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Þessar fréttir bar hæst í vikunni

Brögð í tafli: „Svik og ekkert annað“
Lilja Þorvarðsdóttir vakti athygli á samfélagsmiðlastjörnum, eða 
svokölluðum áhrifavöldum, sem keyptu sér fylgjendur á samfé-
lagsmiðlum, þá sérstaklega Instagram.

dv.is

Brynjar er kominn í vinstristjórn
Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í útvarps-
þættinum Harmageddon að hann væri kominn í vinstristjórn. 
„Það er mikil eyðsla framundan. Það eru miklar kröfur og stjórn-
málamenn eiga erfitt með að standa í lappirnar,“ sagði Brynjar.

Pressan.is

Dýrfinna stígur fram
Dýrfinna Benita, tónlistar- og myndlistarkona, segir að þrír 
karlmenn hefðu ráðist á hana og kærasta hennar, Þórð Inga 
Jónsson. Hún segir árásina hafi verið vegna þess að hún sakaði 
fyrrverandi kærasta sinn um nauðgun.                  dv.is
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„Það er undarlegt 
að í hvert sinn sem 
kona er valin 

íþróttamaður ársins krefjast 
sumir þess að kjósa aðskilið 
um íþróttamann og 
íþróttakonu ársins. Ef hins 
vegar karl er kosinn virðast 
þeir hinir sömu bara nokkuð 
sáttir.“

Eiríkur Jónsson sagði að sömu 
menn og kvarta undan misrétti 
þegar kona er valin íþrótta-

maður ársins segi ekkert þegar maður 
verður fyrir valinu. Geir Þorsteinsson, 
fyrrverandi formaður KSÍ, var ekki sáttur 
við að Ólafía Þórunn hefði verið valin 
íþróttamaður ársins 2017. Hann kallaði 
eftir því á Twitter að íþróttamaður og 
íþróttakona ársins yrðu valin.

81

„Hvað 
nákvæmlega var 
rangt hjá Sævari? 

Endilega útskýrðu það. Eða 
ertu bara að fara í manninn 
af því að vísindalegar 
staðreyndir passa ekki við 
tilfinningar þínar?“

Palli Thordarson svaraði 
Sigurbirni Ágústi Ragnarssyni 
Hjelm í ummælum DV.is. „Fékk 

maðurinn flugeld í hausinn vælandi um 
bann á flugeldum og nú líkamsrækt, er 
ekki best að hætta þessari athyglisýki og 
halda sig við stjörnurnar, best geymdur 
þar,“ sagði Sigurbjörn um Sævar. Sævar 
Helgi Bragason, stjörnufræðikennari og 
vísindamiðlari, gagnrýndi „infrarauða 
hitann“ hjá Reebok fitness.
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„Best að banna 
almenna sölu 
alfarið.“

Stefán H. Kristinsson sagði 
að best væri að banna alfarið 
almenna sölu á flugeldum. 

Umræðan um flugeldasölu var eldfim í 
vikunni.
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„Hugrökk stelpa“

Bubbi Morthens 
sagði að Dýrfinna 
Benita væri 

hugrökk. Í viðtali við DV segir Dýrfinna að 
þrír karlmenn hefðu ráðist á hana og 
kærasta hennar, Þórð Inga Jónsson. Að 
sögn Dýrfinnu má rekja árásina til þess að 
hún sakaði fyrrverandi kærasta sinn, Inga 
Kristján Sigurmarsson, um nauðgun.

Vinsæl 
ummæli
við fréttir DV í vikunni

E
ins og fjölmiðlar greindu 
frá í gær þá sætir Þorvaldur 
Gissurarson, forstjóri 
og eigandi eins stærsta 

verktakafyrirtækis landsins, 
ÞG verk, rannsókn bandarísku 
alríkislögreglunnar fyrir 
ofbeldisfulla hegðun í flugi 
WOW air frá Íslandi til 
Los Angeles. Samkvæmt 
heimildum DV var Þorvaldur 
á leið í tveggja vikna frí til 
Mexíkó ásamt kærustu sinni 
en uppákoman varð til þess 
að þær fyrirætlanir runnu út 
í sandinn.

Að sögn sjónarvotta missti 
Þorvaldur stjórn á skapi sínu 
eftir að áhöfn flugvélarinnar 

neitaði honum um gin og tónik. Brást 
hann fyrst við með skömmum en síðan 
reyndi hann að bíta, sparka og hrækja 
að flugþjónum vélarinnar. Tókst 
forstjóranum meðal annars að sparka 
í andlitið á einum flugþjóninum.

Blessunarlega voru tveir fílefldir 
flugþjónar í áhöfn flugvélarinnar 

og tókst þeim að yfirbuga 
Þorvald eftir nokkra baráttu. 
Var hann því næst teipaður 

niður í sæti vélarinnar og 
gríma sett yfir andlit hans til 
þess að verja áhöfnina fyrir 
frekari hrákum. Þorvaldur var 
síðan handtekinn við komuna 
til englaborgarinnar.

„Ég bið starfsfólk um borð 
í þotu WOW og aðra farþega 

í fluginu innilega afsökunar á 
framferði mínu. Þá vil ég þakka 
öllum þeim sem veittu mér liðsinni 
í þessum erfiðu aðstæðum,“ sagði 
Þorvaldur í einlægri yfirlýsingu til 
Fréttablaðsins vegna málsins.

Sagði hann enn fremur að 
hann hefði áður undirgengist 
áfengismeðferð og að hann hefði 
verið án áfengis í tæp tvö ár áður 
en kom að flugferðinni umræddu. 
Kvaðst hann ætla að leita sér hjálpar 
sérfræðinga í kjölfar atviksins. n

Fékk ekki annan gin og tónik
Þorvaldur brjálaðist í flugi WOW air til Los Angeles

Ósk: „Skilaboðin eru þau að það sé í lagi að beita einhvern ofbeldi“

Á 
meðan hann er á skilorði þá 
er ég fangi á eigin heimili,“ 
segir Ósk Matthíasdóttir í 
stuttu samtali við DV. Fyrr-

verandi kærasti Óskar, Helgi Sig-
urðsson einkaþjálfari, var dæmd-
ur í níu mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir fjölmörg ofbeldisbrot 
gegn henni auk þess að veitast 
að lögreglumanni. Ósk  gagnrýnir 
harðlega hve dómurinn er vægur 
og að hann sé  skilorðsbundinn. 
„Skilaboðin eru þau að það sé í lagi 
að beita einhvern ofbeldi. Mað-
ur sleppur við fangelsi ef maður 
heldur skilorð.“ Þá sér hún fram á 
áframhaldandi þolraun því dómn-
um hefur verið áfrýjað til Hæsta-
réttar.

„Alltof oft lokuð inni svo 
enginn sjái áverkana“
Það vakti mikla athygli í sum-
ar þegar Ósk steig fram og svipti 
hulunni af alvarlegu heimilis-
ofbeldi sem hún hafði orðið  fyrir. 
Það gerði hún með því að birta slá-
andi myndir af áverkum sínum 
á Facebook-síðu sinni auk pistils 
sem hún veitti DV leyfi til þess að 

vinna frétt upp úr. „Ótrúlegt hve 
lengi maður getur þraukað og leik-
ið líf sitt fagurt og hamingjuríkt 
þegar raunin er algjör andstæða. 
Eftir fleiri tugi heimsókna á slysó. 
Alltof oft lokuð inni svo enginn sjái 
áverkana,“ sagði Ósk við það til-
efni.

Þá var málarekstur yfirvofandi 
í Héraðsdómi Reykjavíkur. Ósk 
kærði ekki sjálf ofbeldið heldur var 
það ákvörðun lögregluyfirvalda. 
Dómur féll síðan þann 20. nóv-
ember síðastliðinn en dómurinn 
er ekki aðgengilegur á heimasíðu 
héraðsdóms. Það er fyrst nú sem 
DV hefur fengið hann í hendur.

Strauk búrhníf yfir háls
Alls gaf lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu út tvær ákærur á hendur 
Helga og voru þær báðar í tveimur 
liðum. Helgi var sakfelldur í öllum 
fjórum liðunum en rétt er að geta 
þess að hann neitaði allri sök þó 
að hann kannaðist við rifrildi og 
átök milli sín og Óskar.

Þann 29. september 2016 þótti 
sannað að Helgi hefði meðal 
annars slegið Ósk þannig að hún 

lenti með höfuðið á spegli í íbúð 
að Krókavaði í Reykjavík. Upp-
hafið að ofbeldisverkinu tengdist 
rifrildi vegna símatengingar. Ósk 
hafi yfirgefið íbúðina en Helgi hafi 
dregið hana aftur inn með ofbeldi. 
Hótaði hann henni með búrhníf 
og strauk honum um háls hennar. 
Hlaut Ósk yfirborðsáverka á höfði, 
opið sár á hálsi, marga yfirborðsá-
verka á úlnlið og hendi auk mars á 
mjóbaki og mjaðmagrind.

Slegin með krepptum  
hnefa á eyrun
Að morgni föstudagsins 23. des-
ember sama ár veittist Helgi að 
Ósk í íbúð í Skipholti. Sparkaði 
hann í hægra læri hennar og reif 
í hár hennar þannig að hárlokkar 
losnuðu. Síðan dró hann Ósk eftir 
gólfi íbúðarinnar. Á meðan hótaði 
hann henni lífláti. Afleiðingarnar 
urðu margvíslegir áverkar á læri 
og hársverði.

Næsta brot átti sér stað laugar-
daginn 25. mars á þessu ári, í sömu 
íbúð í Skipholti. Helgi veittist þá 
að Ósk og greip í kraga á peysu 
hennar þannig að hún féll í  gólfið. 

Í framhaldinu hélt hann henni 
niðri og sló hana með krepptum 
hnefa í nokkur skipti á bæði eyru. 
 Síðan greip hann báðum hönd-
um í hálsmálið á peysunni og herti 
að þannig að Ósk átti erfitt með 
andardrátt. Síðan sló Helgi hana í 
síðuna og ýtti við henni. Hlaut Ósk 
dreifð eymsli og mar víða um lík-
amann.

Síðasta brotið átti sér stað þegar 
Helgi var handtekinn sama dag við 
hús á Álftanesi. Missti hann stjórn á 
skapi sínu þegar lögreglan freistaði 
þess að handtaka hann. Greip hann 
í vesti lögreglumanns og þurftu 
lögreglumenn að beita varnarúða 
til þess að yfirbuga hann.

Eins og áður segir var Helgi 
dæmdur í níu mánaða skilorðs-
bundið fangelsi. Skaðabótakröfu 
Óskar upp á 250 þúsund  krónur, 
fyrir ýmsa muni sem höfðu 
skemmst, var vísað frá dómi en 
Helga var gert að greiða henni 600 
þúsund krónur í miskabætur. Að 
auki var hann dæmdur til þess að 
greiða málsvarnarlaun lögmanna 
beggja. n

ritstjorn@dv.is

Hlaut skilorðsbundinn 
dóm fyrir að berja Ósk

Ósk Matthíasdóttir Birti 
sláandi myndir af áverkum sín-

um eftir heimilisofbeldi í sumar. 
Fyrrverandi kærasti hennar var 
dæmdur í níu mánaða skilorðs-

bundið fangelsi á dögunum.
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B
andaríski leikarinn Darren 
Foreman, sem var nýlega 
rekinn úr Kvikmyndaskóla 
Íslands eftir að nemend-

ur sökuðu hann um kynferðislega 
áreitni, sendi fyrrverandi nem-
endum sínum bréf á dögunum 
þar sem hann óskaði eftir aðstoð 
þeirra til að hreinsa sig sökum. 
Einn kvenkyns nemandi í skól-
anum segist í samtali við DV hafa 
orðið óglatt við lestur bréfsins.

Tvær sögur í #metoo
Í bréfinu, sem er á ensku, óskar 
Darren eftir því að nemend-
ur skrifi nokkur orð um hann þar 
sem samstarfi við hann sé lýst. 
Hann  segir að hann myndi nota 
slíkar nafnlausar yfirlýsingar til að 
hjálpa málstað sínum í framtíð-
inni. „Þetta er að hluta til gert til 
þess að styrkja málið mitt, en líka 
til að komast að því hvort minn-
ingar mínar séu réttar eða hvort 
ég sé einfaldlega orðinn geðveik-
ur,“ segir  Darren í bréfinu. Hann 
óskar eftir því að slíkar yfirlýs-
ingar verði sendar á sig og Sigrúnu 
Gylfadóttur, deildarforseta leiklist-
ardeildar skólans. Í bréfinu endur-
tekur hann svipuð orð og hann 
sagði í samtali við DV á dögunum: 
„Það er engin leið að berjast gegn 
þessu, þær segja bara það sem þær 
vilja.“

Í það minnsta tvær sögur 
kvenna úr sviðslistum og kvik-
myndagerð undir formerkj-

um #metoo fjölluðu um Darren. 
Hann var í kjölfarið rekinn úr 
 skólanum beinlínis vegna þeirra 
ásakana. Friðrik Þór Friðriksson, 
leikstjóri og rektor skólans, sagði 
á dögunum í samtali við DV að 
hann teldi að ekki hafi verið tek-
ið rétt á máli Darrens en nemend-

ur hefðu kvartað undan honum 
áður en #metoo kom til sögunn-
ar. „Ég held að hann hafi ver-
ið rekinn bara um leið og metoo 
byrjaði, áður en Stundin fjall-
aði um málið. Líkt og kom fram 
í yfirlýsingunni þá teljum við að 
þetta hafi ekki verið höndlað rétt 

þegar það kom upp. Við reyndum 
að láta fólk sættast. Skólinn brást 
við um leið og þetta gerðist. Þetta 
er voðalega leiðinlegt mál,“ sagði 
Friðrik Þór.

Viðurkennir að hafa  
sofið hjá nemanda
Í bréfinu sem Darren sendi fyrr-
verandi nemendum sínum grein-
ir hann frá því að hann hafi  verið 
sakaður um einelti, að hvetja 
nemendur til að leika naktir eða 
fáklæddir. Darren segir í bréfinu:

„ … hef verið sakaður um að 
snerta nemendur á óviðeigandi 
hátt, tala á kynferðislegum nótum 
í samkvæmum og hvetja kvenkyns 
nemendur til að taka þátt í kynferð-
islegum athöfnum gegn verðlaun-
um og guð má vita hvað. Enginn 
vill þó segja mér hvað það er ná-
kvæmlega sem ég á að hafa gert af 
mér svo ég á ekki möguleika á að 
verja mig. Eins og þú getur ímynd-
að þér, þá held ég fram að ekkert 
af þessu er satt. Það er ein ásökun 
sem fótur er fyrir og hún er sú að ég 
hafi stundað kynlíf með nemanda. 
Ég stundaði kynlíf með fullorðinni 
manneskju sem hafði engin áhrif 
á það sem átti sér stað í bekknum.“

Þá heldur Darren því fram að 
hann hafi stundað starf sitt af fag-
mennsku en gengst við því að hafa 
verið strangur og haldið uppi aga.

„Um þetta eru ekki allir sam-
mála. Ég ákvað að tjá mig ekki og 
bíða umræðuna af mér þrátt fyrir 
að vita að um var að ræða hefnd 
sem beindist að mér. En síðan birti 
DV mynd af mér og nafnið mitt svo 
nú verð ég að verja mig […] Svo nú 
bið ég þig um greiða. Ég yrði mjög 
þakklátur ef þú gætir sent mér 
yfir lýsingu sem lýsir sýn þinni á 
kennsluhætti mína.

Ég myndi vilja nota sumar 
 yfirlýsingarnar í framtíðinni en ég 
sver að ég mun aldrei greina frá 
höfundi þeirra. Þetta yrði aðeins 
til að styðja mitt mál en einnig 
til að finna út úr hvort minn-
ingar mínar eru réttar eða hvort 
ég sé hreinlega brjálaður. […] Ef 
ég skipti þig einhverju máli sem 
kennari, þá bið ég þig að taka þér 
tíma eins fljótt og þú hefur tök á. 
Takk fyrir að hlusta.“

Óþægilegt að fá bréf
Í umfjöllun Stundarinnar um 
Kvikmyndaskólann á dögun-
um var að finna grófari ásakan-
ir en er að finna hér að framan. 
Þar var haft eftir fyrrverandi kven-
kynsnemanda að Darren hefði 
leitt hann upp í rúm til sín eftir 
samkvæmi. „Ég var mjög skelkuð 
og ákvað að sofa í öllum fötunum. 
Hann fór samt að káfa á mér, en 
ég ýtti honum frá og hann hætti. 
Næsta morgun reyndi hann  aftur 
en ég neitaði og hann skutlaði 
mér heim,“ var haft eftir fyrrver-
andi nemanda hans.

Núverandi nemandi við skól-
ann segir í samtali við DV að sér 
hafi liðið mjög óþægilega við að 
fá þetta bréf Darrens: „Af hverju 
er hann að biðja okkur um að 
senda Sigrúnu afrit af umfjöllun 
um hann? Er skólinn með hon-
um í liði? Ég hugsaði bara „oj“. 
Svo segir hann eitthvað á þá leið 
að hann vilji komast að því hvort 
minni hans sé að bresta eða 
hann einfaldlega bara klikkað-
ur. Mér fannst mjög óþægilegt 
að fá þetta bréf, kennari sem er 
ekki að kenna við skólann er að 
senda mér svona skilaboð. Ég 
vil ekkert með þennan mann 
hafa.“ n

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN  
geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst  
af búsetu og er fyrir þá sem stunda nám fjarri heimili sínu.

l Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili  
og fjölskyldu sinni vegna náms).

l Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám  
frá lögheimili fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að  
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is).  

Jöfnunarstyrkur til náms
Umsóknarfrestur á vorönn 2018 er til 15. febrúar n.k. 

Almenn kynning 
á úthlutunarreglum 
2010-2011

LÍN leggur þér lið!

Hér verður gerð grein fyrir helstu atriðum í úthlutunarreglum LÍN.
Frekari uppl‡singar er a› finna í bæklingi sjó›sins:
Úthlutunarreglur 2008–2009.

Umsóknarfrestur skólaárið 2010-2011 er: 

   1. desember 2010 vegna náms haustið 2010 
   1. maí 2011 vegna náms vorið 2011 
   1. júlí 2011 vegna náms sumarið 2011 
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scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Frá umsókn til útborgunar
Frá því að umsókn um námslán berst til LÍN og þar til lán er 
greitt út þurfa nemendur að standa skil á ákv. upplýsingum.

Staðfesting á skólavist: 
Staðfestinguna verða þeir námsmenn á Íslandi að senda 
sem borga há skólagjöld og einnig námsmenn erlendis 
sem eru að hefja nýtt nám. Umsóknin tekur ekki formlega 
gildi fyrr en slík staðfesting hefur borist sjóðnum.

Útreikningur á láni: 
LÍN birtir á „Mínu svæði“ námsmanna „Lánsáætlun“ 
og staðfestir þannig gildar umsóknir. Fyrirframgreiðsla 
skólagjalda hefst til þeirra sem eiga rétt á því. 

Skuldabréf: 
þeir sem eru að sækja um námslán í fyrsta sinn eða hafa 
gert árshlé á námi sínu fá sent skuldabréf til undirritunar.

Enskumælandi lönd:
Senda þarf til LÍN upplýsingar um skólagjöld og styrk/
styrkleysi fyrir hverja önn eða allt námsárið.

Endanleg tekjuáætlun: 
Staðfesta verður tekjuáætlun áður en útborgun haustlána 
fer fram.

Námsárangur: 
Námslán eru afgreidd þegar námsárangur hefur borist. 
Skólar á Íslandi senda árangurinn beint til LÍN, en náms-
menn erlendis verða að sjá um það sjálfir. þeir sem ekki 
taka próf á miðjum vetri verða að senda staðfestingu á 
námsástundun.

Útborgun láns: 
Lágmarksnámsárangur er 20 ECTS einingar eða ígildi 
þeirra. Greiðslan er lögð inn á bankareikning námsmanns.

Skattframtal: 
Allir lánþegar verða að staðfesta endanlegar tekjur með 
skattframtali. Námsmenn á Norðurlöndunum verða til 
viðbótar íslensku skattframtali að senda afrit af álagningar-
seðlum eða skattframtali í námslandinu. Barnlausir 
einstaklingar á Íslandi í leiguhúsnæði verða að skila 
leigumið a (RSK 2.02). 

Ef þú stendur skil á umbeðnum upplýsingum og uppfyllir reglur LÍN 
um námsframvindu, þá ábyrgist sjóðurinn að námslán þitt verður 
afgreitt á réttum tíma skv. reglum sjóðsins.

Almenn kynning 
á úthlutunarreglum 
2010-2011

LÍN leggur þér lið!

Hér verður gerð grein fyrir helstu atriðum í úthlutunarreglum LÍN.
Frekari uppl‡singar er a› finna í bæklingi sjó›sins:
Úthlutunarreglur 2008–2009.

Umsóknarfrestur skólaárið 2010-2011 er: 

   1. desember 2010 vegna náms haustið 2010 
   1. maí 2011 vegna náms vorið 2011 
   1. júlí 2011 vegna náms sumarið 2011 

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Frá umsókn til útborgunar
Frá því að umsókn um námslán berst til LÍN og þar til lán er 
greitt út þurfa nemendur að standa skil á ákv. upplýsingum.

Staðfesting á skólavist: 
Staðfestinguna verða þeir námsmenn á Íslandi að senda 
sem borga há skólagjöld og einnig námsmenn erlendis 
sem eru að hefja nýtt nám. Umsóknin tekur ekki formlega 
gildi fyrr en slík staðfesting hefur borist sjóðnum.

Útreikningur á láni: 
LÍN birtir á „Mínu svæði“ námsmanna „Lánsáætlun“ 
og staðfestir þannig gildar umsóknir. Fyrirframgreiðsla 
skólagjalda hefst til þeirra sem eiga rétt á því. 

Skuldabréf: 
þeir sem eru að sækja um námslán í fyrsta sinn eða hafa 
gert árshlé á námi sínu fá sent skuldabréf til undirritunar.

Enskumælandi lönd:
Senda þarf til LÍN upplýsingar um skólagjöld og styrk/
styrkleysi fyrir hverja önn eða allt námsárið.

Endanleg tekjuáætlun: 
Staðfesta verður tekjuáætlun áður en útborgun haustlána 
fer fram.

Námsárangur: 
Námslán eru afgreidd þegar námsárangur hefur borist. 
Skólar á Íslandi senda árangurinn beint til LÍN, en náms-
menn erlendis verða að sjá um það sjálfir. þeir sem ekki 
taka próf á miðjum vetri verða að senda staðfestingu á 
námsástundun.

Útborgun láns: 
Lágmarksnámsárangur er 20 ECTS einingar eða ígildi 
þeirra. Greiðslan er lögð inn á bankareikning námsmanns.

Skattframtal: 
Allir lánþegar verða að staðfesta endanlegar tekjur með 
skattframtali. Námsmenn á Norðurlöndunum verða til 
viðbótar íslensku skattframtali að senda afrit af álagningar-
seðlum eða skattframtali í námslandinu. Barnlausir 
einstaklingar á Íslandi í leiguhúsnæði verða að skila 
leigumið a (RSK 2.02). 

Ef þú stendur skil á umbeðnum upplýsingum og uppfyllir reglur LÍN 
um námsframvindu, þá ábyrgist sjóðurinn að námslán þitt verður 
afgreitt á réttum tíma skv. reglum sjóðsins.

Umsókn 
Sótt er um námslán á sérstökum rafrænum eyðublöðum sem 
hægt er að nálgast á Mínu svæði hjá LÍN í heimabankanum. 
Umsóknarfrestir á skólaárinu 2010-2011 eru: 

1. des. 2010 vegna náms haustið 2010. 
1. maí 2011 vegna náms vorið 2011. 
1. júlí 2011 vegna náms sumarið 2011.

Hér verður gerð grein fyrir helstu atriðum í úthlutunarreglum LÍN. 
Frekari upplýsingar er að finna í bæklingi sjóðsins:
 Úthlutunarreglur 2010–2011.

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sit 
amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elementum, 
leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sit 
amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elementum, 
leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. Sus-
pendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit malesuada 
sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla scelerisque, 
facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum quis feugiat at, 
malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis cursus lobortis. 
Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, pharetra eu eros. 
Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. Aenean consectetur 
justo ac lacus porta pellentesque. Donec libero nunc, tincidunt 
quis adipiscing in, interdum quis arcu. Nam euismod, metus non 
mattis eleifend, nisi tellus fringilla augue, quis facilisis ligula erat 
nec neque. Sed sollicitudin tempus tellus, sed semper risus frin-
gilla eget. Cras non luctus diam. Integer condimentum imperdiet 
lacinia. Fusce vehicula augue at velit ultricies ultrices. Mauris 
tempus lectus ornare velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi 
et justo quis tortor consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. Proin 
ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada sit amet 
dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut ultrices 
turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, magna ante 
tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

Maecenas vitae cursus purus. Quisque lacinia orci egestas ip-
sum condimentum ac ornare mauris dignissim. Donec magna 
lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec quis 
diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, lectus 
a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mattis odio 
urna id est. Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit 
sem ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed fe-
lis magna. Ut non nunc in massa blandit.

Condimentum enim
Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, pharetra eu eros. 
Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. Aenean consectetur 
justo ac lacus porta pellentesque. Donec libero nunc, tincidunt 
quis adipiscing in, interdum quis arcu. Nam euismod

Ornare tempor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sit 
amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elementum, 
Leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin sit 
amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elementum, 
leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. Sus-
pendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit malesuada 
sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla scelerisque, 
facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum quis feugiat at, 
malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis cursus lobortis. 
Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, pharetra eu eros. 
Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. Aenean consectetur 
justo ac lacus porta pellentesque. Donec libero nunc, tincidunt 
quis adipiscing in, interdum quis arcu. Nam euismod, metus non 
mattis eleifend, nisi tellus fringilla augue, quis facilisis ligula erat 
nec neque. Sed sollicitudin tempus tellus, sed semper risus frin-
gilla eget. Cras non luctus diam. Integer condimentum imperdiet 
lacinia. Fusce vehicula augue at velit ultricies ultrices. Mauris 
tempus lectus ornare velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi 
et justo quis tortor consequat porttitor. 

Elementum
Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. Proin 
ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada sit amet 
dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut ultrices 
turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, magna ante 
tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

Maecenas vitae cursus purus. Quisque lacinia orci egestas ip-
sum condimentum ac ornare mauris dignissim. Donec magna 
lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec quis 
diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, lectus 
a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mattis odio 
urna id est. Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit 
sem ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed 
felis magna. Ut non nunc in massa blandit. Donec libero nunc, 
tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu

pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. Ae-
nean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec libero 
nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. Nam euis-
mod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla

Condimentum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Suscipit sed semper
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet.

dolor Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in 
orci. Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

Maecenas vitae
Maecenas vitae cursus purus. Quisque lacinia orci egestas ip-
sum condimentum ac ornare mauris dignissim. Donec magna 
lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. Quisque vestibulum bibendum laoreet. 
Nunc suscipit sem ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. 
Aenean sed felis magna. Ut non nunc in massa blandit.

Porta pellentesque. Donec libero nunc, tincidunt quis adipisc-
ing in, interdum quis arcu. Nam euismod, metus non mattis 
eleifend, nisi tellus fringilla augue.

Almenn kynning Almenn kynning

Umboðsmaður 
Námsmaður erlendis verður að hafa umboðsmann á Íslandi sem m.a. 
skrifar undir skuldabréf fyrir hans hönd. 

Framfærslutafla 
Sýnir framfærslu einstaklings á hverja lánshæfa ECTS-einingu 
á námsárinu 2010-2011.

Heimasvæði LÍN (www.lin.is) 
Á heimasvæði LÍN er að finna allar helstu upplýsingar 
vegna umsóknar um námslán. Þar komast menn inn á 
„Mitt svæði“ sem er aðgangsstýrt einkasvæði hvers og 
eins. Allir sem hafa aðgang að íslenskum heimabanka 
eða þjónustusíðu RSK geta tengst inn á „Mitt svæði“.

Austurríki EUR 252 Kýpur EUR 148
Ástralía AUD 241 Lettland EUR 167
Bandaríkin A USD 309 Litháen EUR 167
Bandaríkin B USD 273 Lúxemborg EUR 180
Belgía EUR 176 Malasía USD 219
Brasilía USD 192 Mexikó USD 275
Búlgaría EUR 167 N-Írland GBP 170
Danmörk DKK 1.393 Noregur NOK 1.454
Eistland EUR 167 Nýja-Sjáland AUD 237
England GBP 170 Portúgal EUR 140
   London GBP 189 Pólland EUR 167
Finnland EUR 168 Rúmenía EUR 167
Frakkland EUR 179 Rússland EUR 167
   París EUR 196 Skotland GBP 170
Grikkland EUR 203 Slóvakía EUR 162
Holland EUR 184 Slóvenía EUR 162
Hong Kong USD 205 Spánn EUR 186
Indland USD 153 Suður-Afríka EUR 149
Írska lýðveldið EUR 202 Sviss CHF 413
Ísland for.hús. ISK 9.054 Svíþjóð SEK 1.553
Ísland leiguh. ISK 18.108 Tékkland EUR 171
Ítalía EUR 214 Tyrkland EUR 162
Japan JPY 30.423 Tæland EUR 140
Kanada CAD 256 Ungverjaland EUR 206
Kína USD 205 Wales GBP 170
Kosta Ríka USD 172 Þýskaland EUR 177
Króatía EUR 162    München EUR 195

Almenn kynning 
á úthlutunarreglum 
2010-2011

LÍN leggur þér lið!

Hér verður gerð grein fyrir helstu atriðum í úthlutunarreglum LÍN.
Frekari uppl‡singar er a› finna í bæklingi sjó›sins:
Úthlutunarreglur 2008–2009.

Umsóknarfrestur skólaárið 2010-2011 er: 

   1. desember 2010 vegna náms haustið 2010 
   1. maí 2011 vegna náms vorið 2011 
   1. júlí 2011 vegna náms sumarið 2011 

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Frá umsókn til útborgunar
Frá því að umsókn um námslán berst til LÍN og þar til lán er 
greitt út þurfa nemendur að standa skil á ákv. upplýsingum.

Staðfesting á skólavist: 
Staðfestinguna verða þeir námsmenn á Íslandi að senda 
sem borga há skólagjöld og einnig námsmenn erlendis 
sem eru að hefja nýtt nám. Umsóknin tekur ekki formlega 
gildi fyrr en slík staðfesting hefur borist sjóðnum.

Útreikningur á láni: 
LÍN birtir á „Mínu svæði“ námsmanna „Lánsáætlun“ 
og staðfestir þannig gildar umsóknir. Fyrirframgreiðsla 
skólagjalda hefst til þeirra sem eiga rétt á því. 

Skuldabréf: 
þeir sem eru að sækja um námslán í fyrsta sinn eða hafa 
gert árshlé á námi sínu fá sent skuldabréf til undirritunar.

Enskumælandi lönd:
Senda þarf til LÍN upplýsingar um skólagjöld og styrk/
styrkleysi fyrir hverja önn eða allt námsárið.

Endanleg tekjuáætlun: 
Staðfesta verður tekjuáætlun áður en útborgun haustlána 
fer fram.

Námsárangur: 
Námslán eru afgreidd þegar námsárangur hefur borist. 
Skólar á Íslandi senda árangurinn beint til LÍN, en náms-
menn erlendis verða að sjá um það sjálfir. þeir sem ekki 
taka próf á miðjum vetri verða að senda staðfestingu á 
námsástundun.

Útborgun láns: 
Lágmarksnámsárangur er 20 ECTS einingar eða ígildi 
þeirra. Greiðslan er lögð inn á bankareikning námsmanns.

Skattframtal: 
Allir lánþegar verða að staðfesta endanlegar tekjur með 
skattframtali. Námsmenn á Norðurlöndunum verða til 
viðbótar íslensku skattframtali að senda afrit af álagningar-
seðlum eða skattframtali í námslandinu. Barnlausir 
einstaklingar á Íslandi í leiguhúsnæði verða að skila 
leigumið a (RSK 2.02). 

Ef þú stendur skil á umbeðnum upplýsingum og uppfyllir reglur LÍN 
um námsframvindu, þá ábyrgist sjóðurinn að námslán þitt verður 
afgreitt á réttum tíma skv. reglum sjóðsins.
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Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Phasellus massa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
sit amet sapien eget felis vulputate laoreet. Quisque elemen-
tum, leo malesuada congue venenatis, neque nisl aliquet dolor

Morbi nunc nisi, ullamcorper at pulvinar id, tristique in orci. 
Suspendisse elementum aliquet lectus, non luctus elit 
malesuada sed. Phasellus massa urna, consectetur id fringilla 
scelerisque, facilisis ac neque. Mauris lorem purus, bibendum 
quis feugiat at, malesuada a lectus. Nulla facilisi. Nam sagittis 
cursus lobortis. Praesent ipsum erat, tincidunt vitae viverra ut, 
pharetra eu eros. Nunc in posuere dolor. Aenean a risus mi. 
Aenean consectetur justo ac lacus porta pellentesque. Donec 
libero nunc, tincidunt quis adipiscing in, interdum quis arcu. 
Nam euismod, metus non mattis eleifend, nisi tellus fringilla 
augue, quis facilisis ligula erat nec neque. Sed sollicitudin 
tempus tellus, sed semper risus fringilla eget. Cras non luctus 
diam. Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula 
augue at velit ultricies ultrices. Mauris tempus lectus ornare 
velit euismod eu aliquet orci rutrum. Morbi et justo quis tortor 
consequat porttitor. 

Nullam a lorem at mi euismod ultricies nec et purus. Vivamus 
odio neque, pellentesque quis varius nec, pretium vel nibh. 
Proin ornare aliquet risus id vehicula. In leo dolor, malesuada 
sit amet dictum quis, tempor in dui. Fusce ac ante mauris, ut 
ultrices turpis. Cras molestie, magna vitae feugiat dapibus, 
magna ante tempus quam, vitae tincidunt metus odio a leo.

lacus, dapibus ac elementum non, porttitor non erat. Donec 
quis diam dolor, non ullamcorper metus. Praesent imperdiet, 
lectus a consectetur tincidunt, ipsum sem rutrum nisl, eu mat-
tis odio urna id est. 

Quisque vestibulum bibendum laoreet. Nunc suscipit sem 
ac enim tincidunt ac volutpat metus aliquet. Aenean sed felis 
magna. Ut non nunc in massa blandit. Cras non luctus diam. 
Integer condimentum imperdiet lacinia. Fusce vehicula augue 
at velit ultricies ultrices.

Frá umsókn til útborgunar
Frá því að umsókn um námslán berst til LÍN og þar til lán er 
greitt út þurfa nemendur að standa skil á ákv. upplýsingum.

Staðfesting á skólavist: 
Staðfestinguna verða þeir námsmenn á Íslandi að senda 
sem borga há skólagjöld og einnig námsmenn erlendis 
sem eru að hefja nýtt nám. Umsóknin tekur ekki formlega 
gildi fyrr en slík staðfesting hefur borist sjóðnum.

Útreikningur á láni: 
LÍN birtir á „Mínu svæði“ námsmanna „Lánsáætlun“ 
og staðfestir þannig gildar umsóknir. Fyrirframgreiðsla 
skólagjalda hefst til þeirra sem eiga rétt á því. 

Skuldabréf: 
þeir sem eru að sækja um námslán í fyrsta sinn eða hafa 
gert árshlé á námi sínu fá sent skuldabréf til undirritunar.

Enskumælandi lönd:
Senda þarf til LÍN upplýsingar um skólagjöld og styrk/
styrkleysi fyrir hverja önn eða allt námsárið.

Endanleg tekjuáætlun: 
Staðfesta verður tekjuáætlun áður en útborgun haustlána 
fer fram.

Námsárangur: 
Námslán eru afgreidd þegar námsárangur hefur borist. 
Skólar á Íslandi senda árangurinn beint til LÍN, en náms-
menn erlendis verða að sjá um það sjálfir. þeir sem ekki 
taka próf á miðjum vetri verða að senda staðfestingu á 
námsástundun.

Útborgun láns: 
Lágmarksnámsárangur er 20 ECTS einingar eða ígildi 
þeirra. Greiðslan er lögð inn á bankareikning námsmanns.

Skattframtal: 
Allir lánþegar verða að staðfesta endanlegar tekjur með 
skattframtali. Námsmenn á Norðurlöndunum verða til 
viðbótar íslensku skattframtali að senda afrit af álagningar-
seðlum eða skattframtali í námslandinu. Barnlausir 
einstaklingar á Íslandi í leiguhúsnæði verða að skila 
leigumið a (RSK 2.02). 

Ef þú stendur skil á umbeðnum upplýsingum og uppfyllir reglur LÍN 
um námsframvindu, þá ábyrgist sjóðurinn að námslán þitt verður 
afgreitt á réttum tíma skv. reglum sjóðsins.

Afgreiðslutími LÍN er alla virka daga frá kl. 9:00 til 16:00

Frá umsókn til útborgunar 
Frá því að umsókn um námslán berst til LÍN og þar til lán er 
greitt út þurfa nemendur að standa skil á ákv. upplýsingum. 

 Staðfesting á skólavist: 
 Staðfestinguna verða þeir námsmenn á Íslandi að senda 

sem borga há skólagjöld og einnig námsmenn erlendis 
sem eru að hefja nýtt nám. Umsóknin tekur ekki formlega 
gildi fyrr en slík staðfesting hefur borist sjóðnum. 

 Útreikningur á láni: 
 LÍN birtir á „Mínu svæði“ námsmanna „Lánsáætlun“ og 

stað festir þannig gildar umsóknir. Fyrirframgreiðsla skóla-
gjalda hefst til þeirra sem eiga rétt á því og hafa óskað eftir 
því á umsókn. 

 Skuldabréf: 
 Þeir sem eru að sækja um námslán í fyrsta sinn eða hafa 

gert árshlé á námi sínu fá sent skuldabréf til undirritunar. 

 Enskumælandi lönd: 
 Senda þarf til LÍN upplýsingar um skólagjöld og styrk/styrk-

leysi fyrir hverja önn eða allt námsárið. 

 Endanleg tekjuáætlun: 
 Staðfesta verður tekjuáætlun áður en útborgun haustlána 

fer fram. 

 Námsárangur: 
 Námslán eru afgreidd þegar námsárangur hefur borist. 

Skólar á Íslandi senda árangurinn beint til LÍN, en náms-
menn erlendis verða að sjá um það sjálfir. Þeir sem ekki 
taka próf á miðjum vetri verða að senda staðfestingu á 
námsástundun. 

 Útborgun láns: 
 Lágmarksnámsárangur er 18 ECTS-einingar á önn eða 

ígildi þeirra. Greiðslan er lögð inn á bankareikning náms-
manns. 

 Skattframtal: 
 Allir lánþegar verða að staðfesta endanlegar tekjur með 

skattframtali. Námsmenn á Norðurlöndunum verða til við-
bótar íslensku skattframtali að senda afrit af álagningar-
seðlum eða skattframtali í námslandinu. Barnlausir 
ein staklingar á Íslandi í leiguhúsnæði verða að skila stað-
festingu á leigugreiðslum. Sjóðurinn sendir út beiðni um 
slíkt þegar þar að kemur.

Ef þú stendur skil á umbeðnum upplýsingum og uppfyllir reglur LÍN 
um námsframvindu, þá ábyrgist sjóðurinn að námslán þitt verður 
afgreitt á réttum tíma skv. reglum sjóðsins.

Lánasjóður 
íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Darren Foreman, sem var nýverið rekinn úr Kvikmyndaskóla Íslands, óskar eftir aðstoð nemenda

Óglatt við lestur 
Bréfs frá Darren
Hjálmar Friðriksson
hjalmar@dv.is Sendi nemendum bréf 

Darren Foreman var rekinn 
úr Kvikmyndaskóla Íslands. 
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S
teinunn Anna Radha er ís-
lensk, á íslenska foreldra og 
hefur búið á Íslandi nán-
asta alla sína ævi. Hún er 

nítján ára og hefur búið alla sína 
ævi í Reykjavík. Steinunn sker sig 
úr fjöldanum á Íslandi því hún er 
dökk á hörund. Steinunn var átta 
mánaða gömul þegar hún var ætt-
leidd frá Indlandi. Hún var lögð í 
mikið og gróft einelti í grunnskóla 
af því að hún var öðruvísi. Steinunn 
þróaði með sér þunglyndi og 
kvíða vegna eineltis. Hún hætti 
tímabundið í skóla vegna kyn-
ferðisofbeldis sem hún varð fyrir. 
Steinunn finnur daglega fyrir for-
dómum og mismunun vegna húð-
litar síns. Hún vill vekja athygli á 
og opna umræðuna um kynþátta-
fordóma. Hún segir það algengt að 
fólk telji sig hafa leyfi til að segja 
hvað sem er við hana varðandi 
húðlit hennar, stærð eða fötlun.

Blaðamaður DV settist niður 
með Steinunni til að ræða um kyn-
þáttafordóma á Íslandi. Í viðtalinu 
segir Steinunn frá atvikum sem 
eru henni einstaklega minnis-
stæð, hvernig væri hægt að sporna 
gegn fordómum og hvernig sé að 
vera brúnn Íslendingur.

Varð fyrir miklu einelti
„Ég finn fyrir fordómum daglega. 
Þannig að skiptin sem ég upplifi 
fordóma eru mjög mörg. En það 
er sérstaklega eitt atvik sem er mér 
minnisstætt. Það var laugardags-
kvöld og ég var stödd í miðbæn-
um að skemmta mér með vinum 
mínum. Skyndilega hnippti ein-
hver kona í mig og fór að segja 
mér hvað ég væri mikil dúlla. Svo 
fór hún að koma við úlpuna mína 
og spurði: „Heldurðu að þú værir 
svona heppin ef þér hefði ekki ver-
ið bjargað?“ Ég vissi ekki hverju ég 
átti að svara,“ segir Steinunn Anna 
og bætir við að það séu margar 
ástæður fyrir því að fólk gefi barn 
til ættleiðingar eða ættleiði barn.

„Foreldra mína langaði í barn 
en gátu ekki eignast það. Þau eru 
alveg jafn heppin á hinn bóginn. 
Forréttindi fólks eru mismun-
andi.“

Hvað er fyrsta atvikið sem þú 
manst eftir sem barn?

