlutinn af þeirri 
fornu arfleifð sem Íslendingar flut-
tu með sér vestur um haf á sínum 
tíma.”   

Gamli maðurinn mundi 
lögin

Söngnum sleppti þó ekki þótt 
þessar tvær stórhátíðar væru að 
baki. “Við tókum lagði hvar sem 
við fundum okkur eitthvert hús 
eða afdrep til þess að syngja.” Hjör-
dís segir að dagskrá kórsins hafi 
einkum staðið saman af lögum eftir 
íslensk tónskáld á borð við Sigvalda 
Kaldalóns, Bjarna Thorsteinsson, 
Sigfús Halldórsson, Emil Thorodd-
sen, Inga T. Lárusson, Bjarna Þor-
steinsson og Friðrik Jónsson. Auk 
þess hafi kórinn sungið ýmis gömul 
lög og söngva og barnagælur eftir 
því hvert tilefnið hafi verið. “Þetta 
eru lög sem eldra fólkið man eftir 
og kann jafnvel vegna þess að ömm-
ur þess og afar kunnu þau, rauluðu 
og síðan festust þau í minni hinna 
yngri. Það er eins og að barnagæl-
urnar hafi erfst með ótrúlegum 
hætti á milli kynslóðanna og sumt 
fólk þekkir íslenskar vísur og gælur 
enn þann dag í dag þótt þetta sé 
þriðja og fjórða kynslóðin frá þeim 
sem fluttu vestur. Sumt af þessu 
eldra fólki hreinlega grét af gleði 
yfir því að heyra gömlu lögin sung-
in. Þessi lög sem það mundi eftir 
að hafa heyrt hjá öfum og ömmum 
og jafnvel langöfum og langömm-
um fyrir áratugum síðan. Ég man 
að við komum í heimsókn á heimili 
fyrir eldri borgara út á Heklueyju 
þar sem söngstund var að hefjast. 
Þar var maður að spila á píanó 
og kona að leika á banijó sem var 
mjög skemmtilegt. Ég bauð að 
kórinn myndi syngja fyrir fólkið á 
Íslensku sem var vel þegið og þar 
á meðal sungum við óskalög fyrir 
það. Þá heyrðum við allt í einu að 
einn heimilismanna fór að flauta 
með söngnum. Hann fylgdi lögun-
um og flautaði alveg eftir réttum 
takti. Eitt af lögunum sem við sung-
um þarna á heimilinu á Heklueyj-
unni var Stóð ég út í tunglsljósi, 

sem er nokkuð erfitt sönglag, en 
þeim gamla fastaðist ekki flautið 
og hann hélt takti í gegnum allt lag-
ið. Við fréttum svo eftir á að þetta 
væri maður af íslenskum ættum en 
fæddur og uppalinn í Kanada. Hann 
hefði lært Íslensku sem barn en 
væri löngu búinn að gleyma henni 
og þjáðist orðið af minnistapi. Þeg-
ar hann heyrði þessi lög sem hann 
hafði heyrt hjá ættfólki sínu þá rifj-
uðust þau svo vel upp fyrir honum 
að hann gat flautað þau án þess að 

feilnótu væri að finna. Þetta kom 
öðru heimilisfólki og einkum þó 
starfsfólkinu á heimilinu verulega á 
óvart því þessi fullorðni maður var 
að miklu leyti hættur að geta tjáð 
sig. Hann hefur trúlega haft gott 
tóneyra og þegar minnisglöp sækja 
að fólki þá hverfur oft síðast það 
sem fyrst lærðist. Þetta sýnir okkur 
hversu tengslin við gamla landið og 
það sem er íslenskt er gróið í fólk-
ið. Það var hreint ótrúlega magnað 
að verða vitni að þessu.”

Ræturnar eru ótrúlega sterkar

Kór Seljakirkju í boði heima hjá ræðismannshjónunum.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Svo má ekki gleyma 
pönnukökunum. 

Þessi siður að baka 
pönnukökur hefur 

haldist og ungu kon-
urnar læra að baka 

af þeim eldri. Við feng-
um bæði upprúllað-
ar pönnukökur með 

sykri og einnig pönnu-
kökur með sultu og 
rjóma að hreinum 

íslenskum sið.
Atli Ásmundsson ræðismaður Íslands í Kanada ásamt Þrúði konu 
sinni og Jóni Bjarnasyni kórstjóra sem situr við píanóið. “Atli og Þrúð-
ur tóku höfðinglega á móti okkur,” segir Hjördís kórformaður.

Sungið á Íslendingahátíðinni á Gimi.

Hjördís kórformaður með gítarinn stýrir kórsöng við eigin undirleik.

Sungið á trailer í skrúðgöngu á Gimli.

Kór Seljakirkju í Vesturheimi:
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Pönnukökur, kleinur og 
randalínur

“Mér finnst að við höfum orðið 
vitni að ýmsum ótrúlegum hlutum 
í ferðinni þegar kemur að þessum 
tengslum, hvað þau eru enn mikil 
og vitundin um íslensku ræturnar 
er sterk. Við urðum vör við þetta 
nánast hvar sem við komum. Kona 
að nafni Joan vissi t.d. að langam-
ma hennar hafði heitið Sigríður 
Jónsdóttur og verið frá einhverj-
um bæ í Húnavatnssýslu. Það var 
bara eitt dæmi af mörgum þar sem 
fólk gat rakið ættir sína í ákveðna 
landshluta, sýslur og jafnvel til ein-
stakra sveitabæja. Stundum kom 
í ljós að fólk sem við hittum gat 
rakið ættir til einhverra kórfélaga 
eða aðstendenda þeirra sem voru 
með í för. Í að minnsta kosti tveim-
ur tilvikum kom sú staða upp að 
um hreinan skyldleika var að ræða 
þannig að frændur og frænkur voru 
að hittast í fyrst skipti en kannski 
ekki það síðasta.” Hjördís segir eitt 
og annað minna á Ísland á þess-
um slóðum - annað en minni fólks 
um forfeður frá Íslandi og menn-
ingararf í bókmenntun og tónum. 
Baksturinn sé að hluta íslenskur 
og þau hafi fengið meðlæti á borð 
við kleinur og lagtertur með sultu 
á milli laga sem stundum séu nefnd-
ar randalínur hér heima. “Svo má 
ekki gleyma pönnukökunum. Þessi 
siður að baka pönnukökur hefur 
haldist og ungu konurnar læra að 
baka af þeim eldri. Við fengum 

bæði upprúllaðar pönnukökur 
með sykri og einnig pönnukökur 
með sultu og rjóma að hreinum 
íslenskum sið. Allt eru þetta sér 
íslensk fyrirbrigði sem maður sér 
ekki annarsstaðar. Eins er með rúg-
brauðið með hangikjöti og söltuðu 

rúllupylsuna. Hangikjötið þeirra er 
með aðeins öðru bragði enda kom-
ið af öðrum fjárstofni og öðru fóðri 
en þetta eru engu að síður alíslensk-
ar uppskriftir. Þeir kenna þessa mat-
argerð við “ömmu” rétt eins og við 
þekkjum orðið ömmubakstur eða 

ömmueldhús hér heima. Það er eft-
irtektarvert hversu ömmur og afar 
og langömmur og langafar gegna 
miklu hlutverki í þessu samfélagi 
en í því felast tengslin við menn-
ingararfinn sem eru ræturnar frá 

Íslandi. Eftir því sem fólkið er eldra 
því nær er það rótunum uppruna 
sínum og forferðunum langförulu 
sem lögðu land undir fót,” segir 
Hjördís Geirsdóttir. 

