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Íslensku 
Playboy-
stúlkurnar

„Tilteknir læknar 
sem ávísa mjög 
mikið“

„Ógleymanleg  
upplifun

MAGNÚS SÁ FLJÚGANDI 
FURÐUHLUT YFIR 
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Svandís um geðheil-
brigðisvandann: 

„HVAÐA RUGL ER ÉG 
EIGINLEGA KOMINN ÚT Í?“

„BÁTINN RAK Í AÐRA 
ÁTTINA OG PABBA Í HINA“

Syndir kirkjunnar:

Elín lenti í hræðilegu sjóslysi – faðir hennar fórst: 

n Bjargaði síðar barni frá drukknun

SÉRA ÞÓRI HAMPAÐ ÞRÁTT 
FYRIR AÐ HAFA VIÐURKENNT 
KYNFERÐISBROT GEGN BARNI

Lyfseðilsskyld lyf 
kostuðu Valdimar lífið
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G
rettissundið hefur í gegn
um tíðina þótt  gríðarmikið 
afrek. Það er nefnt eft
ir Gretti Ásmundarsyni, 

sem kallaður var Grettir sterki, 
 eftir að hann synti frá Drangey að 
Reykjanesi á Reykjaströnd í ár
daga Íslandsbyggðar. Sundið er 
um 7,1 kílómetra langt og sam
kvæmt opin berum skrám hafa sjö 
einstaklingar þreytt þessa miklu 
þrekraun og lokið sundinu.

Hin skoskættaða Sara Jóna Em
ily Caird er fyrsta og eina konan 
til þess að synda Grettissundið og 
stefnir að því að endurtaka leik
inn á næstunni. Sara er búsett á 
Innstalandi í Skagafirði og gengst 
við því að vera sundgarpur. Þann 
15. ágúst árið 2009 tókst hún fyrst á 
við þá miklu raun að leggja í sund
ið fræga.

„Þetta kom þannig til að ég 
spurði sjálfa mig hvað mér þætti 
leiðinlegt,“ segir Sara. „Þá komst 
ég að þeirri niðurstöðu að hvers
dagsleikinn þykir mér langleiðin
legastur. Drifkraftur minn með 
þetta sund var að gera eitthvað 
óvenjulegt. Engin kona hafði ver
ið nógu klikkuð til þess að prófa 
þetta sund. Ég vildi kanna hversu 
sterk ég væri og gera eitthvað sem 
ég væri stolt af.“

Sara kláraði sundið á rúmum 
þremur klukkustundum og synti 
einungis í bikiníi í gríðarlegu roki 
að hennar sögn. Hún fann fyrir ör

lítilli óttatilfinningu þegar hún sá 
hvernig viðraði en hét því, þegar 
hún mætti á upphafsstaðinn, að 
sama hvað gerðist þá myndi hún 
ekki láta það stöðva sig. „Það kom 
ekki til greina að hætta við og ég 
hugsaði: „ég ætla að synda þetta 
eða deyja á leiðinni“,“ segir Sara. 
„Ég er svo mikil áhugamanneskja 
um íslenskar þjóðhetjur og ég leit 
á það sem mikinn heiður að geta 
klárað sömu leið og Grettir sterki.“

Tæplega ári síðar – þann 14. ágúst 
2010 – ákvað Sara að taka  áskorunina 
 skrefinu lengra og 
synti Drangeyjar
sundið. Hið síð
arnefnda er að
eins styttra, um 
tæplega 6,6 
kílómetrar og 
þar er lagt af 
stað frá fjör
unni sunnan 
megin við 
Drangey. 
Sara kláraði 
Drangeyj
arsundið 
á tveimur 
klukkustund
um og fjörtíu 
og fimm mínútum.

Sara telur þó að  Grettissundið 
hafi verið töluvert auðveldara 
þrátt fyrir lengri vegalengd. Ís
kaldur sjórinn truflaði hana lítið 
og spilaði hún tónlist í höfðinu alla 
ferðina. „Þetta var miklu léttara en 
ég gerði ráð fyrir. Beint eftir sundið 

tókst mér meira að segja að skella 
mér á ball með Bubba Morthens 
og vakti alla nóttina í kjöl
farið á því,“ segir hún 
hress og bætir við að 
Drangeyjarsundið 
hafi verið „miklu, 
miklu erfiðara.“

Þá synti hún 
ekki í beinni línu 
og hafði það  mikil 
áhrif að hún synti 
seint að kvöldi til. 
„Ég endaði á því að 

fara miklu lengri vegalengd en 
ég hefði átt að gera. Það er ekkert 
grín að synda svona vegalengd. 
Fingurnir voru næstum því frosn
ir af og síðasti kílómetrinn gekk al
veg frá mér.“