„Ég varð fyrir miklu einelti í 
skóla. Þegar ég var í fyrsta bekk sat 
eitt skipti ofan á mér strákur og var 
að lemja mig og kalla mig pönnu-
köku. Ég var lögð í einelti út af kyn-
þætti mínum og vegna þess að ég 
var öðruvísi.“

Varstu eini nemandinn í bekkn-
um sem var öðruvísi?

„Já. Ég fann afar mikið fyrir því 
þar sem ég er einnig bæði lítil og 
fötluð,“ segir Steinun Anna, en 
hún er um 140 sentimetrar á hæð. 
Steinunn heldur áfram: „Ég var 
auðvelt skotmark fyrir þau sem 
vildu stríða og gera lítið úr öðrum. 
En fólk gleymir oft að líta í eigin 
barm.“

Í dag á Steinunn fáa en mjög 
góða vini. Hún telur mikilvægt 
að umkringja sig fólki sem kem-
ur fram við hana af kærleik og 
virðingu.

Daglegir fordómar
Hvernig finnurðu fyrir því daglega 
að það sé komið fram við þig öðru-
vísi út af kynþætti þínum?

„Ég lendi oft í því að þjónustu-
fólk talar við mig ensku, þótt ég 
tali við það íslensku. Ég lenti í 
því um daginn þegar ég var að 
kaupa hulstur fyrir tölvuna mína. 
Ég talaði íslensku við afgreiðslu-
manninn sem  svaraði mér á 
ensku. Þó að ég héldi áfram 
að tala íslensku þá talaði hann 
ensku allan tíman. Ég veit að 
hann er íslenskur því hann talaði 
íslensku við næsta kúnna. Ég 
held að fólk haldi áfram að tala 
ensku, þótt það átti sig á að ég sé 
íslensk, því það heldur að það sé 
of seint að fara til baka. En málið 

er að það er mikið skárra að biðj-
ast afsökunar.“

Steinunn segir að hún hafi 
einnig fundið fyrir mismunun í 
skólakerfinu. „Kennarar telja mig 
þurfa öðruvísi nám, eins og nám 
á ensku. Ég hef oft fengið að heyra 
frá kennurum hvað ég tali góða ís-
lensku. Ég myndi frekar vilja að 
fólk myndi spyrja mig hvort ég 
væri Íslendingur frekar en að ætla 
að svo sé ekki.“

Heldurðu að fólk þori ekki að 
spyrja?

„Ég veit það ekki. Fyrst fólk get-
ur leyft sér að segja ýmsa hluti 
þá skil ég ekki af hverju það þorir 
ekki að spyrja. Ég vil frekar að fólk 
spyrji mig. Aðgreining er það sem 
heldur fordómum gangandi.“

Tekin í yfirheyrslu á flugvöllum
Hvað er versta atvikið sem þú 
manst eftir?

„Það sem truflar mig mest er 
hvað erfitt er fyrir mig að fara með 
öðrum Íslendingum til útlanda. 
Ég er alltaf stoppuð og tekin afsíð-
is þótt ég sé með fjölskyldu minni, 
sem er hvít. Ég er mjög oft valin af 
„handahófi“ í frekari skoðun. En 
það hefur gerst svo oft og aðeins 
hjá mér þannig að það er augljóst 
að ég er ekki valin „af handahófi“.“

Steinunn hefur verið stöðvuð 
bæði á Keflavíkurflugvelli og flug-
völlum utanlands en segir að það 
sé algengara að hún sé stöðvuð er-
lendis.

Finnst þér Ísland vera komið 
lengra en önnur lönd varðandi for-
dóma og mismunun?

„Mér finnst við vera komin 
mjög stutt. Það er líka spurning 
hvort við séum með fordóma sem 
við viljum ekki horfast í augu við. 
Eins og hvernig við hugsum um 
fólk sem er öðruvísi. Í stað þess að 
líta á fjölbreytileikann sem eina 
viðmiðið þá er fólk flokkað í box, 
sem er hættulegt.“

Vill finna blóðforeldra sína
Steinunn segir fordómana alversta 
á netinu.

„Á netinu er algengt að fólk 
láti sínar fordómafullu skoðanir í 
ljós og feli sig bak við skjáinn. Ég 
hef fengið ljót skilaboð frá fólki, 

„finn fyrir 
fordómum 
daglega“
Steinunn Anna Radha ræðir um 
kynþáttafordóma á Íslandi og hvernig 
er að vera brúnn Íslendingur„Ég var 

auðvelt 
skotmark fyrir 
þau sem vildu 
stríða og gera 
lítið úr öðrum

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir 
gudrunosk@dv.is „Aðgreining 

er það sem 
heldur fordómum 
gangandi
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sem ég þekki ekkert, sem leyfir 
sér að segja ýmislegt. Eins og hvað 
ég sé heppin miðað við aðra Ís-
lendinga,“ segir Steinunn.

Þú segist heyra það reglulega 
frá fólki út í bæ og á netinu hvað 
þú sért „heppin,“ hvað heldurðu að 
fólk sé að meina með því?

„Að mér hafi verið bjargað frá 
Indlandi sem á að vera svo slæm-
ur staður. En á móti því kemur að 
ég fékk ekki að þekkja blóðforeldra 
mína og ég hef ekki svör við spurn-
ingum sem brenna á mér.“

Hefurðu áhuga að finna blóð-
foreldra þína?

„Já, ég fékk að sjá ætt-
leiðingarskjölin mín um daginn 
en í þeim er ekkert sem hægt er að 
nota. Það stendur bara að ég hefði 
verið gefin til ættleiðingar vegna 
trúarlegra ástæðna. Í hindúisma 
má ógift fólk ekki eignast barn og 
ég held að það hafi verið ástæðan.“

Fannst þér erfitt sætta þig við að 
þú gætir mögulega aldrei fundið 
blóðforeldra þína?

„Ég held að ég sætti mig aldrei 
við það. En ég læri að lifa með því.“

Ólíkir fordómar
„Foreldrar mínir hafa einnig upp-
lifað ákveðna fordóma. Sérstak-
lega þegar þau voru að fara að 
ættleiða mig. Fólk í kringum þau 

sagði: „Þið vitið að það fylgja þess-
um börnum félagsleg vandamál, 
eruð þið tilbúin að glíma við það?“ 
Fólk var búið að ákveða fyrir fram 
hvers konar barn ég myndi verða. 
Foreldrar  mínir hlustuðu ekkert á 
þetta,“ segir Steinunn Anna.

„Margir vilja setja foreldra mína 
í gæsalappir. Kalla þau „foreldra“ 
mína. En þetta eru mamma mín 
og pabbi minn. Það hefur einnig 
oft gerst að fólk spyrji þau hvort ég 
tali íslensku. Sem mér finnst alltaf 
jafn furðulegt.“

Þunglynd í kjölfar eineltis
Steinunni langar að verða sál-
fræðingur eða prestur, helst 
sjúkrahússprestur. Hún var að 
hefja nám við fjölbraut í Ármúla 
eftir að hafa tekið pásu vegna veik-
inda.

„Ég hætti í skóla í eitt og hálft ár, 
en ég var að glíma við þunglyndi og 
kvíða. Andlegu veikindin ágerðust 
vegna eineltisfordóma. Ég gat ekki 
mætt lengur í skólann. Ég talaði 
mikið við prest sem reyndist mér 
afskaplega vel. Ég er byrjuð aft-
ur í skóla og er núna hálfnuð með 
mína menntaskólagöngu.“

Yngri kynslóðin fordómafyllri
Finnur þú fyrir meiri fordómum 
frá yngra eða eldra fólki?

„Ég myndi halda að það væru 
meiri fordómar hjá yngra fólki. 
Yngri kynslóðin er miskunnar-
lausari. Gamalt fólk er fast í sínu 
og ég leyfi því bara að vera þannig. 
Ég leyfi þessu að viðgangast þar til 
börn verða níu til tíu ára. Eftir það 
eiga þau að geta beitt rökhugsun. 
Ég upplifi oft að foreldrar telja að 
skólinn eigi að sjá um að ala upp 
börnin en það skiptir máli hvern-
ig er talað um málin heima fyrir,“ 
segir Steinunn.

Steinunn segir að fólk þurfi að 
gera sér grein fyrir mismunandi 
aðstæðum annarra og hugsa sig 
tvisvar um áður en það lætur eitt-
hvað út úr sér.

„Ég finn mikið fyrir fordómum 
vegna hversu lítil ég er. Fólk held-
ur oft að ég sé barn og leyfir sér að 
klípa í kinnar mínar. Það gleymist 
að það séu ástæður fyrir öllu. Eins 
og ég fæddist mikið fyrir tímann 
og undir lélegum aðstæðum sem 
ég veit ekkert um.“

Öll eins að innan
Hvað viltu að fólk viti um hvernig 
það er að vera öðruvísi á Íslandi?

„Ég vil að fólk viti að við erum 
öll eins gerð að innan. Af hverju 
ætti sá einstaklingur sem er dökk-
ur á hörund að vera líklegri til að 
fremja hryðjuverk en einhver ann-
ar. Varðandi hæð mína myndi ég 
vilja að fólk myndi spyrja hvað ég 
sé gömul frekar en að gera ráð fyr-
ir því að ég sé barn. Ég lendi oft í 
því að fara á matsölustaði, með 
lokk í nefinu og varalit, og fá af-
hentan barnamatseðil og litabók,“ 
segir Steinunn Anna og heldur 
áfram:

„Ég reyni að fá fólk til að setja 
sig í mín spor og spyr hvort það 
myndi vilja að aðrir kæmu svona 
fram við það. Hvernig því myndi 
líða ef einhver myndi spyrja það 
þessara spurninga. Þá biðst fólk 
oftast afsökunar og segist ekki 
„hafa hugsað svona langt.“ Mun-
um að fjölbreytileikinn er eina 
raunhæfa viðmiðið.“ n

R
izza Fay Elíasdóttir er 24 
ára Íslendingur. Hún var 
tæplega tveggja ára þegar 
hún flutti til Íslands. 

Hún fór í leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla á Íslandi og 
stundar nú nám við Háskóla Ís-
lands. Rizza tekur virkan þátt í 
félagslífinu í skólanum, er í ný-
sköpunar- og frumkvöðlanefnd 
HÍ og er í Vöku, stúdentafélagi 
HÍ. Rizza Fay ólst upp í Hafnar-
firði og býr þar enn.

DV ræddi við Rizzu Fay um 
kynþáttafordóma á Íslandi og 
hvernig er að vera brúnn Ís-
lendingur.

Komu heim með  
tárin í augunum
Er eitthvað óvenju slæmt atvik 
sem situr í þér?

„Ekki sem ég man sjálf eftir 
en mamma sagði mér að þegar 
ég og bróðir minn vorum yngri 
þá lentum við í einelti. Eitt atvik 
var mjög slæmt. Aðrir krakkar 
voru að uppnefna okkur og kalla 
okkur fordómafullum nöfnum. 
Við komum bæði heim með tár-
in í augunum. En mamma, eins 
og hún er, fór og reifst fyrir okk-
ar hönd. Talaði við skólastjór-
ann og stóð upp fyrir okkur. Eft-
ir þetta atvik kom ekkert svona 
upp á aftur,“ segir Rizza Fay og 
heldur áfram.

„Atvikið sem er mér örugg-
lega minnisstæðast gerðist í 
miðbæ Reykjavíkur. Ég var með 
vinkonu minni að ganga Lauga-
veginn. Skyndilega kallaði ein-
hver maður á mig og spurði af 
hverju ég væri á Íslandi og öskr-
aði að ég ætti að fara heim. Ég 
leit á manninn og hugsaði með 

mér hvað í ósköpunum hann 
væri að tala um. Ég var heima. 
Ísland er „heima.“ Ég vissi fyrst 
ekki að hann væri að tala við 
mig, en ég leit í kringum mig og 
sá engan annan. Þetta var mjög 
skrýtið.“

„Talar góða íslensku“
Rizza Fay vinnur á kaffihúsi og 
segir hún algengt að fólk komi 
öðruvísi fram við hana en aðra 
starfsmenn.

„Oftast er það eldra fólk sem 
byrjar að tala við mig afskaplega 
bjagaða ensku með íslenskum 
hreim. Ég býð þeim góðan dag 
á íslensku og spyr hvernig ég 
geti aðstoðað. Einnig tek ég eft-
ir að viðskiptavinir hika oft við 
að tala og bíða eftir að heyra mig 
tala. En ég er líka með svo mikið 
keppnisskap að ég reyni alltaf að 
vera fyrst að bjóða góðan dag og 
sýna að ég tali rosalega góða ís-
lensku,“ segir Rizza og hlær.

„Sumt samstarfsfólk mitt, 
sem er ljósara en ég á hörund, 
talar ekki íslensku og er að læra 
íslensku. Það gerist oft að fólk 
byrjar að tala við þau íslensku og 
ég kem og aðstoða við afgreiðsl-
una. Viðskiptavinirnir verða oft 
frekar hissa og segja „ó, talar þú 
íslensku?“

Svo reyndar hef ég einu sinni 
fengið að heyra frá eldri konu 
sem ég var að afgreiða: „Þú tal-
ar mjög góða íslensku, svona 
miðað við.“ Ég hugsaði með mér 
„miðað við hvað?“ og tjáði kon-
unni að ég væri nú Íslendingur.“

Eldri kynslóðin fordómafyllri
„Fólk á það til að vera fljótt að 
ákveða fyrirfram hvernig ég er 

út frá nafninu mínu, en þar sem 
ég er með erlent eiginnafn og 
millinafn þá gengur stundum 
fólk út frá því að ég tali ekki ís-
lensku. Ég varð mikið vör við 
þetta þegar ég var í atvinnuleit 
fyrir einhverju síðan. Ég fór í at-
vinnuviðtal og þá segir konan 
sem var að taka viðtal við mig: 
„Æ já, þú ert þessi með skrýtna 
nafnið. Ég ætlaði ekkert að 
lesa ferilskrána þína en svo sá 
ég að þú værir Elías dóttir.“ Ég 
varð kjaftstopp og ákvað að mig 
langaði ekkert að vinna þarna 
ef mér myndi bjóðast vinnan, 
sem mér bauðst,“ segir Rizza 
Fay.

Aðspurð hvort hún finni 
mun á fordómum frá yngra 
fólki eða eldra fólki svarar Rizza 
játandi.

„Mér finnst mjög mikill mun-
ur á milli kynslóða, mér finnst 
það eiginlega magnað. Ég finn 
fyrir mikið meiri fordómum frá 
eldra fólki heldur en yngra.“

Óþægilegar aðstæður
Rizza Fay segir það algengt að 
fólk tali við hana ensku að fyrra 
bragði, það sé þó algengara 
þegar hún ferðast um landið 
og mögulega hægt að rekja til 
ferðamannastraumsins. „Ég skil 
samt ekki af hverju það tíðkast 
ekki að bjóða öllum góðan dag á 
íslensku. Það er eitthvað svo töff 
og séríslenskt hvernig við segj-
um góðan dag. Það er líka frekar 
óþægilegt stundum þegar fólk 
afgreiðir mig á ensku og ég geri 
ráð fyrir að það sé erlent og tala 
ensku á móti, svo talar það ís-
lensku við næsta kúnna,“ segir 
Rizza Fay. n

„Ég hef ekki 
svör við 

spurningum sem 
brenna á mér

Kallað á 
eftir henni 
að fara „heim“
Rizza Fay Elíasdóttir hefur fundið fyrir fordómum á Íslandi
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Á 
nýju ári hyggst velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar  hrinda 
af stað tilraunaverkefni 
sem snýst um að bjóða há-

skólanemum að leigja tvær þjón-
ustuíbúðir í þjónustukjörnum fyrir 
aldraða, annars vegar í Lönguhlíð 
og hinsvegar í Norður brún. Verk-
efnið var samþykkt á fundi velferð-
arráðs Reykjavíkur þann 7. desem-
ber og síðan lagt fyrir borgarráð 
þann 19. desember þar sem ver-
kefnið flaug í gegn. „Hugmyndin 
kemur erlendis frá og reynslan 
þaðan, til dæmis frá Hollandi, er 
góð. Við fórum því að kanna hvort 
grundvöllur væri  fyrir slíku verk-
efni hér heima enda tekur þetta 
á ýmsum vandamálum sem erfitt 
er að leysa með öðrum hætti. 
Við vonumst líka til þess að verk-
efnið stuðli að jákvæðari viðhorf-
um ungs fólks varðandi það að 
vera í samneyti við eldri borgara 
og starfa með þeim,“ segir Berg-
lind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri 
öldrunar- og húsnæðismála hjá 
velferðarsviði Reykjavíkurborgar.

Rjúfa einangrun aldraðra
Óumdeilt er að einmanaleiki 
og félagsleg einangrun aldraðra 
hefur áhrif á lífsgæði þeirra og 
jafnvel lífslíkur. Því gæti búseta 
ungs fólks gætt þjónustukjarna 
aldraðra lífi og orðið kærkomin 
tenging íbúa við samfélagið. „Að 
auka fjölbreytni í þjónustu við 
eldri borgara og þar með lífsgæði 
þeirra er ein af þeim áskorunum 
sem sveitarfélög standa frammi 
fyrir. Félagslegt samneyti við 
annað fólk er eitt af þeim mikil-
vægu atriðum og með hækkandi 

aldri og verri heilsu eykst hætt-
an á því að einangrast.  Nýjar 
rannsóknir sýna að einmana-
leiki og félagsleg einangrun aldr-
aðra hafa áhrif á bæði lífsgæði 
og lífslíkur þeirra. Því er mikil-
vægt að auka félagslega virkni og 
gera öldruðum kleift að taka þátt 
í samfélaginu þrátt fyrir heilsu-
brest og aukna þörf á umönnun,“ 
segir Berglind.

40 klukkustunda vinnuskylda
Í forsendum verkefnisins kemur 
fram að háskólanemarnir muni 
greiða sömu húsaleigu og  hinir 
öldruðu en sleppi við að greiða 
þjónustugjöld og í hússjóð. Þá er 
gert ráð fyrir að háskólanemarn-
ir gangi til liðs við starfslið þjón-
ustukjarnanna og verði vinnu-
skylda þeirra 40 klukkustundir 
á mánuði sem greitt verður  fyrir. 

Störfin munu felast í samneyti 
við íbúa þjónustukjarnanna og 
að skipuleggja kennslustundir, 
tónleika eða aðra viðburði. Með 
verk efninu ættu háskólanemarnir 
að öðlast innsýn í aðstæður aldr-
aðra og fá reynslu af því að starfa 
með öldruðum á velferðarsviði.

„Við erum að undirbúa að aug-
lýsa eftir leigjendum fyrir íbúðirn-
ar og reynum að vinna það hratt og 
vel. Í umsóknunum verður óskað 
eftir hugmyndum frá leigjendun-
um um hvernig kraftar þeirra geti 
nýst til þess að glæða staðina lífi. 
Til dæmis gæti það falist í tölvu-
kennslu eða kennslu á helstu sam-
félagsmiðla, til dæmis Snapchat 
og Facebook. Það er í raun allt 
mjög opið og við bíðum bara eft-
ir skemmtilegum hugmyndum 
frá umsækjendum. Það þarf ekki 
endilega að vera hópstarf því það 
er ekki síður mikilvægt að bjóða 
upp á einstaklingsmiðaðan félags-
legan stuðning. Við erum bjartsýn 
á að þetta unga fólk verði góð við-
bót við starfslið þjónustukjarnanna 
og komi til með að brúa bil milli 
kynslóðanna, öllum til heilla,“ seg-
ir Berglind.

Að hennar sögn hefur fjölgun 
aldraðra gert það að verkum að 
sveitarfélög standa frammi fyrir 
nýjum og spennandi áskorunum. 
„Að auka fjölbreytni í þjónustu 
við eldri borgara er ein ef þeim 
áskorunum, en einnig er horft til 
þess hvað það er sem eykur lífs-
gæði þeirra.“

Heildarkostnaður tæplega 
fimm milljónir
Í aðdraganda verkefnisins  hefur 
það verið kynnt fyrir íbúum í 
Norðurbrún og Lönguhlíð.  Íbúar 
voru jákvæðir fyrir verkefninu og 
vildi meðal annars íbúaráð Norð-
urbrúnar taka virkan þátt í að velja 
hæfasta leigutakann. Tilraunaver-

kefnið mun standa frá 1. janúar 
2018 til 1. júní 2019 og er heildar-
kostnaður þess samkvæmt áætl-
unum um 4,8 milljónir. Árslaun 
leigutakanna fyrir sitt starf verða 
um 1,1 milljón. Húsaleigan verður 
á svipuðum kjörum og hjá Félags-
stofnun stúdenta, það er innan við 
50 þúsund á mánuði að teknu til-
liti til húsnæðisbóta. Hjá Félags-
stofnun stúdenta eru í dag um 500 
manns á biðlista eftir sambæri-
legu húsnæði.

Eins og áður segir hafa íbúar í 
Norðurbrún tekið hugmyndinni 
fagnandi. „Þetta er góð hugmynd 
og sjálfsagt að setja þetta verkefni 
af stað. Ef vel tekst til þá er ég viss 
um að þetta muni koma öllum vel 
og ekki síst unga fólkinu sem fær 
þarna að glíma við raunveruleg 
verkefni í stað þess að lesa bara 
um hlutina í skólabókum,“  segir 
Þorbjörn Benediktsson, íbúi í 
Norðurbrún 1 og meðlimur í 
íbúaráði. n

n Tilraunaverkefni velferðarsviðs Reykjavíkurborgar  n Fá greidd laun fyrir ýmsa þjónustu

Kenna öldruðum á Snapchat 
og fá íbúðina á 50 þúsund 
Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is Norðurbrún 1 Fljótlega verður 

íbúð fyrir háskólanema auglýst til 
leigu í þjónustukjarnanum en íbúð-
irnar hafa hingað til verið ætlaðar 
öldruðum einstaklingum.

Berglind Magnúsdóttir Segir að sam-
bærileg verkefni hafi gengið vel erlendis, til 
dæmis í Hollandi.

→ Inni- og útimerkingar
→ Sandblástursfilmur
→ Striga- og  

ljósmyndaprentun
→ Bílamerkingar
→ Gluggamerkingar
→ Prentun á símahulstur
→ Frágangur
... og margt fleira

Skoðaðu 
þjónustu
okkar á 
Xprent.is

SundaBorG 1, reykjavík  /  SímI 777 2700  /  XPrent@XPrent.IS
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P
arið James McDaniel og 
Hafsteinn Regínuson var 
 rekið úr flugvél South
West Airlines í borginni 

Baltimore í Marylandfylki  fyrir 
jól. Vísir greindi upphaflega frá 
atvikinu. Voru þeir þá á leiðinni 
til fjölskyldu James í Alabama 
og þurftu þess í stað að taka lest. 
James segir ástæðuna fyrir því að 
þeir voru reknir úr flugvélinni for
dóma gagnvart samkynhneigðu 
fólki, sem séu á uppleið í Banda
ríkjunum vegna stjórnar Don
alds Trump. Atburðurinn hafði 
mjög mikil áhrif á þá tvo, þar sem 
þeir eru með áfallastreituröskun. 
James eftir kynferðisofbeldi frá 
kvenkyns nemanda við Háskóla 
Íslands.

Reknir úr flugvél í Baltimore
Hafsteinn, eða Haffi, og James 
ætluðu að fljúga frá Baltimore til 
 Atlanta þar sem þeir áttu að hitta 
fjölskyldu James. Þegar þeir voru 
komnir inn í flugvélina komu þrír 
lögregluþjónar og kröfðust þess 
að þeir yfirgæfu flugvélina. Í sam
tali við DV segir James: „Þeir gáfu 
enga ástæðu  fyrir þessu um borð 
í vélinni. Þegar við komum út 
sögðu þeir að Haffi hefði hagað 
sér ósæmilega, verið móðgandi og 
fleygt einhverjum hlut í flugþjón. 
Meira sögðu þeir ekki.“

Þeir skildu lítið í þessu og 
voru ósáttir við meðhöndlun lög
reglunnar og jafnframt hrædd
ir. Haffi brast í grát og lögreglu
þjónarnir hótuðu að handjárna 
hann. Þetta olli fjögurra daga töf á 
ferðaáætlun þeirra og þeir misstu 
af jólaboðinu hjá fjölskyldu James.

Flugfélag með sögu mismununar
James segist hafa reynt að fá svör 
frá SouthWest í kjölfar þessa alls 
en gengið illa. Eina sem stóð í 
skýrslunni hafi verið „fjarlægðir 
vegna ölvunar“ en James segir það 
alls ekki rétt. Hvor um sig hafði 
drukkið tvo bjóra með kvöldverði 
á flugvellinum en nokkur tími hafi 
liðið frá honum uns þeir gengu um 
borð í flugvélina.

Eftir atburðinn las James sér til 
um SouthWest og komst að því að 
flugfélagið á sér sögu  mismununar. 
Farþegum hefur verið vísað frá 
borði vegna samkynhneigðar, 
offitu og klæðaburðar. „Okkur 
finnst eins og á okkur hafi verið 
brotið. Ég tel að það sé nauðsyn
legt að spyrja sig að því hver sé 
fórnarlambið hérna, hverjum líð
ur illa yfir þessu og varð fyrir áfalli 
og óvissu í kjölfarið.“

Hann segir að þeir þjáist báð
ir af andlegum kvillum og eigi 
erfitt með að láta snerta sig. Þess 
vegna hafi atburðurinn haft mikil 
áhrif á þá. „Kvíði og þunglyndi er 
algengt meðal samkynhneigðra á 
Íslandi og víðar. Ég er með mikla 
áfallastreituröskun  eftir kynferðis
lega árás sem ég varð fyrir í Há
skóla Íslands. Við erum báðir með 
skírteini frá TSA (samgöngustofa 
Bandaríkjanna) sem greinir frá 
þessu og átti að gera ferðalög eins 
og þessi auðveldari fyrir okkur.

Nauðgað eftir hrekkjavökupartí
James, sem varð íslenskur ríkis
borgari í haust, hefur mátt þola 
ýmis legt um sína ævi. Eiginkona 
hans lést og í tvígang hefur hann 
mátt þola kynferðisofbeldi. Í 
fyrra skiptið af tveimur mönnum 
í Bandaríkjunum fyrir nokkrum 
árum og í það síðara af kvenkyns 
nemanda við Háskóla Íslands. 
Gerðist það á  Stúdentagörðum í 
október árið 2016 eftir hrekkja
vökupartí. Notfærði hún sér ölv
unarástand James sem man lítið 
eftir atburðinum sjálfum.

Hann tilkynnti árásina til 
fagráðs Háskóla Íslands um kyn
ferðislega áreitni og kynferðisof
beldi síðastliðinn ágúst. „Ég er 
enn þá að bíða eftir niðurstöðun
um og á von á þeim eftir að ég kem 
 aftur til Íslands. Það er búið að 
vera mjög erfitt  fyrir mig að vera í 
skólanum vitandi að ég gæti rekist 

á hana hvenær sem er.“ James telur 
líklegt að hann muni þurfa að tak
ast á við þetta sjálfur og tilkynnti 
brotið ekki til lögreglu. „Þegar ég 
skoða mál fórnarlamba kynferð
isofbeldis, sum mun ofbeldis fyllri 
en þetta, þá held ég að ég viti svar
ið. Ung kona gerði skelfileg mistök 
og ég er sá sem tók afleiðingunum. 
Ég er ekki að leita að hefnd en ég 
vona að hún geri ekki sömu mis
tök aftur og það bitni á öðrum.“

Orð Trumps hafa áhrif
Nokkrum mánuðum eftir árásina 
leitaði James til Kvíðameðferðar
stöðvarinnar en skipti síðan yfir í 
netmeðferð hjá bandarískum sál
fræðingi. „Ég hlakkaði mikið til 
að komast til Bandaríkjanna til að 
komast aðeins frá þessari reynslu. 
En það lítur út fyrir að ég hafi feng
ið nýtt mál til að ræða um við sál
fræðinginn minn.“

James segist upplifa varnar
leysi eftir atvikið í flugvélinni. „Við, 
hinsegin fólk, höfum aldrei verið 
í valdastöðu til að segja frá okkar 
hlið mála, ofsóknum í okkar garð og 
persónulegum áföllum. „Hinsegin 
fólk er komið upp á náð og miskunn 
gagnkynhneigða meirihlutans, sem 
á fjölmiðlana, flest fyrirtækin og all
ar ríkisstjórnir.“

Þegar hann skoðar bandarískt 
samfélag og sér hvernig það mis
munar fólki á hverjum degi finnst 

honum framkoma eins og  honum 
og Haffa var sýnd ekki eiga að 
koma sér á óvart. „Maður trúir 
því bara ekki að maður lendi sjálf
ur í þessu.“ Hann segir Bandarík
in vera að breytast hratt í kjölfar 
kjörs Donalds Trump, og til verri 
vegar fyrir minnihlutahópa eins 
og  hinsegin fólk. „Jafnvel þó að 
Trump  virðist vera alveg galinn, 
þá hvetja orð hans fólk til að mis
muna minnihlutahópum á öllum 
sviðum.“ n

RekniR úR flugvél
n Flugfélag með vafasama sögu  n Trump hefur áhrif  n Áfallastreituröskun eftir nauðgun
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

„Hinsegin fólk er komið 
upp á náð og miskunn 

gagnkynhneigða meirihlutans

James og Haffi „Jafnvel þó að 
Trump virðist vera alveg galinn, þá 
hvetja orð hans fólk til að mismuna 
minnihlutahópum á öllum sviðum.“



KÆLING OG HITUN

Verklagnir ehf.
Smiðjuvegur 70 
200 Kópavogur

Gul gata
Info@verklagnir.is
www.verklagnir.is

Hiti. : 22°CHiti. : 22°C

Rakastig: 20%
Virðist kalt

Rakastig: 50%
Þægilegur hitiUruru

Hiti. : 25°CHiti. : 25°C

Rakastig: 80%
Óþægilega heitt

Rakastig: 50%
Þægilega heittSarara

Daikin 

Nýjasta útfærsla af loft í loft varmadælum til hitunar eða
kælingar.

Innbyggt raka og þurktæki sem tryggir rétt rakastig.
Bakteríu sía og aðgerð til að vinna gegn myglu.
Tekur freskt loft inn að utan. 

Daikin Monobloc loft í vatn

Frábær lausn fyrir gólfhita eða ofnakerfi sem er einföld
og fljótleg í uppsetningu. 

5 og 7 kW útgáfa í boði.

Ódýr og einfaldur kostur til hitunar, hámarks 
orkusparnaður.

SWEP varmaskiptar

Varmaskiptagrindur fyrir sumarhús, íbúðarhús og neysluvatn.

Kynnið ykkur mögulegan orkusparnað á www.verklagnir.is

Verklagnir hafa sérhæft sig í orkusparnaði fyrir köldu svæðin og náð einstaklega góðum
árangri, við byggjum á margra ára reynslu framleiðanda okkar ásamt því að veita
bestu mögulegu þjónustu til að tryggja
ánægða viðskiptavini.

Vertu velkomin til okkar og við ráðleggjum
þér hvernig er best að spara orku.

Daikin Altherma jarðvarmadæla

Álagsstýrð varmadæla útbúin með besta búnaði sem völ er á,
hámarks orkusparnaður til hitunar.

Einstaklega hljóðlát, stílhrein hönnun sem passar vel inn á
öll heimili. 

2,5 - 13kW, 180L neysluvatnskútur, hringrásadælur, þensluker,
öryggislokar og þrýstimælar allt innbyggt. 

Allt að 85% orkusparnaður.

SIESTA N 25/35
kW 5,5 / 6,5

Meðalnotkun kW 0,72 / 1,45
SCOP 4,4 / 4,06

Orku�okkur A+ / A+

CALDO X 35
kW 7.2

Meðalnotkun kW 0.82
SCOP 4.85

Orku�okkur A++

NEXURA X 35
kW 7.0

Meðalnotkun kW 0.97
SCOP 4.11

Orku�okkur A+

PIXO 20
kW 3,5

Meðalnotkun kW 0,59
SCOP 4,67

Orku�okkur A++

COP 5,0

COP 5,9

Mesta úrval af loft í loft varmadælum - Verð frá 185.900.-

A++

A+++
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„Hann reyndi 
að drepa mig“
Deilur milli ábúenda að Langholti 1 og 2 hafa staðið yfir í áratug

H
ann reyndi að drepa mig,“ 
segir Hreggviður Her-
mannsson, bóndi að Lang-
holti 1b í Árnessýslu. 

 Hreggviður sakar nágranna sinn, 
Ragnar Val Björgvinsson, sem býr 
í Langholti 2, um að hafa reynt 
að keyra yfir hann á bifreið. Hin 
meinta árás átti sér stað þann 21. 
desember síðastliðinn. Hreggviður 
 hefur lagt fram kæru vegna málsins 
en það hafa nágrannar hans, Ragn-
ar  Valur og eigin kona hans, Fríður 
Sólveig Hannesdóttir, einnig gert. 
DV hefur þó ekki heimildir fyrir því 
í hverju kæra þeirra felst en að sögn 
lögmanns þeirra vilja þau ekki 
reka málið í fjölmiðlum. Deilurnar 
milli nágrannanna hafa staðið yfir 
í rúman áratug og oftsinnis ratað í 
fjölmiðla.

Reyndi að stöðva skemmdarverk
„Ég var að vinna inni í skúr á minni 
landareign og sá þá að þau hjónin 
voru að koma að vírgirðingu sem 
aðskilur landareignirnar. Þau hafa 
þann sið að eyðileggja girðinguna 
og taka hana með sér og það var 
akkúrat það sem gerðist þarna. 
Fríður tók vírgirðinguna og dró 
hana með sér heim að bænum,“ 
segir Hreggviður í samtali við DV. 
Hann var með hamar í hönd þegar 
atvikið átti sér stað og tók hann 
með sér á vettvang.

Hann segist hafa  gengið að 
og ætlað að koma í veg  fyrir 
skemmdarverkið. „Ég var á  eftir 
henni og var að reyna að stíga á 
vírspottann. Ragnar reyndi þá að 
keyra í veg fyrir mig en ég komst 
fram fyrir hann,“ segir Hreggvið-
ur. Skyndilega hafi þá Ragnar keyrt 
á eftir honum og fann Hreggvið-
ur að hann var að lenda undir bif-
reiðinni.

Leið út af yfir kvöldmatnum
„Hann reyndi að keyra mig niður 
en ég stökk þá upp á húddið til að 
bjarga mér. Ég reyndi að halda mér 
þar með annarri hendi en á með-
an keyrði Ragnar hring á lóðinni og 
meðal annars í gegnum limgerði,“ 
segir Hreggviður. Hann missti loks 
takið, valt yfir húddið og féll til jarð-
ar. Þá tók ekki betra við því Hregg-
viður sakar Ragnar um að hafa 
keyrt yfir fæturna á honum. Sýnir 
hann blaðamanni myndir af áverk-
um sínum því til sönnunar.

Eftir hina meintu árás staulað-
ist hann blóðugur heim til sín 
þar sem eiginkona hans og  dóttir 
tóku á móti honum og hjúkruðu 
 honum. „Fyrst um sinn var ég 
merkilega hress og kenndi mér 
ekkert sérstaklega meins. Líklega 
hefur adrenalínið haldið manni 
gangandi. Síðan leið smá tími og 
þegar kom að því að setjast við 

kvöldmatarborðið þá leið ég bara 
út af yfir matnum,“ segir Hregg-
viður. Heimilisfólk hringdi þá um-
svifalaust í sjúkrabíl og var Hregg-
viður færður til aðhlynningar. „Ég 
var sem betur fer óbrotinn en 
mjög marinn. Þessi árás náðist á 
upptöku sem lögregla hefur undir 
höndum,“ segir Hreggviður.

Deila um veiðiréttindi  
kveikti ófriðarbál
Hin meinta árás er nýjasta uppá-
koman í nágrannaerjum, sem hafa 
staðið í rúman áratug.  Hreggviður, 
sem er 67 ára gamall, er borinn 
og barnfæddur að Langholti 1 en 
Ragnar flutti að Langholti 2 árið 
1990. Næstu fimmtán ár voru 
samskiptin ágæt en halla fór á 
ógæfuhliðina árið 2005. „Þá fór 
Ragnar í mál við mig út af veiði-
réttindum í Hvítá. Það var algjör 
vitleysa enda vann ég málið fyrir 
dómstólum. Síðan þá hafa sam-
skiptin ekki verið söm og Ragnar 
og eiginkona hans, Fríður Sólveig 
Hannesdóttir, reyna allt hvað þau 
geta til þess að ná sér niðri á mér,“ 
segir Hreggviður.

Deilurnar undanfarin ár hafa 
snúist um landamerki spildu sem 
eitt sinn tilheyrði jörð Ragnars. Árið 
1987 fékk Hreggviður spilduna í 

makaskiptum 
fyrir aðra jafn-

stóra spildu úr sínu 
landi.  Hreggviður hefur síð-

an staðið í vegabótum að bæ sínum 
en Ragnar og Fríður telja að Hregg-
viður hafi seilst inn á þeirra lóð. 
Þar stendur hnífurinn í kúnni en 
deilurnar hafa verið ævin týralegar 
í meira lagi.

Ítrekað kærður til lögreglu
Hreggviður heldur því fram að 
hann sé ítrekað kærður til lögreglu 
fyrir litlar sakir, að eigin sögn, og 
vill hann meina að Ragnar og Fríð-
ur séu að misnota tengsl sín inn í 
lögreglu- og sýslumannsembættið 
í umdæminu. „Dóttir Fríðar starfar 
sem fulltrúi hjá lögreglunni, þau 
hringja linnulítið í lögregluna út 
af minnstu smáatriðum og alltaf 
bregst lögreglan strax við. Sam-
kvæmt minni talningu hafa þeir 
komið hingað 170 sinnum, stund-
um þrisvar á dag. Þau hafa síðan 
kært mig fyrir hin minnstu smáat-
riði og njóta þar liðsinnis yfirvalda. 
Málin eru síðan alltaf felld niður,“ 
segir Hreggviður.

Hann segist hafa oft þurft að 
koma fyrir dómara en aðeins einu 
sinni hlotið dóm en það var þá 
vegna þess að hann hafði lagt gröf-
unni sinni vitlaust. „Þeir urðu 
eigin lega að dæma mig því þetta 
var orðið svo vandræðalegt,“ segir 
Hreggviður, sem ver sig ætíð sjálf-
ur. Von er á úrskurði héraðsdóms 
vegna samtínings fjölda meintra 
brota Hreggviðs. „Dómurinn átti 
að vera kveðinn upp 20.  desember 
en það bólar ekkert á honum,“  segir 
Hreggviður. Þá er búið að þingfesta 
landamerkjadeiluna og  telur Hregg-
viður að sú deila verði langvinn.

DV hafði samband við ná-
granna Hreggviðs, Ragnar Val og 
Fríði, en þau vísuðu á lögfræðing 
sinn, Jónínu Guðmundsdóttur. 
Hún sendi eftirfarandi yfirlýsingu 
til DV vegna málsins:

„Öllum ásökunum Hreggviðs 
Hermannssonar á hendur um-
bjóðanda mínum er hafnað sem 
röngum sem og því að þau beri 
ábyrgð á þeim áverkum sem hann 
sýnir fjölmiðlum. Umbjóðendur 
mínir telja ekki rétt að reka mál-
ið í fjölmiðlum enda séu málin til 
rannsóknar hjá lögreglu, þar með 
talin kæra þeirra á hendur Hregg-
viði fyrir mjög alvarleg brot gegn 
þeim í umrætt sinn. Því telja þau að 
rannsóknarhagsmunir mæli gegn 
því að þau segi sína hlið málsins 
enda er skýrslutökum ekki lokið. 
Fyrirliggjandi sönnunargögn tali 
sínu máli. Brot Hreggviðs gagnvart 
umbjóðendum mínum eru ítrek-
uð, langvarandi og alvarleg.“ n

Marinn 
Hregg-
viður 
fullyrðir 
að Ragn-
ar Valur 
hafi keyrt 

yfir fætur 
hans á 

bifreið sinni.

Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is

Hreggviður 
Hermannsson 
Að hans sögn 
varð hann fyrir 
stórhættulegri 
árás nágranna 
síns rétt fyrir jól. 
MynD SigtRygguR ARi

„Hann 
reyndi að 

keyra mig  niður en 
ég stökk þá upp 
á húddið til að 
bjarga mér

Vírgirðingin Hreggviður segir að nágrannar sínir 
eyðileggi ítrekað girðingu sem liggi milli landar-
eignanna. Hann hafi ætlað sér að stöðva slíkt 
skemmdarverk þegar hin meinta árás átti sér stað.
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K
osið verður til sveitarstjórna 
laugardaginn 26. maí næst
komandi. Þó að kosið sé til 
73 sveitarstjórna á landsvísu 

beinast augu flestra að Reykjavíkur
borg þar sem allt stefnir í skraut
legustu kosningarnar til þessa. 
Borgarfulltrúum fjölgar úr 15 í 23 
og ólíkt alþingiskosningum þá er 
enginn fimm prósenta  þröskuldur 
til að ná inn manni. Af núverandi 
oddvitum þá gefa aðeins Dagur B. 
Eggertsson, oddviti Samfylkingar
innar, og Líf Magneudóttir, oddviti 
Vinstri grænna, áfram kost á sér. 
DV fór stuttlega yfir stöðuna fyrir 
komandi kosningar.

Björt framtíð, sem datt út af 
þingi í síðustu  alþingiskosningum, 
kemur til með að bjóða fram í 
borginni. S. Björn Blöndal hyggst 
ekki bjóða sig fram og óvíst er með 
Elsu H. Yeoman. Samkvæmt upp
lýsingum innan flokksins er undir
búningur á byrjunarstigi og eftir á 
að koma í ljós hverjir gefi kost á sér 
til að leiða listann. Margir koma 
þó til greina, þar á meðal Óttarr 
Proppé sem féll af þingi sem og 
Björt Ólafsdóttir formaður.