Opnunartilboð

Big papas pizza

MJÓDD
Stór skammtur af brauðstöngum og sósa kr. 300

Miðstærð af hvítlauksbrauði kr. 500

Hvítlauksolía og parmesan ostur kr. 100

Allt gos kr. 200

Big papas gæða pizzur og besta verðið

Við skorum á þig að koma og smakka hjá okkur

�
800-9999

bigpapas.is Opið 11-22

Frá Íslendingadeginum á Gimli. Skrúðgangan liðast áfram og farar-
tækin eru margvísleg.

Fríða, dökk þrílit læða, týndist 
frá Brúnastekk 3. ágúst. 
Er örmerkt. Vinsamlegast 
hafið samband ef sést til 
hennar s. 6920324.

Fríða týnd

Kvöldskóli 
FB að 
hefjast

Það eru hæg heimatökin fyrir 
íbúa í Breiðholti þegar kemur að 
fullorðinsfræðslu og endurmennt-
un. Kvöldskóli hefur verið starf-
ræktur við Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti  frá 1981. Mikil og góð 
aðsókn hefur verið að honum frá 
upphafi og eru u.þ.b. átta hund-
ruð nemendur skráðir í skólann á 
hverri önn. Vegna fjölda nemenda 
er hægt að bjóða  mikið úrval 
áfanga, en venjulega eru 130 
áfangar í boði við skólann.

Hægt er að stunda nám við nán-
ast allar brautir skólans og allt 
nám við kvöldskólann getur leitt 
til útskriftar. Hægt er að taka ein-
staka áfanga, brautir, stúdentspróf 
eða starfsréttindi, eftir áhuga hvers 
og eins. Hægt er að stunda m.a. 
bóknám, iðnnám, heilbrigðisnám, 
listnám og viðskiptanám. Fjölmenn-
ustu brautirnar eru rafiðna-, tré-
iðna- og sjúkraliðabraut, þar sem 
hægt er að ljúka fagnámi að fullu.

Stór hluti nemenda Kvöldskóla 
FB er að búa sig undir háskólanám 
og annað fagnám. Víða er stúdents-
próf sett sem inntökuskilyrði en 
það verður æ algengara að háskól-
ar meti starfsreynslu og annað nám 
en hefðbundið bóknám. Þá er nem-
andinn „metinn inn” í viðkomandi 
skóla, hafi hann lokið tilgreindum 
áföngum, þó hann hafi ekki stúd-
entspróf. Hið fjölbreytta námsval 
Kvöldskóla FB auðveldar fólki þenn-
an undirbúning með því að bjóða 
stóran hluta þeirra áfanga sem gerð 
er krafa um í slíkum tilvikum, eins 
og efri áfanga í stærðfræði og raun-
greinum. Kennslutími er almennt 
frá kl. 18:00 – 22:20, mánudaga til 
fimmtudaga. Innritun á netinu er nú 
í fullum gangi (www.fb.is). Kennsla 
hefst síðan í Kvöldskóla FB mánu-
daginn 25. ágúst.

Sungið í “Misisippi riwer”. Kórfélagar óðu út í ána og tóku lagið þar.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Pétur Marteinsson, knattspyrnumaður rifjar upp uppvaxtarárin í Breiðholtinu að þessu sinni. 
Hann er alin upp í Suðurhólunum og gekk í Hólabrekkuskóla þar sem hann eignaðist sína 
fyrstu vini. Hann segir Breiðholtið hafa verið sérstakt á þeirri tíð – einkum fyrir það frelsi sem 
krakkarnir hafi notið.

Ég er fæddur í Árbænum og 
þaðan fluttu foreldrar mínir með 
okkur systkinin til Belgíu þar sem 
pabbi var að spila fótbolta. Við 
bjuggum þar í þrjú ár og komum 
síðan heim um sumarið áður en 
að ég átti að byrja í sex ára bekk. 
Ég flutti því í Suðurhóla 4 þegar 
ég var sex ára og byrjaði í Hóla-
brekkuskóla um haustið. Þarna 
í Suðurhólum eignaðist ég mína 
fyrstu vini Sigurð Kára Kristjáns-
son, alþingismann, Rúnar Frey 
Gíslason, leikara og síðar fleiri. 
Siggi Kári bjó á númer 2 og Rún-
ar Freyr á 6. 

Meiriháttar að alast upp 
þarna

Það var meiriháttar að alast upp 
þarna. Við vorum að steggja vin 
okkar, sem var að gifta sig um dag-
inn, og þegar við vorum að skipu-
leggja steggjunina þá ákváðum við 
að fara með hann upp í Breiðholt á 
gamlar slóðir og rúnta aðeins um. 
Við þennan rúnt með Sigga Kára, 
sem við vorum að steggja, þá vökn-
uðu margar ljúfar minningar. Við 
fórum um hverfið og inn í stiga-
ganga. Við fórum á “þúfuwmbley” 
þar sem við lékum okkur í fótbolta 
forðum. Við kölluðum hólinn vest-
an megin við Suðurhólana að sjálf-
sögðu eftir þekktasta fótboltavelli 
sem við vissum um að var til. Sjálf-
an Wembley. Þetta var smá gras-
bali á milli verðlaunablokkarinnar 
og Suðurhólanna. Þarna var algjör 
Mekka fyrir krakka. Þarna var 
stórt leiksvæði og engar bílagötur. 
Þetta svæði stendur saman af hóln-
um, skólanum, íþróttasvæðinu og 
malbikinu í kring. Við fórum líka 
með Sigga Kára í Hólabrekkuskól-
ann þar sem við hittum nokkra 
gamla skólafélaga og nokkra kenn-
ara sem höfðu kennt okkur og við 
höfðum hóað til okkar af þessu 
tilefni. Það var gaman að fá tæki-
færi til þess að hitta þessa gömlu 
félaga og kennara aftur og ég held 
bara að þeir hafi ekkert breyst.

Endalaust hægt að finna 
leikfélaga

Þegar ég var að alast upp í Suð-
urhólunum þá var fullt af krökk-
um í hverjum stigagangi þannig að 
það var endalaust hægt að finna 
leikfélaga. Þarna eignaðist ég og 
við strákarnir því marga góða 
félaga og bestu vini. Þetta var ákaf-
lega gott umhverfi og samskiptin 
voru mikil. Ég býst við að ein af 
ástæðum þess hversu gaman var 
að alast upp þarna hafi verið að sú 
að þetta var nýtt hverfi. Mörg hús 
voru í byggingu og hverfisvitund-
in ómótuð. Þetta var eins og einn 
ævintýraheimur. Maður gat farið 
inn á vinnusvæðin og leikið sér 
með hvað sem þar var að finna. 
Byggingarefni og afgangar urðu 
að leiktækjum og leikirnir trúlega 
mikið frjórri með slík tæki í hönd-
unum en sérhönnuð leikföng sem 
keypt voru í búðum.

Neitaði að fara úr  
Hólabrekkuskóla 

Foreldrar mínir tóku síðan upp 
á því að flytja í einbýlishús í öðru 
hverfi þegar ég var 12 ára. Þá ste-
fndi í að ég þyrfti að fara í annan 
skóla þegar kom að 7. bekk sem 
nú er 8. bekkur. Ég tók hins vegar 
ekki í mál að taka síðustu bekkina 
í öðrum skóla. Það var ekki sam-
þykkt en ég gerði hins vegar sam-
komulag við mömmu og pabba 
um að það væri allt í lagi að fly-
tja ef ég yrði áfram í Hólabrekku-
skóla. Þetta varð til þess að ég tók 
Strætó þessa þrjá vetur úr Ártúns-
holtinu, þar sem við bjuggum og 
niður á Grensás og þaðan tók ég 
annan strætó upp í Efra Breiðholt. 
Þannig þar var hálftíma strætó-
ferð fyrir mig að fara í skólann á 
hverjum einasta morgni. Mér voru 
skaffaðir strætómiðar en ég labb-
aði oftast heim úr Hólabrekkunni 
yfir á Ártúnsholtið til þess að eiga 
strætómiða afgangs sem ég notaði 
síðan til þess að komast á fótbolta-
æfingar. Við félagarnir fórum á 
æfingar hjá Fram. Einhverra hluta 
vegna varð Leiknir ekki fyrir val-
inu. Kannski var einhver pressa 
á okkur frá pabba sem var Fram-
mari og var þá enn að spila.