Aðspurð um aðra tilraun til 
þess að takast á við Grettissund 
segir Sara að það hafi blundað 
í henni í svolítinn tíma, eins og 
óklárað verk sem kallar til henn
ar. Hins vegar hafi erfiðið við 
Draneygjarsundið hindrað hana 
í að láta af því verða, en nú sé 
það komið á hreint. „Með því að 

synda þetta einu sinni í við
bót finnst mér eins og ég sé 
að semja frið við eyjuna, sem 
mér tekst vonandi að gera,“ 
segir hún. „Með Drangeyjar
sundinu væri þetta þá í 
rauninni þriðja þrekvirkið og 

mér finnst þrír gífurlega flott 
tala.“ n

Á þessum degi,  
24. ágúst

79 – Vesúvíus gýs með þeim afleiðing-
um að borgirnar Pompei, Herculaneum 
og Stabiae grafast í ösku. Margir fræði-
menn hafa þó borið brigður á dagsetn-
inguna og telja 24. október líklegri.

1456 – Prentun Biblíu Gutenbergs 
lýkur.

1875 – Englendingurinn Matthew 
Webb kafteinn syndir fyrstur manna yfir 
Ermarsundið. Hann lagði upp frá Dover 
og tók land í Calais.

1932 – Bandaríkjamaðurinn Amaelía 
Earhart flýgur fyrst manna þvert yfir 
Bandaríkin án þess að millilenda, frá Los 
Angeles til Newark í New Jersey.

1981 – 
Mark David 
Chapman 
fær 20 ára til 
lífstíðar dóm 
fyrir morðið á 
John Lennon.

1991 – 
Úkraína lýsir 
yfir sjálfstæði 
gagnvart Sov-
étríkjunum.

Síðustu orðin
„Elskið hvert annað.“

– George Harrison (1943–2001)

„Ég ætla 
að synda 

þetta eða deyja á 
leiðinni

Fyrst kvenna til þess að synda Grettissundið:

Syndir öðru sinni til að 
semja frið við eyna
Ruddi veginn og skellti sér svo á Bubbatónleika

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

Arnór snýr aftur í Seðlabankann

A
rnór Sighvatsson, sem á 
dögunum lét af starfi að
stoðarseðlabankastjóra 
lögum samkvæmt,  hefur 

ekki sagt alveg skilið við bankann. 
Hann mun koma tímabundið aft
ur til starfa í haust til þess að ljúka 
ýmsum verkefnum. „Það var um 
það rætt þegar Arnór lét af emb
ætti í sumar að það þyrfti að fá 
hann í viss verkefni síðar. Nú er 
um það samkomulag að hann taki 
að sér tiltekin skýrsluskrif  sem 
hann byrjar væntanlega á í haust 
og að vinnan við þau geti staðið 
yfir fram á árið 2019,“ segir Stefán 

Jóhann Stefánsson, upplýsinga
fulltrúi Seðlabanka Íslands, í skrif
legu svari til blaðsins.

Fáir þekkja starfsemi Seðla
banka Íslands betur Arnór Sig
hvatsson. Þegar hann kvaddi 
bankann fyrr á árinu hafði hann 
unnið þar samfleytt í 28 ár. Hann 
hóf þar störf árið 1990 eftir að hafa 
lokið doktorsprófi í hagfræði frá 
Northern Illinois University sama 
ár. Arnór tók við stöðu aðalhag
fræðings og framkvæmdastjóra 
hagfræðisviðs bankans árið 2004 
og var settur aðstoðarseðla
bankastjóri í febrúar 2009. Fyrst 
til bráðabirgða en síðan var hann 
formlega skipaður í embættið til 
fjögurra ára í júlí sama ár.

Arnór var endurskipaður að
stoðarseðlabankastjóri til fimm 
ára í apríl 2013. Lögum sam
kvæmt getur hver einstak
lingur aðeins verið skip
aður tvisvar í embættið og 
því lauk Arnór störfum í 
lok júní.

Staðan var auglýst fyrr 
á árinu og að lokum skipaði 
Katrín Jakobsdóttir forsætis
ráðherra Rannveigu 
Sigurðar
dóttur sem 
aðstoðar
seðla

bankastjóra. Rannveig hefur frá 
árinu 2009 starfað 

sem aðstoðarfram
kvæmdastjóri hag
fræði og pen
ingastefnusviðs 
Seðlabanka Ís
lands og verið 
ritari peninga

stefnunefndar, 
ásamt því að vera 

staðgengill aðal
hagfræðings 

bank
ans. n

Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is
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Það er 
staðreynd að…

Það er ómögulegt að hrjóta og dreyma 
á sama tíma.