Guðfinna Jóhanna Guðmunds
dóttir er enn borgarfulltrúi Fram
sóknar og flugvallarvina, þá sem 
flugvallarvinur. Hún leiddi lista 
Miðflokksins í Reykjavík í alþing
iskosningunum en náði ekki inn á 
þing. Eftir kosningarnar í haust gaf 
hún það út að hún gæfi ekki kost 
á sér aftur í borgina en DV hef
ur heimildir fyrir því að það gæti 
breyst ef Miðflokkurinn þrýstir á 
hana á að fara fram. Sveinbjörg 
Birna Sveinbjörnsdóttir sagði skil
ið við Framsókn og flugvallarvini í 
fyrra og situr nú sem óháður borg
arfulltrúi. Talið er ólíklegt að hún 
gefi kost á sér aftur en þá yrði það 
fyrir Flokk fólksins eða hugsanlega 
Frelsisflokkinn. Jóna Björg Sætran 
varaborgarfulltrúi segir það alveg 

bókað að Framsókn muni bjóða 
fram í vor, flokkurinn mun funda 
10. janúar um framhaldið.

Sjálfstæðismenn leita  
að borgarstjóraefni
Staðan er enn flóknari innan 
Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn 
 kemur til með að sækja hart að nú
verandi meirihluta og leggja mikla 
áherslu á meinta óstjórn í fjármál
um og þjónustu á vegum borgar
innar. Halldór Halldórsson, nú
verandi oddviti, gefur ekki kost á 
sér og í stað hefðbundins prófkjörs 
fer fram sérstakt leiðtogaprófkjör 
ásamt uppstillingu á neðri sætum. 
Nokkur óánægja er innan flokks
ins með þetta fyrirkomulag þar 
sem það verður í höndum nefndar 
en ekki allra flokksmanna hverjir 
verða á listanum.

Nokkur nöfn hafa verið nefnd 
sem hugsanlegt borgarstjóraefni, 
þá helst Halla Tómasdóttir, sem 

bauð sig fram til forseta árið 2016, 
Unnur Brá Konráðsdóttir, fyrrver
andi forseti Alþingis, og  Hildur 
Sverrisdóttir, sem féll af þingi í 
haust, ásamt Kjartani Magnús
syni og Áslaugu Maríu Friðriks
dóttur borgarfulltrúum. Marta 
Guðjóns dóttir hefur gefið það út 
að hún gefi kost á sér, en ekki í odd
vitasæti. Einnig hafa verið nefnd 
nöfn Svanhildar Hólm Valsdóttur, 
aðstoðarmanns fjármálaráðherra, 
og Borgars Þórs Einarssonar, að
stoðarmanns utanríkisráðherra, 
en innan Sjálfstæðisflokksins er 
talið ólíklegt að þau yfirgefi slík
ar stöður fyrir borgarmálin. Þrátt 
fyrir að Kjartan, Áslaug, Hildur og 
Unnur Brá séu almennt vel liðin 
meðal Sjálfstæðismanna þá eru 
einnig efasemdir innan flokksins 
um hvort þau séu nógu öflug til að 
höfða til allra borgarbúa. Á hinn 
boginn eru efasemdir um hvort 
Halla Tómasdóttir, sem gæti skák

að Degi B. Eggertssyni þegar kem
ur að kjörþokka, sé best til þess fall
in að tala máli Sjálfstæðisflokksins.

Miðflokkurinn og  
Píratar í startholunum
Skipt verður nánast alfarið um 
áhöfn í brúnni hjá Pírötum í vor. 
Halldór Auðar Svansson oddviti 
gefur ekki kost á sér og Þórgnýr 
Thoroddsen hyggst ekki  sækjast 
eftir sæti ofarlega á lista. Sam
kvæmt heimildum innan raða 
Pírata er undirbúningur hafinn 
og búast má við framboðum í for
ystusæti frá Alexöndru Briem, 
Svafari Helgasyni og Arnaldi Sig
urðarsyni ásamt fleirum.

DV hefur fengið það staðfest 
innan úr Miðflokknum að þar sé 
unnið að framboði í Reykjavík, 
sem og fleiri sveitarfélögum. Enn 
sem komið er hefur enginn lýst yfir 
áhuga á að leiða flokkinn í borginni 
en miðað við hversu fljótur flokk
urinn var að skipa á lista í haust þá 
ætti það ekki að valda áhyggjum.

Fordæmalaus fjöldi framboða
Fjölgun á stjórnmálaflokkum sem 
og lægri þröskuldur inn í borgar
stjórn gerir það að verkum að 
möguleiki er á allt að tíu til tólf 
framboðum sem öll eiga raunhæf
an möguleika á að ná inn fulltrúa. 
Fyrir utan Sjálfstæðisflokkinn, 
Samfylkinguna, Framsóknarflokk
inn, Vinstri græn, Bjarta fram
tíð, Miðflokkinn og Pírata þá 
stefna Sósíalistaflokkurinn, Flokk
ur fólksins og Frelsisflokkurinn á 
framboð í borginni í vor, fyrir utan 
Viðreisn sem leitar logandi ljósi 
að mögulegum oddvita. Heimildir 
DV herma að Viðreisn hafi sóst eft
ir kröftum Gísla Marteins Baldurs
sonar sem hafi hafnað boðinu. 
Koma þá til greina þeir sem féllu 
af þingi síðasta haust en eins og 
einn viðmælandi DV orðaði það 
þá eru alltaf meiri líkur á að þeir 
sem prófað hafa pólitík gefi kost á 
sér en að ný andlit láti sjá sig. n

Allt stefnir í 
kosningasirkus
n Fordæmalaus fjöldi flokka í framboði  n Dagur og Líf áfram oddvitar

Biggi lögga
Birgir Örn Guðjónsson er landsþekktur og vin-
sæll. Hann var í þriðja sæti á lista Framsóknar-
flokksins í alþingiskosningunum og það væri 
sterkur leikur hjá Framsókn að fá hann í borgina.

Halla Tómasdóttir
Halla náði ótrúlega góðum árangri í forseta-
kosningunum árið 2016 með heil 27%. Til 
samanburðar hlaut Guðni Th. Jóhannesson 
39,1% atkvæða. Halla gæti orðið sterkur 
leiðtogi hvort sem það væri fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn eða Viðreisn.

Pawel Bartoszek
Pawel féll af þingi fyrir Viðreisn í haust og 
hefur undanfarið fjallað um borgarmál á 
Snapchat. Pawel er vinsæll meðal þeirra 
sem til hans þekkja og gæti orðið sterkur 
fulltrúi Viðreisnar í borginni.

Gísli Marteinn
Þrátt fyrir að Gísli Marteinn Baldursson 
brenni fyrir borgarmálum þá verður að 
teljast ólíklegt að hann yfirgefi RÚV aftur til 
að þess að fara í framboð fyrir Viðreisn.

Eyþór Arnalds
Eyþór hefur mikla reynslu úr sveitarstjórn-
armálum og mun vera efstur á lista Davíðs 
Oddssonar til að taka við borginni. Eyþór 
hefur hins vegar í nógu að snúast sem 
fjárfestir og eigandi Morgunblaðsins og er 
því ólíklegt að hann gefi kost á sér.

Björt Ólafsdóttir
Björt tók við sem formaður Bjartrar framtíðar 
af Óttari Proppé eftir að flokkurinn datt af 
þingi. Þar sem Bjarta framtíð vantar oddvita í 
Reykjavík og að öllum líkindum er langt í næstu 
alþingiskosningar þá verður að teljast líklegt að 
formaðurinn gefi kost á sér í oddvitasætið.

líklegur

ólíklegur

líkleg

líklegur

líkleg ólíklegur

Ari Brynjólfsson
ari@pressan.is
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Ný fjármögnunarleið:  
Fáðu kröfurnar þínar  
greiddar strax!
Faktoría Fjármagnar ógreiddar kröFur

Faktoría er nýtt fjár
málatæknifyrirtæki (e. 
fintech) sem býður fyrir

tækjum að fjármagna kröfur 
þeirra. Fjárflæði fyrirtækja 
getur verið mjög sveiflukennt 
en kostnaðurinn fer aldrei í 
frí, það þarf að greiða laun 
og launatengd gjöld um hver 
mánaðamót auk fjölmargra 
annarra fastra kostnaðarliða, 
á meðan útistandandi kröfur 
falla ekki á gjalddaga fyrr 
en eftir mánuð eða mánuði. 
Þessar kröfur eru hins vegar 
fjármagnaðar strax hjá Fakt
oríu, biðin eftir peningunum 
getur farið alveg niður í eina 
klukkustund.

„Við erum að bjóða nýja 
tegund af fjármögnun fyrir 
fyrirtæki sem er nokkuð til 
hliðar við allt skrifræðið og 
biðina sem fylgir hefðbund
inni lánafyrirgreiðslu,“ segir 

Hörður Bender, stofnandi 
og eigandi Faktoría, en auk 
hans starfa við fyrirtækið 
þeir Finnur Freyr gunnarsson 
og Haukur Baldvinsson og 
saman mynda þeir þriggja 
manna samhent teymi. Hin 
skilvirka og hraða þjónusta 
Faktoríu hvílir á afar velvirk
um hugbúnaði sem þróaður 
var í nokkur ár og prófaður 
með örfáum viðskiptavinum 
áður en starfsemin hófst 
formlega fyrir rétt rúmu 
ári: „Við erum hluti af hinni 
svokölluðu Fintech. bylgju, 
þ.e. Financial technology, en 
hjá Seðlabanka íslands og 
á alþingi hefur verið kallað 
eftir meiri flóru í fjármálageir
anum. Við erum klárlega að 
svara því kalli,“ segir Hörður.

Það er fleira sem gerir 
kröfufjármögnun þægilegri 
en hefðbundna fjármögnun: 

Það þarf engin veð. Það þarf 
bara gilda kröfu, Faktoría 
gengur úr skugga um að 
reikningurinn sé réttur og þar 
með er forsendan fyrir fyrir
greiðslu komin.

að sjálfsögðu innheimt
ast ekki allar kröfur og því 
er áhætta í spilunum sem 
Faktoría tekur á sig, en föst 
innheimtuþóknun er 2,5% af 
kröfunni. Það þýðir til dæmis 
25.000 krónur af 1 milljón, 
sem fyrir marga er lítið í sam
anburði við það óhagræði 
sem hlýst af því að bíða eftir 
að viðskiptavinir greiði kröfur 
eða fá hefðbundna lánafyrir
greiðslu hjá banka.

að sögn Harðar er mark
hópur Faktoríu lítil og meðal
stór fyrirtæki eða nánar 
tiltekið fyrirtæki með 5 til 100 
starfsmenn: „Stærsti  geirinn 
hjá okkur er byggingar

iðnaðurinn og síðan eru það 
sjávarútvegurinn og ferða
þjónustan. Ferðaþjónustan er 
gott dæmi um starfsemi þar 
sem fjárflæði er ójafnt. Það 
er oft gott yfir sumarið en 
síðan er mun erfiðara að reka 
fyrirtækin yfir vetrartímann. 
Þá er gott að hafa þessa 
fyrirgreiðslu sem jafnar út 
sveiflurnar. núna eru sér
verslanir töluvert að leita til 
okkar, sem vantar fjármagn 
til að byggja sig upp fyrir 
jólin, þurfa að fylla á lagerinn 
og það er þungt að leggja 
út fyrir slíku þó að það eigi 
eftir að skila sér allt til baka í 
jólasölunni,“ segir Hörður.

Sem fyrr segir hefur 
 Faktoría aðeins verið í rúmt 
ár á markaðnum eftir langan 
aðdraganda þar sem menn 
huguðu vandlega að því að 
treysta tæknilegan grunn 

starfseminnar. Hörður segir 
að viðtökurnar hafi verið 
frábærar og þjónustan er 
greinilega kærkomin fyrir 
mörg lítil og meðalstór fyrir
tæki.

Þeir sem hafa áhuga á að 
kynna sér þjónustuna betur 
og hafa ef til vill þörf fyrir 
fjármögnun af þessu tagi 
ættu endilega að skoða vel 
vef fyrirtækisins, faktoria.
is. Þar eru greinargóðar og 
aðgengilegar upplýsingar auk 
þjónustuvefjar þar sem við
skiptavinir taka nokkur skref 
að fjármögnuninni í einföldu 
og traustu ferli.

Á vefnum er einnig að 
finna símanúmer þeirra 

Harðar, Finns og Hauks og 
er velkomið að hringja í þá 

og fá nánari upplýsingar og 
útskýringar á þjónustunni í 

símtali.

Hörður Bender Finnur Freyr Gunnarsson Haukur Baldvinsson
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Spurning vikunnar

Áramótaheit DV
Leiðari
Kristjón Kormákur Guðjónsson
kristjon@dv.is

G
abríel Kristjónsson,  sonur 
minn, var 17 ára þegar hon
um var nauðgað af dreng 
sem hann taldi vera vin 

sinn. Sonur minn tók það stóra 
og erfiða skref að leggja fram 
kæru. Síðan eru liðin þrjú löng 
ár. Sem fjölmiðlamaður veit ég 
að leiðin inn í réttarsal er eins 
og völundarhús. Leiðin er grýtt, 
oft niðurlægjandi og erfið  fyrir 
þolendur. Á þeim árum sem hafa 
liðið hefur sonur minn, líkt og 
aðrir þolendur, séð ósjálfráðar 
svipmyndir. Brot úr nauðgunar
árásinni hafa birst í huga hans við 
ólíklegustu aðstæður.

Þeir sem ákveða að leita  réttar 

síns þurfa oftar en ekki að rifja 
upp árásina á spítala, í Barnahúsi, 
á lögreglustöð, hjá sálfræðingi og 
í dómsal. Og allt þetta gerði son
ur minn. Síðan tók biðin eftir rétt
lætinu við. En kraftaverkin gerast. 
Þremur árum síðar bárust stór
kostleg tíðindi. Sonur minn hafði 
sigrað. Nauðgarinn var dæmdur í 
fangelsi.

Á þessum þremur árum  hefur 
sonur minn ítrekað verið í lífs
hættu og ég og aðrir ættingjar höf
um óttast um líf hans á hans erfið
ustu stundum. En svo fann hann 
sjálfan sig úti á landi, á Seyðisfirði, 
þar sem styrkur hans hefur vaxið.

Helsta ástæðan fyrir aðdáun 
minni á syni mínum er sú að hann 
hafði kjark til að leggja fram kæru 
og fylgja henni á leiðarenda. Ég var 
á svipuðum aldri og Gabríel þegar 

ég var beittur kynferðisofbeldi. Ég 
þorði ekki að leggja fram kæru eða 
segja sögu mína í fjölmiðlum eins 
og margir þolendur hafa gert síð
ustu ár. Ég beitti kynferðisbrota
manninn ofbeldi og taldi það vera 
réttlæti. Seinna hlustaði ég á vin
konu mína. Pabbi hennar nauðg
aði henni og hún rogaðist um með 
skelfilegar minningar og reyndi 
að drekkja þeim í brennivíni og 
dópi, en ekkert gekk. Minningarn
ar flutu alltaf upp á yfirborðið og 
vöfðu sig að lokum utan um hana 
og þegar þær loks sukku tóku þær 
hana með niður í djúpið. Ann
ar vinur minn skaut sig í hausinn. 
Kynferðisbrot drepa, svo einfalt 
er það nú. En við sem búum ekki 
yfir sama hugrekki eða fáum ekki 
aðstoð til að segja frá erum í lífs
hættu. Leiðin til bata er lífshættu

leg og lengri en hinna sem þora að 
taka skrefið og kæra eða segja frá í 
fjölmiðlum. Ótal dæmi eru um að 
þolendur stígi fyrst fram í fjölmiðl
um áður en þeir leita réttar síns 
hjá yfirvöldum. Í gegnum árin hafa 
blaðamenn DV verið óhræddir við 
að segja sögur af kynferðisofbeldi, 
og ýmiss konar óréttlæti.

Starfsmenn DV ætla á þessu ári 
að segja óteljandi sögur af gleði 
og sorg, sakamálum, menningu, 
íþróttum, slúðri, uppskriftum og 
kynlífi. Þá ætla starfsmenn DV að 
vera, eins og árin á undan, til stað
ar fyrir þá sem hafa verið beittir of
beldi eða öðru óréttlæti og þurfa á 
rödd að halda.

Það er áramótaheit DV. n

Jón Karl heitur fyrir 
borginni
Heyrst hefur að Jón Karl Ólafs-
son, framkvæmdastjóri innan
landsflugs hjá Isavia og fyrr
verandi forstjóri Icelandair, sé 
heitur fyrir því að gerast oddviti 
Sjálfstæðismanna í Reykjavík. 
Sjálfstæðismenn þrá fátt heit
ar en að fá öflugan leiðtoga til 
að ná borginni aftur. Áhætt
an er hins vegar mikil þar sem 
fjögur ár í minnihluta blasa við 
þeim sem mistekst. Jón Karl 
yrði mikill fengur þar sem hann 
hefur mikla þekkingu sem 
myndi nýtast vel í flugvallar
málinu sem og reynslu af því 
að reka stórt fyrirtæki. Hvort 
hann sé öflugur stjórnmála
maður sem getur heillað kjós
endur er hins vegar erfitt að 
segja til um.

Reiknivél ríkisins
Kjararáð 
getur varla 
hóstað án 
þess að 
það mis
bjóði al
menn
ingi. Í 
hvert sinn 
sem laun 
æðstu 
ráðamanna eru hækkuð er það 
upp á tugi prósenta og jafnvel 
með afturvirkum launahækk
unum. Meira að segja fjármála
ráðherra hefur sagt að núver
andi fyrirkomulag sé ónýtt 
og að fækka þurfi þeim sem 
heyra undir ráðið. Enginn ef
ast um að eitthvað eða einhver 
þurfi að ákvarða laun þeirra 
sem hafa ekki samningsrétt en 
nú þegar eru til slík fyrirbæri 
á vegum ríkisins. Sem dæmi 
má nefna að Tryggingastofn
un er með sérstaka reiknivél 
sem reiknar út greiðslur lífeyr
istrygginga, það væri hæglega 
hægt að breyta henni til að 
reikna út launahækkanir emb
ættismanna.

Heldur þú að árið 2018 verði gott?

„Nei, ég held ekki. Ég held að ríkisstjórnin muni springa 
enn og aftur.“

Arna Gunnlaugsdóttir

„Tvímælalaust, af því að næsta ár er alltaf betra en það 
sem liðið er.“

Aðalsteinn Aðalsteinsson

„Við gerum það bara gott.“

Fjölnir Geir Bragason

„Já, af hverju ekki?“

Margrét Þóra Jónsdóttir

Þ
að er rangt að laun presta 
hafi verið fryst. Þeir hafa 
fengið launahækkanir frá 
kjararáði í hvert skipti sem 

kjararáð úrskurðar um almennar 
launahækkanir.

Eflaust er hægt að reyna að 
rökstyðja þessar sérstöku launa
hækkanir núna með vísan til þess 
að stéttir eins og alþingismenn 
og læknar hafi fengið hækkun. 
En hvers vegna bera prestar sig 
saman við alþingismenn frekar en 
hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga 
eða kennara? Margir prestar hafa 
verulegar aukatekjur og hlunn
indi og fjöldi þeirra er þegar með 
meira en milljón í mánaðarlaun.

Það væri miklu eðlilegra að 
Þjóðkirkjan sjálf borgaði laun presta en ekki ríkið. Þá kæmi í ljós hvort 
það hefði þurft að „leiðrétta“ laun presta. Best væri að koma prestum 
undan ægivaldi kjararáðs, þeir gætu þá beitt verkfallsvopninu (og sett 
samfélagið á hliðina) eða leitað á einkamarkað til að bæta kjör sín.

V
ið erum ánægðir með 
þessa miklu vinnu hjá 
kjararáði og þessa út
komu. Við vorum ekki 

með neina kröfugerð enda 
erum við ekki í neinni samn
ingsstöðu, við lögðum fram 
greinargerð þar sem við gerð
um grein fyrir okkar störfum. 
Við fórum af stað þegar byrj
að var að leiðrétta aðra hópa 
sem heyra undir kjararáð, aðal
ástæðan er skerðing sem við 
tókum á okkur 2009 og það 
vantaði að vinna hana til baka. 
Við lögðum til breytingar á okk
ar launakerfi, prestar voru allir 
í einum launaflokki en fara nú 
í fimm. Við lögðum einnig fram 
launatöflu frá BHM sem sýnir hvernig við stoppum í launum 2009 og 
erum fryst á meðan launavísitalan fer upp, við fórum fram á að það 
yrði leiðrétt. Ég fékk miklu meira en ég átti von á í launum og ég ætla 
að vona að ég þurfi ekki að skammast mín fyrir það.

Með oG á Móti   - Launahækkun presta
Kristján Björnsson, sóknarprestur og formaður Prestafélags Íslands Hjalti Rúnar Ómarsson, Vantrú

Með á Móti
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KVAN er fyrirtæki sem sérhæfir 
sig í að styðja við einstaklinga 
og hópa til að vaxa, þroskast og 

öðlast aðgengi að eigin styrkleikum. 
Það gerum við með námskeiðum, 
ráðgjöf og þjálfun,“ segir Jón Halldórs-
son, framkvæmdastjóri og þjálfari hjá 
KVAN.

„Við höfum óbilandi trú á því að all-
ir einstaklingar á öllum aldri eigi að fá 
tækifæri til þess að blómstra á sínu 
sviði. Við þjálfum fullorðið fólk, ungt 
fólk, fagaðila sem starfa með ungu 
fólki og nú á nýju ári erum við einnig 
að setja fókusinn á fyrirtækjaþjálfun.“

Hjá fyrirtækinu starfa sjö einstak-
lingar sem allir eru með menntun 
á uppeldissviði auk þess að hafa 
áralanga reynslu í kennslu og þjálfun 
með fólki á öllum aldri.

KVAN námskeiðið
„Við þjálfum einstaklinga í að efla 
sjálfstraust sitt og takast á við dag-
legar áskoranir, sama hvort það er í 
starfi, skóla eða einkalífi. Þetta gerum 
við með því að vinna alltaf út frá 
styrkleikum hvers og eins, við höfum 
svo mikla trú á því að skoða alltaf öll 
mál út frá styrkleikum einstakling-
anna,“ segir Jón.

„Við hjálpum fólki að setja sér skýr 
markmið og kennum því að finna út 
jákvæða leiðtogahæfileika sína sem 
efla það í því að hafa góð áhrif á sitt 
nærumhverfi og sjálft sig. Það er svo 
magnað að sjá hversu mikið meira 
býr oft í fólki en það gerir sér grein 
fyrir og þá eiginleika er svo miklu 
auðveldara að kalla fram þegar við 
horfum til styrkleika hvers og eins.

Við aldursskiptum námskeiðunum 
til þess að allir geti náð að tengja 
efnistök námskeiðsins við sínar þarfir. 
Við erum með KVAN fyrir ungt fólk og 
fullorðna.“

Námskeiðið fyrir unga fólkið er 
í átta vikur, kennt einu sinni í viku. 
Námskeiðið fyrir fullorðna er í sex 
vikur, kennt einu sinni í viku.

Vináttuþjálfun
„Við bjóðum upp á vináttuþjálfun fyrir 
börn á aldrinum 7–12 ára. Þessi nám-
skeið henta öllum börnum en eru þó 
sérstaklega gagnleg fyrir börn sem hafa 
upplifað félagslega einangrun, vináttu-
leysi, einelti eða aðra höfnun. Það skiptir 
svo miklu máli að hjálpa þeim eins fljótt 
og auðið er að takast á við áskoranir í 
sínu lífi og láta þau fá tæki og tól sem 
þau geta nýtt til þess að sigrast á áskor-
unum.“ Námskeiðið í vináttuþjálfun er í 
átta vikur, einu sinni í viku.

Lausnir fyrir fagaðila sem starfa 
með ungu fólki
„Við höldum fjölmörg námskeið fyrir 
fagaðila sem starfa með ungu fólki: 
Flaggskipið okkar þar er námskeið 
sem heitir Verkfærakistan. Í ár erum 
við að mennta 300 kennara og aðra 
fagaðila á þessu námskeiði þar sem 
megináherslan á námskeiðinu er 
lögð á að þjálfa fagaðila í að vinna 
með hópa og einstaklinga sem eiga 
í samskipta- og félagslegum vanda. 
Við leggjum mikið upp úr faglegu 
starfi og til að mynda erum við með 
einstaklinga frá Háskóla Íslands sem 

eru að rannsaka hvaða árangri þetta 
námskeið skilar.

Við höfum fengið mjög góð við-

brögð við Verkfærakistunni því sam-
hliða námskeiðinu nýta kennararnir 
verkfærin með bekknum sínum. Með 

rannsókninni vonumst við til að fá 
nánari þekkingu á því hvaða þættir 
skipta mestu máli og af hverju,“ segir 
Jón.

„Í næstu viku höldum við hjá KVAN 
kynningarfundi þar sem fólki gefst 
tækifæri til að koma til okkar og 
kynna sér námskeiðin okkar. Frítt er á 
kynningarfundina. 

Sjá nánar á kvan.is

KoMdu á Flug Með KVAN

Að öðlast aðgengi 
að eigin styrkleikum

Kynningarfundir
n Vináttuþjálfun, þriðjudaginn 9.jan. kl.19 
n KVAN fyrir ungt fólk 13-25 ára,  
miðvikudaginn 10. jan. kl.19:00
n KVAN fyrir fullorðnar,  
miðvikudaginn 10. jan. kl.20:15
Hábraut 1a, Kópavogi.
Skráðu þig á www.kvan.is

Næstu námskeið
n KVAN fyrir fullorðna hefst 24. jan.
n KVAN fyrir 13–15 ára hefst 22. jan.
n KVAN fyrir 16–19 ára hefst 23. jan.
n KVAN fyrir 20–25 ára hefst 25. jan.
n Vináttuþjálfun fyrir 7–9 ára hefst 27. jan.
n Vináttuþjálfun fyrir 10–12 ára hefst 24. jan.

Jón Halldórsson, Anna guðrún Steinsen, Vanda Sigurgeirsdóttir, Jakob Frímann Þor-
steinsson, eigendur og þjálfarar hjá KVAN.

Katrín Vignisdóttir, þjálfari hjá KVAN. Sandra Björg Helgadóttir, þjálfari hjá KVAN.

Anna lilja Björnsdóttir, þjálfari hjá KVAN.

KVAN fyrir 
ungt fólk á 
öllum aldri.
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Um helgina

Ítalía og Ísrael
Emil Hallfreðsson verður í 
eldlínunni í dag, föstudag, 
klukkan 17.00 þegar Udinese 
heimsækir ChievoVerona í 
ítölsku úrvalsdeildinni. Emil 
og félagar unnu góðan 2-1 sig-
ur á Bologna um síðustu helgi 
en þar var Emil á meðal vara-
manna. Í  Ísrael á laugardag 
verður Viðar Örn Kjartans son 
í eldlínunni þegar Maccabi 
Tel Aviv tekur á móti Bnei Ha-
Golan VeHaGalil í bikarnum. 
Viðar hefur raðað inn mörk-
um í ár og er algör lykilmaður 
í liði Maccabi.

Gylfi og  
Jóhann í 
stórleikjum
Það er sannkallaður stórleik-
ur nú í kvöld, föstudag, þegar 
Liverpool og Everton munu 
eigast við í enska bikarnum en 
leikið verður á Anfield Road 
í Bítlaborginni. Þar ætti að 
vera í byrjunarliði Everton, 
Gylfi Þór Sigurðsson. Gylfi 
var hvíldur gegn Manchester 
United í ensku úrvalsdeildinni 
í liðinni viku, þar var hann á 
meðal varamanna en kom 
ekkert í sögu við leiknum sem 
 Everton tapaði 0-2. Á laugar-
dag fær Jóhann Berg Guð-
mundsson erfitt verkefni þegar 
hann og félagar hans í Burnley 
heimsækja Manchester City. 
City á enn eftir að tapa leik á 
tímabilinu en gengi Burnley 
hefur þó verið með ágætum. 
Jóhann skoraði sitt fyrsta mark 
á tímabilinu í vikunni í mjög 
naumu tapi gegn Liverpool.

Birkir kominn 
á blað
Eftir mjög erfiða tíma kom 
Birkir Bjarnason sér á blað 
þegar Aston Villa vann ör-
uggan sigur á Bristol City í 
vikunni. Birkir skoraði þar fínt 
mark eftir að hafa aðeins ver-
ið inni á vellinum í þrjár mín-
útur. Birkir gæti því fengið 
tækifæri í byrjunarliði Aston 
Villa í enska bikarnum á 
laugardaginn, þar tekur liðið 
á móti Peterbrough. Í öðrum 
leikjum verður Hörður Björg-
vin Magnússon líklega í byrj-
unarliði Bristol sem heim-
sækir Watford á laugardag. 
Þá gæti Jón Daði Böðvars son 
fengið tækifæri með Reading 
gegn Stevenage.

Þ
að styttist í að handbolta-
veislan í janúar hefjist en 
íslenska landsliðið  verður 
á meðal þátttökuþjóða 

þegar flautað verður til leiks á 
Evrópumótinu í Króatíu. Fyrsti 
leikur Íslands er gegn Svíþjóð 
þann 12. janúar. Svartsýnustu 
menn spá því að liðið falli úr leik 
beint í riðlinum en blikur eru þó á 
lofti um að liðið geti gert betur og 
komið sér upp úr riðlinum.

„Liðið hefur tekið framförum 
á milli ára, það er hins vegar ljóst 
að yngri menn eru að taka við og 
eldri menn eru að hverfa á braut. 
Það er ljóst að þetta bil sem við 
erum að brúa akkúrat núna hef-
ur reynst okkur strembið og það 
mun halda áfram að vera stremb-
ið í 2–3 ár í viðbót. Upp úr 2021 
mun þetta lið aftur fara að ná há-
marks árangri, hugsanlega eft-
ir þann tíma getur þetta lið aftur 
farið að vinna til verðlauna,“ sagði 
Guðjón Guðmundsson sem er 
manna fróðastur þegar kemur að 
íslenskum handbolta. Guðjón hef-
ur fylgst lengi með, í gegnum góða 
og slæma tíma.

Staðan á liðinu góð
Eftir að hafa misst af síðasta stór-
móti er Aron Pálmarsson klár í 
slaginn en leikæfing hans gæti verið 
betri. „Staðan á liðinu er mjög góð, 
auðvitað er Aron Pálmarsson ekki 
í mikilli leikæfingu. Hann hefur 
verið seinn í að finna taktinn með 
Barcelona eftir að hafa ekki spilað 
handbolta í fimm mánuði. Hann 
er algjör lykilmaður, vörn og mark-
varsla verða að vera í hæsta gæða-
flokki ef vel á að ganga í  Króatíu. 
Breiddin í hópnum er þokkaleg 
en hún gæti verið betri, við gætum 

verið í vandræðum í vissum stöð-
um á vellinum. Þetta er verkefni 
sem þjálfarateymið þarf að leysa, 
vandamálið í handboltanum er að 
það gefst ekki neinn tími til æfinga 
fyrir stórmót. Þú hefur mjög stutt-
an tíma til undirbúnings og menn 
verða að vera á tánum með það.“

Verða að vinna Serbíu
Ísland lék í vikunni æfingarleik 
gegn Japan og vann sannfærandi 
sigur, ekki er þó unnt að meta 
ástand liðsins fyrr en eftir helgina 
en liðið leikur þá tvo leiki gegn 
Þýskalandi fyrir stóru stundina í 
Króatíu. „Þetta var fyrst og síðast 
æfingaleikur, ég var ánægður með 
varnarleikinn í fyrri hálfleik, þeir 
keyrðu hraðaupphlaupin vel. And-
stæðingarnir í Króatíu verða miklu 
sterkari, við sjáum stöðuna á liðinu 
eftir leikina gegn Þýskalandi. Þá 
vitum við hvar liðið er. Leikurinn 
gegn Serbíu er sá sem þarf að vinn-
ast í Króatíu ef liðið ætlar áfram, 
þeir mæta með laskað lið til leiks. 
Það vantar stór nöfn en þeir eru 
með sterkan leikmannahóp, það 
má ekki gleyma því að liðin frá 
Balkanskaga spila oftar en ekki vel 
þegar leikið er í þeirra löndum, þeir 
eru nánast á heimavelli.“

Staða Geirs í óvissu
Fram kom í vikunni að HSÍ vildi 
ekki ræða nýjan samning við 
Geir Sveinsson þjálfara fyrr en að 
móti loknu, margir setja spurn-
ingarmerki við slíkt. „Staðan hef-
ur  verið þannig í handboltanum 
að  oftar en ekki hefur verið gengið 
frá samningi við þjálfara eftir stór-
mót. Mér finnst það afar undarlegt 
að akkúrat á þessum tímapunkti 
komi þetta út. Geir var spurður að 
þessu í útvarpsviðtali og hann svar-
aði, hann sagði satt og mér fannst 
það gott hjá honum. Mér hefur 
fundist síðustu ár HSÍ verið klaufa-
legt í nálgun þess þegar kemur að 
ráðningu þjálfara. Þetta er kannski 
vísbending um að þeir ætli að 
gera breytingar í þjálfaramálum 
en það má þó ekki lesa of mikið í 
þetta. Liðið er í uppbyggingu, frá 
2006 til 2014 vorum við með lið í 
heimsklassa, það var vegna þess 
að við vorum með 7–8 leikmenn 
í heimsklassa. Þetta voru flestir 
leikmenn sem voru í fremstu röð 
í sinni stöðu. Í dag erum við með 
tvo í heimsklassa, það er munur-
inn. Við erum með unga leikmenn 
sem á næstu 3–4 árum geta komist í 
þennan alþjóðlega klassa sem þarf 
til að ná árangri.“ n

n Gaupi skoðar stöðuna fyrir EM í Króatíu  n Kynslóðaskipti eiga sér stað
Hörður Snævar Jónsson
hoddi@433.is

Guðjón Guðmundsson

Lykilmaðurinn Aron 
Pálmarsson þarf að eiga 
gott mót í Króatíu svo 
íslenska landsliðið geti gert 
einhverja hluti. mynd Getty

„HSÍ klaufa-
legt í sinni 
nálgun þegar 
kemur að 
ráðningu þjálfara“

G
uðbjörg Gunn ars dótt ir og 
Sara Björk  Gunn ars dótt ir, 
landsliðskon ur í knatt-
spyrnu, eru báðar á lista 

yfir 100 bestu leik menn heims árið 
2017. Það var Vavel sem opinber-
aði þennan lista á dögunum. Þar er 
Guðbjörg, sem er markvörður Ís-
lands og Djurgår d en í Svíþjóð, í 35. 
sæti á listanum. Sara Björk, miðju-
maður Íslands og hjá þýska meist-
araliðinu Wolfs burg, er í 49. sæti. 

„Það er mjög ánægjulegt að 
við náum að halda leikmönnum í 
fremstu röð,“ sagði Freyr Alexand-
ersson, landsliðsþjálfari Íslands, 
um málið. Hann er á þeirri skoðun 
að Sara eigi að vera miklu ofar á 
listanum. „Að mínu viti á Sara að 

vera á meðal efstu 15 á þessum 
lista, ég segi það og stend við það, 
Sara Björk er besti miðjumaður-
inn í þýsku úrvalsdeildinni. Ég hef 
ekki séð betri miðjumann, hún 
á að vera hærra á þessum lista,“ 
sagði Freyr um Söru. 

Hann telur að Guðbjörg hafi 
átt frábært ár með félagsliði sínu 
en að hún hefði getað gert betur 
með landsliðinu. „Hún átti frábært 
tímabil með félagsliði sínu í Sví-
þjóð og nokkra góða landsleiki, ég 
held samt, þekkjandi hana rétt, að 
hún hefði viljað eiga betra ár með 
íslenska landsliðinu. Það er frábært 
að eiga leikmenn sem eru á með-
al þeirra bestu í heimi og við eigum 
að setja stefnuna á að hafa alltaf leik-

menn í heimsklassa, það má hins 
vegar aldrei slaka á og við þurfum 
að hafa fyrir því að eiga slíka leik-
menn sem eru alltaf að berjast við 
þá bestu,“ sagði Freyr í samtali við 
DV. 

Íslenska landsliðið fær 
spennandi verkefni í lok 
mánaðarins þegar liðið 
heldur til La Manga og hef-
ur þar með undirbúning 
sinn fyrir árið, liðið leik-
ur einn leik við Noreg en 
það kemur í ljós í haust 
hvort íslenska landsliðið 
nái að tryggja sig inn á 
heimsmeistaramótið sem 
verður haldið í Frakklandi á 
næsta ári. n hoddi@433.is

„Eigum að setja stefnuna á að hafa 
alltaf leikmenn í heimsklassa“
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Þ
að ríkir góðæri í íslensk-
um fótbolta og launin 
hafa hækkað gríðarlega 
á síðustu árum. Leik-

menn eru farnir að koma heim 
á besta aldri í stað að þess að 
vera úti í atvinnumennsku 
þrátt fyrir að hafa tækifæri 
til þess. Þeir sem leikið hafa 
í miðlungsgóðum liðum á 
Norður löndunum hafa það í 
flestum tilvikum betra í stærstu 
liðum Íslands þar sem laun og 
önnur hlunnindi eru mikil.

Sjö atvinnumenn hafa snúið 
heim í vetur í Pepsi-deild karla 
og einn öflugasti leikmaðurinn 
í íslenskri kvennaknattspyrnu 
ákvað að koma heim. Ekki er 
útilokað að fleiri bætist í hóp-
inn áður en boltinn fer að rúlla. 
Sá tími er liðinn þegar leik-
menn reyna að halda sér úti 

eins lengi og hægt er og koma 
síðan heim. Launin eru slík að 
það hefur verið óþarfi að strita 
úti í hinum stóra heimi. Ekki er 
óalgengt að leikmenn í þessum 
gæðaflokki séu með meira en 
eina milljón króna í laun þegar 
peningar og hlunnindi eru tek-
in saman. Bestu lið landsins 
hafa marga í þeim launaflokki 
í sínum röðum.

Mörg stór nöfn hafa komið 
heim en ekkert er þó stærra en 
Birkir Már Sævarsson sem er 
fastamaður í íslenska lands-
liðinu. Birkir á öruggt sæti í 
byrjunarliði Íslands en kaus 
samt sem áður að koma heim.
Það verður því leikmaður í 
Pepsi-deildinni á heimsmeist-
aramótinu í Rússlandi næsta 
sumar. n

hoddi@433.is

Sölvi Geir Ottesen
Var í Guangzhou R&F
Aldur: 33 ára 
Staða: Miðvörður 

Eftir rúm 13 ár í atvinnumennsku kemur 
þessi öflugi miðvörður heim. Hann fær 
rausnarlega borgað frá uppeldisfélagi 
sínu, Víkingi, sem hann samdi við fyrir 
jól. Sölvi hefur leikið á Norðurlöndunum, 
í Kína, Rússlandi og á fleiri stöðum. Hann 
kemur heim með mikla reynslu og verða 
gerðar miklar kröfur til hans í Víkinni. 

Kristinn Steindórsson
Var í GIF Sundsvall
Aldur: 27 ára
Staða: Sóknarmaður 

Á besta aldri ákveður Kristinn að koma 
heim, en hann var einn af þeim sem 
voru í miðlungsliði á Norðurlöndunum. 
Það er ljóst að hann hefur það jafn 
gott hér á Íslandi ef ekki betra en hann 
hafði það launalega séð í Svíþjóð. 
Kristinn vildi ekki fara í uppeldisfélag 
sitt, Breiðablik, og samdi við FH. 

Hallbera Guðný 
Gísladóttir
Var í Djurgårdens IF
Aldur: 31 árs 
Staða: Vinstri bakvörður

Ein besta knattspyrnukona 
Íslands ákvað að koma 
heim og semja við Val. Hall-
bera er algjör lykilmaður í 
kvennalandsliðinu og hefði 
vel getað haldið áfram 
í atvinnumennsku, en 
hugurinn leitaði hins vegar 
heim. Þeir sem vel þekkja 
til segja að Hallbera sé með 
launahæstu leikmönnum 
í sögu íslenska kvennafót-
boltans. Mikill styrkur fyrir 
Val og Pepsi-deildina að fá 
hana heim.

Birkir Már Sævarsson
Var í Hammarby
Aldur: 33 ára
Staða: Hægri bakvörður 

Birkir Már er annar tveggja atvinnu-
manna sem hafa snúið heim. Birkir 
hefur átt fast sæti í íslenska lands-
liðinu og er algjör lykilmaður þar. 
Hann hefur verið að spila sín bestu ár 
á ferlinum en ákveður að snúa heim, 
það er mögnuð staðreynd að leik-
maður Vals muni verða í byrjunarliði 
Íslands á HM næsta sumar. Hægri 
bakvörður Vals mun berjast við Lionel 
Messi, einn besta knattspyrnumann 
sögunnar.

Hallgrímur 
Jónasson 
Var í Lyngby 
Aldur: 31 árs 
Staða: Miðvörður

Hefur verið í atvinnumennsku frá árinu 
2009 og gert það gott. Hann hélt til 
á Norðurlöndunum og gerði vel. Fjöl-
skyldan ákvað að flytja til Akureyrar 
og Hallgrímur kom í kjölfarið. Hann var 
eftirsóttur biti en kaus að fara heim á 
Norðurlandið. Hann mun spila í hjarta 
varnarinnar með Guðmanni Þórissyni 
og eiga þeir að geta búið til eina 
öflugustu vörn landsins. 

Góðæri í 
íslenskum 
fótbolta

Kristinn Freyr 
Sigurðsson
Var í GIF Sundsvall 
Aldur: - 26 ára 
Staða: - Miðjumaður 

Þessi öflugi miðjumaður ákvað að 
snúa aftur heim eftir eitt ár í atvinnu-
mennsku. FH og Valur háðu afar harða 
baráttu um hann sem varð til þess að 
hann gat farið fram á góð laun. Kristinn 
var besti leikmaður Pepsi-deildarinnar 
áður en hann hélt út í atvinnumennsku 
og styrkir Val mikið. Hann er að koma 
heim á besta aldri og ætti að verða 
stjarna í Pepsi-deildinni á næstu leiktíð.

Hjörtur Logi Valgarðsson
Var í Örebro
Aldur: 29 ára
Staða: Vinstri bakvörður 

Eftir sex ár í atvinnumennsku ákvað 
Hjörtur Logi að snúa heim 
og samdi við uppeldisfélag 
sitt, FH. Hjörtur á að baki tíu 
A-landsleiki og kemur heim 
á góðum aldri. Atvinnu-
mennskan hefur ekki 
alltaf verið dans á rósum 
fyrir Hjört en hann kemur 
til með að styrkja FH 
gríðarlega.