Einir í strætó sex ára
Við vorum ekki nema sex eða 

sjö ára gamlir þegar við fórum að 

taka strætó á æfingar. Það yrði trú-
lega uppnám ef þetta yrði lagt á 
börn í dag en þetta gerðum við og 
í minningunni þá höfðum við ekk-
ert síður gaman af strætóferðun-
um en af æfingunum sjálfum þótt 
fótboltinn ætti hug okkar nánast 
allan. Við hittumst út í strætóskýli 
og þá var æfingin nánast byrjuð 
og stemningin sem fylgdi. Svo 
komu strákar úr öðrum hverfum 
og við hittumst á Grensás. Strákar 
úr Selja- og Ölduselsskóla og fleiri 
skólum. Þessi hópur í Fram, sem 
við tilheyrðum stóð að miklu leyti 
saman af strákum úr Breiðholtinu.

Lífið snérist um fótbolta 
Lífið í Efra Breiðholtinu snérist 

um fótbolta og leiki af ýmsu tagi. 
Það var ekkert verið að tala um 
aðstöðu. Við fundum okkur bara 
staði til þess að spila og hóllinn á 
bak við Suðurhólana var auðvitað 
enginn fótboltavöllur en við notuð-
um hann samt og það var nóg af 
opnum lausum svæðum á þessum 
tíma. Ég held að farið hafi verið út 
í fótbolta í flestum ef ekki öllum 
frímínútum og ég væri að skrökva 
ef ég segði annað en að lífið hafi 
snúist um fótbolta. 

Manni fannst alltaf vera jákvæð 
stemning í hverfinu. Á þessum 
aldri var maður kannski ekki að 
pæla mikið í öðru en auðvita voru 
félagsleg vandamál þarna eins og 
annarsstaðar. Þetta er stórt hverfi 

sem var í byggingu og þarna blönd-
uðust saman íbúðir í einkaeigu 
fólks og svo íbúðir í félagslegri 
eigu. En hvað sem því leið þá held 
ég að lang flestir krakkar hafi feng-
ið tækifæri til þess að vera saman 
í hópum og að leika sér. Ef til vill 
hafa einvherjir orðið útundan en 
það var ábyggilega ekkert meira 
en gengur og gerist. Mér finnst að 
þeir sem ég þekki til og veit af úr 
þessum hverfishluta hafa plumm-
að sig nokkuð vel.

Frelsið var ótrúlegt 
Það sem  einkenndi Breiðholt-

ið á þessum tíma var það mikla 
frelsi sem við krakkarnir höfðum. 
Við gengum mikið sjálfala eins 
og við værum í sveit. Það var 
dálítið sveitastemning yfir þessu 
á þeim tíma. Ég veit ekki hvort 
þessi stemning einkennir öll hverfi 
á meðan þau eru í byggingu og 
fólk að setjast að og koma sér fyr-
ir. En ef maður ber þetta saman 
við nútímann þá var frelsið miklu 
meira. Maður vaknaði á morgnana 
og fór út. Fór heim til einhvers af 
félögunum og fékk kakó og brauð 
og svo var farið að leika. Í minning-
unni þá finnst mér eins og aldrei 
hafi verið spurt að því hvar maður 
hafi verið. Það kom ekki fyrr en síð-
ar. Ekki fyrr en á síðari unglingsár-
unum að varið var að spyrja mann 
eftir því. Við fórum jafnvel í sund 
nánast án þess að láta vita af okk-
ur. Frelsið var ótrúlegt. 

Hefði verið farið að leita
Rúnar Freyr flutti í Seljahverfið 

þegar hann var átta eða níu ára og 
bróðir hans var ári yngri. Það var 
áður en að þeir fluttu að við feng-
um pening í strætó. Ég held að 
þetta hafi verið á laugardegi. Við 
fórum niður í Laugardagslaug. Við 
fórum að synda og vorum lengur 
en við áttum að vera. Við vorum 
orðnir svo svangir þegar við vor-
um búnir í lauginni að við feng-
um okkur sitt hvora pylsuna. Og 
með því kláruðum við strætópen-
ingana. Og þá byrjuðum við að 
labba hina miklu göngu upp í 
Breiðholt. Þá var verið að setja 
Sirkus Arena upp í fyrsta skipti 
í Laugardalnum. Við stoppuðum 
til þess að fylgjast með uppsetn-
ingunni og þegar við komum upp 
á Grensás þá kom bakaríslyktin 
úr Myllunni á móti okkar. Þá vor-
um við aftur orðnir svangir og við 
sníktum okkur brauð. Svo löbbuð-
um við áfram meðfram Miklubraut-
inni, upp í Elliðaárdal og þaðan 
upp í Efra Breiðholt. Við vorum 
komnir rétt um kvöldmat. Það var 
ekkert verið að spyrja hvar við 
hefðum verið. Við löbbuðum bara 
inn í herbergi og okkur var sagt 
að maturinn væri á borðinu. Mér 
finnst þetta lýsa þessu frelsi vel. 
Foreldrarnir héldu örugglega að 
við værum löngu komnir heim og 
værum bara úti í fótbolta. Þarna 
vorum við sjö og átta eða átta og 
níu ára. Í dag hefði verið búið að 
auglýsa eftir okkur fyrir löngu og 
þyrla líkilega komin á loft til þess 
að leita. Ég veit ekki hvort það er 
þessu frelsi að þakka en trúlega á 
það einhvern þátt í því að þarna 
komst ég inn í vinahóp sem hefur 
haldið allra tíð síðan og sama er 
að segja um marga aðra sem voru 
að alast upp þarna á þessum tíma. 
Því er oft talað um að vinskapur 
myndist á framhaldsskólaárum en 
málið er að margir sem voru að 
alast upp í Breiðholtinu þegar það 
var í byggingu halda hópinn enn 
þann dag í dag. 

Frelsið var ótrúlegt

Ég, Rúnar Freyr og Íris systir í Indiánagili í Elliðaárdal 1983.

Ég með mömmu og pabba og Margréti systur í Belgíu 1977.

Ég og Unnur konan mín og Íris systir eftir leik með Hammarby.
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ERT ÞÚ 
HEIMAVINNANDI?

Vilt þú starfa í líflegu umhverfi, 2-3 
kvöld í viku og aðra hverja helgi?Hæfniskröfur:Reynsla af heimilisrekstri 30 ára eða eldri Hæfni í mannlegum samskiptum  Geta unnið vel undir álagiÍ boði er 70% starfshlutfall, full þátttaka í

öllum störfum, jákvæður starfsandi, traust 
fyrirtæki og mjög samkeppnishæf laun.Allar nánari upplýsingar veitir Herwig:atvinna@foodco.is . Umsóknir á: http://umsokn.foodco.is

Veitingastjóri,kvöld- og helgar, óskast á veitingastaði American Style í Skipholti og Nýbýlavegi

Einstök stemning á götugrilli
Í Rituhólum ríkir einstök stemning og sam-

heldni meðal íbúa sem lýsir sér meðal annars í 
því að nýlega skapaðist sú hefð að halda árlega 
götugrill í götunni þar sem íbúar koma saman, 
borða grillmat og eiga góða stund saman. Að sögn 
íbúa var götugrillið að þessu sinni einstaklega 
vel heppnað með tilheyrandi brekkusöng Árna 
Johnsen sem blés heldur betur líf í gleðskapinn. 
Meðal boðsgesta voru  fyrrverandi nágrannar úr 
Máshólunum þau Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og 
Guðrún Kristjánsdóttir og greinilegt var að þau 
kunnu vel að meta að hitta vini og nágranna til 
margra ára í Rituhólum. 

Götustjórarnir, þau Kristín Jónsdóttir og Krist-
ján Þorsteinsson í Rituhólum 3, sáu að þessu sinni 
um undirbúning og skipulagningu sem var til fyrir-
myndar. Breiðholtsblaðinu lék forvitni á því að vita 
hvernig er staðið að því að halda götugrill og hvaða 
hlutverk götustjórar hafa.

- Hvernig er götustjóratitillin til kominn og hvað 
felst í því starfi? 

“Um uppruna titilsins veit ég ekki en einn 
nágranninn stakk upp á því í fyrra að við, nýbúarn-
ir í götunni, yrðum sæmd þessum titli. Við skoruð-
umst að sjálfsögðu ekki undan því og litum á það 
sem einstakt tækifæri til að kynnast nágrönnunum 
betur. Okkar verkefni var að halda götugrillið í sum-
ar.” 

- Hvernig er staðið að undirbúningi og skipulagn-
ingu? 

”Eftir að dagurinn hafði verið ákveðinn þá mælti 
ég mér mót við varagötustjórann, Raggý Björg Guð-
jónsdóttur. Hennar aðstoð var ómetanleg og hún 
þekkir auðvitað alla íbúana. Hún kom hingað yfir í 
portið til mín á heitasta degi sumarsins og við lögð-
um línurnar yfir ísköldum bjór. Við ákváðum að 
breyta fyrirkomulaginu frá því í fyrra og hafa sam-
eiginlegan mat fyrir alla. Við létum það kvisast eftir 
götunni og viku fyrir götugrillið sendi ég út tölvu-
póst og fór með miða í öll húsin þar sem fyrirkomu-
lagið var kynnt og fólk beðið að staðfesta þátttöku. 
Nokkrum dögum síðar fór ég aftur af stað með nýja 
miða. Svo var bara að kaupa í matinn og undirbúa 
hann á sjálfan hátíðisdaginn.”

- Taka allir íbúar þátt í götugrillinu? 
”Já, það tóku allir þátt nema íbúar í tveimur hús-

um – það var viðbúið að einhverjir væru fjarri góðu 
gamni. Gatan byggðist í kringum 1980 og er mikill 
meirihluti íbúanna þeir sömu. Kynslóðunum hefur 
greinilega fjölgað í húsunum og það var gaman að 
sjá þær koma saman. Hér rifjuðu fullorðnir menn 
upp prakkarastrik æskuáranna og hlógu mikið.” 

- Hefur skapast einhver hefð í tengslum við götu-
grillið? 

”Við skulum segja að við séum búin að ákveða að 
halda fast í þá hefð af hafa brekkusöng með Árna 
Johnsen að lokinni máltíð. Við skemmtum okkur 
konunglega og hér tróð fólk upp með söng og leiktil-
burðum.” 

- Er götugrillið ávallt haldið sama dag á ári hverju 
eða er veðrið látið ráða? 

”Dagsetningin er ákveðin í samráði við Árna. 
Hann er einfaldlega spurður hvenær hann kemur 
eftir þjóðhátíð í Eyjum. Það var ákveðið að halda 
götugrillið óháð veðri. Hér var grenjandi úrhellis-
rigning og var samkoman því flutt inn í bílskúr og 
einn “götustrákurinn” kom með samkomutjaldið 
sitt sem hann tjaldaði upp við bílskúrinn. Borðhald 
og brekkusöngur í bílskúr með 40 manns sannaði 
það að þröngt mega sáttir sitja.” 

- Eru fleiri uppákomur fyrirhugaðar í götunni? 
 ”Það kom upp sú hugmynd að hittast fljótlega 

eftir áramótin. Ef til vill höldum við smákökuboð 
eða teboð – hver veit? Þá tilnefnum við nýja götu-
stjóra. Þessi góðu kynni skapa jafnframt umgjörð 
um nágrannavörslu sem við höfum sameinast um í 
götunni. Hún gengur út á það að hafa vakandi auga 
fyrir umhverfinu og láta vita þegar fólk fer í burtu í 
lengri tíma. Okkur finnst mikilvægt að vera í góðu 
sambandi við nágrannana enda eru þeir sérstak-

lega skemmtilegir og alúðlegir. Þegar við fluttum 
inn fyrir tveimur og hálfu ári færðu Halldóra og 
Árni í næsta húsi okkur blómvönd sem okkur þótti 
afar vænt um. Við höfum þegið skemmtileg heim-
boð og notið einstakrar greiðvikni götubúa.” 

Þessa þarf varla að kynna. Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, forseta borgar-
stjórnar og Árna Johnsen, alþingismanns og brekkusöngvara sem að 
sjálfssögðu tók gítarinn með og viðstaddir tóku undir rétt eins og á 
þjóðhátíð í Herjólfsdal. 

Götugrillmeistararnir að þessu sinni voru þau  
Kristín Jónsdóttir og Kristján Þorsteinsson.

Galtt á hjalla undir tjaldi hjá götugrillmeisturunum 
en það rigndi á réttláta meðan á veiluhöldunum 
stóð.

Guðrún Kirstjánsdóttir, Óskar Sveinsson, Erna      
Indriðadóttir og Birna Björnsdóttir.

Hluti grillveislunnar var fluttur inn í bílskúr götu-
grillshjónanna meðan á mestu dembunni stóð.



Það getur verið gaman að 
prestasögum. Ein er alveg sér-
lega góð og það er saga Árna 

prófasts Þórarinssonar, sem var 
skrásett af Þórbergi Þórðarsyni. Í 
sumarfríinu gefst oft ráðrúm til þess 
að setjast niður með bók og ég mæli 
með sögunni hans Árna. Af mörgum 
köflum í þeirri miklu sögu, er einn 
alveg sérlega áhugaverður og fjallar 
um föðurbróður Árna, sem hét Guð-
mundur Árnason og margir kannast 
við undir nafninu Gvendur dúllari.

Guðmundur þótti efnilegur 
í æsku, en veiktist ungur af heila-
bólgu og varð ekki samur maður 
eftir það.  Þrátt fyrir það tókst hon-
um að setja mark sitt á mannlífið 
með mjög svo eftirtektarverðum 
hætti og auðgaði þá fábreytt þjóðlíf 
og tilveru fólks með þeirri íþrótt og 
þeirri listgrein er nefnist dúll.  Og 
hvað er nú það?  

Jú, dúllið var einskonar söngur, 
sem Guðmundur söng með sérstök-
um seremoníum. Hann setti sig í 
stellingar og best þótti honum að 
leggja olnboga  á kvenmanns-
svuntu, en þannig sagði hann að 

dúllið hljómaði best.  Þegar hann 
hafði komið sér fyrir upphófst dúl-
lið og það gerðist með þeim hætti  
að hann söng eða raulaði eitthvert 
lag og lét engin orð fylgja. Í staðinn 
fyrir textann velti hann tungubrodd-
inum upp og niður við efra góminn 
svo að dillandi hljóð í margvíslegum 
tilbrigðum barst um bæinn.