Guðmundur Kristjánsson
Var í Start
Aldur: 28 ára
Staða: Miðjumaður 

Guðmundur kemur heim og semur við FH 
eftir að hafa verið í sex ár í atvinnumennsku. 
Þessi öflugi miðjumaður hafnaði uppeldisfé-
lagi sínu, Breiðabliki, og valdi að fara í risann 
í Hafnarfirði. Þrátt fyrir að hafa getað verið 

áfram úti kaus Guðmundur að flytja 
heim með fjölskyldu sinni. 

Mikill styrkur fyrir FH-inga 
að krækja í hann. 



Dalvegur 18

brm.is

brm.is
VINNUM FYRIR ÖLL 
TRYGGINGARFÉLÖGIN

Vinnum
tryggingafélög
fyrir öll

Sérhæft bílrúðuverkstæði með bílasmíðameistara

Dalvegi 18, Kópavogi  /  Sími: 571 1133  /  brm@brm.is

3 ára ábyrgð á framrúðu ísetningum



Tunguhálsi 10 • www.kemi.is

KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

Svo allt 
gangi 
Smurt

góð þjónuSta í 20 ár



Tunguhálsi 10 • www.kemi.is

KÍKTU Í KEMI OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

Svo allt 
gangi 
Smurt

góð þjónuSta í 20 ár



24 fólk - viðtal Helgarblað  5. janúar 2018

É
g kem hingað og æfi á hverj-
um degi að fyrirskipun lækn-
isins. Sem er gott því staður-
inn er eins og félagsheimili. 

Hingað mætum við eldri mennirn-
ir og grobbum okkur.“ Fyrir 

 þremur árum fékk Skúli alvarlegt 
heilablóðfall og hjartaáfall sem 
olli því að hann á erfitt með sjón 
og að halda jafnvægi. Hann var 
virkilega hætt kominn en sem bet-
ur fer var hann á Landspítalanum 
þegar hann fékk áfallið. „Ég var á 
réttum stað. Annars væri ég ekki 
hér,“ segir Skúli. „Ég segi söguna 

þannig að ég hafi ætlað að skreppa 
yfir og hitta Jón Pál. En þá sá ég 
Jesú og þennan svarta með horn-
in sem ætluðu að ná mér en ég var 
svo fljótur og hljóp hingað til baka 
aftur.“

Skúli er hættur að vinna, keyrir 
ekki og á erfitt með heimilisverk en 
hann hefur ekki tapað gleðinni eða 
kímnigáfunni. Hann er enn sama 
persónan og Íslendingar kynntu-
st í sjónvarpinu hjá Hemma Gunn 
og Ómari Ragnarssyni. Eldra fólk-
ið í Salalaug heilsar upp á hann, 
óskar honum gleðilegs nýs árs og 
til hamingju með nýja heiðurinn.

Þú varst frægur maður á Ís-
landi?

„Ég var nokkuð vel þekktur. Nú 
er ég aðallega frægur á elliheim-
ilunum,“ segir Skúli og hlær.

Fæddist fjórar merkur
Skúli er Austfirðingur og hálfur 
Færeyingur, fæddur á Fáskrúðs-
firði árið 1948. Móðir hans kom 
hingað ung frá Færeyjum og starf-
aði sem húsmóðir en faðir hans 
fiskmatsmaður.

Hvað áttu mörg systkini?

„Þau eru svo mörg að ég man 
ekki töluna, átta eða níu, en ég 
og Sigurþór erum tvíburar.“ Fæst-
ir myndu þó trúa því vegna þess 
að þeir eru eins og nótt og dagur 
að sögn Skúla. „Ég fæddist fjórar 
merkur en hann þrettán. Þetta var 
vegna þess að ég lá bak við fylgj-
una, hélt í tána á Sigurþóri – hlýt-
ur að vera, og dróst með. Hann át 
allt frá mér.“

Var þetta hættuleg fæðing?
„Nei, þetta var góð fæðing. Það 

átti samt ábyggilega að henda mér 
með fylgjunni en það sást einhver 
öldugangur sem reyndist vera ég.“ 
Skúli hefur alltaf verið lágvaxinn 
og tók út vöxt seinna en  jafnaldrar 
hans.

Hvernig barn varst þú?
„Ég hlýt að hafa verið óþægur. 

En þegar ég var mjög lítill var ég 
þægur því ég var með svo óþrosk-
uð lungu að ég blánaði þegar ég 
ætlaði að fara að rífa mig. Ég var ári 
á eftir með allt vegna smæðarinn-
ar. En ég var snöggur að hlaupa.“

Var þér strítt í skóla?
„Já, auðvitað var manni strítt. 

Þessi áratugur var fullur af fordóm-

um. Í dag væri þetta kallað einelti. 
En þá var þetta kallað stríðni og 
maður átti bara að höndla það, 
sem ég gerði. Þeir gerðu grín að 
mér fyrir smæðina og tóku mig í 
gegn. En ég var svo fljótur að ég gat 
yfirleitt hlaupið í burtu.“

Sá glóandi hraunhnullung 
lenda á höfði
Skólagöngunni lauk eftir barna-
skólann og þá tók heimur hins 
vinnandi manns við. „Ég var send-
ur í sveit, það var ekki hægt að 
nota mig í annað. Sigurþór fór á 
sjóinn af því að hann var svo stór 
og sterkur en það vildi mig enginn. 
Ég prófaði tvisvar sinnum að fara á 

„Enginn 
má segja 
neitt, þá 
er hann 
tekinn í nefið“

Skúli Óskarsson var nýverið tekinn inn í 
heiðurshöll ÍSÍ fyrir árangur sinn sem kraftlyftinga-
maður á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. 
Hann var þá með þekktustu mönnum landsins, 
ekki aðeins fyrir fítonskraftinn heldur einnig litríkan 
persónuleika. Skúli dró sig í hlé og hleypti krafta-
jötnum á borð við Jón Pál Sigmarsson og Magnús 
Ver Magnússon inn í sviðsljósið en í heimi lyftinga er 
Skúli talinn brautryðjandi. Kristinn Haukur hitti Skúla 
í Salalauginni í Kópavogi þar sem hann æfir daglega 
og ræddi við hann um æskuna, lyftingaferilinn og 
erfitt mál sem kom upp eftir þakkarræðuna hjá ÍSÍ.

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

„Ég var ekki að 
gera lítið úr 

fötluðu fólki og ég 
meinti þetta vel. Sjálfur 
er ég orðinn fatlaður.

Lukkunnar pamfíll „Ég var 
heppinn, bæði með sportið og 
fjölskylduna.“ Myndir SiGtryGGur Ari
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sjóinn en ég gafst strax upp. Ég var 
sjóveikur og ældi eins og múkki.“ 
Skúli var vinnumaður á bænum 
Litlu Breiðuvík við Reyðarfjörð.

Hvernig var sú vist?
„Hún var fín. Ég lærði þar að 

vinna, sem ég gat notað seinna.“
Eftir það var Skúli á  vertíðum og 

bjó um tíma hjá Sigurþóri bróður 
sínum í Vestmannaeyjum. Hann 
var í Eyjum í janúar árið 1973 
þegar gosið hófst. Hann minnist 
þess með skelfingu. „Þetta var al
veg hræðilegt. Ef bátarnir hefðu 
ekki verið inni vegna brælu þá 
held ég að geðsjúkrahúsin væru 
ábyggilega full af fólki og ég með 
því. Fólk var að missa heimili 
sín og sjá ævistarf sitt fara undir 
hraun. Það á enginn að sjá svona 
lagað. Ég hef aldrei upplifað stríð 
en þetta var sennilega eitthvað ná
lægt því.“

Hann fór í land en kom strax 
aftur og tók þátt í björgunarað
gerðunum. Þá sá hann ótrúlega 
en jafnframt ógnvænlega sjón. 
„Ég man sérstaklega eftir einu at
viki þar sem steinn kom fljúgandi 
úr loftinu, glóandi eins og stjarna, 

og lenti á höfðinu á 
manni en sem bet
ur fer var hann með 
hjálm því annars 
hefði farið verr. Ég 
vann þarna eitt kvöld 
og á það enn inni. 
En ég ætla ekki að 
rukka það.“ Eftir gosið flutti Skúli 
 alfarinn upp á land en þá var hann 
kominn á fullt í lyftingarnar.

Ekki tölu á Íslandsmetunum
Skúli segist hafa farið að grípa í lóð 
árið 1968 eða 1969. „Þá sá ég braut
ryðjendur í lyftingum í sjónvarp
inu og féll fyrir þessu; Guðmund 
Sigurðsson, Svavar  Carlsen og 
Björn Ingvarsson, kallaðan Bubba 
kóng. Þegar ég fann að ég gat eitt
hvað þá efldist áhuginn til muna. 
Ég fann að fólk var að fylgjast með 
mér og það nægði mér.“ Hann seg
ir að á þessum árum hafi foreldr
ar ekki hvatt börnin sín áfram til 
íþróttaiðkunar. „Maður átti að vera 
að vinna en ekki að leika sér, en 
þetta var enginn leikur.“

Alla tíð vann hann samhliða 
lyftingunum, í  frystihúsum, 

síldarplönum og víðar. Hann 
keppti á sínu fyrsta alvöru móti í 
ólympískum lyftingum árið 1970 
og byrjaði strax að setja Íslands
met. Seinna meiddist hann á öxl 
í slysi og skipti þá yfir í kraftlyft
ingar.

Var samkeppnin hörð?
„Já, hún var mjög hörð. Ég man 

eftir strákum sem komu að æfa 
sem voru svo öflugir að það lá við 
að liði yfir mig við að sjá þá, agaleg 
tröll. En það segir ekki allt, því þó 
að líkaminn hafi verið í lagi þá var 
peran í hausnum bara ekki nógu 
björt og þeir heltust úr lestinni. 
Maður verður að hafa viljann og 
ánægjuna af þessu og gera þetta af 
heilum hug.“

Veistu hvað þú settir mörg Ís-
landsmet?

„Nei, en ég man að ég setti 
fimmtán Norðurlandamet. Einu 

minna en einn Norðmaður sem 
ég var að kljást við.“ Skúli keppti 
í fyrsta skipti erlendis árið 1975, 
í Birmingham í Englandi. „Þetta 
virkar eins og grobb en þetta er 
bara staðreynd. Ég var fyrstur 
kraftlyftingamanna til að koma 
okkur á blað.“

Er verðlauna-
skápurinn þá ekki 
bólginn?

„Nei, en hann er 
ágætur. Reglunum var 
breytt þegar ég hætti 
og þá verðlaunað  fyrir 
hverja grein. Áður 
þurfti maður að vinna 
allar þrjár  greinarnar 
til að fá verðlaun 
en nú getur  maður 
fengið fern verð
laun í hverri keppni. 
Ég ætti þá ábyggi
lega aðra íbúð fulla af 
verðlaunum, nóg að 
þurrka af. Ég nenni 
því ekki.“

Árið 1980 komst 
hann í sögubækurn
ar þegar hann 
varð fyrstur Ís

lendinga til að setja 
heimsmet í almennt 
viðurkenndri íþrótta
grein. Þá lyfti hann 
315,15 kílógrömmum 
í réttstöðu. Skúli seg
ist reyndar áður hafa 
sett heimsmet í hné
beygjum en var það 
dæmt ógilt. „Það skildi 
enginn af hverju. Mér 
var sagt að kæra þetta 
en ég vildi hafa dómar
ana með mér.“

Hafðir þú alltaf 
trú á að þú gætir sett 
heimsmet?

„Nei, ekki fyrr en ég 
fór að nálgast það.“

Stríðinn en ekki 
rætinn
Skúli var þekktur fyrir 
hnyttin tilsvör og líf
lega framkomu bæði 
í viðtölum og á mót
um. Hikaði hann þá 
ekki við að hrópa til 
áhorfenda og gant
ast við þá. „Mér 
þótti mjög vænt um 
það þegar Ómar 
Ragnarsson sagði 
að ég hefði breytt 

ímynd kraftamanna með kímni og 
léttleika. En hinir væru svo þungir, 
eins og þeir væru að fara að grafa 
félaga sinn.“ Sagt var að framkoma 
og árangur Skúla hafi hrundið 
af stað kraftaíþróttabylgju hér á 
landi.

Hefur þú alltaf verið svona 
hress?

„Já. En eins og einhver skrif
aði um daginn: Verst hvað hann 
er helvíti stríðinn. Það hefur bara 
aukist með árunum, allavega ekki 
minnkað.“ Skúli segist þó aldrei 
vera illgjarn eða rætinn. Allt sé 
þetta í góðu glensi. „Ég átti það 
til að koma með yfirlýsingar sem 
vöktu athygli en ég stóð alltaf við 
þær. Til dæmis á Norðurlanda
mótinu 1969 þegar ég sagði að 
mótherji minn yrði blár áður en 
hann næði að vinna mig. Hann 
varð blár en ég vann náttúrlega.“

Var þetta sálfræðihernaður?
„Nei, þetta bara kom.“
Í myndbandsupptökum af 

heimsmetinu sést Skúli stökkva 
byltu aftur á bak. „Allt sem ég gerði 
og sagði kom bara, það var enginn 
leikaraskapur. Ég réð ekkert við 
þetta. En stökkið mislukkaðist 
aðeins hjá mér vegna axlarinnar. 
Annars hefði þetta orðið flottara.“

Kom þetta einhvern tímann í 
bakið á þér?

„Eins og aðrir þekktir var ég 
mikið á milli tannanna á fólki 
og ég heyrði ýmsa hluti um mig, 
bæði góða og slæma. Ef ég heyrði 
slæma hluti um mig þá setti ég 
upp grímu.“

Hræsni varðandi steranotkun
Á þessum tíma voru lyftingar hrein 
áhugamennska og litlir sem engir 
peningar í spilinu. En æfingar 
og ferðalög til Indlands og víðar 
 kostuðu sitt.

Hvernig fjármagnaðir þú þetta?
„Ég get ekki verið svo mikill 

dóni að segja að mér hafi aldrei 
verið hjálpað og safnað fyrir mig, 
en yfirleitt kom þetta úr eigin vasa. 
Menn endast lengur í kraftasporti í 
dag vegna þess að þeir fá greitt fyr
ir. Á áttunda og níunda áratugnum 
gátu menn hætt hvenær sem var 
vegna þess að það voru engir pen
ingar, þetta skipti ekki jafn miklu 
máli.“

Skúli telur að margir úr lyft
ingunum hafi farið yfir í keppnir 
á borð við Sterkasta mann heims 
vegna þeirra peningaverðlauna 
sem þar voru í boði. „En svo held 
ég að sumir hafi farið þegar þeir 
sáu sæng sína útbreidda í kraftlyft
ingum.“

Er það ekki jafn mikil íþrótt?
„Jú, þetta er heilmikil íþrótt 

og ég hafði gaman af því að horfa 
á þetta. En þetta er ekki fyrir litla 
menn og ég vissi að ég hefði ekkert 
í þetta að gera.“

Hvað borðuðu lyftingamenn á 
þessum tíma?

„Allt sem hreyfðist. Matar
æðið var ekki eins útpælt og það 
er í dag og ég held að það hafi ver
ið rétt. Sjáðu þetta ofurfæði í dag. 
Menn eru að hrapa steindauðir 
 niður kornungir, feitir eða mjóir. 
En gömlu brýnin hanga uppi í allri 
sinni óhollustu.“

Voru sterar þá komnir til 
sögunnar?

„Íslenskir íþróttamenn not
uðu fyrst stera árið 1950, í frjáls
um íþróttum. Svo kom þetta auð
vitað í lyftingarnar hérlendis líkt 
og annars staðar. Í dag eru mjög 
margir af þeim bestu í þessu. Bilið 
milli íþróttamanna hefur minnkað 
vegna þessara efna.“

Skúli segir mikla hræsni í gangi 
í umræðunni um steranotkun. 
„Við erum að banna Rússum að 
vera með vegna lyfjanotkunar 
en eru Bandaríkjamenn eitthvað 
betri? Þeir eru bara með betri 
lækna. Það er hræðilegt að horfa 
upp á þetta. Það átti bara að leyfa 
þetta át og svo réðu menn hvort 
þeir drápu sig á þessu eða ekki. 
Fyrir nokkrum árum mátti ekki 
tala um þetta en það vita þetta all
ir í dag. Ef maður myndi neita ein
hverju svona þá yrði maður uppvís 
að lygi. Ég nenni ekki að fá svoleið
is í andlitið.“

Sjálfur segist Skúli hafa verið 
þeim hæfileikum gæddur að geta 
gert sig vel æstan fyrir keppni. „Ég 
gat tínt mig rosalega saman til að 
ná adrenalíninu upp. Þetta  virkaði 
eins og maður væri búinn að taka 
inn amfetamín. Ég varð allur stærri 
og tárin runnu. En mér leið vel og 
gat yfirleitt lyft því sem ég reyndi 
við. Þá sagði einhver að norðan: 
Það á ekki að hleypa þessu dópaða 
kvikindi inn í sjónvarpið.“

„ Í dag væri þetta 
kallað einelti. En 

þá var þetta kallað stríðni 
og maður átti bara að 
höndla það, sem ég gerði.

Æfingar að 
læknisráði 
„Hingað 
mætum 
við eldri 
mennirnir 
og grobbum 
okkur.“
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Skildi ekki Reyni sterka
Heimildamyndin Reynir sterki 
eftir Baldvin Z var frumsýnd 
á þessu ári og sáu margir Ís
lendingar hana í Ríkissjónvarp
inu um jólin. Myndin fjallar um 
Reyni Örn Leós son sem hafði 
óútskýrðan fítonskraft, komst í 
heimsmetabækur og lést langt 
fyrir aldur fram árið 1982. Skúli 
segist ekki hafa þekkt Reyni en 
setið með honum í bíl einu sinni.

Veistu hvernig hann gat lyft 
vörubifreiðum, slitið handjárn og 
keðjur?

„Ég held að það hafi verið ein

hver andlegur kraftur þarna að 
baki eins og hann sagði sjálfur. 
Því ég veit að hann sjálfur var ekki 

sterkur en hann gerði þessa hluti, 
það er ekki hægt að neita því. Ég 
horfi öðruvísi á þetta í dag en ég 
gerði þegar ég var yngri. Þá fannst 
mér þetta vera eintómt blöff. En 
hann keppti aldrei. Hann sagðist 
hafa hitt Jesú sem hafi sagt hon
um að hann mætti ekki keppa við 
dauðlega menn.“

Ert þú trúaður?
„Það er að byrja. Ég er búinn 

að sjá svo margt og heyra að ég 
ætla að hafa það sem varnagla. 
Ég var trúaður þegar ég var yngri 
en ekki síðustu ár.“

Hefði hann sigrað ykkur lyft-

ingamennina í keppni?
„Miðað við þetta. En hann gat 

greinilega ekki notað kraftinn í 
það. Hann var kallaður sterkasti 
maður í heimi en var ekki nema 
75 kílóa tittur, svipaður og ég. Ég 
skildi ekki hvað lá þarna að baki. 
Eins og til dæmis þegar sitt hvor 
höndin var toguð með krók, þetta 
virtist svo heimskulegt. Hann var 
hlekkur og hinir að tosa á móti 
hvor öðrum. Sjónvarpsmaður 
sagði mér að þegar slökkt var á 
myndavélunum hafi hann farið í 
venjulegan krók við einn og verið 
dreginn út um allt herbergið því 
þá hafði hann ekki mótstöðu. En 
þetta var stórmerkilegur maður, 
hann lét bara plata sig og var ekki 
nógu skynsamur með þetta.“

Fékk á baukinn eftir ræðu
Skúli var tvívegis kjörinn íþrótta
maður ársins, árin 1978 og  eftir 
heimsmetið 1980. Er hann eini 
lyftingamaðurinn sem hefur 
unnið þann titil fyrir utan Jón Pál 
sem vann árið 1981.

Var titillinn jafn mikið þrætu-
epli í samfélaginu þá og hann er 
nú?

„Það hefur alltaf verið rifist 
um þennan titil og allt í lagi að 
fólk hafi sínar skoðanir á þessu.“ 
Sjálfur segist hann mjög ánægð
ur með að hafa unnið sína titla, 
ekki aðeins fyrir sig sjálfan heldur 
greinina alla.

Sjálfur hefur Skúli skoðan
ir á framkvæmd kjörsins og viðr
aði þær í þakkarræðu hjá ÍSÍ á 
dögunum þegar hann var tek
inn inn í heiðurshöllina. Þá sagði 
hann sína skoðun á því að fatlað
ir íþróttamenn ættu ekki að vera í 
því kjöri og uppskar reiði sumra. 
„Ég gerði skissu að koma ekki 
með neinar röksemdir fyrir þessu 
í ræðunni. Fatlaðir hafa aldrei 
unnið  titilinn þrátt fyrir frábær
an árangur og það gerði mig reið
an. Þeir setja heimsmet og vinna 
titla í sínum flokkum. En það eru 
til svo margir fötlunarflokkar að 
ógerningur er að dæma um hver 

sé bestur. Því ættu þeir að hafa sín 
eigin verðlaun.“

Hann segist hafa fengið á 
baukinn fyrir þetta, meðal annars 
frá nokkrum fötluðum íþrótta
mönnum. „Einn þeirra sagðist 
hafa misst álit á mér. Annar að ég 
ætti ekki að fara upp í ræðupúlt 
heldur halda mig við lóðin. Mér 
var sagt að biðja fatlað fólk af
sökunar en ég ætla ekkert að gera 
það. Ég var ekki að gera lítið úr 
fötluðu fólki og ég meinti þetta 
vel. Sjálfur er ég orðinn fatlað
ur. Ég vil ekki eignast neinn óvin 
en held að ég hafi nú eignast 
nokkra.“

Finnst þér vera skoðanakúgun 
hér á landi?

„Já, hún er töluverð. Enginn 
má segja neitt, þá er hann tek
inn í nefið. Fólk getur látið út 
úr sér alveg hroðalega hluti á 
netinu. Til  dæmis eftir að Geir 
Þorsteinsson lýsti skoðun sinni á 
valinu á íþróttamanni ársins. Það 
á enginn að hafa leyfi til þess að 
kalla einhvern drullusokk þótt 
hann lýsi skoðunum sínum.“ Við 
lok viðtalsins rekumst við Skúli 
einmitt á téðan Geir sem óskar 
Skúla til hamingju með heiður
inn.

Sáttur við lífið
Skúli lagði lóðin á hilluna árið 
1982 og þá tók fjölskyldulífið við. 
Hann vann sem næturvörður hjá 
Hagkaupum og sem  húsvörður 
hjá Landsbankanum. Hann 
kynntist eiginkonu sinni, Hrönn 
Ingibergsdóttur, árið 1980 og á 
hann eina ættleidda dóttur og 
tvær stjúpdætur. Ættleidd  dóttir 
hans er þekktur kjólahönnuður, 
Sara María Skúladóttir, og  maður 
hennar er Úlfur Eldjárn tónlistar
maður. „Ég var heppinn, bæði 
með sportið og fjölskylduna. Ég 
á góða konu, góð börn og barna
börn. Þetta er allt í þessu fína lagi 
og ekkert vesen. Með góðan fer
il og orðuveitingar að baki. Getur 
maður beðið um eitthvað meira? 
Það held ég ekki.“ n

„Þetta virkar 
eins og grobb 

en þetta er bara 
staðreynd. Ég var fyrstur 
kraftlyftingamanna til að 
koma okkur á blað.

Líflegur og stríðinn 
„Ég átti það til að 

koma með yfirlýsingar 
sem vöktu athygli en 

ég stóð alltaf við þær.“

Alhliða veisluþjónusta
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Gerðu daginn eftirminnilegan
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Hollari lífsstíll
Lífsstíll

VEGANÚAR 
- tilboð í Bike Cave í allan janúar!

Grænmetis borgari, frönskur og gos 1.595 krónur 
Vegan lúxus borgari, frönskur og gos 1.995 krónur 
Vegan píta, frönskur og gos 1.895 krónur
Láttu sjá þig :)

Erum á Facebook: https://www.facebook.com/bikecavereykjavik/
Matseðil má finna á heimasíðu okkar: www.bikecave.is/veitingar

Við erum í Einarsnesi 36, 101 Reykjavík 
Opið alla daga 9-22 
Bjóðum upp á takeaway í síma 770-3113
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NAT.KiTcheN

Þar sem draumurinn um 
heilsusamlegan lífsstíl rætist
Fyrir tæpum tveimur árum opn-

aði Karitas María Lárusdóttir 
heilsuveitingastaðinn NAT.

Kitchen að Laugavegi 85. Karitas, 
sem að auki starfar sem líkamsrækt-
arþjálfari og flugfreyja, átti sér draum 
um að útbreiða heilsusamlegan lífsstíl 
og er óhætt að segja að sá draumur 
hafi ræst því NAT.Kitchen nýtur mikilla 
vinsælda.

„Stór hluti af okkar viðskiptavin-
um er vissulega erlendir ferðamenn 
vegna staðsetningarinnar. en hingað 
koma líka margir Íslendingar og við 
eigum marga fastakúnna sem vinna 
hérna í nágrenninu,“ segir Karitas. 
enn fremur er NAT.Kitchen vinsælt 
meðal hlaupara og annars íþrótta-
fólks.

Áherslan er á ferskan og heilsu-
samlegan mat: „hér er flest allt 
gert alveg frá grunni nema nokkrar 
samlokur og hveitihorn sem við tókum 
inn aðallega vegna eftirspurnar frá 
túristunum,“ segir Karitas.

Vinsælustu réttirnir á NAT.Kitchen 
eru kjúklingarétturinn crispy chicken 
og grænmetisborgarar sem eru bæði 
vegan og vegetarian. einnig eru réttir 
dagsins, fiskur, súpa og kjötréttur, 
mjög vinsælir líka. Veganréttum hefur 
verið fjölgað á matseðlinum til að 
svara aukinni eftirspurn enda fjölgar 
sífellt þeim sem eru vegan.

eitt einkenni á matnum á NAT.
Kitchen er það að hægt er að borða 
sig saddan án þess að innbyrða of 
margar hitaeiningar, maturinn er vel 
útilátinn og næringarríkur en ekki 
hitaeiningaríkur.

NAT.Kitchen hefur gengið svo vel 
að Karitas hugleiðir að opna fleiri 
staði þegar um hægist en hún er 
núna í fæðingarorlofi. Þrátt fyrir að 
mikið sé að gera eru starfsmenn ekki 
ýkja margir, það eru fjórir í eldhúsi á 
tvískiptum vöktum og síðan 4–5 að 
störfum í sal. Duglegt starfsfólk og 
gott skipulag sér til þess að allt geng-

ur hratt og vel fyrir sig. NAT.Kitchen er 
opið alla daga vikunnar frá kl. 9–21. Í 
boði er morgunmatur, hádegismatur 
og kvöldmatur, allt ferskt og heilsu-
samlegt fæði sem unnið er frá grunni 
á staðnum.

Margir eru staðráðnir í því að lifa 
heilsusamlegu lífi á nýju ári og bæta 
mataræði sitt. Ljóst er að maturinn 
á NAT.Kitchen er góður kostur fyrir 
þetta fólk.

Til að gefa fleirum tækifæri til að 
upplifa heilsusamlegan mat á NAT.

Kitchen verður sértakt tilboð í næst-
unni: Dagana 20. til 31. janúar verður 

20% afsláttur af öllu á matseðli.
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Öll flóran á 
Símstöðinni

Símstöðin er stórt og líflegt 
kaffihús og bistró á Akureyri 
sem opnað var sumarið 2014. 

Gífurleg fjölbreytni einkennir veitinga-
framboðið á Símstöðinni en auk 
annars eru þar í boði mjög heilsu-
samlegir réttir.

„Þetta hús er í raun símstöðin á 
Akureyri og hún er meira að segja 
í húsinu hér enn í dag. Hér er allt 
lagna- og símakerfi fyrir Akureyri 
undir fótum okkar,“ segir Kristján Þórir 
Kristjánsson, eigandi Símstöðvar-
innar, en staðnum hefur verið afar 
vel tekið bæði af Akureyringum og 
ferðamönnum.

„Á sumrin er hér allt smekkfullt af 
innlendum sem erlendum túristum og 
svo eru heimamenn duglegir að koma 
en að öðru leyti kemur hingað fólk á 
öllum aldri, allt frá skólakrökkum sem 
kaupa sér djús eða samloku, og upp í 
harðfullorðið fólk og fullvaxna karl-
menn,“ segir Kristján glettinn.

Veganréttir og eftirsóttur 
kjúklingaréttur í hádeginu
Mikil fjölbreytni einkennir veitinga-
úrvalið á Símstöðinni og á það ef til 
vill sinn þátt í vinsældum staðarins. 
Þar á meðal eru heilsuréttir. „Hér 
eru í boði fiskréttir, grænmetisréttir 
og hráfæðisréttir ásamt góðu úrvali 
af vefjum og samlokum, enn fremur 
alls konar heilsusamlegir safar. Við 
höfum jafnframt aukið úrvalið af mat 
fyrir veganfólk. Eitt mesta aðdrátt-
araflið hefur síðan kjúklingarétturinn 
í hádeginu sem er svona „Gló-style“ 
en honum fylgja þrjár tegundir af 
meðlæti. Rétturinn er aldrei eins tvo 
daga í röð, það getur verið tikkama-
sala-kjúklingur í gær og mexíkóskur 
kjúklingaréttur á morgun, þannig að 
þú getur fengið þér kjúklingaréttinn 
alla vikuna en það er aldrei sama 
bragðið. Þessi réttur er meðal annars 
vinsæll hjá fólki sem vinnur hér í ná-
grenninu og íþróttamönnum,“ segir 
Kristján.

Fyrir utan heilsuréttina er margt 
annað á boðstólum á Símstöðinni. 
Sextán tegundir af pítsum eru á 
matseðli og mikið úrval af kökum. Þá 
eru jafnframt í boði allir þeir kaffi-
drykkir sem fyrirfinnast á kaffihúsum, 
jafnt heitir sem kaldir, auk þess sem 
boðið er upp á sérstaka árstíða-
bundna drykki.

Símstöðin tekur 70–80 manns í 
sæti en hægt er að taka með sér alla 

rétti og drykki og notfæra sér margir 
það. Enski boltinn er á skjánum í innri 
salnum og segist Kristján búast við 
að þar verði mikil stemning þegar 
HM í knattspyrnu stendur yfir næsta 
sumar.

Símstöðin er staðsett að Hafnar-
stræti 102, Akureyri. Opið er alla 

daga frá kl. 9 á morgnana til 22.30 
á kvöldin. Nánari upplýsingar er að 

finna á Facebook-síðunni Símstöðin 
veitinga- og kaffihús.
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Hátíðirnar eru að baki með 
þungum mat, fituríkum og 
sætum. Mjög margir huga að 

léttara mataræði en þá spillir ekki 
fyrir að sá matur sé líka bragðgóður. 
Það gildir um súpurnar á Súpubarn-
um, sem eru fjölbreyttar, vel kryddað-
ar og matarmiklar.

Súpurnar eru allar gerðar úr 
grænmeti og eru ýmist vegetarian 
eða vegan, að sögn Rakelar Þórhalls-
dóttur, eiganda Súpubarsins. Þrátt 
fyrir það eru grænmetisætur og 
veganfólk aðeins hluti viðskiptavina. 
Flestir koma einfaldlega til að ná sér í 
góða súpu.

„Hann Ölli vinnur með um 50 
uppskriftir og á hverjum morgni býr 
hann til sex súpur fyrir daginn,“ segir 
Rakel og vísar þar til súpumeistar-
ans Örlygs Ólafssonar. „Tex-Mex- og 
Malasíu-súpan eru dæmi um súpur 
sem eru mjög vinsælar hjá okkur. 
Súpurnar okkar eru allar bragðmikl-
ar en þær eru líka mjög ólíkar hver 
annarri. Þær eru mjög matarmiklar 
allar saman og við leggjum upp úr 
því að fólk geti borðað sig mett af 
 súpunni,“ segir Rakel, en brauð frá 
Brauð og Co. fylgir með súpunum.

Súpubarinn býður jafnframt upp á 
eins lítra skammta af súpu sem fólk 
getur tekið með sér heim í kvöldmat-
inn: „Venjulega seljum við skammt 
fyrir einn, bæði take-a-away og til að 
borða á staðnum, en lítraskammtur-
inn er hugsaður til að taka með sér 
heim í kvöldmatinn. Hægt er að 
geyma hann kaldan í ísskápnum þar 
til fólk er í stuði til að fá sér súpu, því 
þetta geymist vel.“

Súpubarinn var fyrst opnaður að 
Borgartúni 26 og er sá staður opinn 
frá 11–15, með áherslu á hádegið. 
Fyrir rúmlega tveimur mánuðum var 
Súpubarinn síðan opnaður að Berg-
staðastræti 4 og sá staður er opinn 
frá 11 á morgnana til 20 á kvöldin og 
frá 12–18 um helgar.

Þau opna síðan nýjan stað fljót-
lega, þar sem Hagavagninn hefur 
verið við Vesturbæjarlaugina. Sá 

Seðjandi súpur 
fyrir alla sem vilja hollara mataræði á nýju ári

staður verður með nokkuð öðrum 
áherslum en Súpubarinn og verð-
ur spennandi fyrir svanga sund-
laugargesti og aðra áhugasama að 
kynna sér hvað þar verður á boðstól-
um þegar staðurinn verður opnaður 
– innan tíðar.

Sjá nánar: Súpubarinn á Facebook.

SúpuBaRinn
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Yoga Shala

Fjölbreyttir jógatímar og innrauður hiti

Ég hef upplifað það margoft að 
jóga breytir lífi fólks og það er 
yndislegt að verða vitni að því. 

Jógaiðkun fer stöðugt vaxandi og 
þetta er engin bóla,“ segir Ingibjörg 
Stefánsdóttir hjá Yoga Shala. Stöðin 
flutti í Skeifuna 7, 3. hæð, í janúar árið 
2017 en hefur verið starfandi allar 
götur frá 2005.

„Það eru til svo margar aðferðir við 
að iðka jóga, það er að þróast eins 
og allt annað. Það eru komnir margir 
stílar og þú getur í raun bara valið 
það sem hentar þér. Það þarf ekki 
alltaf að vera líkamlega krefjandi,“ 
segir Ingibjörg sem hefur upplifað 
mikla þróun í faginu og fylgist vel 
með.

„Við bjóðum upp á fjölbreytta jóga-
tíma. Meðal annars bjóðum við upp 
á svokallað ashtanga vinyasa jóga 
sem er grunnurinn að mörgu annars 
konar jóga eins og t.d. kraftjóga og 
jógaflæði sem hefur fylgt í kjölfarið. 

Þetta er nokkuð líkamlegt afbrigði 
af jóga en hugleiðslan er alltaf með, 
öndun og slökun. Við bjóðum einnig 
upp á jógaflæði, jóga nidra djúpslök-
un, Baptiste kraftjóga, jógakennara-
nám og skemmtilega viðburði.“

Ingibjörg segir að líkamlegur 

ávinningur af jógaiðkun sé styrkur, 
mýkt og liðleiki. andlegi ávinningurinn 

er m.a. minni streita og kvíði, aukin 
andleg vellíðan, meiri núvitund og 

jákvæðni.

Innrauður hiti slær í gegn
„Við erum fyrsta stöðin sem 

fór að nota innrauðan hita í 
salnum. Í stað þess að dæla 
heitu lofti inn í salinn erum við 
með hitapanela í loftinu sem 

eru hljóðlausir og verma salinn 
á þann hátt að það er verið að 

hita þig en ekki loftið í kringum 
þig. Notkun á innrauðum hita hefur 

þau áhrif að blóðflæði eykst til allra 
vefja líkamans sem hefur jákvæð 
áhrif á einstaklinga með t.d. vöðva-
bólgu og gigt. Innrauði hitinn er hjálpa 
mörgum og hefur slegið rækilega í 
gegn,“ segir Ingibjörg.

Fjölbreytt námskeið eru í boði hjá 
Yoga Shala og allir geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. Ingibjörg segir að 
námskeiðið Stirðir strákar hafi slegið 

rækilega í gegn og er það  fullbókað 
hvað eftir annað. „Kyrrðarjóga fyrir 
konur hefur líka slegið í gegn þar 
sem lögð er áhersla á hugleiðslu og 
djúpslökun með aðferðum jóga nidra. 
hver sem er getur stundað þessa 
tegund af jóga því aðferðin er í raun 
áreynslulaus streitulosun þar sem um 
liggjandi, leidda hugleiðslu og djúp-
slökun er að ræða.

Námskeiðið Jóganæring er nýtt hjá 
okkur og er líka fyrir konur. Það sam-
anstendur af jógaflæði, hugleiðslu, 
öndunaræfingum, djúpslökun – og 
fræðslu um næringu með áherslu á 
jákvæðar breytingar.“

grunnnámskeiðin eru líka alltaf 
vinsæl og í gangi reglulega.

Nánari upplýsingar um námskeiðin 
er að finna á vefsíðunni 

yogashala.is og Facebook-síðu 
Yoga Shala Reykjavík. Einnig eru 

upplýsingar veittar í síma 553-0203 
eða í gegnum tölvupóst á netfangið 

yoga@yogashala.is.

Fæst í næstu verslun hberg@hberg.is  /  sími 565 6500  /  www.hberg.is

án viðbætts sykurs
góð byrjun á nýju ári
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Fyrsta flokks 
fæðubótarefni og 
fjölbreyttar heilsuvörur

BodyBuilder.is

Netverslunin Bodybuilder.is 
býður upp á mikið úrval af 
fæðubótarefnum og ýmsum 

vinsælum vörum fyrir þá sem stunda 
íþróttir eða vilja komast í betra form. 
eigandinn, Arnlaugur einarsson, 
hefur rekið verslunina í sjö ár með 
góðum árangri og úrvalið er afskap-
lega mikið. Flestar vörurnar koma frá 
Bretlandi (Gonutrition) og Þýskalandi 
(Body Attack) og eru því framleiddar 
í samræmi við stranga löggjöf esB 
um innihaldsefni. Þetta eru því bæði 
hollar og öruggar vörur.

Hágæða próteinduft  nýtur 
vinsælda meðal viðskiptavina 
Bodybuilder.is en ýmsar aðrar vörur 
eru ekki síður vinsælar og allrar 
athygli verðar. Þar má nefna kol-
vetnasnauða steinefnadjúsa. Þessi 
safaþykkni eru afskaplega góður 
valkostur í staðinn fyrir gosdrykki 
og sykraðar safategundir, til dæmis 
handa börnum. Í boði eru 14 bragð-
tegundir. „Þessi djúsþykkni eru líka 
mikið notuð af langhlaupurum og 
öðrum sem stunda þrekíþróttir því 
steinefnin koma þarna sterk inn,“ 
segir Arnlaugur.

Þá má nefna leucine amínó-
sýru en það er stök amínósýra sem 
seld er bæði í töflu- og duftformi. 
„Hún er tekin inn bæði fyrir og eftir 
æfingar og eykur fitubrennslu. Ég 

kynntist þessari vöru fyrst vegna 
þess að ég er í svokölluðum „carb 
nite“-hóp á Facebook. Þar er fylgt 
hugmyndafræði þar sem lagt er upp 
úr kolvetnasnauðu fæði en leucino 
amínósýran ýtir síðan undir bæði 
brennslu og vöðvauppbyggingu og 
hjálpar þannig enn frekar til við að ná 
árangri,“ segir Arnlaugur.

Önnur vara sem hefur notið mikilla 
vinsælda undanfarið er hristibrúsinn 
„fuelshaker“. „dufthólfið er innbyggt 
í brúsann og hann virkar öðruvísi 
að því leyti að þú losar duftið beint í 
brúsann án þess að þurfa að opna 
hann og hella duftinu í,“ segir Arn-
laugur en þetta er óneitanlega afar 
handhægur brúsi fyrir þá sem útbúa 
sér oft drykki úr dufti.

Fyrirtæki Arnlaugs starfar 
eingöngu á netinu og vefsíðan 
bodybuilder.is er opin allan sólar-
hringinn. Vörur eru sendar hvert 
á land sem er. enginn sendingar-
kostnaður er fyrir þá sem kaupa fyrir 
10.000 krónur eða meira, en ef keypt 
er fyrir lægri upphæðir bætist hóflegt 
sendingargjald við.

Það er um að gera að skoða úr-
valið á bodybuilder.is og kanna hvort 

þú finnur ekki einmitt vörur sem þér 
henta til að komast í betra form.
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Yellow SelfoSSi

Bragðmikill, hollur 
og fljótlegur matur
Við opnuðum í fyrra og við 

skilgreinum þennan mat sem 
heilsusamlegan skyndibita. 

Þetta er hreint fæði, hollur og góður 
matur sem allir geta borðað,“ segir 
Magnús Már Haraldsson, matreiðslu-
maður og einn eigenda veitinga-
staðarins Yellow sem staðsettur er að 
Austurvegi 3, Selfossi. Staðurinn er 
með sterkar heilsuáherslur sem hafa 
mælst vel fyrir – en ekki síður kunna 
viðskiptavinir vel að meta þjónustuna 
sem er bæði hröð og góð.

„Hér er svo margt fólk á ferðinni og 
við hugsum þetta þannig að fólk geti 
bæði stoppað og borðað á staðnum 
og tekið matinn með sér, jafnt heitan 
sem kaldan mat. Þægilegt fyrir þá 
sem eru á ferðinni,“ segir Magnús.

Á staðnum er jafnframt huggulegt 
kaffihús og verslun þar sem seldar 
eru ýmsar lúxusmatvörur, áhuga-
verðar matreiðslubækur og fleira.

„Hér er salatbar þar sem þú velur 
þér í skál og svo erum við með heitt 
borð þar sem þú getur valið þér 
kjúkling, nautakjöt og grænmetisrétti. 
Þú velur jafnframt sósu og meðlæti. 
Við erum með mikið af mat  fyrir 
grænmetisætur og veganfólk en 
einnig mat fyrir alla aðra. Segja má 

að salatbarinn og heita borðið séu 
helsta aðdráttaraflið hjá okkur. fjöl-
breytnin er mikil og það er alltaf hægt 
að setja réttina saman á nýjan hátt.“

Á staðnum er einnig kælir þar sem 
hægt er að grípa með sér tilbúna 
drykki, samlokur og skyrdrykki.