Til þess að gera sönginn fegurri 
og áhrifameiri fyrir sjálfum sér og 
auka á kraft raddbandanna dillaði 
hann enda litla fingurs vinstri hand-
ar í vinstri hlustinni á meðan hann 
dúllaði lagið.  Hann dúllaði t.d. 
sálmalög og tón presta ásamt ýmsu 
öðru, sem átti upp á pallborðið hjá 
landanum og venjulegast gerði hann 
grein fyrir lögunum, áður en hann 
dúllaði, eins og tónlistarmenn í dag 
eru gjarnir á að gera.

Guðmundur varð vinsæll og oft 
var húsfyllir á skemmtunum, þar 
sem hann tróð upp, það leiðir hug-
ann að því að ef til vill væri það 
gráupplagt að fá svolítið dúll inn í 
kirkjuna sem og víða annars staðar, 
til þess að auðga mannlífið og fá 
það til þess að gleyma sér um stund 
í allri umræðu um  kreppu, slæmt 
gengi og hærri vexti, sem vissulega 
er fyrirferðamikið umræðuefni í 
heitu pottunum og allt um kring.  

En sennilega fer enginn í spor 
Guðmundar, því bæði var hann ein-
stakur og víst er hann ekki lengur til 
frásagnar og leiðsagnar, það minnir 
reyndar á lýsingu hans sjálfs á lífi og 

dauða föður síns Árna, sem var með 
þessum orðum:

„Hann faðir minn lifði alla sína 
ævi og dó þegar og lifði ekkert eftir 
það.“

En minning Guðmundar lifir og 
í þessu pistilkorni mínu vek ég 
athygli á þeirri minningu, ekki síst 
vegna þess að Guðmundur myndi 
án efa ekki falla inn í staðalímyndina 
og slíkt gefur lífinu einfaldlega lit 
eins og sumarið og um leið kennir 
það okkur þá lexíu að það er var-
hugavert að steypa alla í sama mót, 
við erum jú öll einstök og sérstök 
og getum haft svo margt skemmti-
legt fram að færa.  Dúll, auk margs 
annars, er þar viss áminning.

Annar kostur, sem Guðmundur 
kenndi með lífi sínu, var umtal um 
annað fólk, en brestir manna bárust 
lítt í tal hjá honum. Það er stór kost-
ur og gott að hafa í huga t.d. í öllu 
þessu krepputali. Það var aðeins 
einu sinni, sem Guðmundur gat 
varla orða bundist og það var þegar 
honum varð hugsað til fóstru sinn-
ar.  Þetta eru orð Guðmundar:

„Þeir voru ekki margir gallarnir, 
sem hún hafði hún fóstra mín heitin 
sálaða. Gallinn var aldrei nema einn. 
En hann var líka stór. Það var þegar 
hún lét grautinn út á skyrið í staðinn 
fyrir að láta skyrið út á grautinn.“

Sjáumst í sumrinu, sjáumst í kirkj-
unni!  Dúllinu er ekki auðvelt að lofa, 
en tón, sálmasöngur, gott orð og 
umtal er til staðar í Jesú nafni.

12 Breiðholtsblaðið ÁGÚST 2008

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298

Gvendur dúllari

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Bolla Pétur Bollason

Aldrei of seint
að ganga menntaveginn

Lærðu meira í stærðfræði,
íslensku, ensku og dönsku

Ertu eldri en 16 ára? 
Viltu læra meira?
Námsflokkar Reykjavíkur bjóða upp á 

kennslu í námstækni og nám fyrir þá sem 

vilja læra meira í stærðfræði, íslensku, ensku 

og dönsku. Námsefnið jafngildir 8.-10. bekk 

í grunnskóla.

Námið hentar fólki á öllum aldri, t.d. þeim 

sem vilja búa sig undir framhaldsskóla eða 

foreldrum sem vilja hjálpa börnum sínum 

við heimanámið.

Nám á eigin hraða
Námið tekur mið af kunnáttu og þörfum 

hvers og eins og allir læra á sínum hraða. 

Hægt er að skrá sig í eina námsgrein eða fleiri. 

Engin próf eru tekin, nema þess sé óskað.

Hvar er kennt og hvenær?
Kennt er á mánudögum, þriðjudögum, 

miðvikudögum og fimmtudögum 

frá 17:20 - 18:40 og 18:50 - 21:00 í húsnæði 

Námsflokkanna Þönglabakka 4 (fyrir ofan 

strætóskýlið í Mjóddinni). 

Enska og stærðfræði eru kennd á mánudögum 

og miðvikudögum, en íslenska og danska á 

þriðjudögum og fimmtudögum. 

Kennsla hefst 10. september.

Skráning og frekari upplýsingar 

í síma 567 7050 og á vefnum 

www.namsflokkar.is 
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Innritun í grunnnámið 
stendur yfir: 

Hér eru upplýsingar um kennslu og 
verð á námsgreinum:

Kennsla hefst 10. september 2008. 
Kennsla fer fram þá daga  sem hér 
segir:

Enska er kennd á mán. kl. 18:50-
21:00 og mið. kl. 17:20-18:40. 

Stærðfræði er kennd á mán.  
kl. 17:20-18:40 og mið. kl. 18:50-
21:00. 

Íslenska er kennd á þri. kl.17:20-
18:40 og fim. kl.18:50-21:00

 
Náms- og starfsráðgjafar 
Námsflokkanna kenna námstækni 
í tengslum við grunnnámið. 

Verð:  
Ein námsgrein: 16.000 krónur 
Tvær námsgreinar: 21.000 krónur 
Þrjár námsgreinar: 26.000 krónur

Birt með fyrirvara um breytingar  á 
tímum.

Jóga fyrir 6-18 ára
FRÍSTUNDAKORT – skráning er hafin

Unglingastarf 12-18 ára – hefst 1.sept.
spjalltímar sem eru ætla�ir til a� ræ�a
�a� sem hvílir á �eim hverju sinni.

Sjálfstyrktarnámskei� fyrir fullor�na
fræ�sla um hvernig hægt er a� vinna sig
út úr og byggja upp eftir áfall, �unglyndi,
sorgarferli, óregluferli, einmannaleika.
Heilun – tímapantanir í gsm. 821-6174

nánari uppl�singar veitir Sigurlaug í
gsm. 821-6174 e�a á kls@internet.is
www.kaerleikssamtokin.com

Opna með pompi og prakt
Félagsmiðstöðvarnar í Miðbergi 

og í Hólmaseli opna báðar með 
pompi og prakt mánudaginn 1. 
september og verður opið sem hér 
segir á báðum stöðum: Alla virka 
daga er dagopnun frá kl. 14.00 til 
17.00. Mánudaga til miðvikudaga 
er opið frá kl. 19.30 til 22.00

Á fimmtudögum er opið í sam-
vinnu við alla skóla Breiðholts, ann-
að hvort í skólunum eða í frístunda-
miðstöðunum frá kl. 19.30 til 22.00 
föstudaga frá kl. 19.30-23.00. 

Starfsemin í félagsmiðstöðvunum 

er mjög fjölbreytt, en þar ber að 
nefna klúbbastarf, smiðjur, fræðslu, 
böll og aðrar uppákomur. Frábær 
aðstaða er á báðum stöðum sem 
býður uppá allskyns möguleika til 
þess að rækta hæfileika sína og 
áhugamál, en einnig er unglingum 
frjálst að mæta  til þess að spjalla 
eða slappa af. Nú í vetur bætum við 
hljóðveri á báðum stöðum og all-
taf er verið að bæta listasmiðjuna 
okkar. Endilega kíkið á okkur mánu-
daginn 1. september 2008 og nálgist 
frekari upplýsingar. 
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Skólasetning verður föstudaginn 22. ágúst. 
Nemendur mæti í skólann sem hér segir:

2.-4. bekkur mæti kl. 13.00
5.-7. bekkur mæti kl. 14.00
8.-10. bekkur mæti kl. 15.00

Skóli hefst svo samkvæmt stundatöflu 
mánudaginn 25. ágúst.