„Ég vil gjarnan að maturinn sé 
bragðmikill því það er ekki skemmti-
legt að borða bragðlausan mat. en 
ég legg líka upp úr því að krydda 
hann á fremur náttúrulegan hátt og 
notast við hreint krydd,“ segir Magnús 
sem er menntaður matreiðslumaður.

Hann er ánægður með hvað Yellow 
hefur verið vel tekið og ljóst að eftir-
spurnin eftir bragðgóðu og fljótlegu 
heilsufæði er mikil.

Yellow er opinn virka daga frá  
kl. 8 til 20 og um helgar frá 9 til 20. 

Góður morgunverður er í boði frá 
opnun á morgnana og heitur matur 

strax frá klukkan tíu.
Nánari upplýsingar eru á Face-

book-síðunni Yellow Selfossi.
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Endalausir möguleikar og nýir 
réttir væntanlegir á Salatsjoppunni

„Við opnuðum í byrjun apríl 2017. 
Okkur hefur verið rosalega vel tekið. 
Það var allt brjálað að gera fyrstu 
mánuðina,“ segir Karen Sigurbjörns-
dóttir hjá Salatsjoppunni, Tryggva-
braut 22, Akureyri.

„Við erum komin með stóran hóp af 
fastakúnnum, fólki sem kemur aftur 
og aftur og marga erum við farin að 
þekkja með nafni, sem er mjög gam-
an. Við erum aðeins utan við mið-
bæinn en það eru margir vinnustaðir 

í nágrenninu og starfsfólkið kemur 
mikið hingað í hádeginu,“ segir Karen 
en kúnnahópur Salatsjoppunnar er 
breiður enda margir sem vilja gæða 
sér á hollu og ljúffengu salati.

„Það er bæði hægt að velja af 
matseðlinum og líka púsla saman 
sjálfur, sem er mjög vinsælt. Það eru 
endalausir möguleikar. En margir 
treysta sér ekki til þess og vilja frekar 
velja úr þessum fjölbreyttu og girnilegu 
réttum sem eru í boði,“ segir Karen.

Á heimasíðunni salatsjoppan.is 
gefur að líta upplýsingar og mynd-
ir af helstu salatréttunum. Að sögn 
Karenar eru Piri Piri-salatið og 
Japanskt salat vinsælustu réttirnir 
og hafa slegið rækilega í gegn. Í Piri 
Piri er Piri Piri-kjúklingur, bygg, maís, 
epli, fetaostur, saltaðar jarðhnetur og 
Honey Mustard. Í Japönsku salati er 
Teriyaki-kjúklingur, mangó, tómatar, 
rauðlaukur, stökkar núðlur, möndlu-
flögur og soja-sesamdressing.

Salötin eru vissulega holl og fremur 
hitaeiningasnauð en það fer líka eftir 
hverjum og einum. Hér er ekki um 
sérfæði að ræða og hægt er að velja 
sér bæði léttari salöt og bitastæðari 
mat.

Í næstu viku kemur nýr og 
spennandi matseðill á Salatsjoppuna 
og þá er um að gera að fylgjast með 
á vefsíðunni salatsjoppan.is og Face-

book-síðunni Salatsjoppan.

Nýtt og betra líf með jóga
Upphaflega var hugmyndin að 

baki Reykjavik Yoga að bjóða 
ferðamönnum upp á jógatíma, 

svona tækifæri til að halda við iðkun-
inni á meðan maður er á ferðalagi. 
Sjálf ferðast ég frekar mikið og mér 
finnst gott að geta farið í tíma er-
lendis. Síðan tók þetta á sig þá mynd 
að í bland við ferðamennina tóku 
erlendir heimamenn að sækja tímana 
og í seinni tíð eru Íslendingar farnir að 
bætast meira við. Þetta er því orðin 
mjög fjölbreytt blanda af ferðamönn-
um, erlendum heimamönnum og 
Íslendingum.“

Þetta segir Bjarney Hinriksdótt-

ir hjá jógastöðinni Reykjavik Yoga, 
Frakkastíg 16, Reykjavík. Hún rekur 
stöðina ásamt Klöru Kalkusova sem 
er jógakennari frá Tékklandi. Seg-
ir Bjarney að þeim sem sæki tíma í 
stöðina líki vel að vera í svo fjölbreytt-
um og fjölþjóðlegum hópi.

Að sögn Bjarneyjar hefur jógaiðk-
un mjög jákvæð áhrif á líkamlega og 
andlega heilsu. Auk þess að komast 
í betra form minnkar m.a. streita hjá 
fólki og núvitund eykst. Aðspurð segir 
hún að jóga breyti lífi fólks þegar til 
lengdar lætur.

„Margir byrja í jóga út af hreyf-
ingunni, því þetta styrkir vöðvana og 

bætir liðleika, gerir svo margt fyrir 
líkamann. En fljótlega komast flest-
ir að því að þetta styrkir ekki síður 
andlega þætti og opnar fyrir ákveðna 
sjálfskoðun. Andlegi þátturinn, hug-
leiðsla og sjálfsnæring, eru stór hluti af 
okkar tímum og fólk fer að upplifa meiri 
andlega og líkamlega vellíðan. Það fær 
jafnvel nýja sýn á lífið. Við leggjum mikla 
áherslu á núvitund og erum með núvit-
undarhugleiðslu sem hluta af tímunum.“

Bjarney segir að núvitundaræf-
ingar hafi gífurlegan andlegan ávinn-
ing, hjálpi fólki að takast á við lífið 
almennt og þjálfi hugann í að vera í 
núinu.

Aðspurð segir Bjarney að jóga geti 
verið líkamlega krefjandi, sérstaklega 
fyrir byrjendur. Hins vegar eru tím-
arnir í Reykjavik Yoga þannig hannað-
ir að þeir henta jafnt byrjendum sem 
lengra komnum. Á næstunni verða 
síðan í boði sérstakir byrjendatímar.

Nánari upplýsingar á heimasíðunni 
reykjavikyoga.com, Facebook-síðunni 

Reykjavik Yoga og í síma 825-2417.

REYKJAViK YOgA
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BooztBarinn

Leiðandi í skyrdrykkjum 
og öðrum heilsudrykkjum

Það er mikil hreyfing í samfé-
laginu í átt til aukinnar hollustu 
og Booztbarinn hefur á margan 

hátt verið leiðandi í þeirri þróun enda 
hefur hann starfað allt frá árinu 
2003, er fyrsti Booztbarinn var opn-
aður í Kringlunni.

„Við vorum í nokkrum ólgusjó í 
byrjun því þessir skyrdrykkir voru mikil 
nýjung á Íslandi. Við opnuðum síðan 
staðinn í Borgartúninu árið 2007,“ 
segir Kristinn ingi Sigurjónsson hjá 
Booztbarnum en staðirnir í dag eru 
þrír: Á n1 Hringbraut á n1 í Borgar-
túni 39 og á n1 Ártúnshöfða.

Booztbarinn hefur notið sífellt meiri 
vinsælda í gegnum árin, viðskiptavin-
um fjölgar mikið og vöruúrvalið eykst 
sífellt: „Breiddin hefur aukist mikið. 
Þó að skyrdrykkir séu langvinsælustu 
drykkirnir sem við seljum þá höfum 
við bætt við ýmsu öðru, til dæmis 
vegandrykkjum með möndlu-, kókos- 
og hrísmjólk. Síðan erum við með 
nýja vöru sem heitir orkuskálar. Það 
eru skyrhræringar sem við hellum 
út í skálar og við toppum síðan með 
ferskum ávöxtum og granola. Þessir 
réttir njóta mikilla vinsælda. Drykkir 
með viðbótarpróteini njóta líka stöð-
ugt meiri vinsælda, ekki síst hjá þeim 
sem fara mikið í ræktina og eru að 
lyfta.“

að sögn Kristins er bæði hægt að 
neyta drykkjanna sem aukabita og 
sem heillar máltíðar. „Það fer eftir því 
hvers konar rétt þú velur og hvaða 
stærð,“ segir Kristinn en aðspurður 
segir hann að þessi fæða sé í senn 
mjög næringarmikil og hitaeininga-
snauð: „Þú ert að fá mjög mikla nær-
ingu úr skyrinu, ávöxtunum, græn-
metinu, fræjunum og höfrunum sem 
þú ert að innbyrða en hitaeiningarnar 
eru fáar. Þú færð mikið prótein og 
mikið kalk sem er svo gott fyrir beinin, 
en hitaeiningarnar eru ekki margar. 
Það eru til dæmis ekki nema um 70 
hitaeiningar í 100 grömmum af skyri.“

að sögn Kristins verður viðskipta-

arna, verslunastjóri hjá Booztbarnum 
í Borgartúni

orkuskálar sem slegið hafa í gegn Engiferskot bæði til að taka með og njóta á staðnum

Hin fullkoman tvenna Combo: Boozt 
og ferskir ávextir

Fjölbreyttir drykkir á Booztbarnum: 
Hið eina sanna SkyrBoozt – Ferskur 
safi – Vegandrykkir 

vinahópurinn sífellt fjölbreyttari og 
karlar sækja ekkert síður í þessa 
heilnæmu fæðu en konur: „Viðskipta-
vinahópurinn kemur okkur skemmti-
lega á óvart en við fáum til dæmis 
mjög oft rafvirkja, pípara og aðra 
iðnaðarmenn sem mæta í vinnugall-
anum í morgunmat eða hádegismat,“ 
segir Kristinn.

„Það er einnig gaman að sjá full-
trúa lögreglu og slökkviliðs mæta í 
fullum skrúða á Booztbarinn til þess 
að sækja sér orku. Hingað koma mjög 
margir fastagestir sem hafa átt við-
skipti við okkur árum saman, nokkuð 
sem sýnir best að við höfum verið á 
réttri leið,“ segir Kristinn.

Þess má geta að Kristinn er eini 
karlmaðurinn í stjórnendahópi Boozt-

barsins: „Verslunar- og rekstrarstjór-
ar fyrirtækisins eru allt konur. Ég gæti 
ekki hugsað mér öflugri félagsskap. 
Þetta er skemmtilegur vettvangur að 
vinna á og allt sem við gerum hér er í 
stöðugri þróun. Gæðaeftirlitið er mik-
ið og við fylgjumst vel með því sem 
við erum að kaupa inn, veljum bara 
besta mögulega hráefnið og erum 
sífellt að þróa nýja drykki.“

Booztbarinn er á öllum þremur 
stöðunum opinn frá 7.30 til 20.00 

virka daga og frá 10.00 til 18.00 um 
helgar. Nánari upplýsingar eru á 

vefsíðunni booztbarinn.is og Face-
book-síðu Booztbarsins https://www.

facebook.com/booztbar/

Vinsælt Combo: 
Speltklatti og 
drykkur
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Flestir þekkja græn-
metið frá Lamb-
haga, margar 

tegundir af brakandi 
fersku salati, sem og 
kryddjurtirnar, enda 
algeng sjón í matvöru-
verslunum og á matar-
borðum landsmanna. 
Sífellt aukin áhersla á 
vistvæna framleiðslu 
veldur stöðugt aukinni 
eftirspurn eftir vörum 
Lambhaga og hefur fyr-
irtækið stækkað mikið á 
undanförnum árum. „Við 
höfum náð mikilli hag-
ræðingu og framlegð 
og höfum ekki þurft að 
hækka verð síðan árið 2011. Ég þekki 
ekkert annað fyrirtæki á Íslandi sem 
hefur verið með sama framleiðslu-
verð í sex ár en gengur enn vel,“ segir 
Hafberg Þórisson, eigandi Lamb-
haga. Hann stofnaði fyrirtækið árið 
1979 en meðeigandi í dag er bróðir 
hans, Ásmundur Þórisson.

Áhersla á hreinleika og vistvæna 
framleiðslu
Frá árinu 2011 hefur Lambhagi 
stækkað fimmfalt en jafnframt er 
lögð sífellt þyngri áhersla á hreinleika 
og vistvæna framleiðslu

„Húsakosturinn er kominn upp í 
15.000 fermetra úr 2.900 fermetrum. 
Við erum komin með betri ræktunar-

aðferðir sem við erum búin að tileinka 
okkur. Við höfum jafnframt náð því 
takmarki að verða eins umhverfisvæn 
og hægt er að vera. Við erum með 
lokað rými þannig að flugur og fuglar 
komast ekki inn. Hreinlæti er mikið og 

við erum með hringrásarkerfi sem 
hreinsar allt vatn sem við látum frá 
okkur og við endurnýtum það. Þá 
erum við búin að taka í notkun stóra 
pottavél þar sem pottarnir eru búnir 
til úr þar til gerðum pappír en áður 
var notast við plastpotta. Pappírinn 
eyðist á 45 dögum. Sem merki um 
afköstin notum við um átta milljón 
potta á ári,“ segir Hafberg.

Hrein vara og engin eiturefni
Hafberg bendir á að neytendur kalli 
eftir hreinna grænmeti en því sem er 
innflutt:

„Innflutta varan er alltaf úðuð með 

eiturefnum, líka sú sem sögð er vera 
lífræn, það eru viss efni sem má nota 
og þau eru notuð. Við notum hins 
vegar engin slík efni í okkar afurðir, 
við notum einfaldlega bara vatn og 
hreinlæti við okkar framleiðslu,“ segir 
Hafberg.

Gróðrarstöð Lambhaga er að 
Lambhagavegi 23, 113 Reykjavík, en 
stendur á jörðinni Lambhaga sem 
hefur verið bújörð frá því í kringum 
árið 1200 og er enn lögbýli í dag.

Heimasíða fyrirtækisins er  
www.lambhagi.is og Lambhagi  
er einnig á Facebook.

GRænmetI FRÁ LambHaGa eR eInStakLeGa HReIn VaRa

Vistvæn ræktun 
– betra bragð



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Sláðu á 
þráðinn!
Hinn 18 ára gamli Ruben 
Zarate, frá Chicago, ruddist 
inn í hljóðkútaverslun þar í 
borg og heimtaði peninga. 
Því miður hafði hann ekki 
mikið upp úr krafsinu því 
stærstur hluti reiðufjárins 
var í rammlæstum peninga-
skáp. Ruben ákvað á staðn-
um að hann myndi reyna 
aftur síðar og til að spara sér 
erfiðið lét hann starfsmenn 
fá símanúmer sitt; þeir gætu 
þá hringt í hann þegar veg-
legri upphæð var í kassan-
um.

Sakamál

Fötin skapa 
manninn
Milton nokkur J. Hodges 
varð ekki loðinn um lóf-
ana eftir að hafa gert tilraun 
til að ræna Lowes Home 
Improvement-verslunina 
í Kissimmee á Flórída. Til-
raunin mistókst hrapal-
lega og Milton flúði þvert 
yfir götuna og komst þar 
yfir nokkuð háa girðingu. Ef 
hugmyndin var að leynast 
í mannfjölda hinum megin 
varð Milton fyrir vonbrigð-
um. Handan girðingarinn-
ar var nefnilega Cypress 
Cove-nektar- og heilsustað-
ur og var lögreglan því ekki 
í vandræðum með að koma 
auga á Milton, eina mann-
inn í fötum.

13 13 morð voru eignuð Richard Ramirez, en talið er að fórnarlömb 
hans kunni að hafa verið fleiri. Morðin framdi Ramirez árin 1984 og 
1985 og beitti öllum mögulegum aðferðum við þau, meðal annars 

skotvopnum, eggvopnum og barsmíðum. Hann andaðist í fangelsi 7. júní 2013.

Robin lenti 
í Ribböldum
n Robin Chard varð á vegi óvandaðra kumpána n Fannst í morgunsárið

„Þar spiluðu þeir 
Queen-lagið 

Bohemian Rhapsody og 
endurtóku í sífellu lag-
línuna „Mama, just killed 
a man“ og hlógu hátt og 
mikið.

Robin Chard Komst ekki lifandi heim af knæpunni.

hjá Christopher hlátur í huga við 
frásagnir Christophers og  Josephs. 
Í það minnsta var sextán ára dreng, 
sem var þar staddur, nóg boðið og 
hafði hann samband við lögreglu.

Joseph og Christopher sóru af 
sér allar sakir er þeir voru hand-
teknir. Það var ekki fyrr en þeim 
voru sýndar upptökur úr eftirlits-
myndavélum og fleiri sönnunar-
gögn sem þeir játuðu.

Samtals voru þeir  kumpánar 
með 67 dóma á bakinu og var 
Christopher laus gegn tryggingu 
vegna líkamsárásar. Nokkrum 
klukkustundum fyrir morðið hafði 
lögreglan veitt Joseph áminningu 
eftir að hann skaut úr loftriffli að 
stelpu nokkurri.

Aldrei of löng fangelsisvist
Þegar dómarinn, í desember 2004, 
dæmdi kumpánana í lífstíðarfang-
elsi án möguleika á reynslulausn, 
sagði hann við Christopher Smith: 
„Það er deginum ljósara að þetta 
var líkamsárás á saklausan, mið-
aldra mann og eina ástæðan var 
sú að þið vilduð valda einhverjum 
sársauka.“

Christopher var gert að afplána 
að minnsta kosti 17 ár en Joseph 
var dæmdur til 14 ára fangelsis-
vistar. Eiginkona Robins hafði á 
orði að sama hve lengi þeir þyrftu 
að dúsa á bak við lás og slá þá yrði 
það aldrei nógu lengi. n

Joseph Mee Montaði sig af morðinu.

M
aður getur ráðið 
allmörgu um þær 
vendingar sem til-
veran tekur, en 

ótal margt er þó háð tilvilj-
unum og duttlungum for-
sjónarinnar. Sú varð raunin 
hjá Bretanum Robin Chard, 
47 ára fjölskylduföður frá 
Heworth í Gateshead.

Þann 23. apríl, 2004, 
hafði Robin gert sér glaðan 
dag á knæpu í Newcastle en 
þegar hann hafði ekki skilað 
sér heim klukkan 1.20 varð 
eiginkona hans áhyggjufull. 
Þegar hún hringdi í farsíma 
Robins heyrði hún ókunn-
uga rödd: „Þú hefur hringt í 
rangt númer.“ Síðan var lagt 
á og eftir það var ekki hægt 
að ná sambandi við sím-
ann.

Finnst skammt frá heim-
ili sínu
Eftir að hafa haft samband 
við lögregluna hafði eigin-
kona Robins samband við 
ættingja og vini og hafin 
var leit að honum.

Klukkan átta að morgni 
þess 24. apríl fann ná-
granni Chard-hjónanna 
illa leikið lík Robins í tæp-
lega 400 metra fjarlægð 
frá heimili hjónanna. Síð-
ar kom í ljós að á leið sinni 
frá lestar stöðinni í Heworth hafði 
Robin orðið á vegi tveggja útúr-
dópaðra ódáma sem gerðu sér að 
leik að myrða hann, að því er virð-
ist vegna þess eins að hann var 
snyrtilega til fara.

Óteljandi högg og spörk
Það var Christopher sem lagði 
fyrst til atlögu við grunlausan fjöl-
skylduföðurinn og sló hann aftan 
frá. Þegar Christopher og Joseph 
loks létu af höggum og spörk-
um höfðu þeir brákað höfuðkúpu 
Robins og brotið í honum 14 rif-
bein. Að lokum urðu þeir hon-
um að bana með því að þrýsta 
andliti hans ofan í jörðina þar til 
hann kafnaði. Síðan höfðu þeir á 
brott með sér farsíma Robins og 
30 sterlingspund sem þeir fundu 
á honum. Fljótlega varð ljóst að 
tvímenningarnir, Joseph Mee og 
Christpher Smith, reiddu ekki 

vitið í þverpokum því þeir fóru að 
guma sig af „afrekum“ sínum.

Sungu „Mama, just killed a man“
Það gerðu þeir heima hjá 
Christopher en þangað fóru þeir 
í kjölfarið og þar spiluðu þeir 
Queen-lagið Bohemian Rhapsody 
og endurtóku í sífellu laglínuna 
„Mama, just killed a man“ og 
hlógu hátt og mikið.

Annar þeirra montaði sig af því 
að hafa svarað símhringingunni 
frá eiginkonu Robins, og svarað: 
„Eiginmaður þinn mun ekki koma 
heim í nótt.“

Joseph Mee sýndi vinum þeirra 
félaga hvernig hann hefði spark-
að í höfuð Robins; hann hefði sett 
sig í stellingar þekkts rúbbíleik-
manns, Jonnys Wilkinson.

Með tugi dóma á bakinu
En ekki var öllum sem voru heima 

Christopher Smith Sló Robin fyrsta höggið. 
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Fávita skilgreini ég sem manneskju 
sem hefur gerólíkar skoðanir mínum. 
Svo ólíkar að ég verð bara pínu brjál-

uð inni í mér og hugsa: „Þetta er nú meiri 
helv… fávitinn“.

Stundum segi ég þetta meira að segja 
upphátt – þótt það sé afar sjaldan.

Um daginn las ég pistil eftir mann sem 
mér þótti algjör fáviti. Skoðanir hans og 
hugmyndir þóttu mér svo fráleitar að ég 
fann mig knúna til að skrifa status um það 
á Facebook, með hlekk á pistilinn hans.

Í þessum status kallaði ég manninn 
fávita og það alveg með ofsalega góðri sam-
visku. Orðið fáviti sveif af vörum mér eins 
og fersk morgungola. Eins og Ajax-leiftur. 

Eins og kirsuberjablóm.
Ég er handviss um 

að umræddur maður 
móðgaði bæði og særði 
fjölda fólks með því sem 
hann skrifaði, og vonandi 
móðgaði ég hann á móti 
með því að kalla hann 
fávita, en um leið fannst 
mér hressandi að upp-
nefna hann þetta. Alveg 
umbúðalaust. Í samfélagi 
þar sem öllu – meira að 
segja tómötum og kartöfl-
um, er vandlega pakkað í umbúðir.

Eftir að ég náði mér niður úr adrenalín-

rúsinu sem upphrópun-
inni fylgdi hugsaði ég 
hvað málfrjálsir fávitar 
eru samt nauðsynlegir 
okkar félagslega vistkerfi. 
Þeir móðga okkur kannski 
stundum, og ögra, en það 
er sannarlega blessun að 
þjóðfélagsþegnar vorir 
megi segja hvaða rugl sem 
þeim dettur í hug með 
pistlum, bloggi, bókum, 
statusum, blaðagreinum 
og jafnvel graffití á kló-

settveggjum skemmtistaða án þess að eiga á 
hættu að lenda í fangelsi, vera pyntaðir eða 

jafnvel myrtir. Sá er nefnilega raunveruleiki 
allt of margra jarðarbúa.

Vissulega geta fávitarnir móðgað 
okkur en athugaðu að fávitar skerpa líka á 
skoðunum þeirra sem eru ósammála þeim 
og hvetja jafnvel fólk til um-
hugsunar um hluti sem það 
hefði annars aldrei pælt í.

Ögrun er góð. Áfram 
fávitar!

„Þetta er nú meiri helv… fávitinn“

Margrét H. 
gústaVsdóttir
margret@dv.is

„ Í þessum 
status kallaði 

ég manninn fávita 
og það alveg með 
ofsalega góðri 
samvisku.

Besta ráð sem þér hefur 
verið gefið?
Þetta er nú ekki ráð en það sem 
hefur nýst mér best í lífinu var Dale 
Carnegie-námskeiðið sem umbylti 
lífi mínu í kringum 2002. Þá small 
eitthvað gott saman í hausnum á 
mér.

Besta ráð sem þú getur 
gefið öðrum?
Æðruleysi og að láta ekkert, 
hvorki hugsanir, fólk né aðstæður, 
halda aftur af sér ef maður hefur 
einlægan áhuga og vilja til að gera 
eitthvað við líf sitt.

hvað vildirðu að þú hefð-
ir vitað fyrr?
Þegar maður eldist þá verður 
manni meira sama um álit annarra 
enda áttar maður sig á því að 
það getur oft verið hugarburður. 
Hvernig á maður að vita hvað aðrir 
eru að hugsa? Og til hvers að láta 
álit annarra stjórna því sem maður 
sjálfur gerir, ef það er svo bara 
ímyndun? Ég vildi að ég hefði vitað 
þetta fyrr.

linda Jónsdóttir einkaþJálfari
- um óraunhæfar væntingar í ræktinni, ókristilegan fótaferðartíma og 
hvernig það er að vera samvaxin eiginmanninum í 30 ár.

Linda Jónsdóttir, einkaþjálfari 
hjá World Class, fæddist á 
Húsavík þann 25. júlí árið 

1962 og verður því 56 ára á þessu 
ári. Hún hefur verið gift Baldri 
Borgþórssyni síðustu 30 árin en 
hann starfar sem einkaþjálfari á 
sama stað. Linda byrjaði að æfa 
lyftingar í lítilli líkamsræktarstöð 
hjá Finni Karlssyni í Brautarholti 
árið 1979 en síðar færði hún sig yfir 
Orkubót og þaðan í æfingastöðina 
í Engihjalla þar sem hún starfaði 
í kringum 1985. Síðar hefur hún 
unnið á nokkrum líkamsræktar-
stöðvum, meðal annars Ræktinni 
sem var í Vesturbænum og á 
Seltjarnarnesi en árið 1996 tók 
hún við gráðu sem einkaþjálfari og 
hefur starfað sem slíkur allar götur 
síðan, lengst af hjá World Class í 
Laugum, eða frá árinu 2006. Sem 
sagt í 22 ár. Hún býr ásamt eigin-
manni sínum og tveimur sonum, 
þeim Alexander Jóni, 27 ára, og 
Baldri Páli, 23 ára, í Úlfarsfellinu og 
vaknar fyrir allar aldir.

04.45
„Ég vakna klukkan korter í fimm 
sem er bæði ógeðslegt og fárán-
legt þegar maður fer að spá í það. 
Þetta á ekkert vel við mig því ég er 
b-manneskja í eðli mínu en maður 
neyðist til að stríða gegn eðlinu. 
Það fyrsta sem ég geri er að fá mér 
kaffibolla og fara svo í bað. Ég fer 

aldrei í sturtu. Svona korter í sex 
eru allir klárir hérna og við Baldur, 
maðurinn minn, keyrum niður í 
World Class þar sem við vinnum 
bæði.“

06.00
„Fyrstu kúnnarnir mæta klukkan 
sex. Ég er eiginlega bara með hópa 
núna enda þekki ég ekki marga 
sem hafa efni á því að borga sextíu 
eða sjötíu þúsund á mánuði fyrir 
að horfast í augu við einkaþjálfann 
sinn í klukkutíma. Svo finnst mér 
hópaþjálfun bara miklu skemmti-
legri. Æfingarnar ganga út á styrk, 
þol, jafnvægi, hittni og fleira sem 
heldur manni í formi. Þær eru 
mjög alhliða og fjölbreyttar en 
taka mið af ástandi einstakling-
anna. Væntingar fólks í sambandi 
við líkamsrækt hafa sem betur fer 
breyst mjög mikið á síðustu árum. 
Það ætla sér ekki allir að verða eins 
og keppnisfólk á nokkrum vikum. 
Áherslan er meira á alhliða heilsu 
en áður virkaði það eins og fólk 
ætlaði bara að koma til að grenna 
sig. Nú skilja fleiri að það er vel 
hægt að vera þétt/ur en í gríðarlega 
góðu formi. Þetta snýst meira um 
heilsuna en útlitið hjá flestum sem 
til mín koma. Þó að hitt sé alltaf 
líka til. Svo er ég kannski bara hætt 
að hlusta á rugl í fólki sem er með 
óraunhæfar væntingar? Það spilar 
örugglega inn í.“

08.00
„Ég borða morgunmatinn oftast 
svona milli átta og níu. Alltaf búst 
eða hafragraut. Það er allt til alls 
hér í vinnunni. Síðan erum við 
hjónin áfram að þjálfa til klukkan 
eitt en alls ekki lengur. Við erum 
hætt að vinna yfir okkur.“

13.00
„Sko. Við hjónin erum bara alltaf 
saman. Það er alveg með ólíkind-
um! Þegar við erum búin að þjálfa 
keyrum við heim og fáum okkur 

léttan hádegismat, skyr og flatkökur 
eða þess háttar, og eftir það förum 
við gjarna að gera upp sumarbú-
staðinn okkar í Grímsnesinu. Við 
keyptum gamlan bústað sem við 
höfum verið að gera upp síðan 
síðasta sumar og hann fer alveg að 
verða tilbúinn. Við erum yfirleitt að 
þessu fram á kvöld og þá er brunað 
í bæinn en ferðin tekur rétt um 40 
mínútur.“

19.00
„Við erum komin heim um kvöld-
matar leytið og þá borðum við 
yfirleitt öll saman, án þess að það sé 
eitthvað formlegt. Eldri sonurinn 
er að ljúka námi og ætlar að búa 
hjá okkur þangað til hann kaupir 
sér íbúð í sumar en hinn er enn að 
finna sig í lífinu.“

23.00
„Ég er týpan sem er með svefn-
truflanir. Fer ekki að sofa í takt 
við fótaferð og er svo að vakna 
stundum um miðjar nætur, eða fyrr 
en 4.45. Maður er bara orðinn svo 
vanur þessu. Það venst allt einhvern 
veginn sama hversu vitlaust það er. 
Ég glápi oftast á sjónvarpið þar til 
ég fer að sofa en það er á stefnu-
skránni að byrja aftur að lesa meira, 
enda mun betra fyrir mann.“

Mynd dV ehf / Sigtryggur Ari

Í ræktinni sÍðan 1979 linda 
Jóns hjá World Class hefur hjálpað 
ótal mörgum að koma sér í betra 
form en hún hefur starfað sem einka-
þjálfari í rúmlega tuttugu ár og æft 
miklu lengur. 

„Ég vakna 
klukkan korter 

í fimm sem er bæði 
ógeðslegt og fárán-
legt þegar maður fer 
að spá í það. Þetta 
á ekkert vel við mig 
því ég er b-mann-
eskja í eðli mínu en 
maður neyðist til að 
stríða gegn eðlinu.



Ma
nn

am
ót

Vikublað 5. janúar 2018 

Áramótaboð margrétar 
DanaDrottningar
Mætti á skósíðum pels og fór heim í gullvagni

Margrét Danadrottning, 
fjölskylda hennar og 
föruneyti skartaði sínu 

fegursta í árlegu áramótaboði sem 
fór fram í Kaupmannahöfn þann 
3. janúar.

Þar tók hún á móti nokkrum 
sendiherrum í Kristjánsborgarhöll 
umkringd sínu nánasta fólki og her 
vígalegra varðmanna sem að venju 
standa vaktina við höllina. Daginn 
eftir sneri frúin svo til Amalíu-
borgar í gylltum hestvagni frá árinu 
1840.

Látum myndirnar tala sínu máli.

Blessaðir strákar! Varðmennirnir standa hnarreistir þegar drottn-
ingin kemur í hús í Kristjánsborgarhöll. 

sendiherrar, 
eða frúr? Þessar 
glæsilegu konur 
starfa sem sendiherr-
ar í Kaupmannahöfn 
en í miðjunni stendur 
Carla Sands, sendi-
herra Bandaríkjanna. 
Stórglæsileg.

heilsað upp á gesti Margrét 
heilsar upp á Cörlu Sands, sendiherra 
Bandaríkjanna. Við hlið drottningarinn-
ar standa Friðrik krónprins og María 
prinsessa. 

föruneyti drottningar Þessir flottu kappar fylgdu drottningunni úr hlaði þegar hún hélt 
heim til sín. 

ágætar móttökur Þessir kappar tóku á móti Mar-
gréti Danadrottningu þegar hún kom aftur til Amalíuborgar. 

góð í gullvagninum Hér er 
haldið fast í hefðirnar. Daginn eftir hið 
árlega áramótaboð, þar sem Margrét 
Danadrottning heilsar upp á sendiherra 
hinna ýmsu landa, heldur hún heim á 
leið í gullslegnum hestvagni sem var 
smíðaður árið 1840.
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Inn
lit

Íbúar
Hjördís Inga Jónsdóttir myndlistar-
kona, 35 ára, Þorgils Uxi, 9 ára, 
og Þorgnýr Tjaldur, 8 ára. Kötturinn 
Atun og hundurinn Skytta.

stærð
116 fermetrar

staður
Vesturbærinn í Reykjavík. 

KatrÍn á samfélagsmiðlum
Vefsíða: www.dottir.info

@katainga

Berskjölduð 
á klósettinu
Myndlistarkonan Katrín inga leggur áherslu á hvíld og virkjun sköpunarkraftsins.

losað um Hér er Katrín 
að vísa í gjörning sem 
hún tileinkaði Sigurði 
Guðmundssyni myndlistar-
manni en hann sjálfur gerði 
ljósmynd þar sem hann sat 
á klósettinu og var að lesa. 
„Frank Zappa gerði þetta 
líka enda klósetttíminn 
frekar heilagur. Þar sem 
þessi grein er innlit heima 
hjá mér þá langaði mig 
að bjóða upp á algjöra 
berskjöldun, bjóða bara 
lesendum alla leið inn á 
klósett!“
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Myndlistarkonan Katrín Inga leggur áherslu á hvíld og virkjun sköpunarkraftsins.

Mér finnst skipta mestu 
máli að öllum líði vel 
og að það sé góð orka 

inni á heimilinu. Sambland af frelsi 
og virðingu. Heimili mitt er líka 
vinnustaðurinn minn og þannig 
sameinast lífið og listin í rýminu 
stofa og eldhús sem verður líka að 
vinnustofu. Strákunum mínum 
er til dæmis velkomið að nota allt 
sem þeir finna í sína eigin tilrauna-
starfsemi en um leið þekkja þeir 
muninn á dýrum listaverkum og 
efnivið í sköpun, sem segir mér að 
það er skipulag í þessari óreiðu,“ 
segir myndlistarkonan.

Ertu dugleg að taka til?
„Já og nei. Ég er eiginlega meiri 
vinnufíkill en húsmóðir. Ég geri 
samt sem áður alveg bæði í einu, 
sem sagt vinn og geng frá, en oft 
leyfi ég mér ekki að vaska upp fyrr 
en ég er búin að skrifa eitthvað 
ákveðið mörg „email“ eða ljúka 
öðrum verkum. Sumir taka alltaf 
fyrst til og fara svo að læra eða 
vinna en mér finnst best að vaska 
upp eftir matinn þegar ég er búin 
með vinnuna mína þann daginn,“ 
segir Katrín enda vinnusöm með 
eindæmum.

Svarta eldhúS-
hIllan „Þetta er ein-
hvers konar listaverka-
hilla sem Eva Ísleifs 
smíðaði þegar hún var 
að læra húsgagnasmíði 
á sínum yngri árum. Ég 
eignaðist hana þegar 
það átti að henda 
henni fyrir nokkrum 
árum en ég hef grætt 
mikið á ruslaferðum 
þessarar vinkonu 
minnar og kollega í 
gegnum tíðina. Karl-
styttan er eftir Steinunni 
Gunnlaugsdóttur en 
silfurboxið við hliðina á 
henni er eftir Ásdísi Sif 
Gunnarsdóttur. Hægra 
megin við grísku 
styttuna er svo vígt vatn 
eftir Loga Bjarnason 
sem ég hef enn ekki 
tímt að nota í neitt.“

Katrín á trommunum 
Inni í miðri stofunni stendur 
fínasta trommusett sem 
Katrín gaf eldri syni sínum 
í afmælisgjöf fyrir nokkrum 
árum. Sjálf kann hún að 
spila einn takt en stefnir á 
að læra aðeins fleiri. „Það 
kemur sér reyndar mjög 
vel fyrir bæði börn og 
fullorðna að hafa svona 
útrásartæki í stofunni. Það 
fer mjög vel saman að hafa 
svona trommur í stofurým-
inu. Píanó og trommusett 
ættu að vera í öllum 
stofum.“

KóSí með KóngulóarmannInum „Margir líta á listamenn sem algjöra letingja en það er auðvitað ekki þannig. Staðreyndin er nú samt sú að bestu hugmyndirnar 
verða oftast til uppi í rúmi, eða þar sem maður er í hvíld. Hvíldin er bæði góð og nauðsynleg og eitt af því góða við að vinna heima er að maður getur líka lagt sig. Allir 
vinnustaðir ættu að bjóða upp á hvíldarherbergi.“

„Mér finnst 
skipta mestu 

máli að öllum líði vel 
og að það sé góð 
orka inni á heimilinu. 
Sambland af frelsi 
og virðingu.

Katrín Inga Jónsdóttir 
Hjördísardóttir myndlistar
kona býr í skemmtilega 
skrautlegu einbýlishúsi í 
Vesturbænum í Reykjavík. 
Henni finnst lykilatriði að 
hafa helst bæði trommusett 
og píanó í stofunni enda 
einarður talsmaður þess 
að bæði heimilisfólk og 
gestir fái óhindraða útrás 
fyrir sköpunarkraftinn.
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Nýtt verk í viNNslu „Hér er sönnun 
þess að ég ligg ekki bara uppi í rúmi eða 
sit á klósettinu allan daginn. Þarna birtist 
afrakstur hvíldarinnar.“

kvöld hiNNa 
glötuðu verka 
„Þetta skilti er auglýsing 
frá myndlistarkvöldi sem 
við Eva Ísleifs héldum 
hér heima. Við héld-
um gjörningakvöld 
þar sem við buðum 
listamönnum að 
fremja gjörning í stof-
unni. Þetta snerist um 

að bjóða fólki heim 
að sjá listaverk. Okkur 

fannst það eitthvað 
spennandi. Það myndar 
öðruvísi tengsl.“

stofa og lesherbergi „Þetta er 
dæmigert svæði listamannsins þar sem 
hann er með bedda og leslampa til að 
hugleiða næsta listaverk. Þetta er sófi 
heimilisins en líka beddi listamannsinhs 
og íverustaður barnanna. Þarna sitja 
stundum fjórir guttar að spila í Playsta-
tion og stundum liggja þarna svakalegir 
listamenn að pæla eða amma eða 
mamma að ræða fjölskyldumál.“ 
Myndir Sigtryggur Ari

eldhúskrókur og eldhús-
borð „Gullgripurinn er verk eftir 
sjálfa mig frá því ég var í BA-námi 
í Listaháskólanum. Síðar meir varð 
þetta lykilverk á einkasýningu minni 
í Nýlistasafninu en þar gerði ég 
marga svona gripi og verðlaunaði 
bæði lista- og fræðimenn sem hafa 
frætt mig með þekkingu sinni og 
kunnáttu í gegnum tíðina.“

listaverk um allt „Stóra blómið er 
jólaskraut eftir Evu Ísleifsdóttur, myndin 
af andlitinu er eftir Akab, ítalskan lista-
mann, og þar fyrir ofan sjáum við, frá 
vinstri, aðra mynd eftir Evu sem ég hirti 
eftir að hún var búin að henda henni, í 
miðjunni er gamalt verk eftir mig sem ég 
sýndi á Mokka þegar ég var í kringum 
tvítugt og svo er rauða myndin eftir Rakel 
MacMahon.“ 

myNdir uppi 
um alla veggi 

Katrín segir þennan vegg 
í ganginum nýtast afburða vel 

undir hvers konar myndlist. Sjálf heldur 
hún þarna á verki eftir sjálfa sig sem hún 
gerði árið 2015 en myndin er til sölu í 
Gallerí Ekkisens við Bergstaðastræti. 
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Auður er að mestu uppalin 
í Mosfellsbæ, dóttir þeirra 
Sigríðar Halldórsdóttur og 

Jóns Gunnars Ottóssonar sem er 
forstöðumaður Náttúrufræðistofn-
unar. Þau skildu þegar Auður var 
rétt orðin unglingur en þá skrifaði 
móðir hennar fyrir ýmsa fjölmiðla, 
meðal annars Helgarpóstinn, 
Mannlíf, Vikuna, Þjóðviljann og 
Ríkisútvarpið, auk þess að gera 
heimildamyndir. Dóttirin unga 
heillaðist upp úr skónum af þess-
um starfa móður sinnar og þannig 
má segja að hún hafi sjálf leiðst út 
á ritvöllinn.

„Mér fannst þetta bæði töff 
starf og flott tilvera hjá mömmu. 
Fljótlega eftir skilnaðinn eignaðist 
hún þýskan kærasta, fjölmiðla- og 
kvikmyndargerðarmann, sem 
fræddi mig mikið um fjölmiðla 
þar í landi og á sama tíma var ég 
líka að uppgötva Isabelle Allende, 
Ástu Sigurðar og fleiri skrifandi 
konur. Mér fannst allt sem tengdist 
blaðamennsku og ritstörfum alveg 
ótrúlega flott og spennandi,“ rifjar 
hún upp, og ekki leið á löngu þar 
til hún þreytti frumraun sína i 
blaðamennsku.

„Tólf ára gamlar gáfum við 
Sunna Ósk Logadóttir út okkar 
fyrsta skólablað sem þótti tak-
ast alveg sérlega vel. Svo vel að 
krakkarnir í gaggó eignuðu sér 
heiðurinn af því þótt þeir hefðu 
hvergi komið nálægt útgáfunni. 
Mér finnst þetta mjög skemmtilegt 
í ljósi þess að Sunna varð síðar 
fréttastjóri hjá Morgunblaðinu,“ 
segir Auður og brosir að minn-
ingunni. Ekki leið svo á löngu þar 
til hún bankaði upp á hjá Morgun-
blaðinu og bauð fram krafta 
sína – ekki sem blaðberi heldur 
blaðamaður! Þá aðeins fimmtán 
eða sextán ára.