 Skólastjóri

Skólasetning 
Fellaskóla

haustið 2008

Nemendur mæti í hátíðarsal skólans sem hér 
segir:
2., 3. & 4. bekkur . . . .kl.   9.00
5., 6. & 7. bekkur . . . .kl. 10.00
8., 9. & 10. bekkur . . .kl. 11.00

Nemendur í 1. bekk verða boðaðir 
sérstaklega í viðtöl með foreldrum
sínum 22. og 25. ágúst.

  Skólastjóri

Skólasetning 
Hólabrekkuskóla

haustið 2008

Nemendur mæti til skólasetningar sem hér segir:
10. bekkur . . . kl.   9.00  5. bekkur . . . .kl. 11.30
9. bekkur . . . . kl.   9.30  4. bekkur . . . .kl. 13.00
8. bekkur . . . . kl. 10.00  3. bekkur . . . .kl. 13.30
7. bekkur . . . . kl. 10.30  2. bekkur . . . .kl. 14.00
6. bekkur . . . . kl. 11.00

Nemendur í 1. bekk verða boðaðir í viðtöl með 
foreldrum.

  Skólastjóri

Skólasetning verður föstudaginn 22. ágúst. 
Nemendur mæti í skólann sem hér segir:

2.-4. bekkur mæti kl. 13.00
5.-7. bekkur mæti kl. 14.00
8.-10. bekkur mæti kl. 15.00

Skóli hefst svo samkvæmt stundatöflu 
mánudaginn 25. ágúst.

  Skólastjóri

Skólasetning 
Ölduselsskóla
haustið 2008

Skólasetning 
Breiðholtsskóla

haustið 2008

Skólasetning verður föstudaginn 22 ágúst.
Nemendur mæti sem hér segir í hátíðarsal 
skólans:

9. og 10. bekkur  kl. 9:00
8. bekkur  kl. 10:00
6. og 7. bekkur  kl. 10:30
4. og 5. bekkur  kl. 11:30
2. og 3. bekkur  kl. 13:00

1. bekkur. Skólasetning verður þriðjudaginn 
26. ágúst kl. 8:10

  Skólastjóri

Skólasetning 
Seljaskóla

haustið 2008

Hafþór Sigmundsson og Katrín 
Ósk Guðmunddóttir stofnuðu 
Big Papas Pizza í janúar árið 
2006 og hófu rekstur í verslun-
arkjarnanum í Engihjalla. Big 
Papas Pizza hefur notið mikilla 
vinsælda frá upphafi og fólk 
hefur komið jöfnum höndum úr 
Kópavogi, Breiðholti og víðar 
að til að njóta frábærra pizza á 
besta verði.

Breiðholtsblaðið heimsótti        
Hafþór í nýtt húsnæði í Mjóddinni 
(Nettó megin) þangað sem hann 
flutti reksturinn núna í ágúst. Haf-
þór sagði okkur- “Ég einbeiti mér 
að bestu þjónustu og lægstu verð-
unum. Ég ætla mér ekkert að færa 
út kvíarnar. Heldur sinni ég mín-
um viðskiptavinum eins vel og 
ég get. Ég ætla að reka einn pizzu-
stað og gera það eins vel og ég 
get og að sjálfsögðu býð ég bestu 
verðin í bænum.”

Hafþór áréttaði við okkur að 
hann vill þakka öllum viðskipavin-
um sínum á undanförnum árum 
og hlakkar til að sjá þá á nýja 

staðnum, enda þrátt fyrir að þau 
flytja úr Kópavogi, þá er það ekki 
nema nokkur hundruð metrar og 
því, eins og hann sagði sjálfur. “Þá 
er ég viss um að ég sjái Kópavogs-

búana kíkja til mín í Mjóddina eft-
ir sem áður.” 

Við óskum Hafþóri og Katrínu 
Ósk til hamingju með nýja stað-
inn.

Úr Engihjalla í Mjóddina

Hafþór Sigmundsson fyrir framan nýja staðinn í Mjóddinni.

Big Papas Pizza:

Spenna 
– nýtt tímarit

Bókaútgáfan Hólar í Breiðholti 
hefur hleypt af stokkunum tíma-
riti sem ber heitið Spenna. Ritið 
er 40 blaðsíður að stærð og inni-
heldur sannar sakamálasögur, 
þjóðlegan fróðleik og gamanmál.  

Í fyrsta tölublaðinu má m.a. 
finna frásögn af frægasta glæpap-
ari veraldar, Bonnie og Clyde, 
Blóðsugu á Bretlandseyjum, Muell-
er gamla sem tók upp á því að 
drýgja eftirlaunin með seðlaprent-
un, óhugnalegu morðmáli sem 
skipti sköpum varðandi þróun 
réttarmeinafræðinnar, lyfjanotkun 
Hitlers og þjófnum og morðingj-
anum sem bar hið óviðeigandi eft-
irnafn Peace. Þá er þarna einnig 
fjallað um dávald sem segja má 
að hafi rekið á fjörur Norðfirðinga 
og viðurnefni í Vestmannaeyjum, 
að ógleymdum íslenskum gaman-
sögum og bráðskemmtilegu vísna-
horni Ragnars Inga Aðalsteinsson-
ar.  Það ættu því allir að geta fund-
ið eitthvað við sitt hæfi í þessu 
nýja og spennandi tímariti.



Eftir að Bikarmótinu í sundi 
lauk í byrjun júlí fóru allir hópar 
félagsins í sumarfrí.  Það voru 
þó nokkrir Ægiringar sem héldu 
æfingum áfram þar sem þau 
voru að taka þátt hinum ýmsu 
mótum erlendis.

Það voru t.d. fjórir Ægiringar 
sem tóku þátt í borgarleikunum 
sem að þessu sinni fóru fram í San 
Fransico.  Það voru þau Maríanna 
Kristjánsdóttir, Eygló Ósk Gústafs-
dóttir, Karen Sif Vilhjálmsdóttir og 
Anton Sveinn Mc Kee. Þeim gekk 
öllum vel þarna úti en erfitt er þó 
að bera tímana  nákvæmlega  sam-
an við þeirra fyrri tíma þar sem 
laugarnar eru ekki í sömu lengd 
og hér heima.

Um mánaðarmótin júlí – ágúst 
fóru svo þær Eygló Ósk Gústafs-
dóttir og Kristín Björt Sævars-
dóttir til að keppa á NÆM sem 
er norðulandamót ungmenna 
sem haldið var í Tampere í Finn-
landi.  Þeim gekk ágætlega þar 
og í öllum svona ferðum safnast 
mikilvæg reynsla fyrir þessa ungu 

sundmenn okkar.  
Síðast en ekki síst fóru svo tveir 

Ægiringar til keppni á Ólympíu-
leikana í Kína auk þess se  m yfir-
þjálfari félagsins fór út sem þjálf-
ari landsliðsins.  Það voru þau Jak-
ob Jóhann Sveinsson sem keppti 
í 100 og 200 m. bringusundi og 
Sarah Blake Bateman sem keppti í 

100 m. baksundi.  Þeim gekk ágæt-
lega á Ólympíuleikunum þó ekki 
næðist sá árangur sem þau vonuð-
ust eftir. En Jakob Jóhann var ekki 
langt frá íslandsmetinu sínu í 200 
m bringusundi en hafði vonast 
til að bæta það. Sarah var heldur 
ekki langt frá íslandsmeti sínu í 
100 m. baksundi en þetta voru 
hennar fyrstu Ólympíuleikar.  

En nú eru æfingar hafnar aft-
ur og stefnum við að enn betri 
árangri á þessu sundári enda hóp-
urinn ungur og efnilegur.

Ragnhildur Guðjónsdóttir
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Gott sumar hjá Ægiringum

Nemendur skólans þurfa að staðfesta 
umsóknir sínar á skrifstofu 

skólans Engjateigi 1 sem er opin virka daga 
kl. 12 - 18. Jafnframt eru nemendur beðnir 

að afhenda afrit af stundaskrám sínum. 
Nokkur pláss laus í forskóla í Árbæ 

og Breiðholti.

Ketilbjallan og
Rope Yoga Fusion 

Ketilbjallan og Rope Yoga 
Fusion eru nýjungar í starfi 
Veggsports. “Ekkert íþróttatæki 
stendur ketilbjöllukúlunni nærri 
með tilliti til möguleika,” segir 
Hilmar Gunnarsson, íþróttakenn-
ari og einkaþjálfari sem er leið-
beinandi á ketilbjöllunámskeið-
um sem haldin eru í Veggsport.  
Hilmar segir að ketilbjölluæfing-
arnar hafi komið sér verulega á 
óvart fyrst þegar hann prófaði 
þær. Ketilbjöllurnar dragi alla 
eða meiri hluta vöðva líkamans 
inn í æfingarnar og gefa þess 
vegna gífurlega góða og krefj-
andi þjálfun sem reynist mjög 
vel úti í hinu daglegu lífi. Að 
blanda saman ketilbjöllum og 
öðrum íþróttagreinum t.d. eins 
og golfi, fari mjög vel saman.  

En hvað er ketilbjöllukúla? 
“Hún er rússneskrar ættar og 
nefnist Girya á rússnesku. Hún 
líkist mest tekatli með handfangi 
en án stútsins og af því er enska 
heitið “kettlebell” dregið Kett-
lebells eða ketilbjöllur hafa verið 
þekktar í núverandi mynd í meira 
en hundrað ár en upprunalega 
voru þær notaðar við vigtun á 
korni og öðrum landbúnaðaraf-
urðum úti á ökrum Rússlands. 
Með tímanum hafa mismunandi 
lyftur með lóðunum orðið vinsæl-
ar keppnisgreinar á mörkuðum 
eða við aðrar samkomur. “Sökum 
formsins á ketilbjöllukúlunni er 
þyngdarpunkturinn á öðrum stað 
en í venjulegu lóði. Formið ásamt 
því að kúla getur færst í kringum 
höndina eftir því hvaða æfingu 
verið er að gera, veldur því að 

auknar kröfur verða á jafnvægi og 
samhæfingu þegar æft er með ket-
ilbjöllu,” segir Hilmar. Nánari upp-
lýsingar um ketilbjöllunámskeið 
er hægt að sjá á heimasíðu Vegg-
sports (www.veggsport.is) eða í 
afgreiðslu Veggsports.

R o p e  Yo g a 
Fusion er þjálf-
um sem samein-
ar kosti Rope 
Yoga og persón-
usniðinnar þrek-
þjálfunar. Rope 
Yoga er í lykil-
hlutverki en með 
eru teknar æfing-
ar með lóðum 
fyrir hámarks 
árangur. “Rope Yoga Fusio er per-
sónusniðin þjálfun sem hentar 
jafnt konum sem körlum á öllum 
aldri,” segir Sigga Dóra sem er 
leiðbeinandi á námskeiðunum en 
hún er reyndur Rope Yoga kenn-
ari og einkaþjálfari sem meðal 
annars rekur Lífstíls- og heilsu-
námskeið í Orlando. Sigga Dóra 
segist ætla að hefja námskeiðin 
hjá Veggsporti í byrjun september 
og er hægt að mæta á morgnana 
eða seinni hluta dags. Skráning og 
nánari upplýsingar hjá Siggu Dóru 
í síma 692-3062 eða í afgreiðslu 
Veggsports í síma 577-5555.

Sigga Dóra.

Veggsport:

Innritun hófst miðvikudaginn 
20. og stendur til 27. ágúst.

skÓlarnir eru byrjaÐir!  
sÝnum varÚÐ – vÖrumst slysin!

Bifreiðastjórar!  Sýnum aðgát og tillitssemi í umferðinni núna 
þegar yngsta fólkið er að hefja skólagönguna.

ÖlduselsskóliHólabrekkuskóli
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Aðalhlut i  meistaramóts 
Íslands fór fram á Laugardals-
velli helgina 25. til 26. júlí. Allt 
besta frjálsíþróttafólk landsins 
var meðal keppenda eða nærri 
200 keppendur. Nærri fjórðung-
ur þeirra var frá ÍR, þeir yngstu 
13 ára en sá elsti 51 árs. 

Stigakeppnin var með öðrum 
hætti að því leitinu til að gefin 
voru árangursstig til hvers kepp-
enda en aðeins 600 stig og yfir 

giltu í heildarstigakeppni milli 
félaga. Aðstæður voru ekki upp 
á það besta þrátt fyrir að hitinn 
væri nálægt 20 stigum og sól-
in skyni því mjög hvasst var og 
hlaupið á móti vindi í 100 metra 
og grindahlaupum. Hins vegar 
nýttist vindurinn heldur illa í 
hringhlaupunum því svo virtist 
sem það hafi verið sterkur mót-
vindur 250 metra og 150 metra 
sterkur meðvindur.

Um fjórðungur keppenda 
á meistaramóti úr ÍR

Dagana 20. til 26. júlí tóku 37 
knattspyrnustúlkur úr 4. og 3. 
fl. ÍR þátt í Dana cup sem er stór-
skemmtilegt knattspyrnumót, 
haldið í Hjörring í Danmörku. 
Þarna mættu lið víða að úr heim-
inum og voru þátttakendur rúm-
lega 15 þúsund.

Bæði ÍR liðin stóðu sig með 
ágætum og náði 4. flokks liðið að 
spila sig inn í A úrslit sem er frá-
bær árangur og 3. flokks liðið í 16 
liða úrslit í B úrslitum sem einnig 
er frábær árangur. Þó knattspyrn-
an hafi verið aðalmarkmiðið með 
ferðinni gáfu stelpurnar sér tíma 
til að slappa svolítið af og var 
m.a. farið í skemmtigarðinn Fårup 
sommerland, litið vandlega í versl-
anir Hjörringborgar og tekið þátt í 
skemmtidagskrá mótsins. En aðal-
atriðið var að stelpurnar stóðu 
sig vel og  voru sér og ÍR til sóma 
í alla staði. Ferðin tókst í alla staði 
vel, en þetta er í annað skipti sem 
ÍR sendir kvennalið á þetta mót 
og nokkuð öruggt að aftur verði 

farið af stað á svona mót. Það hef-
ur sýnt sig að þessar ferðir hafa 
þjappað hópnum vel saman og 
verið með til að skapa skemmti-
legt umhverfi fyrir kvennaknatt-
spyrnuna hjá ÍR. Ef að þú vilt taka 
þátt í þessu þá er bara að mæta 

á fótboltaæfingar hjá ÍR og kynn-
ast þessu skemmtilega starfi sem 
þar er í gangi, allir velkomnir en 
hægt er að fá upplýsingar um 
æfingatíma í síma 587 7080 eða á 
heimasíðu knattspyrnudeildar ÍR:  
http://www.ir-sport.is/.