Bæturnar hærri en launin
„Ég talaði við Jóhönnu Kristjóns-
dóttur og bað um að fá að skrifa 
blaðagrein um hvað fólk á mínum 
aldri væri ólíkt innbyrðis. Ólíkir 
hópar og svona. Hún tók mjög vel í 
þetta og það var sko aldeilis uppi á 
mér typpið þegar ég fékk blaðaljós-
myndara með mér niður í bæ til að 
vinna að greininni! Ég sagði öllum 
sem ég þekkti frá þessu og var al-
veg sjúklega montin, en því miður 
fékk enginn að sjá útkomuna því 
greinin birtist aldrei á prenti. Ég 
varð auðvitað ákaflega miður mín 
og vissi ekkert við hvern ég átti að 
tala en svo útskýrði Agnesi Braga-
dóttir fyrir mér að helgarblaðið 
hefði bara allt eyðilagst í einhverju 
frumstæðu tölvuklúðri. Mér fannst 
þetta auðvitað alveg hræðilegt en 
það var þó huggun harmi gegn 
að ég fékk bætur frá Mogganum. 
Ávísun með dágóðri upphæð sem 
Agnes benti góðlátlega á að myndi 
tæpast vera greidd fyrir blaða-
greinar mínar í framtíðinni,“ segir 
Auður og hlær.

Finnst ekkert merkilegra að skrifa 
skáldsögu en blaðagrein
Hún var engu að síður komin á 
rétta sporið því rúmlega tvítug 

byrjaði hún að skrifa kjallara-
greinar fyrir DV að áeggjan Silju 
Aðalsteinsdóttur. Það var svo 
eftir útkomu fyrstu skáldsögunn-
ar (Stjórnlaus lukka) að Gunnar 
Smári Egilsson réð Auði sem 
blaðamann í fullt starf á fylgiritið 
Fókus sem þá var gefið út með DV 
og allar götur síðan hefur hún ritað 
bæði greinar og pistla í hin ýmsu 
dagblöð og tímarit sem hér hafa 
verið gefin út. Aðallega í lausa-
mennsku og á milli skáldsagna.

„Mér finnst ekkert merkilegra 
að setjast niður og skrifa skáldsögu 
en að skrifa pistil eða taka viðtal 
við merkilegan viðmælanda. Með 
öðrum orðum finnst mér blaða-
mennskan hreint ekkert ómerki-
legra en starf rithöfundarins. Það 
er sama gleðin sem fer í þetta og 
mér hefur alltaf þótt skemmtilegt 
að blanda saman ólíkum formum 
af miðlun upplýsinga. Til dæmis að 
skrifa bók í blaðastíl og öfugt eða 
tengja ritgerðir inn í bókarformið 
sem samfélagsrýni eða pælingar,“ 
segir hún og bætir við að blaða-
mennskan hafi jafnframt örvað 
hana til að pæla í hlutum sem síðar 
skila sér í skáldsögurnar. „Það 
kemur alltaf eitthvað nýtt út úr 
þessu sem ég nota svo seinna meir 
í bókunum.“

Bestu hugmyndirnar spretta úr 
 samtölum ólíkra hópa
Nú hafa margir svolitlar áhyggjur af 
framtíð prentmiðla. Að fólk nenni 
ekki að lesa blöð eða bækur og þetta 
sé allt á niðurleið. Hefur þú svipað-
ar áhyggjur?

„Nei, ekkert sérstaklega. 
Áhyggjur mínar snúast meira um 
menningarumræðuna sem slíka, 
eða réttara sagt skortinn á henni. 
Þá er ég ekki bara að tala um ein-
hverja gagnrýni eða bókaumfjöllun 
heldur djúpa og umfangsmikla 
samfélags- og heimsrýni sem 
endurspeglast til dæmis frá sam-
tölum eða umræðum milli ólíkra 
greina úr hugvísindageiranum. Við 
þurfum að heyra samtöl um bók-
menntir, listir, heimspeki, stjórn-
mál, félagsvísindi, raunvísindi og 
svo framvegis í upplýsandi sam-
hengi sem veitir okkur innblástur. 
Bestu hugmyndirnar spretta oftast 
upp úr góðum samtölum ólíkra 
hópa. Í stóru helgarblöðunum 
víðast hvar erlendis eru svona 
umræður mjög áberandi en hér fer 
lítið fyrir þeim, þrátt fyrir einlægan 
áhuga almennings. Við viljum og 
þurfum á svona upplýsingum og 
samtölum að halda alveg eins og 
fréttum og fréttaskýringum,“ segir 
Auður sem er þessa dagana að taka 
saman efnivið í bók sem tengist 

þessum áhyggjum. Bókina vinnur 
hún í samstarfi við blaðakonurnar 
Steinunni Stefánsdóttur og Báru 
Huld Beck. Titillinn, Þjáningar-
frelsið, er vel við hæfi en bókin, 
sem Forlagið gefur út, er væntan-
leg í búðir eftir nokkrar vikur.

Blaðamenn ekki síður  
mikilvægir en góðir læknar
„Gæði, eða skort á gæðum, í 
íslensku fjölmiðlaumhverfi má 
líklega fyrst og fremst rekja til þess 
að hér er ekki borin nægilega mikil 
virðing fyrir blaðamönnum – þver-
öfugt við það sem tíðkast í flestum 
öðrum löndum. Sjálfri finnst mér 
góðir blaðamenn ekki minna 
mikilvægir en góðir læknar eða 
lögmenn. Það þarf hins vegar að 
gera þeim kleift að sinna starfi sínu 
vel og búa þeim starfsumhverfi 
sem byggir á alþjóðlegum gildum 
og er í takt við það sem tíðkast í 
öðrum virkum lýðræðislöndum,“ 
segir hún alvarleg í bragði.

Í Þjáningarfrelsinu skoða höf-
undarnir starfsemi innlendra fjöl-
miðla og blaðamennsku frá mörg-
um hliðum og varpa fram ýmsum 
spurningum til fjölda viðmælenda 
sem hafa unnið, eða eru enn starf-
andi, í fjölmiðlabransanum.

„Þessi skortur á virðingu hefur 
leitt til þess að margir blaðamenn 
bera varla sjálfir virðingu fyrir 
framlagi sínu af því að viðhorf 
samfélagsins í þeirra garð hafa 
verið of neikvæð. Þetta smitast yfir 
á eigendur fjölmiðla og kemur út 
með neikvæðum afleiðingum, ekki 
aðeins fyrir blaðamennina sjálfa 
heldur samfélagið í heild. Fjöl-
miðlafólki með mikla reynslu hefur 
til dæmis verið sagt upp af því að 
það er komið með „of há laun“ 
miðað við kjarasamninga. Reynslan 
er einfaldlega rekin í burtu og gæð-
in með. Hvernig dettur fólki þetta í 
hug?“ spyr hún og hristir höfuðið. 
„Það skýrir sig kannski sjálft hvers 
vegna fólk endist ekki alltaf lengi í 
faginu. Léleg laun og lítið starfsör-
yggi er ekki almennt það sem fólk 
sækist eftir í lífinu. Það velur að 
fara annað með reynsluna.“

Reynsluboltar úr blaðamennsku 
gerast frekar almannatenglar
Hún tekur dæmi um blaðamenn 
með tíu til tuttugu ára reynslu sem 
velja frekar að gerast almanna-
tenglar, eða upplýsingafulltrúar hjá 
stórum fyrirtækjum.

„Þá erum við kannski með þaul-
vana manneskju sem þekkir allar 
hliðar viðskiptalífsins á Íslandi en 
í stað þess að vinna við greiningu 
og upplýsingamiðlun hjá fjölmiðli 
sem síðan er deilt með almenningi 
þá velur viðkomandi frekar að ráða 
sig sem upplýsingafulltrúa eða al-
mannatengil. Það starf gengur svo 
út á að matreiða upplýsingar fyrir 
blaðamenn sem hafa kannski verið 
eitt ár á ritstjórn. Það segir sig 
sjálft að svona ójafnvægi getur ekki 
orðið samfélaginu til góða. Eigend-
ur fjölmiðla þurfa nauðsynlega að 
axla ábyrgð og sýna hana í verki, 
meðal annars með því að halda í 
góða blaðamenn og umbuna þeim 
í takt við framlagið,“ segir hún. 
„Annars kemur þetta bara niður á 
gæðunum og það fer ekki framhjá 
neinum.“

Hún tekur dæmi um netblaða-
menn sem vinna undir kröfu um 
mikla framleiðslu á fréttum. Enda 
velgengni margra vefmiðla enn 
mæld í smellum.

„Það þarf allt að gerast svo 
hratt. Vinnulagsreglurnar geta 
orðið undir og það er kannski 
enginn ritstjóri að fylgjast al-
mennilega með nýliðum á 
ritstjórn. Hraðinn verður mikil-
vægari en gæði framleiðslunnar og 
það gefst lítill tími til að vinna 

Auður Jónsdóttir er flestum landsmönnum kunn 
fyrir skemmtilegar skáldsögur sínar en færri tengja 
hana við blaðamennsku þótt hún hafi starfað við hvort 
tveggja um margra ára skeið. Margrét H. Gústavsdóttir 
heimsótti Auði í nánast galtóma íbúð við Barónsstíg 
á öðrum degi nýárs. Þær ræddu meðal annars um 
þjáningarfrelsi og arfaslæmt vinnuumhverfi íslenskra 
blaðamanna, lífsfögnuðinn í miðaldra krísunni og 
hvernig fólk birtist í öðru ljósi eftir skilnað.

Margrét H. gústaVsdóttir
margret@dv.is

Þjáningarfrelsi 

íslenskrA BlAðAMAnnA

„svo giftist 
ég fertugum 

sjómanni fyrir vestan 
þegar ég var um 
tvítugt og náði þar 
með einhvers konar 
botni.

„Ef við, sem 
samfélag, 

byrjum á því að 
sýna framlagi 
blaðamanna 
meiri virðingu þá 
getum við gert 
skýrari kröfu á 
eigendur um að 
koma betur fram 
við þessa stétt.
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vel. Öll rannsóknarblaðamennska 
hér á landi, eða ítarleg heimildar-
vinnublaðamennska, á undir högg 
að sækja og þannig hefur það verið 
um nokkurt skeið en hún verður 
engu að síður að eiga sér stað enda 
hverju samfélagi nauðsynleg. Mig 
minnir reyndar að Katrín Jakobs-
dóttir hafi talað um að stofna sjóð 
sem fólk gæti sótt um styrki úr til 
að skrifa umfangsmiklar greinar 
sem byggja á rannsóknarblaða-
mennsku. Vonum að slíkur sjóður 
verði settur á laggirnar. Enda 
enginn munur á þessu og öðrum 
ritstörfum sem hljóta styrki.“

Eigendur fjölmiðla þurfa að taka ábyrgð
Hér áður fyrr höfðum við fyrst og 
fremst flokksblöðin þar sem aldrei 
fór á milli mála hvaða skoðunum 
var flaggað. Framsóknarmenn 
höfðu Tímann, Sjálfstæðismenn 
Moggann, Alþýðubandalagið Þjóð-
viljann og svo framvegis. Heldur þú 
að óskýrt eignarhald eða aðkoma 

viðskiptamógúla að eignarhaldi 
fjölmiðla hafi áhrif á trúverðugleika 
blaðamanna sem hjá þeim starfa?

„Það er ákveðin ábyrgð að eiga 
fjölmiðil og fjölmiðill litast alltaf 
af þeim sem eiga hann. Ef við sem 
samfélag byrjum á því að sýna 

framlagi blaðamanna meiri virðingu 
þá getum við gert skýrari kröfu á 
eigendur um að koma betur fram 
við þessa stétt. Við þurfum bæði 
gagnrýna umræðu og eftirfylgni 
með því að það sé rétt staðið að 
þessu. Að vinnulagsreglur alþjóð-
legrar fjölmiðlunar séu virtar á þeim 
fjölmiðlum sem hér eru starfræktir. 
Form, eignarhald og tæknin mun 
alltaf breytast en við þurfum, og 
getum, bætt viðhorf samfélagsins 
til blaðamannastéttarinnar og hvatt 
til meðvitaðrar umræðu um þessi 
prinsipp. Sterkir fjölmiðlar hjálpa 
okkur sem þjóð að spegla okkur og 
setja okkur í samhengi við heiminn 
allan – en þegar fjölmiðlarnir okkar 
veikjast þá tapast þetta tækifæri,“ 
útskýrir Auður sem segir saman-
burðinn mjög skýran þegar horft er 
til fjölmiðla í Danmörku og Þýska-
landi. „En þá er reyndar sanngjarnt 
að taka fram, að þrátt fyrir slæm 
vinnuskilyrði, tekst mörgum að gera 
ágæta hluti í þessu erfiða umhverfi.“

Náði botni um tvítugt og skrifaði 
fyrstu skáldsöguna
Við vendum kvæði okkar í kross 
og snúum aftur að uppvextinum 
og einkalífinu. Það má segja að rót-
leysi sé rithöfundinum og blaða-
manninum svolítið í blóð borið. 
Hún bjó í Englandi sem barn og 
eftir að grunnskóla lauk hafði hún 
lítinn áhuga á menntaskólanámi.

„En ég myndi segja að ég hafi 
verið með mjög eirðarlaust sálarlíf 
sem unglingur. Var of eirðarlaus 
fyrir menntaskóla. Skráði mig í 
marga menntaskóla en „droppaði 
út“ úr þeim öllum. Mér fannst 
alltaf miklu skemmtilegra að flækj-
ast um bæinn, sitja á kaffihúsum og 
skrifa. Taka viðtöl og ljósmyndir. 
Bakgrunnur minn úr alkóhólísku 
fjölskyldulífi gerði það að verkum 
að ég kom kannski svolítið snúin 
inn í þetta allt saman – eins og 
kannski flestir sem maður þekkir? 
Svo giftist ég fertugum sjómanni 
fyrir vestan þegar ég var um tvítugt 
og náði þar með einhvers konar 
botni. Algjört rugl! En upp úr því 
skrifaði ég fyrstu skáldsöguna 
mína,“ segir hún og hlær.

„Ég skildi við sjómanninn, flutti 
í bæinn og kláraði bókina heima 
hjá ömmu minni þar sem ég bjó 
um hríð áður en við Guðrún Eva 
Mínervudóttir fórum að leigja 
saman. Upp úr þessu hóf ég mitt 
fullorðinslíf í Reykjavík. Svo kynnt-
ist ég Þórarni Leifssyni, barnsföður 
mínum og fyrrverandi eiginmanni, 
þegar ég var um tuttugu og fimm 
ára. Sjálfur hafði hann alist að hluta 
til upp í öðru landi og því fannst 
okkur báðum ekkert eðlilegra en 
að flytja á milli landa. Vorum alltaf 
sammála um það. Það er nú fyrst 
þegar ég er orðin mamma að lífið 
horfir aðeins öðruvísi við mér,“ segir 
Auður sem, eins og fyrr segir, er ný-
flutt heim frá Þýskalandi en þar áður 
hafði fjölskyldan búið meðal annars 
í Barcelona og Kaupmannahöfn.

Á vernduðum vinnustað  
í átján ára hjónabandi
Auður er fædd þann 30. mars árið 
1973 og verður því 45 ára á þessu 
ári. Hún varð móðir fyrir tæpum 
sjö árum en sonurinn Leifur Ottó 
byrjaði í Austurbæjarskóla nú um 
áramótin og unir hag sínum vel við 
nýjar aðstæður. Í þau átján ár sem 
Auður og Þórarinn voru saman 
bjuggu þau samtals í níu ár erlend-
is. Síðast í Berlín. Nú er hún kát að 
vera komin heim og segist kunna 
vel að meta lífið hér á Íslandi. Og 
öfugt við marga lítur hún ekki á 
skilnaðinn sem misheppnað sam-
band sem sigldi í strand heldur sé 
nú ákveðnu ferðalagi lokið og nýir 
og breyttir tímar fram undan. „Mér 
finnst forréttindi að fá að upplifa 
þennan umbreytingarkraft í mínu 
fullorðinslífi. Nú snýst þetta allt um 
að ég fái að átta mig á því hvaða 
grunnafstöðu ég hef til lífsins, hvað 
vil ég? Hvernig vil ég hafa lífið? Ég 
ber algjöra ábyrgð á sjálfri mér og 
ég held að það séu forréttindi fyrir 
fullorðna manneskju að taka slíkt 
tímabil út. Þetta er nýr veruleiki 
sem maður þarf að normalísera 
en á sama tíma er þetta ótrúlega 
spennandi. Ég svaf fyrstu nóttina í 
nýrri íbúð á nýju ári og það eru alls 
konar skemmtileg plön fram und-
an,“ segir Auður sem er þegar búin 
að leggja drög að góðu og mjög 
viðburðaríku ári, aðallega í samfloti 
við góðar vinkonur.

Lífsfögnuðurinn sem  
leynist í miðaldrakrísunni
„Ég á mikið af skemmtilegum 
vinkonum. Giftum, fráskildum eða 
eitthvað að reyna að ákveða sig. 
Þær eru í alls konar ástandi þessar 
vinkonur mínar en allar mjög góð-
ar. Það kom mér svolítið á óvart 

hvernig fólk birtist manni í nýju 
ljósi þegar maður er fráskilinn. 
Það segir manni alls konar hluti 
sem það hefði annars ekki sagt. 
Stundum hefur mér liðið eins og 
ég hafi verið á vernduðum vinnu-
stað í þessu átján ára hjónabandi. 
Fólk lifir miklu ævintýralegra lífi 
en mann hefði órað fyrir. Gifta 
fólkið heyrir bara aldrei af þessu,“ 
segir hún hlæjandi og bætir við 
að giftu vinkonurnar hafi sumar 
hverjar mikinn áhuga á einkalífi 
nýfráskildu vinkonunnar. „Og 
sumar vilja alveg ólmar hvetja mig 
út á lífið – aðallega til að þær geti 
komið með. Það leynist einhver 
skemmtilegur lífsfögnuður í mið-
aldrakrísunni.“

Auður hefur gaman af því að 
bera Íslendinga saman við aðrar 
þjóðir enda erum við og höfum 
alltaf verið svolítið sér á parti, 
hvort sem um er að ræða fjölmiðla, 
stjórnmál eða ástalíf þeirra sem 
eru miðaldra.

„Til dæmis er alveg rosalega 
mikil einstaklingshyggja í gangi í 
Berlín. Hjón búa oftar í sitthvoru 
lagi og fólk er óhrætt við að lifa 
eftir alls konar hugmyndum sem 
hér þættu mjög skrítnar. Til dæmis 
eru sumir sem vilja ekki eiga 
neitt, aðrir búa í tveimur löndum 
samtímis, aðhyllast og lifa eftir ein-
hverri umdeildri skoðun eða þess 
háttar. Búa saman en vera í opnu 
hjónabandi. Til dæmis væri alveg 
í lagi að vera 56 ára tannlæknir og 
anarkisti á sama tíma. Berlínska 
mentalitetið er mjög skýrt hvað 
þetta varðar. Berlínarbúar eru með 
mjög sjálfstæða tilvistarstefnu: 
Svona er ég og svona vil ég hafa líf 
mitt. Það er helsti lærdómurinn 
sem ég tók með mér heim. Útlínur 
mínar urðu skarpari og ég varð 
meiri einstaklingshyggjumann-
eskja. Ekki í pólitískum skilningi 
heldur tilvistarlegum.“

Glöð í frelsinu á Íslandi
Og með skarpari útlínur og þenn-
an lærdóm í farteskinu segist frá-
skilda, miðaldra konan mjög glöð 
að vera flutt aftur heim til Íslands.

„Mér finnst rosalega gaman að 
vera hérna á Íslandi og þá sér-
staklega eftir að ég eignaðist Leif 
Ottó. Það eru ótrúleg forréttindi 
að fá að ala upp barn í þessu frelsi 
og öryggi sem við búum við. Að 
barnið hafi andrými og pláss til að 
vera til. Maður finnur svo mik-
inn mun þegar maður er búin að 
vera með barn í fjögur ár inni í 
miðborg Berlínar. Þá verður mjög 
áberandi hvað það er gott að búa 
hérna en fólk á það samt til að vera 
svolítið svartsýnt. Við sjáum ekki 
alla kostina sem fylgja því að eiga 
heima hér á Íslandi.“ 

„Það kom 
mér svolítið 

á óvart hvernig fólk 
birtist manni í nýju 
ljósi þegar maður er 
fráskilinn. Það segir 
manni alls konar hluti 
sem það hefði annars 
ekki sagt. Stundum 
hefur mér liðið eins 
og ég hafi verið á 
vernduðum vinnustað 
í þessu átján ára 
hjónabandi.

„Sumar vilja 
alveg ólm-

ar hvetja mig út á 
lífið – aðallega til 
að þær geti komið 
með. Það leynist 
einhver skemmtilegur 
lífsfögnuður í mið-
aldrakrísunni.
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 Vel mælt 

Orðabanki Birtu: Daður

Langar að 
kynnast 
þér betur
Daður getur flækst fyrir mörgum, þá ýmist 

hvernig á að fara að því eða hvernig á að 
skilja það.

Daður er samt ekki svo flókið og margir vilja 
meina að það sé góðum samskiptum frekar 
nauðsynlegt. Daður þarf þannig ekki alltaf að vera 
af kynferðislegum toga, heldur einungis merki um 
að þeim sem daðrar, líki vel við viðmælanda sinn. 
Í þessu samhengi er til dæmis talað um daður 
milli stjórnmálamanna eða annarra sem mögulega 
langar að leiða saman hesta sína.

Daður þykir einfaldlega gefa til kynna áhuga á 
nánari kynnum, hvernig sem þau kynni ættu svo að 
verða. Þetta fyrirbæri getur þó stundum verið ör-
lítið varhugavert, þá sér í lagi þegar daðrarinn ætlar 
sér ekkert lengra með áhugann heldur daðrar bara 
af gömlum vana. Þetta gæti til dæmis komið sér illa 
á vinnustöðum eða þar sem fólk hittist reglulega. 
Þá situr daðrarinn uppi með aðdáanda sem veður 
um í villu og svíma. Daður er jú að mestu fólgið í 
því ósagða og fólk er misgott í að skilja þess háttar 
samskipti. Döðrum því heiðarlega.

Úr íslensku orðabókinni
daðra
dilla, dingla; d. við biðla til, dalla, 
dandóa, digga við, *dika við, 
draga sig eftir, dufla, fipla, fitla, 
gefa hýrt auga, gefa undir fótinn, 
gera sér títt við, gera sig til, glingra 
við, gæla við, kela við, kjassa, leita 
hófanna hjá, manga til við, stíga í 
vænginn við, tildra sér til, viðra sig 
upp við.

Sögnin að daðra s. (17. öld) er 
fengin frá því þegar hundar dilla 
eða dingla rófunni. Að daðra þýðir 
þannig að sýna ástleitni, dufla eða 
gefa undir fótinn. Daður dill, dingl; 
dufl, léttúðarkennd ástleitni.

„Okkur mönnunum hættir 
til að leggja hamingjuna í 

einelti en undan óhamingjunni 
flýjum við sem fætur toga og 
höfum þó margreynt að hún 
er oss flestum sannari vinur en 
hin ljóshaddaða, léttfætta og 
léttúðuga systir hennar.

- Gunnar Gunnarsson – Fjallkirkjan

31
árs

43
ára

mundi Vondi
Starf: Fatahönnuður
Fæddur: 6. janúar 1987

Ásgeir kolbeinsson
Starf: Fjölmiðlamaður
Fæddur: 11. janúar 1975

gunnar smÁri egilsson
Starf: Sósíalistasforingi og fyrrverandi útgefandi
Fæddur: 11. janúar 1961

57
ára

Afmælisbörn      vikunnar
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Birta mælir með...

Kaffivagninum
Grandinn er nýi Laugavegurinn. Á 
gamla góða Kaffivagninum 
er hægt að fá flatköku með 

hangikjöti og fína fiskrétti. Þar eiga 
heimamenn líka enn svolítið athvarf frá 
blessuðum túristunum – þó að við elsk-
um þá auðvitað helling (í jöfnu hlutfalli 
við evrurnar og dollarana).

Sundi
Auðveldara aðengi að einstakri 
heilsubót er varla hægt að 
finna. Í sundi sameinast útivera, 
hreyfing og slökun. Allt fyrir örfáar krón-
ur í hvert skipti. Mælum með að keypt 
séu að minnsta kosti tíu tíma sundkort.
Það fæst niðurgreitt hjá stéttarfélögum.

Black Mirror
Frábærir vís-
indaskáldsögu-
þættir á Netflix. 
Hver þáttur er 
um klukkutíma 
langur og 
allar sögurnar 
eru spunnar 
út frá áhrifum 
samfélags- og 
netmiðla á 
hegðun okkar 
og samskipti.
Magnaðir 
þættir.

Hafragraut með 
eplakökubragði
Blandaðu rifnum eplum eða eplamauki, 
smá hnetusmjöri og kanil út í hafragraut-
inn og þú borðar eplaköku í morgunmat.
Algjört sælgæti.

LifeFactory 
drykkjar-

flöskum úr gleri
Helstu eigin-
leikar þess að 
nota vatnsbrúsa 
úr gleri er sá 
að gler er 
náttúruleg afurð 
og gefur ekki 
frá sér óbragð 
sem smitast út 
í innihaldið. 
Vatnsbrúsana 
frá LifeFactory 
má setja í 
uppþvottavél 
og þeir halda 
vökvanum jafn 
vel og peli.
Fást hjá Muffin-
topkiller.is og 
kosta rúmar 
5.000 kr.

Lax er og verður alltaf herra-
manns matur. Hann er fullur 
af góðum næringarefnum 

og vítamínum og hver sem er 
duglegur að borða lax mun hafa 
gott af. Þó ekki sé nema bara fyrir 
allt D-vítamínið sem í honum er.

Fyrir fólk sem vill draga úr 
kjötneyslu er laxinn líka alveg 
frábær valkostur á grillið en eins 
og við Íslendingar vitum er hægt 
að grilla úti allt árið um kring.

Þessi ljúffengi réttur kemur 
úr smiðju Guðbjargar Finns-
dóttur, íþróttakennara hjá G-Fit í 

Garðabæ. Hann er mjög fljótlegur 
og því tilvalinn helgarmatur fyrir 
upptekið fólk sem langar að fá sér 
eitthvað gott og heilsusamlegt að 
borða en nota líka helgina til að 
slaka svolítið vel á og eyða ekki 
óþarfa tíma í eldamennsku svona 
rétt eftir áramótin.

Rétturinn inniheldur jafnframt 
mangósultu eða Mango Chutney, 
sem er mikið notað með ind-
verskum mat og gefur skemmti-
lega sætt en um leið kröftugt 
bragð. 

n 1 stórt laxaflak 
n 1 krukka af góðu Mango Chutney 

aÐfERÐ
Laxinn er settur á álpappír, Mango 
Chutney er smurt ofan á flakið og 
látið bíða, eða marinerast, í tvo til 
þrjá klukkutíma. Síðan er laxastykk-
ið grillað í um tíu mínútur á háum 
hita eða haft í ofni á 210 gráðum í 
jafn langan tíma.

n 5% sýrður rjómi, ein dós 
n Steinselja 
n Vorlaukur 
n Pipar 
aÐfERÐ
Saxið steinselju og vorlauk mjög fínt og 
hrærið út í sýrða rjómann. Kryddið með 
grófum pipar og látið standa í svolitla 
stund, gjarna inni í ísskáp.Með þessum 
fljótlega og heilsusamlega rétti er gott að 
bera fram sætar kartöflur í ofni eða brún 
hýðishrísgrón, fer eftir smekk. Gott og 
ferskt salat er líka frábært með sem og 
ískalt kranavatn með sítrónu eða lime.

LAXINN LÉTT SÓSA
uPPSKRifT

Fljótlegur og 
heilsusamlegur lax í ofni

„Fyrir fólk sem vill draga úr kjötneyslu 
er laxinn líka alveg frábær valkostur 

á grillið en eins og við Íslendingar vitum er 
hægt að grilla úti allt árið um kring.

Bara 10 mínútur á grilli eða í ofni

um helgina

Stórtónleikar Rótarý og afhending styrkja
Tvær listakonur fá 800 þúsund hvor á Rótarý tónleikum í Hörpu á sunnudag

Stórtónleikar Rótarý á Ís-
landi verða haldnir í Norð-
urljósasal í Hörpu sunnu-

daginn 7. janúar klukkan 17.00, en 
tónleikar þessir hafa verið árlegur 
viðburður í tónlistarlífinu í meira 
en tvo áratugi.

Rótarýhreyfingin veitir 
árlega styrk til framúrskarandi 
tónlistafólks sem er við það að 
ljúka háskólanámi á sínu sviði 
og er hópurinn sem hlotið hefur 
styrkinn úr tónlistarsjóði Rótarý 
afar glæsilegur. Þær Jóna G. 
Kolbrúnardóttir söngkona og 
Hrafnhildur Marta Guðmunds-
dóttir sellóleikari hljóta styrkina 
í ár, fjárstyrk að upphæð 800.000 
króna hvor.

Um tónleikana sjá þau Ólafur 
Kjartan Sigurðarsonar barítón-

söngvari og Helga Bryndís 
Magnúsdóttur píanóleikari sem 
flytja fjölþætta efnisskrá á forræði 
Rótarýklúbbs Mosfellsbæjar.

Ólafur Kjartan Sigurðarson 
nam við Söngskólann í Reykja-
vík hjá Guðmundi Jónssyni og 
Ólafi Vigni Albertssyni, við Royal 
Academy of Music og við Royal 
Scottish Academy of Music and 
Drama. Hann var fastráðinn 
söngvari við Íslensku Óperuna 
2001–2004 og meðal hlutverka 
hans þar eru Scarpia, Macbeth, 
Papageno, tveir Fígaróar (Rossini 
og Mozart), Schaunard og 
Tarquinius. Ólafur Kjartan var 
fastráðinn við óperuna í Saarbrüc-
ken en hefur undanfarin misseri 
starfað sjálfstætt og syngur víða 
um heim.

Helga Bryndís Magnúsdóttir 
hóf tónlistarnám við Tónlistar-
skólann í Vestmannaeyjum. Síðar 
nam hún við Tónlistarskólann í 
Reykjavík og lauk þaðan prófi sem 
einleikari og píanókennari árið 
1987. Aðalkennari hennar þar var 
Jónas Ingimundarson píanóleikari.

Framhaldsnám stundaði Helga 
Bryndís hjá Leonid Brumberg í 
Vínarborg, Liisu Pohjola og Tuiju 
Hakkila í Helsinki. Eftir að námi 
lauk hefur hún tekið virkan þátt 
í tónlistarlífinu á Íslandi bæði 
sem einleikari og í kammermúsik 
 ýmiss konar og þá ekki hvað 
minnst með söngvurum.

Hún starfar nú sem píanóleik-
ari við Listaháskóla Íslands og 
tónlistarskólana í Reykjanesbæ 
og Kópavogi. Hún er meðlimur í 

Caput-hópnum. Skömmu fyrir jól 
kom út geisladiskur þar sem Helga 
Bryndís leikur tvö öndvegisverk 
eftir Schumann.

Styrkþegar hafa jafnan látið 
í sér heyra við verðlaunaaf-
hendinguna og að þessu sinni 
mun Jóna syngja fyrir gestina en 
Hrafnhildur Marta verður erlendis 
og þarf því að láta í sér heyra síðar.

Hins vegar mætir sérstakur 
gestur á tónleikana, ung og sérlega 
efnileg stúlka, Ásta Dóra Finns-
dóttir sem stundar nám í píanóleik 
hjá Kristni Erni Kristinssyni. Hún 
mun leika unaðsverk eftir Frédéric 
Chopin á tónleikunum.

Miða á tónleikana má kaupa á 
vefnum TIX.is eða í Hörpu. 

ÓlafuR KjaRTan SiguRÐaR-
Son  Nam við Söngskólann í 
Reykjavík hjá Guðmundi Jónssyni 
og Ólafi Vigni Albertssyni, við 
Royal Academy of Music og við 
Royal Scottish Academy of Music 
and Drama.

HElga BRyndíS magnúS-
dÓTTiR Helga hóf tónlistarnám 
við Tónlistarskólann í Vest-
mannaeyjum. Síðar nam hún við 
Tónlistarskólann í Reykjavík og 
lauk þaðan prófi sem einleikari og 
píanókennari árið 1987. 

HRafnHilduR maRTa guÐ-
mundSdÓTTiR SEllÓlEiKaRi 
Hrafnhildur Marta verður erlendis 
en mun spila síðar fyrir Rótarý 
félaga.

jÓna g. KolBRúnaR-
dÓTTiR Jóna hlýtur styrk 
800.000 króna styrk og Hrafn-
hildur fær sömu upphæð.



Þú leigir hjá okkur sendibíl  
í stærð sem hentar fyrir þig, með 

eða án lyftu, og keyrir sjálfur. 
Hafðu samband í síma  

566 5030 – Cargobilar.is

Ertu að flytja? 
Vantar þig  
sEndibíl?
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Menning „Ef að kona getur stýrt tvö hundruð tonna 
álveri þá getur kona leikstýrt bíómynd

- Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur ræddi um bága stöðu kvenna í listheiminum í viðtali á 
Sprengisandi á Bylgjunni á nýársdag.

A
llt sem þú sérð í myndun
um er á einhvern hátt hluti 
af mínu lífi – þetta er minn 
kúltúr. Ég hef aðeins öðru

vísi aðgengi inn í þennan heim 
en flestir aðrir, og þar af leiðandi 
finnst mér það vera mín ábyrgð 
sem ljósmyndari að skrásetja 
þessa hluti,“ segir ljósmyndarinn 
Þórsteinn Sigurðsson, sem einnig 
kallar sig Xdeathrow.

Í heimildaljósmyndum hans 
fáum við ómetanlega innsýn í 
ýmsa falda afkima íslensks sam
félags sem annars rata sjaldan í 
sviðsljósið. Í myndunum fangar 
Þórsteinn frelsið og kraftinn, 
stjórnleysið og fegurðina utan al
faraleiðar, hvort sem það er hjá 
hangsandi, tískumeðvituðum 
unglingahópum, vegglistamönn
um sem skreyta borgina í skjóli 
nætur, heimilislausum óreglu
mönnum, djömmurum og dópist
um á ósamþykktum tattústofum, í 
földum og ólöglegum vopnabúr
um, eða líkhúsum.

Þórsteinn er einn allra efni
legasti og sérstakasti ljósmyndari 
landsins um þessar mundir. Eftir 
að hafa vakið athygli fyrir undir
heimamyndir sínar á Instagram 
hefur hann smám saman ver
ið að færa út kvíarnar, haldið vel 
sótta einkasýningu, stýrt tónlistar
myndbandi auk þess sem við
fangsefnin verða stöðugt fjöl
breyttari.

Við höfum mælt okkur mót í 
húsnæði Ljósmyndaskóla Reykja
víkur þar sem hann stundar nám. 
Hann hellir upp á kaffi og rað
ar fjölbreyttum ljósmyndum frá 
undanförnum árum á lang
borðið í kaffistofunni. Hann er 
með góðleg augu og vinalegt 
fas í nokkurri andstöðu við 
útlitið, krúnurakaður með 
húðflúr sem læðast niður 
fyrir ermarnar og upp um 
hálsmálið: górilluhaus tattú
veraður á hálsinn og á fingrun
um er mottó ritað í bleki til dag
legrar upprifjunar, einn stafur 
á hverjum fingri: HARD 
WORK.

Við erfiða reynslu opnast nýjar dyr
Þórsteinn er fæddur árið 1988, 
alinn upp í Grafarvogi og síðar 
Hlíðunum. Hann var  félagslyndur 
og ör, ef ekki ofvirkur, að eigin 
sögn, fann sig ekki í skólakerfinu 
og fékk mesta útrás fyrir viðbótar
orkuna í fótbolta frekar en listum – 
þótt hann hafi haft mikinn áhuga 
á tónlist og setið löngum stund
um og horft á tónleikaupptökur á 
VHSspólum.

Ljósmyndaáhuginn kviknaði 
ekki fyrr en hann flosnaði upp 
úr námi í menntaskóla. „Á þeim 
tíma fannst mér þetta vera það 
hræðilegasta sem gat hafa komið 
fyrir mig, en það hefur alltaf ver
ið þannig í mínu lífi að þegar ég 
geng í gegnum erfiða reynslu þá 
opnast nýjar dyr – og það var það 
sem gerðist. Þegar eitthvað slæmt 
kemur fyrir vex yfirleitt eitthvað 
fallegt upp úr því.“

Eftir að hafa sagt skilið við 
skólakerfið fékk hann vinnu í ljós
myndavöruverslun Hans Ped
ersen og þá fór áhuginn á ljós
myndun að kvikna fyrir alvöru. 
Hann byrjaði að mynda nærum
hverfi sitt, en í kringum hann var 
hópur skapandi einstaklinga sem 
sameinuðust í þeim lífsstíl og 

listformi sem 
tengist veggja

list, graffití
gengið 
CMF.

„Ég 
var alls 
ekki nógu 
sleip
ur með 

pennann 
eða sprey

brúsann – 
var lélegastur 

í „crewinu“ að 
graffa og dauð

skamm

aðist mín. Það var hins vegar 
enginn með myndavél eða að 
taka því eitthvað alvarlega, svo 
ég fann mig á bak við myndavél
ina. Ég náði ekki bara að „dokú
mentera“ verkin heldur líka kúlt
úrinn í þessum hóp og allt sem var 
að gerast bak við tjöldin – lífsstíl

inn hjá íslenskum unglingum sem 
stunda það að mála á veggi. Þetta 
er mjög dularfullur lífsstíll og kúl. 
Þegar ég byrjaði að mynda fannst 
mér ég loksins vera orðinn hluti af 
þessu og það fylgdi því mikill kraft
ur fyrir mig,“ segir Þórsteinn.

„Í fyrsta skipti fannst mér ég 
hafa raunverulegan tilgang. Ég gaf 
algjöran skít í þessa hefðbundnu 
stefnu – læra í nokkur ár, taka stúd
entspróf og fara beint í háskóla – og 
gaf skít í það að vinna hefðbundna 
vinnu. Ég vildi vera algjörlega frjáls 
frá þessu mainstream lífi. Auðvitað 
var það að mörgu leyti óskynsam
legt, en þetta var eitthvað gutfeel
ing. Ég fann á mér að ég gæti tekið 
þetta lengra – þetta væri ekki bara 
ég að vera unglingur, þetta hefði 
einhverja þýðingu, bæði fyrir mig 
og jafnvel aðra.“

Við rennum yfir  nokkrar 
svarthvítar myndir teknar af 
gröffurum og graffitíverkum. Við 
sjáum aftan á svartklæddan ung

ling tagga á vegg, hvítur vöru
flutningabíll er útspreyjaður: „Ég 
er með svolítið „fetish“ fyrir því að 
mynda svona eyðileggingu.“

Alltaf með myndavélina á sér
Tæplega tvítugur var Þórsteinn 
beðinn um að halda sína fyrstu 
einkasýningu í myndlistargalleríi 
í bænum. Hann segir að það hafi 
verið staðfesting á því að það sem 
hann væri að gera hefði eitthvert 

„Þegar eitthvað 
slæmt kemur 

fyrir vex yfirleitt eitthvað 
fallegt upp úr því.

Kristján Guðjónsson
kristjan@dv.is

… um líf ljósmyndarans
„Það er erfitt að vera ungur sam-
tímaljósmyndari á Íslandi. Það finnst 
mörgum það sem maður gerir vera 
flott og „læka“ á Instagram, en það eru 
fáir sem kaupa myndir. Ég verð alltaf 
að sinna öðrum verkefnum til hliðar til 
að fjármagna verkefnin mín. Íslendingar 
hafa ekki jafn mikinn áhuga á sam-

tímaljósmyndum og þeir hafa á mynd-
list. Við snobbum svolítið fyrir þessu, ef 

þú ert myndlistarmaður með kameru ert 
þú velkominn inn á söfn eða gallerí með 

myndirnar þínar en ef þú ert ljósmyndari er 
ekki pláss fyrir þig. Ég hef heyrt fólk tala um 

að þetta sé að breytast, ég persónulega finn 
ekki fyrir því, en ég vona að það sé rétt því það 

er mikið af frábærum ungum ljósmyndurum 
sem eiga skilið að fá tækifæri.“

… um hinn fulkomna ramma
„Eftir að ég byrjaði að vinna í seríum frekar 
en einstökum myndum, þá fór ég að hugsa 
allt öðruvísi um ljósmyndun. Þetta snýst 
ekki bara um einn frábæran ramma, heldur 
um að margar ljósmyndir vinni vel saman 
og skapi einhvern söguþráð. Maður þarf að 
hugsa hvernig maður raðar þeim saman, 
hvenær maður kynnir einhverja persónu til 
sögunnar og svo framvegis. Ljósmyndun 
snýst ekki bara um að taka flotta mynd. 
Það geta allir gert það, en það krefst 
mikillar vinnu og þjálfunar að geta sett upp 
myndefni í bók eða á sýningu.“

Hirðljósmyndari undirheimanna
Heimildaljósmyndarinn Þórsteinn Sigurðsson skrásetur lífið í myrkari hornum Reykjavíkur

Lífið í gámum Að undanförnu 
hefur Þórsteinn fylgt eftir 
tveimur mönnum sem hafast við 
í gámabyggð fyrir heimilislausa 
úti á Granda. Mynd XdeAthrow

Þórsteinn 
Sigurðsson
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1 Ungir strákar - deep mix - Floni
2 Já ég veit - Birnir og Herra Hnetusmjör
3 Út í geim - Birnir
4 Rockstar - Post Malone og 21 Savage 
5 B.O.B.A. - JóiPé og Króli

6 Trappa - Floni
7 Labbilabb - Herra Hnetusmjör
8 Oh shit - JóiPé og Króli
9 Perfect duet - Ed Sheeran og Beyoncé
10 Havana - Camila Cabello, Young thug

1 Star Wars: The Last Jedi
2 Jumanji
3 Ferdinand
4 Pitc Perfect 3
5 The Greatest Showman

6 Coco
7 The Disaster Artist
8 Daddy's Home 2
9 Undir trénu
10 Wonder

Vinsælast í bíó
Helgina 29.–31. desember

Vinsælast á Spotify
Mest spilun 4. janúar

Metsölulisti Eymundsson
Vikuna 20.–26. desember

1 Saga Ástu - Jón Kalman Stefánsson
2 Gatið - Yrsa Sigurðardóttir
3 Sakramentið - Ólafur Jóhann Ólafsson
4 Myrkrið veit - Arnaldur Indriðason
5 Mistur - Ragnar Jónasson

6 Þitt eigið ævintýri - Ævar Þór
7 Fuglar - Hjörleifur/Rán
8 Syndafallið - Mikael Torfason
9 Amma best - Gunnar Helgason
10 Elín, ýmislegt - Kristín Eiríksdóttir

gildi og hann sá að myndirnar 
gætu átt erindi í sýningarrýmum 
og á vettvangi myndlistar. Brautin 
lá þó ekki bein áfram. Sköpunar-
þörfin minnkaði svo hann hætti 
raunar algjörlega að taka myndir 
um nokkurra ára skeið.