Frábær árangur 14 hlauparar 
úr ÍR og ÍR-skokki voru í hópi 
þeirra 236 hlaupara sem tóku 
þátt í Laugarvegshlaupinu á dög-
unum vakti athygli. Laugavegs-
hlaupið er 55 km. langt hlaup 
sem hefst í Landmannalaugum 
og endar í Þórsmörk. 215 hlau-
parar náðu að klára hlaupið í 
þetta sinn sem var það lang fjöl-
mennasta frá upphafi. 

Árangur ÍR-skokkara í Lauga-
vegshlaupinu í ár er ekkert annað 
en frábær. Allir kláruðu hlaupið 
með sóma, nýliðarnir gerðu það 
gott, fjölmargir bættu sig, nýtt ÍR-

skokk met voru sett í karla- og 
kvennaflokki og 9 ÍR-skokkarar 
hlupu undir 6 klst. og fóru ÍR-
skokkarar heim með helming 
þeirra verðlauna sem veitt voru. 
Gauti Höskuldsson var þriðji í 
mark í hlaupinu á hreint frábær-
um tíma 5:59:52 sem er glæsilegt 
ÍR-skokk met og bæting um 8 mín-
útur. Björg Árnadóttir kom önnur 
kvenna í mark á glæsilegum tíma 
5:43:15, ÍR-skokk met og 16 mín-
útna bæting á eigin meti. Hún var 
aðeins 52 sekúndum á eftir sigur-
vegaranum.

Frábær árangur í 
Laugavegshlaupinu

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Hjalti Geir Garðarsson náði 
þeim frábæra árangri að verða í 
3. sæti í hástökki á Borgarleikun-
um í San Francisco. 

Hjalti Geir stökk 1.75 metra sem 
er aðeins 5 cm. frá hans besta 
árangri, sem er stórfínt á svona 

stóru móti sem Borgarleikarnir 
eru. Þetta er frábær árangur. Guð-
rún Haraldsdóttir varð í dag í 5. 
sæti í hástökki á Borgarleikunum, 
hún stökk 1.55 metra en á best 
1.65 metra innanhúss.  

ÍR stelpurnar á leið til Hjörring.

Heimsmeistaramót ungmenna 
2008 í Keilu fór fram í Orlando 
USA 16. til 26. júlí. Fyrir Íslands 
hönd kepptu Hafþór Harðar -
son ÍR, Jón Ingi Ragnarsson 
ÍR, Róbert Dan Sigurðsson ÍR, 
Stefán Claessen ÍR, Karen Rut 
Sigurðardóttir ÍR og Magna Ýr 
Hjálmtýsdóttir KFR. 

Hafþór endaði í 18. sæti með 
211 í meðaltal, sem er frábær 
árangur.  

Róbert Dan stóð sig einnig glæsi-
lega endaði í 52. sæti með 201 í 
meðaltal. Stefán varð svo í 138. 
sæti með 186 í meðaltal og Jón 
Ingi í 146. sæti með 185 í meðal-
tal, sem er yfir alsherjarmeðaltali 
hjá báðum. Stelpurnar enduðu 
svo í 95. og 125. sæti. Magna Ýr 
endaði í 95. sæti með 179 í meðal-
tal og Karen Rut með 153. Það var 
þó glæsilegur árangur Hafþórs og 
Róberts í tvímenning sem stóð 
upp úr á mótinu en þeir félagar 
náðu fjórða sæti í undankeppni 
og fóru þar með í undanúrslit. Í 
undankeppninni setti Hafþór 
næst hæstu sex leikja seríu sem 

leikin hefur verið á HM unglinga 
upp á 1.422 stig. Annar mótherja 
þeirra í undanúrslitum, Dominic 
Barret frá Englandi, setti á sama 
tíma hæstu seríu upp á 1490 stig. 
Í undanúrslitum sigruðu Englend-
ingarnir svo með 15 pinnum eftir 

hörku spennandi keppni þar sem 
úrslit réðust ekki fyrr en í síðasta 
ramma. Strákarnir enduðu því 
sem Bronsverðlaunahafar og eru 
þetta fyrstu verðlaun sem Ísland 
vinnur til á Heimsmeistaramóti í 
Keilu.

Glæsilegur árangur í Keilu

Hjalti Geir í þriðja sæti

Björn H. Halldórsson aðal-
þjálfari Júdódeildar ÍR stóðs 
próf til 4. Dan svarta beltis 
Júdó í lok júní. Með Birni sýndi 
Rafael Leroux, einn þjálfara ÍR 
brögðin. 4. Dan prófið er býsna 
flókið próf og krefst mikils und-
irbúnings. Tæknilegur ráðgjafi 
Björns í undirbúningnum var 
Yoshihiko Iura 7. Dan, sem ein-
nig er þjálfari hjá ÍR.

Björn er vel að þessari gráðu 
kominn, en afar fáir menn 
íslenskir hafa náð þetta langt í 
íþróttinni. Kröfur um að mega 
taka þetta próf eru mjög mikl-
ar og meðal annars þær að 

viðkomandi hafi starfað í þágu 
íþróttarinnar. Með glæsilegri 
uppbyggingu Júdódeildar ÍR og 
frábærum árangri í starfi með 
börn, unglinga og fullorðna hef-
ur Björn svo sannarlega uppfyllt 
þá skyldu. Auk þess er Björn afar 
virkur í starfi fyrir Júdósamband 
Íslands. Júdódeildin er, eins og 
sést á ofantöldu, einstaklega vel 
mönnuð og með þjálfarateymi 
sem prýða myndi flest félög á 
alþjóðavísu. Enda væntingar 
ÍR þær að með áframhaldandi 
uppbyggingu megi búast við 
keppendum í alþjóðakeppni að 
skömmum tíma liðnum.

ÍR stelpur á Dana cup

Evrópumeistaramót öldunga 
fór fram dagana 24. júlí til 3. 
ágúst í Ljublianan í Slóveníu. 
ÍR átti þar fulltrúa en það var 
hinn síungi Hafsteinn Óskarsson 
sem keppti í 800 metra og 1500 
metra hlaupum í flokki 45 til 50 
ára.  Hafsteinn Óskarsson varð 
í 7. sæti í 1500 metra hlaupinu á 
tímanum 4:25.42 mínútum. 

Keppnin var gífurlega hörð og 
vannst hlaupið á 4:20.01 mín. en 
þeir sem næstir voru á undan 
Hafsteini voru innan við 1/2 sek. 
á undan honum. Hafsteinn varð  
einnig 7. í 800 metrum á 2.06.09 
mín. en í undanrásum hljóp hann 
á 2:05.48 mín. sem var nýtt Íslands-
met í flokki 45 ára og annar besti 
tíminn í þessum flokki.

Góður árangur hjá 
Hafsteini í Ljubliana

Keilarar í Orlando.

Björn með svarta beltið

Nýr skíðaskála skíðadeild-
ar ÍR er að rísa í Bláfjöllum og 
gengur bygging hans vel. Búið 
er að steypa upp útveggi og 
þessa dagana er verið að reisa 
þak skálans. 

Gert er ráð fyrir að húsið verði 
fokhelt fyrir lok ágúst og afhent 
fullbúið 1. desember. Skálinn 
stendur við lyftuna “Mikka ref” 
sem er frábær byrjendalyfta og 
nærri gönguskíðasvæðinu í Blá-
fjöllum. Ljóst er að aðstaða skíða-
deildar mun vera með besta móti 
eftir tilkomu skálans.

Nýr skáli skíðadeildar að rísa

Nýi skálinn í byggingu.

Heimasíða ÍR er 
www.irsida.is
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