„Það kom langt tímabil þar 
sem ég var ekki að gera neitt. Þrátt 
fyrir að ég væri ekki að taka mynd-
ir fylgdist ég með og hafði mikl-
ar skoðanir á samtímaljósmynd-
un, graffheiminum og öllu þessu, 
var mjög gagnrýninn. Ég var al-
gjör áhorfandi en var samt  ekkert 
bitur út í sjálfan mig, ég vissi að 
þetta myndi koma aftur til mín. 
Ég var bara í lægð og leyfði mér 
að vera það,“ segir hann og rifjar 
upp augnablikið sem ljósmynda-
ástríðan spratt óvænt upp aftur.

„Það var fyrir svona tveimur og 
hálfu ári þegar ég var að ganga í 
gegnum garðinn hjá Landakots-
kirkju. Ég hitti gamlan félaga, að-
eins yngri en ég, sem ég hafði ver-
ið að mynda frá því að hann var 

svona 12 eða 13 ára. Hann hafði 
verið í mikilli óreglu og sat þarna 
með vini sínum þar sem þeir voru 
að reykja einhvern vindling, ein-
hverja jónu. Hann kallaði á mig, 
sagðist hafa verið útskrifaður af 
spítala sama dag, lyfti upp peys-
unni og sýndi mér stungusár. 
Hann spurði hvort ég vildi ekki 
taka mynd af honum. Ég hafði 
ekki verið að taka myndir í svo-
lítinn tíma svo ég gat bara  tekið 

mynd á símann minn. Þegar ég 
gekk heim hugsaði ég að  héðan 
í frá skyldi ég alltaf vera með 
myndavél á mér. Núna skyldi 
þetta byrja upp á nýtt. Ég fann 
einhvern rosalegan kraft og hef 
ekki stoppað síðan.“

Upp frá þessu hefur Þórsteinn 
alltaf verið með 35 millimetra 
„point-and-shoot“ filmuvél með 
sér og segir að í dag fái hann nán-
ast martraðir um að vera ekki 

með myndavél til að mynda það 
sem drífur á daga hans – ekki fyrir 
aðra heldur einfaldlega sem eins 
konar skrásetningartæki.

Dulúð, hætta og fegurð
Augnablikin sem hann fangaði 
úr umhverfi sínu og deildi á sam-
félagsmiðlinum Instagram fóru 
smám saman að vekja athygli og 
umtal. Eins og áðurnefnd mynd 
sem tekin var í garði Landakots-

kirkju voru þær harðar og hráslaga-
legar, þær birtu veruleika sem er 
yfirleitt falinn undir yfirborðinu, 
djamm og dóp, jaðarhópa og 
glæpamenn. Þórsteinn rifjar til að 
mynda upp ljósmyndaröð þar sem 
hann hafði leitað uppi ólögleg skot-
vopn í undirheimum borgarinnar.

„Þetta var á þeim tíma þegar 
það var mikið verið að tala um 
hvað það væri mikilvægt að lög-
reglan þyrfti að vopnast. Mig lang-
aði að athuga af hverju lögreglan 
væri að hugsa svona, hvort það 
væri eitthvað til í þessu. Ég fór með 
félaga mínum í að kanna þetta, og 
við fundum alls konar stöff sem ég 
fékk að taka myndir af. Í eitt skipti 
var ég pikkaður upp um miðja 
nótt, keyrður út á land, þar sem ég 
fékk að kíkja inn í vopnabúr. Þarna 
voru árásarrifflar,  handsprengjur 
og alls konar dót sem ég hafði 
aldrei séð áður nema í bíómynd-
um. Ég prófaði árásarriffilinn sjálf-
ur, þetta var alvöru dót, ekki eitt-
hvað blöff. Þetta var allt virkt. Þetta 
voru hins vegar ekki vopn sem 
voru notuð í neinu glæpatengdu 
dæmi, ekki ætlað til að meiða eða 
drepa, heldur voru þau keypt sem 
safnarahlutir – eins fáránlega og 
það hljómar kannski.“

En þó að harka og jafnvel ljót-
leiki hafi stundum einkennt mynd-
irnar leggur Þórsteinn áherslu á 
fegurðina sem er oftar en ekki til 
staðar: „Ég sæki ósjálfrátt í að-
stæður þar sem er einhver dulúð, 
einhver hætta, spenna og jafn-
vel ljótleiki, en um leið og mað-
ur finnur hið mannlega í þessum 
aðstæðum verður það sem róm-
antískt og fallegt. Oft eru þetta að-
stæður sem hinn venjulegi maður 
vill aldrei lenda í, en það er mann-
eskja þarna og það er fallegt.“

Alsæla ungdómsins
„Með árunum er ég samt að fjar-
lægjast þessa  glæpaljósmyndun 
og er smám saman farinn að ein-
beita mér að öðru,“ segir Þór-
steinn. En þessi breyting sést 
meðal annars á borgarlandslags-
myndum sem hann hefur verið 
að vinna að undanförnu, sem og 
einkasýningu hans sem haldin var 
síðasta sumar – þeirri fyrstu í ára-
tug.

Í verkefninu sem hann kallar 
„Juvenile Bliss“, og mætti kannski 
íslenska sem Alsæla unglings-
áranna, blandaði hann saman 
myndum sem hann hafði tek-
ið af sér og vinum sínum á ung-
lingsaldri og svo myndum af ung-
lingahóp í dag sem hann fékk 

„Kannski er þetta 
einhver hæfileiki 

sem maður þjálfast í eða 
er fæddur með en ég á 
mjög auðvelt með að fá 
fólk til að treysta mér.

… um ógnvænlegar aðstæður
„Ef ég er aðstæðum sem ég er pínulítið 
hræddur í, þá fer mér að líða þægilega 
vegna þess að þetta á að vera erfitt – 
„no pain, no gain“ er sagt í ræktinni. Um 
leið og þetta er farið að ganga rosalega 
smurt fyrir sig og allt mjög þægilegt, 
allar myndirnar mjög flottar, þá er ég að 
gera eitthvað vitlaust. Ætli ég hafi ekki 
bara verið hræddastur þegar ég var að 
taka myndir af unglingunum – saklaus-
asta fólki sem ég hef myndað. Ég var 
hræddastur um að þau myndu dæma 
mig og finnast ég vera skrýtinn.“ 

Hirðljósmyndari undirheimanna

Lífið í gámum Að undanförnu 
hefur Þórsteinn fylgt eftir 

tveimur mönnum sem hafast 
við í gámabyggð fyrir heimilis-

lausa úti á Granda. MynD XDeAthrow

Bakgrunnur í veggjalist Þórsteinn hóf ljósmynda-
feril sinn þegar hann skrásetti list og lífsstíl vina sinna 
sem voru virkir í að skreyta veggi Reykjavíkur í óþökk 
góðborgaranna. MynD XDeAthrow
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að fylgja eftir og ljósmynda í sínu 
hversdagslega lífi. Sem hluta af 
seríunni tók hann einnig portrett-
myndir af einstaklingum í hópn-
um á „large-format“ filmu, en það 
gerir honum kleift að framkalla 
myndirnar mjög stórar og ná-
kvæmar.

„Við könnumst öll við það 
að vera á þessum aldri, áður en 
ábyrgðin, áhyggjurnar, stressið 
og óöryggi varðandi framtíðina 
kemur. Þú ert frjáls undan þessu 
og laus við það. Þér er í raun al-
veg sama hvað þú gerir því þér 
finnst ekki vera neinar afleiðingar. 
Þetta endurspeglast í því hvernig 
þú talar, hvernig þú hagar þér og 
hvaða skoðanir þú hefur. Og mér 
finnst það endurspeglast í mynd-
unum. Mér finnst þetta vera svo 
dýrmætt tímabil í lífi hverr-
ar manneskju. Þess vegna 
lagði ég svona mikla vinnu í 
að mynda þessa krakka, það 
er einhver neisti sem að mað-
ur sér. Á meðan ég var að gera 
þetta fékk ég að vera partur af 
þessu, fékk þessa vímu aftur, 
og ætli maður hafi ekki ver-
ið að sækjast eftir því að ein-
hverju leyti líka.“

Fannst þér mikið hafa 
breyst á þessum áratug, eru 
þessir krakkar öðruvísi en 
þinn vinahópur þegar þú 
varst unglingur?

„Minn hópur var talsvert 
agressífari, meira glæpagen 
í okkur. Það var miklu meira 
verið að dæma. Kannski eru 
einhverjir svoleiðis vitleys-
ingar ennþá þarna úti, en þess-
ir krakkar eru miklu hreinni, 
óhræddari við að klæða sig eins og 

þeir vilja án þess að vera dæmd-
ir fyrir það. Ég held að samfélag-
ið sé að batna mikið hvað þetta 

varðar – það er allt í lagi að vera 
samkynhneigður, vera skringi-
lega klæddur, eða vera nörd. Það 
er bara kúl að vera þú sjálfur.“

Heimili í gámum
Eitt ef þeim verkefnum sem Þór-
steinn einbeitir sér að um þess-
ar mundir er ljósmyndaserían 
Container Society, í henni fylgir 
hann eftir tveimur mönnum 
sem hafast við í gámabyggð fyrir 
heimilislausa á Grandanum.

„Ég hef svolítið verið að taka 
svona deadpan borgarlands-
lagsmyndir að undanförnu. 
Sem hluta af því átti ég leið 
framhjá þessum skúrum úti á 
Granda, ég hafði vitað af þeim í 
mörg ár og hafði eiginlega  verið 
smá hræddur við þá – vissi að þar 
byggju einhverjir ógæfumenn. 
Einn daginn manaði ég mig svo 

upp í að banka upp á, kynna mig 
og athuga hvert það leiddi mig. Á 
móti mér tók mjög indæll mað-
ur sem var með gest hjá sér þann 
daginn. Ég spurði hvort ég mætti 
taka  portrettmyndir, þeir tóku 

vel í það og daginn eftir kom ég 
til að mynda,“ segir Þórsteinn.

„Ég hef verið í miklu sambandi 
við þessa menn í nokkra mánuði. 
Þetta eru bara skemmtilegir gaur-
ar og við erum orðnir góðir vin-
ir. Ég hjálpa þeim þegar ég get og 
svo mynda ég þá reglulega í hvers-
dagsleikanum, bæði heima hjá 
þeim og í ýmsum verkefnum um 
bæ og borg, hvort sem það er að 
kaupa í matinn, heimsækja vin 
eða redda einhverjum efnum. 
Sumir sem hafa séð myndirnar 
hafa talað um hvað það sé hræði-
legt hvernig þeir búa og lifa – en 
það er ekki endilega markmið-
ið hjá mér. Þótt þetta sé að mörgu 
leyti ömurleg tilvera er ég ekkert 
að taka myndir svo fólk geti vor-
kennt þeim. Þetta eru fullorðnir 
menn sem að taka ábyrgð á sínu 
lífi. Ég er ekki að reyna að búa til 
einhverja dramatíska sögu sem 
endar ógeðslega illa.

En við þurfum að sjá inn í þenn-
an veruleika eins og hvern ann-
an. Það eru svo margir sem eru að 
gera tískumyndir eða taka sætar 
myndir af vinum sínum en ég hef 
ekki áhuga á því. Ég hef gaman af 
því að vinna með eithvað sem er 
undir niðri og setja það á sama 
stall, á sama vettvang og í sömu 
gæði og hitt.“

En er ekkert erfitt að fá fólk til að 
hleypa þér svona nálægt sér til að 
skrásetja lífsstíl eða tilveru sem er 
litin hornauga af stærstum hluta 
samfélagsins?

„Kannski er þetta einhver 
hæfileiki sem maður þjálfast í eða 
er fæddur með en ég á mjög auð-
velt með að fá fólk til að treysta 
mér. En ég passa mig líka á að fara 
aldrei yfir línuna. Ég leyfi fólki að 
njóta ákveðinnar friðhelgi. Ég held 
að þessir menn hafi bara skynjað 
að mér væri alvara, hafi fundið að 
mér var annt um þeirra réttindi og 
væri ekki að fara að eyðileggja eitt-
hvað fyrir þeim. Þeir hleyptu mér 
alveg að sér strax, ég á mjög nánar 
og persónulegar myndir af þeim, 
en þeir voru alveg opnir fyrir því. 
Ef þú er heiðarlegur þarna úti þá 
treystir fólk þér.“ n

Alsæla ungdómsins 
Í ljósmyndaseríunni Juvenile 
Bliss hefur Þórsteinn ljósmynd-
að hóp unglinga til að fanga 
þann neista sem fylgir frelsi og 
ábyrgðarleysi unglingsáranna. 
Mynd XdeAtHrow

… um filmuljósmyndun
„Mér finnst skemmtilegra að mynda á 
filmu, að þurfa að bíða eftir myndunum og 
sjá þær seinna. Það er eitthvað við þetta 
augnablik þegar þú veist ekki alveg hvort 
þú hafir náð myndinni, svo færð þú hana 
í hendurnar og skannar inn og þá kemur 
víman – annaðhvort „þetta er beautiful“ 
eða í hina áttina „þetta er ekki nógu gott.“ 
Þá þarf maður að fara aftur og gera betur. 
Ég held að það sé mjög hollt fyrir ungan 
ljósmyndara að nota filmuna.“

… um Instagram
„Instagram er frábær miðill til að koma sér 
á framfæri en að einhverju leyti fer hann 
líka að stjórna myndunum sem þú setur 
inn, af því að hann snýst svo mikið um að 
fá „like“, fá hjörtun góðu. Ég ætla bara að 
vera nógu mikill maður til að viðurkenna 
að þessi hjörtu fara alveg rangt í mig. Mér 
finnst þetta vera óholl skilaboð fyrir mig 
sem listamann. Ég gæti hafa lagt mikla 
vinnu í eina mynd og fæ lítil viðbrögð en 
svo mynda ég einhvern rappara sem er 
svolítið frægur þá fær sú mynd hundruð 
hjartna. Smám saman gæti ég þess vegna 
farið að birta fleiri og fleiri myndir af 
þekktum andlitum. Ég vil alls ekki fara að 
láta stjórnast af því hvað öðrum finnst, en 
maður gerir það samt óvart.“

Fjölbreytt mannlíf 
Þórsteinn hefur skrásett 
mannlíf og borgarlandslag 
Reykjavíkur í myndum sínum. 
Mynd XdeAtHrow

Mynd XdeAtHrow
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Helgarkrossgátan Sudoku
Auðveld

Erfið

Verðlaunagáta
Helgarkrossgátan inniheldur lausnarorð. 
Lausnarorð skal senda ásamt nafni og símanúmeri á netfangið 
krossgata@dv.is

Vinningshafi krossgátu síðustu helgar er …

Sólrún Ósk Sigurðardóttir

Kjarrhólmi 28

200 Kópavogur
Lausnarorðið var ÍSSKápur

Sólrún Ósk hlýtur að launum 
bókina Löggan

Verðlaun fyrir gátu helgarblaðsins 
eru bókin Heilaskurðaðgerðin

RIGNINGARDAGUR

við liggjum í skjóli
undir geigvænlegu reynitré

það er eins og kræklótt myrkur
sem sólin hefur rifið upp úr jörðinni

á stofn þess hafa aðrir elskendur en við
rist nöfn sín
svo þau geti líka vaxið upp í himininn

Heilaskurðaðgerðin eftir Dag Hjartarson er óður til lífsins, ástarinnar og gleðinnar. Bjartar 
skuggamyndir af ástinni og heilaskurðaðgerð. Fagurt eins og óvæntur fundur ástar og dauða 
á skurðborði.

  1   2   3   4   5   6

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð

ábreiða

ýlda

vankast

tál

skert

vegleysa

farga

2 eins

telgdi

áflog

2 eins

fuglinn

verkfæri

mataðist

ávana
------------

brask

þurrlendi

búvörurnar

gjamm

dýrahljóð
-------------
stórgrýti

kusk

melrakki
------------
skrökvuðu

litað
------------

tyggja

hljómfall

votir

hærra

ólund

álpast

þegar

galgopar
------------

vin

litað

öskra

romsan
-------------
kvendýr

2 eins

stía

stappa
------------
veifurnar

traust

fluga

lagður

knappur

kona

arfberi

fugl

eftir

spil
------------

doki

þjappaðir
------------

egnt

peningar

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

rýmast
-----------

baksa

hvað?
------------
afundin

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

agn

lítil
------------

eldfjall

2 eins
------------

útbyggingu

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

fiskana

nuddaðri
------------
karldýrin

tómt

öfug röð

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

fum

hnútur

veiðarfæri

strákapör

seigla

áhald

óskiptar

  1

  2  3

  4

  5

  6

Erfið

7 8 1 6 2 3 5 9 4

4 2 9 5 7 1 8 6 3

3 5 6 8 4 9 7 1 2

8 6 3 4 1 5 9 2 7

9 7 5 2 8 6 3 4 1

1 4 2 9 3 7 6 5 8

5 1 8 3 6 4 2 7 9

2 9 4 7 5 8 1 3 6

6 3 7 1 9 2 4 8 5

4 7 8 9 6 1 5 2 3

3 2 9 7 5 4 6 8 1

6 1 5 2 8 3 7 9 4

5 8 4 6 1 2 9 3 7

9 3 2 5 4 7 8 1 6

7 6 1 8 3 9 2 4 5

8 4 7 1 9 6 3 5 2

1 9 6 3 2 5 4 7 8

2 5 3 4 7 8 1 6 9



VIÐ LÆKNUM BÍLINN ÞINN
BÍLAVERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN

Bíla-Doktorinn

Eigum varahluti fyrir
Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Audi,

gæðavörur og gott verð

Opnunartími
mánudaga–fimmtudaga
kl. 08:00–18:00
föstudaga
kl. 08:00–17:00
Athugið lokað er alla 
opnunardaga í hádeginu 
milli 12:00 og 13:00

Sími
552 5757

Staðsetning
Skútuvogi 13
104 Reykjavík

Tölvupóstur
doktorinn@doktorinn.is

Vefsíða
www.doktorinn.is
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1954

Styttan af 
Skúla 
 afhjúpuð
Verzlunarmannafélag 
Reykjavíkur gaf Reykjavíkur-
borg styttu af Skúla Magn-
ússyni og var hún afhjúpuð 
í Fógetagarðinum við Aðal-
stræti við hátíðlega athöfn 
þann 18. ágúst 1954. Lista-
maðurinn Guðmundur frá 
Miðdal hannaði styttuna af 
fógetanum sem var upp-
hafsmaður Innréttinganna 
og gjarnan kallaður faðir 
Reykjavíkur. Þá voru 200 ár 
síðan byggingu Innrétting-
anna lauk við Aðalstræti. 
Eftir ræðuhöld veitti Gunn-
ar Thoroddsen borgarstjóri 
styttunni viðtöku og lagði 
blómsveig við fótstallinn. 
Karlakórinn Fóstbræður og 
Lúðrasveit Reykjavíkur sáu 
um skemmtiatriðin. Styttan 
hefur verið nokkuð umdeild 
í seinni tíð í ljósi þess að 
hún stendur í hinum forna 
Víkurkirkjugarði. Borgaryf-
irvöld hafa viðurkennt þetta 
og samþykktu að færa hana 
fyrir meira en 20 árum en 
þar stendur hún enn.

1977

Íslendingar 
vildu reyk-
ingabann
Þann 30. mars árið 1977 gerði 
Dagblaðið skoðanakönnun 
á því hvort Íslendingar væru 
fylgjandi reykingabanni á op-
inberum stöðum. Á þeim tíma 
reykti um helmingur lands-
manna og reykja mátti víða, til 
dæmis í flugvélum, sjúkrahús-
um og leikskólum. Samkvæmt 
könnuninni voru 63,9 prósent 
fylgjandi banni. Konur voru 
frekar hlynntari banni en karl-
ar og fólk á landsbyggðinni 
hlynntari því en fólk á höfuð-
borgarsvæðinu. „Banna þenn-
an óþverra, rétt eins og hnefa-
leika,“ sagði kona í Reykjavík. 
Þrátt fyrir að Íslendingar hafi 
al- mennt verið hlynnt-

ir banni var það ekki 
lögfest fyrr en þrjá-

tíu árum síðar, 
árið 2007. Þá 

voru reykingar 
komnar nið-

ur í um 20 
prósent 
og nú eru 

þær í um 
10 prósent-

um. 

Gamla 
auglýsingin
Vísir, júní, 1920

L
augardaginn 22. janúar árið 
1983 féllu tvö snjóflóð á 
 bæinn Patreksfjörð á Vest-
fjörðum með aðeins tveggja 

klukkustunda bili. Snjór var  mikill 
og þegar snögghlánaði safnaðist 
krap fyrir í laut í fjallinu Brellum 
sem orsakaði flóð snjós og aurs. 
Helgi Páll Pálmason hefur búið í 
bænum alla ævi og var 22 ára gam-
all þegar flóðið skall á húsinu hans.

Svartur veggur niður hlíðina
Helgi starfaði sem björgunarsveit-
armaður á þessum tíma og hafði 
verið við störf frá því klukkan sex 
um morguninn, við að moka frá 
húsum og ofan af þökum eftir 
mikla rigningu næturinnar. Eigin-
kona hans, Sólveig Ásta Ísafoldar-
dóttir, vann á spítalanum og var 
sofandi þegar hann kom heim 
um þrjú leytið. Þá hafði flætt inn í 
heimili þeirra sem þau höfðu ný-
lega eignast. Sólveig jós vatni úr 
eldhúsinu en Helgi ræsti fyrir utan.

Í samtali við DV segir hann: „Ég 
stóð við hliðina á húsinu og leit 
á klukkuna sem var korter í fjög-
ur. Síðan leit ég upp í hlíðina og 
sá mjög háan, svartan vegg koma 
niður. Ég vissi nákvæmlega ekkert 
hvað þetta var en ákvað að hlaupa 
inn.“ Helgi segir að þrátt fyrir hlán-
unina hafi bæjarbúa aldrei grunað 
að þetta gæti gerst.

„Konan mín var inni í eldhúsi 
að ausa vatni upp úr gólfinu. Ég 
hljóp inn og tók hana í fangið og 

svo lenti flóðið á húsinu eins 
og einhver sprenging. Augna-
blik og svo búið. Húsið fylltist 
allt nema eldhúsið þar sem við 
stóðum. Þar var snjór upp und-
ir hné.“ Eftir þetta komust þau 
út úr húsinu sem hafði slopp-
ið nokkuð vel en hreyfst til á 
grunninum.

Fann stúlku í sjónum
Þegar út var komið fór Sólveig 
yfir að næsta húsi til manns 
sem hafði sloppið við flóðið. 
Hún fór seinna upp á spítala 
að vinna. „Ég heyrði kallað á 
hjálp frá öðru húsi og sá mann 
þar hálfgrafinn í snjó og fastan. 
Ég hjálpaði honum upp úr og 
heyrði þá kallað á hjálp niðri í fjöru. 
Þangað hljóp ég og sá allt í braki og 
drasli og mannshendi úti í sjó. Ég 
óð upp undir mitti út í sjó þar sem 
ég fann stúlku, dró hana upp og fór 
með hana í land og upp á sjúkrahús. 
Hún var örvilnuð og sofandi þegar 
við komum þangað. Síðan hélt ég 
áfram björgunarsveitarstörfum.“

Tveimur tímum seinna féll 
annað snjóflóð á Patreksfjörð en 
á öðrum stað. Um sjö leytið var 
Helgi kallaður upp á lögreglustöð. 
Þar var honum gerð grein fyrir því 
að hann hefði verið í mikilli hættu. 
„Fyrst þá áttaði ég mig á því að við 
vorum þarna við dauðans dyr. Ég 
hvíldi mig í tvo tíma á sjúkrahús-
inu og hélt svo áfram að vinna við 
björgunarstörfin.“

Báru harm sinn í hljóði
Fjórir létust í flóðunum á Patreks-

firði. Þrír í fyrra flóðinu, sex ára 
stúlka og fullorðin feðgin, sem 
voru allir innandyra á heimilum 
sínum. Í seinna flóðinu lést kona 
á sextugsaldri sem var á göngu 
ásamt annarri konu sem bjarg-
aðist fyrir mikla lukku. Hún skall 
í gegnum hurð sláturhússins og 
slapp lítið meidd. Fjórir slösuðust 
í flóðunum og á fjórða tug manna 
urðu heimilislausir þar sem tutt-
ugu hús skemmdust.

Helgi segir að engin hjálp hafi 
verið í boði fyrir íbúana, hvorki frá 
sálfræðingum né öðrum. Fólkið 
tók þetta á hnefanum og bar harm 
sinn í hljóði. „Til dagsins í dag hefur 
ekki verið mikið talað um þetta. Við 
Sólveig höfum alltaf farið og kveikt 
á minningarkerti á þeim degi sem 
flóðið varð.“ Einungis einu sinni 
hafi verið haldin minningarathöfn í 
bænum og komið upp merki.

Misstu allt
Sumir kenndu bæjaryfir-
völdum um flóðið því að 
lautin sem krapið safnað-
ist saman í var manngerð. 
Málið endaði fyrir dómstól-
um og höfðu kærendur sig-
ur í héraði en Hæstiréttur 
sneri dómnum við árið 1992.

Helgi segir ástandið í bæn-
um hafa verið ömurlegt eft-
ir flóðin og illa staðið að að-
gerðum eftir þau. „Það var 
allt of mikill hraði í hreinsun 
á rústunum. Við vorum látin 
skrifa upp á pappíra til að rífa 
húsið okkar þremur eða fjór-
um dögum eftir flóð sem var 
alveg óþarfi að gera. Þetta var 

fyrsta húsið okkar og við höfðum 
átt það í innan við eitt ár. Allt okkar 
sparifé fór í þetta og við stóðum  eftir 
slypp og snauð eftir þetta.“ Helgi 
segir mjög lítið hafa verið greitt úr 
Viðlagasjóði.

Fluttu margir úr bænum?
„Það var byggt raðhús fyrir fólk-

ið sem missti húsin sín í flóðun-
um. En enginn sem lenti í flóðun-
um fór þar inn. Mér var neitað 
um það af því að ég fékk hús hjá 
verkalýðsfélaginu þar til nýja hús-
ið yrði reist. En ég varð að fara fyrst 
á götuna. Þá vorum við komin 
með eitt barn og annað á leiðinni. 
Fleiri lentu í þessu og fluttu bara 
úr bænum.“

Í gegnum árin hafa komið lítil 
snjóflóð, síðast árið 2015. Árið 
2016 hófst gerð snjóflóðagarða 
fyrir ofan bæinn og er áætlað að 
framkvæmdinni ljúki árið 2025. n

„Leit upp og sá háan, 
svartan vegg koma niður“

1983 – Snjóflóðin á Patreksfirði: 

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

Sólveig og 
Helgi Sluppu á 

ótrúlegan hátt og 
hjálpuðu öðrum.

Patreksfjörður eftir flóðin 
Mynd úr DV, 24. janúar 1983.
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Risa Útsala
800 pör af götuskóm, ræktarskóm, utanvega 

hlaupaskóm og léttum gönguskóm. 
Allir skór á kr. 14.000
Allir toppar á kr. 4.000

Fatnaður á 20-40% afslætti
(var á sama verði og í USA)

Brooks hefur verið kosið fjögur ár í röð hlaupamerki ársins í heiminum hjá IRRA (Independent  
Running Retailers Assiciation).

Brooks er með 28% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í USA og 25% markaðshlutdeild í  
hlaupaverslunum í  Evrópu...... þar sem hlaupararnir versla er þér óhætt.

Brooks hefur fengið flest verðlaun hjá Runners world 2015 - 2017. Allir core skór Brooks hafa 
fengið verðlaun hjá RW. Runners World er lang stærsti óháði aðili sem metur hlaupaskó.

Brooks er á sama verði á Íslandi og í flestum löndum Evrópu og alltaf samkeppnisfærir í verðum 
á Íslandi.

Brooks skór eru framleiddir fyrir mismunandi fótlag og niðurstig.

Samkvæmt árlegri skókönnun hlaup.is fyrir árið 2012 hlupu 5% hlauparar Reykjavíkur maraþons 
í Brooks skóm, í sömu könnun 2016 hlupu 23% hlaupara í Brooks. Brooks er því orðið stærsta 
hlaupamerki í Reykjavíkur maraþoni.

6.-13. janúar
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R
æktaðu sambandið við 
ÞIG. Sjálfsfróun er mikil-
væg fyrir alla – líka fólk í 
samböndum. Það er hvim-

leiður misskilningur að sjálfs-
fróun sé á einhvern hátt svik við 
kærastann eða eiginkonuna. 
Þvert á móti er hún fyrirtaks leið 
til að halda góðri tengingu við lík-
ama sinn, leyfa safaríkum kynór-
um að baða heilafrumurnar og 
njóta allra þeirra gæða sem hver 
og ein fullnæging getur veitt okk-
ur.

Leyfðu kynorkunni að koma 
fram – líka í daglega lífinu. 
Kynorka okkar snýst ekki um að 
vera í sífelldum samförum, held-
ur um að finna fyrir henni og finna 

að við erum kynverur og taka eftir 
því lostafulla í tilverunni. Það get-
ur verið æsandi að velja mangó í 
ávaxtadeildinni í Bónus. Hand-
leika mjúka og stinna ávextina, 
þrýsta létt þar til sá rétti liggur 
skyndilega í lófa þínum. Lyktin 
sem þú finnur af konu sem geng-
ur framhjá þér í apótekinu er sú 
sama og var af konunni sem þú 
áttir villta nótt með á Benidorm 
fyrir fimmtán árum. Lagið í út-
varpinu á meðan þú keyrir í 
vinnuna er það sama og var spilað 
þegar þú sást elskhuga þinn fyrst. 
Njóttu fegurðarinnar og lostans í 
umhverfinu!

Ræktaðu sambandið við þá 
sem þú sefur hjá. Hvort sem það 

hefur verið sami kunnuglegi 
kroppur eiginmannsins síðustu 
15 árin, eða sjóðheitt samband 
við sjö ástkonur, alltaf er hægt að 
rækta, næra og gera betur. Mundu 
að snerting og atlot þurfa ekki 
alltaf að enda með fullnæging-
um í svitabaði. Faðmlag sem var-
ir 20 sekúndur eða lengur nægir 
til að koma framleiðslu ham-
ingjuhormóna líkamans af stað. 
Hnoðumst meira á nýja árinu! n

Ræktaðu sambandið við þig

Kæra Ragga
Ég er kona á besta aldri (að nálg-
ast fimmtugt). Fyrir tveimur árum 
skildi ég við manninn minn til 
20 ára og hef nánast lifað eins og 
nunna síðan. Skilnaðurinn var 
töluvert áfall fyrir mig en líklega 
óhjákvæmilegur þar sem kynlíf-
ið var orðið nánast jafnsjaldgæft 
og jólin, og sambandið frekar eins 
og hjá systkinum. Núna bý ég við 
þann lúxus að vera ein í kotinu 
aðra hverja viku því við deilum 
forræði barnanna. Það kom mér á 
óvart hversu fljótt eftir skilnaðinn 
vinir og kunningjar fóru að spyrja 
mig hvort ég væri ekki komin með 
elskhuga, en fátt var fjær mínum 
hugsunum fyrstu mánuðina á eft-
ir. Síðasta hálfa árið hef ég þó verið 
að vakna úr dvalanum og finna hjá 
mér löngun til að tengjast nýjum 
manni. Mig langar í einhvern til 
að eiga góðar stundir með, stunda 
kynlíf, fara í fjallgöngur og horfa 
á Netflix – en ALLS EKKI sambúð 
eða flækjur. Þá kem ég að vandan-
um sem ég hef kosið að sundurliða 
á eftirfarandi hátt:

1) Ég hrífst mest af mun yngri 
mönnum, og held að það sé gagn-
kvæmt, en ég óttast almenningsá-
litið. 

2) Ég get ekki hugsað mér að 
fara á Tinder. Fyrsta tilraun mín 
þar varði í tvær vikur og endaði 
þegar ég var búin að sjá of marga 
vini elsta sonar míns á appinu. Því 
síður nenni ég að pikka einhvern 
upp á barnum. Hvar á ég að finna 
mann?

3i) Þessi tvö ár (og gott betur 
vegna doða í sambandi undir lok-
in) hef ég ekki farið í rúmið með 
manni. Ég er smeyk um að muna 
hreinlega ekki hvað ég á að gera og 
verða mér til skammar. 

Þessi spurning er auka:  Hvernig 
stendur á því að karlmenn eru 
svona snöggir að ná sér í nýja eft-
ir skilnað? Minn var kominn í nýja 
sambúð innan nokkurra mánaða. 

Með kærri kveðju,
Rósa ráðvillta

Kæra Rósa
Til hamingju með nýja lífið og 
með þá miklu hamingju að vera 
að vakna úr eftirskilnaðardvalan-
um. Fyrst þú settir spurningar þín-
ar fram svona skýrt og skipulega, 
ætla ég að svara í sömu mynt:

Í menningu okkar hefur á ein-
hvern hátt þótt hneykslanlegra að 
konur leggi lag sitt við yngri menn, 
en að málum sé háttað á hinn 
veginn. Við kippum okkur ekki 
upp við að eldgamlir kallar sjáist 
með kornungar konur upp á arm-
inn og staðalmyndir poppmenn-
ingarinnar festa þá hefð í sessi. Ég 
hvet þig til að gefa skít í umhverf-
ið og fara eftir eigin sannfæringu 
og smekk. Vertu Madonna eða 
Demi Moore eða Brigitte Macron 
eða Brynja Nordquist – allt stór-
kostlega flottar konur með miklu 
yngri kærasta.  Hafðu bara tjald-
stæðaregluna (e. Campsite rule) 
svonefndu í huga ef þú skyldir 
rugla saman reytum við mun yngri 
mann. Skildu við hann í jafngóðu 
eða betra ástandi en þegar sam-
bandið hófst. 

Halló! Þú átt ekki heima í New 
York eða Tókýó, heldur örsam-
félaginu Íslandi. Þess vegna eru 
önnur lögmál sem gilda við notk-
un stefnumótaforrita eins og Tind-
er. Ég er mikill aðdáandi Tinder 
enda hef ég séð urmul ljómandi 
fallegra sambanda hefjast á þeim 

miðli. Þú verður bara að þola að 
þekkja eitt og eitt andlit þarna inni 
og einfaldlega „lækar“ ekki vini 
sonar þíns eða barnunga syni vin-
kvenna þinna.

Ég skil mætavel að þú nenn-
ir ekki að táldraga menn heim af 
barnum, en barinn má þó ekki 
vanmeta sem tækifæri til að sýna 
sig, daðra smá og skapa eftirspurn. 
Á Tinder er hins vegar líklegra að 
allir málsaðilar séu með fulla 
dómgreind og þar er hægt að gera 
óskir sínar og væntingar ljósar 
með skýrum hætti. Gefðu Tinder 
annan séns! Svo er alltaf hægt að 
nota aðrar klassískar aðferðir eins 
og að byrja í kór, fara í fjallgöng-
ur með Vesen og vergangi, hella 
sér í pólitískt starf eða einfaldlega 
gerast frökk og gefa sig á tal við 
huggulega menn í Melabúðinni 
eða heita pottinum. 

Þú kannt þetta alveg kona! 
Ástar leikir og skylt hnoð er eins og 
hjólreiðar – eitthvað sem líkaminn 
getur nánast ekki gleymt. Samt er 
ekkert skrítið að stressast eftir langt 
hlé – finna fyrir frammistöðukvíða. 
Farðu þér bara hægt, vertu hrein 
og bein í stað þess að þykjast vera 

heimsmethafi í kynlífi innanhúss 
án atrennu. Það er nákvæmlega 
ekkert að því að segja eins og er, að 
þú hafir ekki stundað kynlíf lengi 
og sért dálítið stressuð. Það er var-
ið í náunga sem sýnir því skilning! 

Aukaspurningin þín hefur 
ósjaldan verið rædd svo ég heyri 
til undanfarin ár. Mér finnst þetta 
líka – að karlar sem skilja séu 
eldsnöggir að koma sér í ann-

að sambandi, eða jafnvel komn-
ir með annan fótinn á fast land 
áður en þeir ákveða að skilja. Án 
þess að hafa grjóthörð tölfræði-
leg rök föst í hendi held ég að við 
getum gengið út frá því að þetta sé 
rétt. Ein skynsamlegasta skýringin 
sem ég hef séð snýst um aðgengi 
kynjanna að félagslegu stuðnings-
neti. Konur eiga yfirleitt hóp ná-
inna vinkvenna og vinna úr tilf-
inningum sínum og sársauka með 
samtölum og samveru. Því miður 
er síður algengt að karlar búi yfir 
þéttu stuðningsneti og geti far-
ið á trúnó í góðra vina hópi. Þess 
vegna er auðveldara að kasta sér í 
fang næstu konu sem verður á vegi 
þeirra. Mikil einföldun – alls ekki 
algilt – en þó einhvers konar nálg-
un að einhvers konar sannleika. 

Ég óska þér alls hins besta á 
nýju ári,

Ragga

Hægt er að senda  
spurningar til Röggu á netfangið 

raggaeiriks@gmail.com

Sjálfsfróun 
Er mikilvæg 

fyrir alla.

Rósa hrífst af yngri mönnum

Ragnheiður Eiríksdóttir Svarar 
spurningum lesenda um kynlíf.



jólinÞað eru ekki alltaf

Ávaxtaðu betur
www.avaxtabillinn.is  •  avaxtabillinn@avaxtabillinn.is  •  517 0110

Gómsætir veislubakkar, 
sem lífga upp á öll tilefni. 

Er kannski heilsuátak 
framundan?

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn fyrirtækisins  

er engin.
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Mick Jones „Þegar 
ég var lítill strákur og 
sá Buddy Holly í sjón-
varpinu var framtíðin 
ákveðin.“

Þ
etta verður  hápunktur 
túrsins hjá okkur,“  segir 
Mick sem er nú staddur á 
heimili sínu í New York. 

„Ég bað skipuleggjendur túrsins 
um nokkra aukadaga á Íslandi þar 
sem við ætlum að reyna að ferðast 
aðeins um landið.“

Hefur þú komið áður til Íslands?
„Nei, aldrei. Ég hef ætlað að 

fara í nokkur skipti en ekki komist 
vegna anna. Ættingjar mínir hafa 
farið og ég er mjög forvitinn um 
landið.“

Ætla að spila smellina
Hljómsveitin Foreigner var stofn-
uð af nokkrum Bretum og Banda-
ríkjamönnum í New York árið 
1976 og sló strax í gegn með sam-
nefndri plötu ári seinna. Á þeim 
rúmum 40 árum sem Foreigner 
hefur verið starfandi hafa  miklar 
mannabreytingar átt sér stað en 
Mick er sá eini sem hefur verið 
allan tímann, enda stofnandi og 
aðallagahöfundur sveitarinnar. 
Hann er langþekktasti meðlimur 
sveitarinnar auk söngvarans, Lou 
Gramm, sem hætti árið 2003.

Foreigner voru næstum gleymd-
ir en hafa gengið í endurnýjun líf-
daga með tónleikaferðalagi sínu 
árið 2017. Eruð þið í góðu formi?

„Við erum í frábæru formi. 
Ég man ekki eftir að við höfum 
nokkurn tímann verið jafn þétt-
ir. Í upphafi ferilsins vorum við 
drifnir áfram af áhuga en nú er 
miklu meiri kraftur í okkur. Að-
dáendurnir virðast ekki fá nóg og 
þeir tónleikar sem við spiluðum 
á árið 2017 voru langt yfir okkar 
væntingum.“

Munuð þið spila þekktustu 
lögin?
„Við ætlum að hafa tónleikahá-
tíðarandrúmsloft á staðnum. 
Við höfum aldrei spilað á Íslandi 

áður og fólk vill fá að heyra okkar 
þekktustu lög. Þegar ég sjálfur fer 
á tónleika vona ég alltaf að mestu 
smellirnir séu spilaðir. Það er fátt 
verra en þegar söngvari segir að nú 
verði spiluð einhver B-hlið af nýrri 
plötu. Þær eru yfirleitt ekki góðar. 
Ég vil ekki vinna þannig, ég vil gefa 
fólkinu það sem það vill fá.“

Síðasta plata Foreigner, Can't 
Slow Down, kom út fyrir níu árum. 
Er von á nýrri plötu í fyrirsjáan-
legri framtíð?

„Með þessum auknu vinsæld-
um sem við höfum fengið að 
undanförnu kemur það til greina. 
Ef við förum í upptökur verður það 
undir lok ársins þegar við höfum 
svolítinn lausan tíma.“

Hafið þið samið eitthvað nú 
þegar?

„Það er dálítið í potti sem við 
erum að hræra í.“

Grét þegar hann hitti Bítlana
Mick er sjálflærður á gítar og hélt 
til Frakklands þegar hann var 
átján ára gamall til að spila  fyrir 
Johnny Hallyday heitinn, hinn 
franska Elvis. Þar kynntist hann 
líka Bítlunum.

Vildirðu alltaf vera rokkgítar-
leikari?

„Þegar ég var lítill strákur og 
sá Buddy Holly í sjónvarpinu var 
framtíðin ákveðin. Hann var eins 
og Kristur. Það hafði svo mikil 
áhrif á mig að sjá þennan undar-
lega mann með gleraugun spila á 
Fender. Hann bjó yfir einhverjum 
galdri. Mér hefur alltaf liðið vel 
með gítar hangandi á öxlinni og 
svo er það líka frábær leið til að ná 
í stelpur. Það má ekki gleyma því,“ 
segir Mick og hlær.

Mick sá Bítlana á sviði í fyrsta 
skipti árið 1964 og vingaðist við þá 
eftir tónleikana.

Hvernig var að sjá slíkar stór-
stjörnur?

„Ég var algerlega bergnuminn. 
Ég stóð við hliðina á sviðinu þar 
sem þeir spiluðu og tárin runnu 

niður kinnarnar. Ég réð ekki við 
mig þótt mér fyndist þetta kjána-
legt af mér. Að gráta á tónleikum. 
Að sjá þá spila öll þessi lög, þetta 
var ótrúleg reynsla fyrir ungan 
mann.“

Ekki alltaf sætar grúppíur
Stofnmeðlimir Foreigner komu 
flestir úr öðrum hljómsveitum 
og sjálfur hafði Mick náð örlítilli 
frægð með hljómsveitinni Spooky 
Tooth. Foreigner varð hins vegar 
gríðarlega vinsæl strax og fyrstu 
fimm plötur hljómsveitarinnar 
fóru á topp 5 í Bandaríkjunum.

Af hverju gerðist þetta?
„Nokkur eftirvænting var  eftir 

fyrstu plötunni okkar þar sem 
við vorum flestir búnir að vera í 
öðrum hljómsveitum. Það voru 
tvö nokkuð sterk lög þarna og ég 
vonaði að þau gæfu okkur smá 
fótfestu. Ég hafði sjálfur engar 
svakalegar væntingar og bjóst 
ekki endilega við því að þetta yrði 
hljómsveitin sem ég yrði í fram á 
gamalsaldur. En platan var góð og 
einhvern veginn small allt saman. 
Ég get ekki útskýrt þetta allt saman 
og sérstaklega ekki af hverju hún 
seldist svo vel.“

Hvernig tókust þið á við frægð-
ina?

„Ég hafði upplifað smá brjál-
æðistíma með Spooky Tooth og 
var aðeins viðbúnari en hinir.“

Var mikið partístand, 
 grúppíur og eiturlyfjaneysla?

„Já, þannig var tíðarandinn. 
En oft voru þetta nú ekkert 
mjög sætar stelpur. En svona 
var rokklífið: kynlíf, eiturlyf og 
rokk og ról. Ég tók þátt í því 
en ekki jafn mikið og margir 
aðrir. Ég hafði ágæta stjórn 
á þessu framan af en á viss-
um tíma þurfti ég að leita 
 hjálpar.“

Hélt að ferillinn væri búinn 
eftir taugaáfall
Mick segir það hafa verið mjög 
hvetjandi að komast á samn-
ing hjá Atlantic Records. „Við 
vorum fyrsta hljómsveitin hjá 
þeim sem seldi yfir milljón ein-
tök af plötu. Við seldum meira 
en Rolling Stones, Led Zeppelin, 
Genesis og Emerson, Lake & 
Palmer hjá þeim.“

Hvaða lagi ertu stolt-
astur af?

„Ég held ég verði að 
velja Feels Like the 
First Time. Það opn-

aði svo margar dyr fyrir  okkur. Ég 
hef enn mjög gaman af því að spila 
það. Þetta er glaðlegt lag og mark-
aði ákveðna stefnu fyrir okkur.“

Er einhver eftirsjá á ferlinum?
„Ég held að ég ætti ekki að leyfa 

mér neina eftirsjá. Á einhvern hátt 
leiddu örlögin mig eftir ákveðnum 
götum. Þegar ég var sautján ára, 
bjó í París og heimurinn opnaðist 
fyrir mér. Ef ég lít til baka þá myndi 
ég ekki breyta neinu. Ég er mjög 
þakklátur fyrir það sem ég hef náð 
að gera á ferli mínum.“

Fyrir fimm árum fór Mick í 
hjartaaðgerð sem átti eftir að hafa 
miklar afleiðingar. Hann fékk röng 
lyf eftir aðgerðina, gekk illa að 
jafna sig og fékk taugaáfall. „Þetta 
sendi mig á verulega vondan stað 

og það tók mig ár að jafna mig. 
Enginn getur skilið þetta fullkom-
lega án þess að hafa lent í þessu 
sjálfur. Ég molnaði algerlega  niður 
og leitaði sálfræðiaðstoðar. Ég 
þurfti að læra að hugsa jákvætt 
aftur.“

Hvernig hamlaði þetta þér?
„Ég hélt að ég gæti aldrei spil-

að tónlist aftur. Ekki keyrt bíl eða 
hjólað á reiðhjóli. Ég var hrædd-
ur við allt. Þetta var auðvitað mjög 
hamlandi og ég hélt að ferillinn 
væri búinn. En ég komst yfir þetta 
með stuðningi fjölskyldunnar og 
hljómsveitarinnar. Ég tel mig mjög 
heppinn mann.“ n

„Ég var hræddur við allt“
n Foreigner á Íslandi í vor n Fengu ekki sætustu grúppíurnar n Nýjar vinsældir

Foreigner „Svona 
var rokklífið: kynlíf, 
eiturlyf og rokk og 
ról.“

Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Mick Jones 
hélt nýverið upp á 73 ára afmælið sitt. Mick  
hefur verið í bransanum síðan hann var 17 
ára með ýmsum hljómsveitum en einnig sem 
sólólistamaður. Þekktastur er hann fyrir störf sín 
með rokkhljómsveitinni Foreigner en hljómsveitin 
heimsækir Ísland þann 18. maí næstkomandi. DV hafði 
samband við Mick sem er spenntur fyrir heimsókninni.

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

„Ég hélt að 
ég gæti 

aldrei spilað 
tónlist aftur. 
Ekki keyrt bíl eða 
hjólað á reiðhjóli.



Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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Láttu þér ekki vera kalt

Sími 555 3100    www.donna.is

hitarar og ofnar

Olíufylltir ofnar 7 og 9 
þilja 1500W og 2000 W

Keramik hitarar  
með hringdreifingu 
á hita
 

Hitablásarar 
í úrvali

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

nýtt og gott

The End of the F***ing World
Breskir grínþættir fullir af kolsvörtum 
húmor. Tveir unglingar, hann er siðblindingi 
og hún hatar leiðinlega lífið, fara að heiman 
í leit að betra lífi. Fyrsta þáttaröðin var 
frumsýnd í Bretlandi í haust við góðar undir-
tektir og mætir á Netflix í janúar.

Glacé (The Frozen Dead)
Franskir spennuþættir um rannsókn 
á hryllilegu morði í smábæ í Pýrenea-
fjöllum. Um er að ræða sex klukkutíma 
langa þætti byggða á bók. Þættirnir 
gerast í miklum kulda og henta því vel á 
köldum janúarkvöldum.

Friends
Loksins á Netflix. Vinina þarf vart að kynna. 
Eins og segir í tilkynningu frá Netflix þá 
getur þú horft á allar tíu þáttaraðirnar á 
tveimur vikum ef þú hættir í vinnunni og 
horfir á Vini í átta klukkutíma á dag.

American Vandal
Ádeiluheimildaþættir þar sem fylgst 
er með rannsókn á skemmdarverkum 
í bandarískum menntaskóla. Gert er 
óspart grín að sakamálaheimildaþáttum 
en að sama skapi nær myndin að draga 
áhorfendur inn í eltingarleikinn við 
skemmdarvarginn sem getur ekki hætt 
að krota getnaðarlimi á veggi skólans.

Somebody Feed Phil
Maðurinn að baki Everybody Loves 
Raymond, Phil Rosenthal, ferðast um víða 
veröld og eldar góðan mat ásamt vinum og 
vandamönnum. Hann fer meðal annars til 
Ísrael, Mexíkó og Víetnam í leit að góðum 
mat og bröndurum til að fylgja með.

„Á náttborðinu mínu er bókin The Sun and 
her Flowers eftir Rupi Kaur. Ég fékk hana í 
jólagjöf en hún er önnur bók Rupi. Fyrsta er 
Milk and Honey sem er mitt uppáhald. Þetta 
eru ljóðabækur. Bókin fær fjórar af fimm 
stjörnum.“

Bókin á náttborði 
Manuelu Óskar

- „Hún er ekki hrædd við að 
láta skoðanir sínar í ljós“

Hvað segir pabbi?
Hún hefur alltaf haft gaman af því að segja 
sögur, leika og haft frumkvæði af alls kyns 
bralli, alveg frá blautu barnsbeini,“ segir 
Garðar Garðarsson, faðir Sögu Garðars-
dóttur, leikkonu og handritshöfundar. Hann 
segir að Saga hafi verið svolítill prakkari í 
sér en þó alltaf einlæg. „Hún er ekki hrædd 
við að láta skoðanir sínar í ljós og er með 
mikla réttlætiskennd en setur það alltaf 
fram á skemmtilegan máta. Það er það sem 
er skemmtilegt við hana.“ Saga var einn af 
handritshöfundum áramótaskaupsins 2017 
og var áberandi í mörgum atriðum. Garðar 
segir skaupið vel lukkað að þessu sinni: 
„Mér fannst þetta alveg frábært skaup en 
maður veit alltaf að það eru tvær hliðar á 
þessu, það er alltaf hluti sem verður alltaf 
kolvitlaus en í þessu tilfelli voru óvenju 
margir sem nutu þess, manni heyrist það.“

Saga Garðarsdóttir

Gríma á framtíðina fyrir sér

K
vikmyndin Svanurinn var 
sýnd á hátíðarsýningu 
í Háskólabíói miðviku-
daginn 3. janúar. Söguna 

skrifaði rithöfundurinn Guð-
bergur Bergsson og er þetta fyrsta 
kvikmyndin sem gerð er eftir 
verki hans. Bókin hlaut Íslensku 

bókmenntaverðlaunin árið 1991. 
Svanurinn er einnig fyrsta mynd 
leikstjórans Ásu Helgu Hjörleifs-
dóttur í fullri lengd en hún nam 
kvikmyndagerð við Columbia-
háskóla í New York.

Send í sveit
Sagan segir af níu ára gamalli 
stúlku frá Grindavík, leikinni af 
Grímu Valsdóttur, sem er send 
í sveit norður í land til frænku 
sinnar og manns hennar sem 
eru bændur á litlu mjólkurbýli. 
Athygli vekur að stúlkan og aðrar 
persónur eru sjaldnast nefndar á 
nafn. Stúlkunni finnst sveitalífið 
framandi og gamaldags og henni 
líður illa þar til að byrja með. En 
bændahjónin, sem leikin eru af 
Ingvari E. Sigurðssyni og Kötlu 
Maríu Þorgeirsdóttur, eru góð-

hjörtuð og smám saman byrjar 
stúlkan að aðlagast.

Á bænum þarf stúlkan að 
vinna og kynnast harðneskjuleg-
um gangi lífsins í sveitinni. Líf 
og dauði hefur þar aðra merk-
ingu en á mölinni. En hún kynn-
ist líka tveimur persónum sem 
eru töluvert líflegri en bænda-
hjónin. Annars vegar vinnu-
manni sem reynir að vera rithöf-
undur og dóttur bændahjónanna 
sem kemur ólétt heim frá námi 
í Þýskalandi, leikin af Þorvaldi 
Davíð Kristjánssyni og Þuríði 
Blæ Jóhannsdóttur. Strax skynj-
ar maður spennuna milli þeirra 
tveggja og stúlkan reynir að 
blanda sér í það því hún er skotin 
í vinnumanninum.

Gríma frábær

Sumir myndu segja að Svanur-
inn væri „artí“ mynd, með nátt-
úruskotum og tónlist sem virðist 
handahófskennd er er sjálfsagt 
þrungin merkingu. Svanurinn 
sjálfur, eða álftin, birtist stúlkunni 
uppi á fjalli við lítið vatn og verða 
áhorfendur að túlka það á sinn 
hátt.

Svanurinn er að mestu leyti 
kvikmynduð í hinum íðilfagra 
Svarfaðardal í Eyjafirði sem er 
mikill kostur fyrir mynd sem legg-
ur svo mikið upp úr myndmálinu. 
Annar kostur er leikur myndar-
innar, þá sérstaklega hjá hinni nú 
þrettán ára Grímu. Það er mjög 
fágætt að sjá barn leika svo vel og 
hún á augljóslega framtíðina fyr-
ir sér. Hinir reyndu leikarar sem 
túlka bændahjónin gera það líka 
með stakri prýði. Persónur þeirra 
eru bældar og meðvirkar.

Yngra fólkið er töluvert 
flóknari persónur og vandamál-
ið er að þeirra fortíð er ekki út-
skýrð nægilega vel. Hvorki í upp-
hafi né í lokin. Það getur verið 
gott fyrir áhorfandann að þurfa 
að geta í eyður kvikmyndar en í 
þetta skipti er erfitt að ná tengsl-
um við þessar persónur og skilja 
ákvarðanir þeirra. Fleiri hálf-
kveðnar vísur eru í myndinni, til 
dæmis hvers vegna stúlkan var 
send í sveit. Í bókinni var það fyrir 
búðarþjófnað en hún var skrifuð 
á annarri öld. Börn eru almennt 
ekki send í sveit í dag, hvað þá í 
refsingarskyni.

Niðurstaða
Svanurinn er ekkert léttmeti. 
Þetta er nokkuð hægfara drama-
mynd sem reynir á áhorfand-
ann. Erfitt er að staðsetja hana í 
tíma og kannski skiptir það ekki 
máli, frekar en nöfn persón-
anna. Til að byrja með virðist 
sagan ekki mjög frumleg, það er 
að persóna er sett í ókunnar að-
stæður sem henni líst ekki á en 
sættist síðan við. En síðan tvinn-
ast óvæntir og óútskýrðir atburðir 
inn í. Hafa ber í huga að myndin 
er frumraun leikstjórans Ásu og 
fleiri nýgræðinga sem unnu að 
gerð  myndarinnar og tæknilega 
er hún tilkomu mikil. Við eigum 
eftir að sjá meira af Ásu, Grímu 
og félögum. n

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

Kvikmyndir

Svanurinn

Ævisaga, drama, íþróttir 
Aðalhlutverk: Gríma Valsdóttir, Þuríður 
Blær Jóhannsdóttir, Ingvar Eggert Sigurðs-
son, Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Þorvaldur 
Davíð Kristjansson
Leikstjóri: Ása Hjörleifsdóttir
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M
óðir jörð, þú sem ert á 
himnum: Takk elskuleg.

Þessi orð voruð 
skrifuð í  dagbókina 

mína á siglingu um Halong 
Bay í  Víetnam. Upplifunin var 
djúpstæð. Svæðið, sem hefur 
 stundum verið nefnt eitt af sjö 
undrum veraldar, er eyjaklasi 
sem inniheldur hátt í 2.000 litl
ar, háreistar og gróðursælar eyj
ar. Við fjölskyldan vorum stödd í 
mikilvægu ferðalagi með þrem
ur vinafjölskyldum okkar um 
Dúbaí, Kína, Víetnam og Balí 
síðastliðið sumar. Tilgangur 
ferðarinnar var að heimsækja 
upprunaborg ættleiddra dætra 
okkar frá Kína og anda að  okkur 
undrum og ævintýrum Asíu. 
Halong Bay er ekki bara stór
brotin náttúrusmíð sem verður 
ekki lýst með orðum, í Halong 
Bay er líka stórbrotið, agnar
smátt samfélag sem snerti okk
ur djúpt. „The Floating Village“.

Réttu hjálparhendur
Þegar við vorum á siglingu á Ha
long Bay sendi mamma mér mynd 
úr bátnum þar sem hún var að 
sigla út í Árneseyju í Trékyllisvík. 
Fjölskyldan mín, sem þar býr, var á 
leið í dúntekju. Með í för voru þrjár 
konur sem höfðu tekið skyndiá
kvörðun um að fara í „roadtrip“ 
eitthvert út á land sumarið áður. 
Ferð þeirra endaði norður í Árnes
hreppi á Ströndum, þar sem bíllinn 
þeirra bilaði. Þær skrifuðu greinar 
í Fréttatímann í kjölfarið af upp
lifun sinni af því hvernig heima
menn í þessu minnsta sveitarfélagi 
á landinu opnuðu verkfæratösk
urnar, heimili sín og faðminn á 
áreynslulausan hátt og réttu þeim 
hjálparhendur. Fleiri en eina og 
fleiri en tvær.

Fréttatímastelpurnar, eins og 
þær eru kallaðar í daglegu tali í 
Árneshreppi, hafa í kjölfarið kom
ið nokkrar ferðir norður og með
al annars hjálpað til við smala
mennsku og búskapinn svo 
eitthvað sé nefnt. Þær sjá menn
ingarleg verðmæti í þessu litla, 
einstaka samfélagi.  Upplifun þeirra 
af svæðinu og fólkinu sem þar býr 
snertir þær og síðastliðinn vet
ur fóru þær með börnin sín norð
ur í nokkurs konar „skólabúðir“ 
þar sem þau kynntust bæði öðrum 
börnum í sveitinni og því hvernig 
það er að búa á svona stað.

Sorgarsaga
Á sama tíma og við ferðuðu
mst um Asíu voru tvö mál
þing haldin í Árneshreppi um 
framtíðina og næstu skref. 
Stærsta baráttumál þessa ein
angraða samfélags áratugum 
saman hefur verið samgöngu
mál svo unnt sé að sækja 
grunnþjónustu á borð við 
heilbrigðisþjónustu og skapa 
búsetuvænt umhverfi. Það er 
ekki ætlunin að rekja þá sorgar
sögu hér en hávær þögn stjórn
valda og einbeitt aðgerðarleysi 
hefur verið áþreifanlegt. Skila
boðin eru skýr: Íslensk stjórnvöld, 
sama hvar í flokki, hafa ekki áhuga 
á að viðhalda svona samfélagi.

Fólkið flutt burt
Mér gat ekki annað en verið hugs
að sterkt heim þar sem við sigld
um hljóðlát um „The Floating 
Village“ í Halong Bay. Myndin af 
Fréttatímastelpunum í bátnum 
með mömmu var ákveðin endur
speglun af okkur vinkonunum 
hér í Víetnam, þar sem við sát
um í bambusbát og sigldum fram 
hjá fljótandi heimilum og fengum 
innsýn í líf heimamanna. Í þorp
inu búa um 500 íbúar. Hér er skóli 
fyrir börn 6–12 ára en eftir það fara 
börnin öllu jafna til ættingja í Ha
long Bay City. Hér lifir fólk meðal 
annars af náttúrunni, viðskiptum 
við ferðaþjónustuaðila, sem sigla 

um Halong Bay, auk þess sem 
 íbúar fljótaþorpsins selja sjávar
afurðir upp á meginlandið.

Hér er það ekki aðgerðarleysi 
stjórnvalda sem er ógn við menn
ingarlega dýrmætt samfélag, hér 
eru það beinar aðgerðir sem hafa 
valdið verulegri fólksfækkun að 
sögn leiðsögumanns okkar. Hann 
segir okkur að frá árinu 2012 hafa 
hátt í þrjú þúsund manns verið 
fluttir úr fljótandi þorpum á Ha
long Bay til Halong Bay City þar 
sem þeim var hjálpað að finna 
húsnæði og skóla fyrir börn
in. Stjórnvöld vildu ekki að fólk
ið mengaði flóann, var ein skýr
ingin. Leiðsögumaður okkar, sem 
bjó sem barn í fljótaþorpi, segir að 
stjórnvöld hafi ekki gert sér grein 
fyrir að ruslið í Halong Bay bær
ist með rekanum, bæði frá Halong 
Bay City og frá úthafinu. Stranda
menn þekkja það vel að hreinsa 
fjörurnar sem fyllast af rusli. 
Ruslið er ekki frá heimamönnum 
komið þar frekar en hér.

„Hér kann fólk að lifa 
í náttúrunni“. Það var 
greinilegt hvað þessi um
ræða snerti leiðsögu
mann okkar djúpt. Hann 
sagði okkur að fólkið sem 
var flutt til Halong Bay 
City þrífist ekki þar. Sú 
mikla og dýrmæta þekk
ing og reynsla sem það 
býr að, eftir að hafa lifað 
með náttúruöflunum í 
Halong Bay, nýtist ekki á 

sama hátt í daglegu stórborgarlífi. 
Unga fólkið sækir í að koma aftur 
heim til að geta unnið í fljótaþorp
unum meðan gamla fólkið gætir 
barna á skólaaldri í borginni. Átt
hagarnir, ræturnar í náttúrunni, 
toga fast í: ,,Yes! They live happily 
here!“ hann ljómaði og lagði 
sterka áherslu á orð sín. „They are 
not happy in the city!“

Stöðugt að næra hið stóra
Svarið staðfesti upplifun mína. 
Hér eru húsin smá, íburður
inn enginn, undirlendið ekkert. 
„Hér vakir guð hins smáa,“ eins 
og Elín Agla Briem, íbúi í Árnes
hreppi, orðar það svo fallega. Feg
urð einfaldleikans í djúpstæðum 
tengslum við náttúruna smýgur 
langt inn í mig. Við segjum fátt í 
 bátnum. Kyrrðin er eins og feg
ursta tónlist. Í kringum okkur sigla 
dætur okkar á kajökum með feðr
um sínum. Að sjá þau róa fram
hjá fljótandi húsunum  gerir upp
lifunina raunverulega. Við erum 

ein hér með heimamönnum sem 
eru ekki úti á sjó að vinna. Við 
 sjáum börn. Einhverjar konur. Og 
marga sofandi karlmenn. Það vek
ur undrun okkar. „Karlarnir vinna 
erfiðisvinnu við veiðar,“ sagði leið
sögumaðurinn okkur þegar við 
spurðum hann. Á þessum tíma 
dags virtust þeir vera að hvíla sig 
meðan konurnar sigldu bambus
bátum út um allan flóa með 
ferðamenn í skoðunarferðum og 
varning til sölu.

Hvað getur maður sagt? Þorp
unum á flóanum og íbúum þeirra 
hefur stórfækkað. Við erum stöð
ugt að næra hið stóra, risakeðjurn
ar, fyrirtækjasamsteypurnar, á 
kostnað hins smáa. Einstaka. 
Fagra. Við erum að markaðsvæða 
líf okkar í leit að hamingjunni, 
meðan hamingjan er bara hér. Og 
nú. Í hinu smáa. Hinu smáa, sem 
er svo stórt. Og vonandi, vonandi 
vöknum við til vitundar um það 
fyrr en síðar. Meðan dýrmæt sam
félög, eins og Árneshreppur og 
fljótaþorpin sem eftir lifa í Halong 
Bay, eru ennþá til. n

Ingibjörg Valgeirsdóttir

Í Trékyllisvík 
og Halong Bay

Ingibjörg Valgeirsdóttir skrifar um djúpstæða 
upplifun af ferðalagi til Halong Bay í Víetnam

„Við erum stöðugt 
að næra hið 

stóra, risakeðjurnar, 
fyrirtækjasamsteypurnar, 
á kostnað hins smáa.

Á ferðalagi Ingibjörg Valgeirsdóttir, Hrafnhildur 
Kría Jónasdóttir og Jónas Gylfason.  Mynd ÚR eInkaSaFnI



Led húsnúmer
Jólagjöf hússins · sérsmíðum númer á öll hús 

· sendu okkur mynd þegar þú ert búinn að setja þitt húsnúmer upp

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar. 

Einnig hægt að hringa í sími 789 3010

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
· Sendu okkur mynd þegar þú ert búinn að setja þitt húsnúmer 

upp og við setjum það á facebooksíðuna okkar

 B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007

2018 árgerðir Hobby 
húsbílar og hjólhýsi

Mitsubishi Outlander PHEV  
2.0 Plug-In Hybrit 4x4 
Til afhendingar í febrúar 2018.

IntEnsE Plús

 Verð 4.400.000 kr. (Með dráttarkúlu og aukasett af nagla- 
dekkjum með 17 tommu álfelgum að verðmæti kr. 300.000 kr.)

Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust  
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App  
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir  
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

nýtt Hobby 560Ul 2018  
árgerð til afgreiðslu strax
Með eftirtöldum aukabúnaði
1- Rúmbreyting í eitt stórt
2- Gólfhiti Rafmagns
3- Sjónvarpsfesting á lið
4- Rafgeymakerfi
5- Stærri dekk og burðargeta 2000kg
6- Sólarsella 150Watta 

Verð 4.300.000

Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir 
húsbílar frá 7.900.000 kr.



70 fólk Helgarblað  5. janúar 2018

Lítt þekkt 
ættar-
tengsl

hin hLiðin

Sigmundur Davíð mest kynæsandi teiknimyndapersónan
Rithöfundurinn Stefán Máni hefur í gegnum tíðina 
skrifað bækur um dekkri og skuggalegri hliðar samfé-
lagsins. Fyrir þessi jól gaf hann út bókina Skuggarnir 
sem er í svipuðum stíl og hlaut góða dóma. Við fengum 
Stefán Mána til að sýna lesendum DV á sér sína eigin 
skuggahlið og svara nokkrum furðulegum spurningum.

Ef þú þyrftir að breyta, hvað mynd-
irðu vilja heita annað en Stefán 
Máni eða vera annað en rithöfund-
ur? Sirius Black – Galdramaður.

Hverjum líkist þú mest? Clint Eastwood.

Hvað halda margir um þig sem 
er alls ekki satt? Að ég reyki. Og sé 
alvarlegur.

Í hverju finnst þér þú vera betri en 
aðrir? Að keyra bíl, ekki spurning. En bara 
áfram. Skil ekki afturábak.

Hvað viltu að standi skrifað á leg-
steininum þínum? Hann kom, sá og fór.

Hvernig myndirðu lýsa litnum gulur 
fyrir blindum manni? Tilfinningin þegar 
þú heyrir röddina í manneskjunni sem þú 
ert skotin í.

Hvaða bók vildir þú hafa skrifað? 
Biblíuna.

Ef þú þyrftir að dansa til að bjarga 
lífinu, undir hvaða lagi myndirðu vilja 
dansa? Scars of the crucifix með Deicide.

Hvað ætti ævisagan þín að heita? Til 
Helvítis og til baka til að baka. (Ef Jói Fel leyfir …)

Hvað er það furðulegasta sem þú 
hefur keypt? Ofskynjunartyggjó.

Hvaða ósið hefur þér reynst erfiðast 
að láta af? Að stela og ljúga og þannig.

Um hvað geta allir í heiminum verið 
sammála? Að þjóðarhugtakið sé hugvilla 
og að friður sé góð hugmynd.

Ef þú mættir bæta við ellefta boð-
orðinu, hvernig hljómaði það? Þú 
skalt eigi vera leiðinlegur á netinu.

Hvaða áhugamál myndirðu ekki 
sætta þig við að maki þinn stund-
aði? Stjórnmál.

Hvað er það merkilegasta sem 
hefur gerst í heiminum á þínum 
líftíma? Freddie Mercury.

Hvaða frægu persónu leistu upp til 
en sérð eftir því í dag? Fred Flintstone.

Hver er mest kynæsandi teikni-
myndapersónan? Sigmundur Davíð.

Hvaða tveir hlutir eru hræðilegir sitt í 
hvoru lagi en frábærir saman? VG og XD.

Hver er lélegasti fimmaur sem 
þú hefur heyrt? Veistu í hvernig bók 
Gestapómenn skrifa? Gestapók.

Hvað er löglegt í dag en verður það 
líklega ekki eftir 25 ár? Áfengi.

Hvaða kvikmynd þætti þér helst við 
hæfi að breyta í söngleik? Svartur á leik.

Hvað verður orðið hallærislegt eftir 
5 ár? Snjallsímar.

Hvað ættu allir að prófa að minnsta 
kosti einu sinni í lífinu? Að finna ástina.

Ef þú myndir borða sjálfan þig, 
hvort myndirðu hverfa eða tvöfald-
ast? Kúgast aðallega.

Ef þú værir ritstjóri dagblaðs 
og sama daginn myndi Lagar-
fljótsormurinn finnast, Davíð 

Oddsson kæmi út úr skápnum og 
Donald Trump verða myrtur. Hver 
yrði stærsta fyrirsögnin í blaðinu 
þínu daginn eftir? „Loksins, loksins.“

Ef þú kæmir einn daginn heim úr 
vinnunni og þar væri enginn nema 
Geir Ólafsson í sturtu, myndirðu 
hringja í lögregluna? Nei, ég myndi 
rassskella hann.

Hver er tilgangurinn með þessu 
jarðlífi? Enginn.

Stefán Máni Telur að 
goðsögnin Freddie Mercury 
sé það merkilegasta sem 
hafi gerst á hans æviskeiði. 
MynD SiGTryGGUr Ari

Magnús Ólafur Garðarsson Lögreglan 
rannsakar meint stórfelld auðgunarbrot 
og skjalafals forstjórans fyrrverandi. 
Magnús Ólafur Garðarsson Lögreglan 
rannsakar meint stórfelld auðgunarbrot 
og skjalafals forstjórans fyrrverandi.

Fallni forstjórinn 
og fornleifa-
fræðingurinn

Á
rið hefur verið viðburða-
ríkt hjá systkinunum Magn-
úsi Ólafi Garðarssyni og Völu 
Garðarsdóttur.

Magnús  Ólafur 
hefur staðið í 
ströngu í tengsl-
um við fall um-
deildasta fyrirtæk-
is landsins, United 
Silicon, sem og 
meintan vítaverð-
an akstur á Tesla-
glæsibifreið sinni. 
Magnús Ólafur er 
grunaður um stór-
fellt auðgunarbrot 
og skjalafals á með-
an hann starfaði 
fyrir United Silicon 
og stendur rann-
sókn málsins yfir.

Vala hefur undanfarin miss-
eri stýrt fornleifauppgreftri á Land-
símareitnum. Þar er ráðgert að 
byggja upp glæsilegt hótel en þær 
fyrirætlanir hafa fallið í grýttan jarð-
veg hjá hópi sem kallar sig Varð-
menn Víkurgarðsins.

Um mikið tilfinningamál er að 
ræða og hefur Vala tekist hart á við 
talsmenn Varðmanna. Á dögun-
um steig hún fram og sakaði ónafn-
greinda menn innan hópsins um að 
hafa kallað hana „unga sæta forn-
minjafræðinginn“ og klipið hana 
svo í rassinn. Ekki eru öll kurl komin 
til grafar í málinu.

Vala 
Garðars-
dóttir 
Fornleifa-
fræðingurinn 
hefur staðið 
í ströngu 
varðandi 
uppbyggingu 
á Land-
símareitnum

S
ambýli manna og dýra er 
oft náið og er Lækurinn í 
Hafnarfirði gott dæmi um 
það. Fyrir nokkrum árum 

sendi Guðmundur Fylkisson, lög-
reglumaður og íbúi í Hafnarfirði, 
bréf til bæjaryfirvalda um hvort 
hann mætti taka að sér að varp-
staðina og reyna að minnka af-
föll unga á Læknum. Beiðnin var 
samþykkt og „Project Henrý“ varð 

að veruleika.
„Þetta 

byrjaði 
þannig að 
fyrir mörg-
um árum 

þá las 

ég frétt um Henrý Bærings-
son sem býr á Ísafirði, hann 
sótti um að taka í fóstur 
óræktaða spildu gegnt heim-
ili hans. Hann sá um spilduna 
á eigin kostnað og í eigin tíma, 
setti þar upp þökur og spildur,“ 
 segir  Guðmundur. „Af því ég er 
nú Strandamaður og ólst upp við 
æðarfuglinn og að sinna honum, 
á líka fjögur börn og búinn að búa 
í Hafnarfirði síðan 1998, þá fannst 
mér svolítið afskiptaleysi þarna 
gagnvart fuglunum við Lækinn. 
Því ég sendi bréf til bæjarins og 
bað um leyfi til að hlúa að fuglun-
um þar á eigin kostnað.“

Líkt og á Ísafirði var leyfið veitt 
og Guðmundur hóf að skoða hvað 
var hægt að gera til að koma fleiri 
ungum á legg. „Það var eitt og 
annað í umhverfinu sem þurfti að 
laga, það kom fullt af ungum en 
þeir voru étnir mjög hratt og fáir 
sem komust á legg. Bæði mávur-
inn og lækurinn sjálfur eru ung-
um hættulegir. Lækurinn liggur í 
hæðum og ef einn ungi fer niður 
þá kemst hann ekki aftur til baka, 
svo koma bara allir ungarnir á eft-
ir honum. Við Strandgötuna er 
síðan ræsi og rör og þar drukkna 
þeir.“

Farið var í nokkrar aðgerðir. 
Bærinn útbjó tröppur fyrir ung-
ana til að komast til baka upp 
lækinn, við ræsið í Strandgötu 
er sett fínna net yfir ræsið þegar 
ungar koma í byrjun júní og byrj-
un júlí. „Við erum að koma 15–
20 ungum á legg á hverju sumri,“ 
segir Guðmundur sem telur að 
árin séu orðin sex eða sjö síðan 
verkefnið byrjaði.

Allir eru velkomnir að vera með
Hann sinnir Læknum þegar hann 

hefur tíma, hann biður aðra ekki 
um aðstoð, en allir eru velkomn-
ir að hjálpa til. „Ég á þetta ekki, 
þótt ég hafi ýtt verkefninu úr vör 
og stundum hef ég mikinn tíma til 
að sinna því og stundum  lítinn,“ 
 segir Guðmundur. Hópur af fólki 
hefur hjálpað Guðmundi með 
ýmsum hætti, til dæmis séð um 
gjafir til fuglanna.

„Ég vildi bara að það væri 
skýrt á milli mín og bæjarins að 
ég hefði eitthvað um Lækinn að 
segja og mætti gera svona minni 
háttar hluti. Ég prófaði til dæm-
is að setja upp veifur, en endurn-
ar eru ekkert hrifnar af því. Á 
tímabili var ég með 3g-myndavél 
og var að fylgjast með.“

Stefnir á að setja upp  
upplýsingaskilti
Árið 2017 fékk verkefnið 60 þús-
und króna styrk frá Dýraverndar-
sambandinu. „Þá var ég að spá 
í að gera ungastiga við Austur-
götuna, en þar eru tvær stíflur og 
þar eiga ungar enga möguleika á 
að komast til baka, en það virð-
ist sem að eftir að tröppurnar 
voru settar upp aðeins ofar þá séu 
þeir ekkert að fara niður. Þannig 
að nú er ég að skoða að setja upp 
upplýsingaskilti með myndum 
og hvaða fugla megi sjá við Læk-
inn. Þarna eru að koma stokkand-
ar-, álftar- og gæsarungar, ég hef 
ekki séð aðra unga. Ég er enginn 
fuglafræðingur og þarf að fletta 
tegundunum upp, en til dæm-
is þar síðasta vetur voru þarna 

nokkur pör af rauðhöfðaöndum, 
sem lentu í einhverjum hremm-
ingum og enduðu hjá okkur við 
Lækinn yfir veturinn. Gulönd er 
sjaldgæf, en par hefur verið í tvo 
vetur hjá okkur. Toppönd hefur 
komið og skarfurinn, sem er yfir-
leitt við sjó.“

Mannlífið við Lækinn er  mikið, 
þar eru góðar gönguleiðir og 
bekkir, og er hann vel sóttur af 
íbúum við Lækinn og öðrum. „Við 
Lækinn erum við með Sólvang 
hjúkrunarheimili, margir eldri 
borgarar búa í nágrenninu og 
þeir gefa sig á tal við mann og láta 
mann vita ef eitthvað er að. Hér er 
leikskóli og grunnskóli auk gamla 
Lækjarskólans, Lækur athvarf 
 fyrir geðfatlaða, hinum megin við 
götuna er dýrabúð og dýralækn-
ir og fólk kemur þangað ef það 
verður vart við veika eða slasaða 
fugla,“ segir Guðmundur. Ljóst er 
því að sambýli dýra og manna er 
mikið við Lækinn.

Guðmundur hefur verið lengi 
í félagsstörfum, en hann  byrjaði 
sautján ára gamall í slökkvi-
liðinu á Ísafirði. Hann hefur kom-
ið víða við í félagsstörfum, en í 
dag, auk þess að sinna Lækn-
um, situr hann í stjórn Dýra-
verndunarfélags Hafnarfjarðar, í 
stjórn Hollvinasamtaka Sólvangs 
og Öldrunarráði Hafnarfjarðar. 
„Ég kalla þetta alltaf samfélags-
þjónustu, maður er bara að reyna 
að bæta samfélagið í kringum sig 
með litlum atriðum.“ n

Hætturnar og ungarnir Hætturnar eru 
víða í umhverfi unganna.

„Ég er bara að reyna að bæta 
samfélagið í kringum mig“
Guðmundur hugsar um fuglana við Lækinn

Dóttirin og fuglalífið Katrín Tekla 
að sinna fuglunum. MynDir SiGTryGGUr Ari

Traust 
manna og 
dýra Katrín 
Tekla, dóttir 
Guðmundar gef-
ur brauð, fuglinn 
treystir henni 
fullkomlega.

Guðmundur Fylkisson Gefur 
af sér bæði í leik og starfi. 

ragna Gestsdóttir 
ragna@dv.is



522 4600
www.krokur.net

Krókur hf. er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða þjónusta 
í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum
• 24 stunda þjónustu allt árið um kring
• björgunarþjónustu og aðstoð ef bílar bila eða flytja þarf þá á verkstæði

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið
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Auðvelt að versla á byko.is

-30% AF HARÐPARKETI  -30% AF FLÍSUM -30% AF HÁÞRÝSTI-DÆLUM  
-30% AF EINHELL RAFMAGNSVERKFÆRUM -40% AF HOUSE OF YARN 
GARNI -40% AF PLASTBOXUM -30% AF POTTUM OG PÖNNUM -30% AF 

BARNABÍLSTÓLUM -40% AF GLÖSUM, BOLLUM OG KÖNNUM -30% AF HUNDA- 
OG KATTAMAT  -30% AF MYNDARÖMMUM -40% AF SPILUM OG LEIKFÖNGUM 

-40% AF KLUKKUM -40% AF JÓLAVÖRU -30% AF LJÓSUM - 30% AF LOFTAÞILJUM 
-30% AF MOTTUM OG DREGLUM -40% AF BAÐFYLGIHLUTUM  

-30% AF BÍLAHREINSIVÖRUM -30% AF ÖRYGGISSKÓM -30% AF ÁLTRÖPPUM OG 
STIGUM -30% AF CAT VINNUSOKKUM -30% AF JÁRNHILLUM -30% AF TRANEMO 

VINNUFÖTUM -40% AF KAFFI- OG MATARSTELLUM

VALDAR VÖRUR Á ENN BETRI AFSLÆTTI!

Komdu og gerðu góð kaup!

BÚMM!
KABÚMM!
KA

VÁ!VÁ!Ég er villtur!

Vinstri sinnaður 
tengdasonur
n Sitt sýndist hverjum um 
áramótaskaup Ríkisútvarps-
ins, eins og endranær. Leik-
stjóri þess, og einn af handrits-
höfundum, var Arnór Pálmi 
Arnarson sem getið hefur sér 
gott orð fyrir sjónvarpsþættina 
Ligeglad. Arnór Pálmi fagnaði 
frumsýningu skaupsins í sal 
við Fiskislóð ásamt vinum og 
vandamönnum. Einn gestur í 
gleðinni var Margrét Bjarna-
dóttir, dóttir fjármálaráðherra 
landsins. Margrét og Arnór 
Pálmi fóru að rugla saman reyt-
um á síðasta ári og blómstra 
víst saman. Bjarni er eflaust 
hugsi yfir ráðahagn-
um því pólitískar 
skoðanir Arn-
órs Pálma halla til 
vinstri. Þá herma 
heimildir DV að 
hann hafi veitt Píröt-
um atkvæði sitt 
sem er auðvit-
að dauðasynd 
hjá Engeying-
um.

Hryllingur í  
bústað Sigurðar
n Einn þáttur í nýjustu þátta-
röð Black Mirror sem  sýndir 
eru á Netflix gerist allur á Ís-
landi, líkt og hefur komið fram. 
Þáttunum mætti lýsa sem 
dystópískum framtíðarhryll-
ingi og er ljóst af þættinum 
sem gerist á Íslandi að framtíð 
landsins er ekki björt, allir tala 
ensku og Ráðhúsið er orðið 
hótel. 
Athygli vekur að morðkvendið 
sem þátturinn fjallar um virðist 
búa í sumarbústaði  Sigurðar 
Einarssonar, fyrrverandi 
stjórnarformanns Kaupþings. 
Húsið, Veiðilækur, er 
eitt dýrasta sumar- 
hús landsins en 
markaðsvirði 
þess er á milli 400 
og 500 milljónir. 

Bræður berjast á flugeldamarkaði
S

einustu dagar ársins í flug-
eldasölu fara senn í hönd. 
Salan hefur á flestum stöð-
um gengið vel, sérstaklega 

hjá björgunarsveitunum landsins. 
Eins og áður hefur verið hávær 
umræða um aðkomu einkaaðila 
að flugeldamarkaðinum og er það 
vilji margra að björgunarsveitirnar 
fái hreinlega einkarétt á sölu flug-
elda.

Erfitt er að henda reiður á 
fjölda þeirra einkaaðila sem selja 
flugelda en þeir eru þó  allnokkrir, 
meðal annars Púðurkerlingin, 

Stjörnuljós flugeldar og Net 
flugeldar. Svo skemmtilega vill 
til að bræður reka hvor sína 
flugeldasöluna og eru því í 
samkeppni á þessum umdeilda 
markaði.

Það eru þeir Einar S.  Ólafsson, 
sem rekur Alvöru flugelda, og 
 Rúnar Ólafsson, sem rekur 
Stóra flugeldamarkaðinn við 
Smiðshöfða. Einar virðist talsvert 
umsvifameiri en hann er með 
tvo sölustaði í Kópavogi sem og 
sölustað á Akureyri. Þeir bræður 
ráku flugeldasöluna saman fyrsta 

árið en síðan skildi leiðir. Einar vildi 
ganga sinn veg en Rúnar annan veg.

DV hafði samband við þá 
bræður til þess að ræða við þá um 
hvort að rígur væri milli þeirra 
út af samkeppninni. Óhætt er að 
segja að blaðamaður hafi fengið 
óblíðar móttökur. Fyrst var hringt 
í Einar og sagði hann orðrétt: 
„Finnst þér þetta upphefjandi fyrir 
þig sem persónu?“ og þvertók fyrir 
að rígur væri til staðar.

Því næst hringdi blaðamaður í 
Rúnar og þar tók ekki betra við „Þú 
og þinn sorpmiðill eruð að reyna 

að búa til einhverja þvælu. Hættu 
að búa til þvælu,“ sagði Rúnar 
þegar blaðamaður hafði samband 

og kvaðst ekki vilja tjá sig um málið. 
DV óskar þeim bræðrum alls hins 
besta á lokaspretti vertíðarinnar. n

Einar Ólafsson Rekur 
Alvöru flugelda og er 
umsvifamikill á markaði.
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