Kvenkyns kengúrur eru með þrjú leg.

Marilyn Monroe var með hærri greindar
vísitölu en Albert Einstein. Hennar var 
163 en hans var 160.

Margir Rómverjar hreinsuðu tennur 
sínar með þvagi, enda svínvirkar það 
vegna ammóníaksins – þó að ekki sé 
mælt með aðferðinni.

Í gegnum árin hafa flestir Prúðuleik
ararnir verið örvhentir, sökum þess 
að brúðumeistararnir hafa flestir 
verið rétthentir.

Hver er 
hann
n Hann er fæddur 27. 
ágúst árið 1962.

n Hann er þekktastur 
fyrir skrif sín en hefur 
jafnframt tekið þátt 
í ýmsum tónlistarviðburðum og 
myndlistarsýningum.

n Hann hlaut Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs árið 2005.

n Hann er sonur Sigurðar Geirdal, 
sem var bæjarstjóri Kópavogs í 
mörg ár.

n Hann var tilnefndur til Óskars
verðlauna árið 2001 fyrir besta 
frumsamda lag í kvikmynd.

SIGURJÓN BIRGIR SIGURÐSSON (SJÓN)

V
aldimar Brynjar Atlason 
lést á heimili sínu þann 13. 
júlí 2016 af völdum lyfja-
eitrunar vegna misnotkun-

ar á lyfseðilsskyldum lyfjum. Hann 
var 23 ára gamall, fæddur 26. febr-
úar 1993. Hann glímdi við kvíða 
frá barnsaldri og var búinn að leita 
margra leiða til að vinna bug á 
honum. Valdimar Brynjar er einn 
af þeim mörgu unglingum og ung-
mennum sem fallið hafa frá síð-
ustu ár vegna misnotkunar á lyf-
seðilsskyldum lyfjum.

Blaðamaður DV settist  niður 
með móður og systur Valdimars, 
Rakel Rut Valdimarsdóttur og 
Kristjönu Rut Atladóttur, og ræddi 
við þær um Valdimar, baráttu 
hans við kvíða frá barnsaldri og 
misnotkun á lyfseðilsskyldu lyfj-
unum og hvernig þær tókust á við 
sorgina.

„Valdimar var gleðigjafi,“  segir 
Rakel, um leið og hún flettir í 
minningabókinni sem hún hefur 
búið til um son sinn. „Hann var 
alltaf glaður, alltaf þakklátur, alltaf 
lítillátur og krafðist einskis.“

Valdimar var annar í röðinni í 
fimm barna hópi Rakelar. Elst er 
Birgitta, fædd 1988, Kristjana Rut, 
fædd 1995, Guðlaug Díana, fædd 
2000, og Sara Ísabel, fædd 2003. 
Einnig eru tvö hálfsystkini föð-
ur Valdimars megin, Heiðar Páll, 
fæddur 1982, og Mýa Ýrr, fædd 
1983.

Foreldrar hans skildu þegar 
Valdimar var þriggja ára og segir 
móðir hans að skilnaðurinn hafi 
fengið á hann, þrátt fyrir að hann 
væri ungur að árum. „En hann 
elskaði okkur bæði skilyrðislaust.“

Þegar Valdimar var 15 ára 
flutti hann heim til föður síns. Á 
sama tíma var hann greindur með 
ADHD og settur á Concerta. „Þá 
byrjaði hann að reykja gras til að 
geta sofnað að hans sögn og var 
kominn með eigin plöntu heima. 
Þegar hann var 17 ára ákvað hann 
að fara í meðferð. Þegar hann var 
13 ára þá fannst mér farið að bera 
á þunglyndi hjá honum, hann 
hafði ekki áhuga á neinu. Hann 
var alltaf glaður, en latur. Svo fór 
hann að nota stera upp úr því og 
mig grunar að það hafi ekki haft 
góð áhrif á geðheilsu hans,“ segir 
Rakel, sem segist aldrei hafa verið 
sátt við greininguna á syni sínum. 

„Hann var afbragðs  námsmaður 
og vel yfir meðalgreind þegar 
hann var sjö ára. Skólaleiðinn kom 
hins vegar strax í upphafi og það 
einkenndi hann að hanga fram á 
borðið, hann var búinn að öllu í 
tíma á fyrstu mínútunum. Kvíð-
inn fór að gera vart við sig þegar 
hann var í grunnskóla og vanlíð-
an, einhver líðan sem hann vissi 
ekki hvað hann átti að gera við. 
Og hann upplifði sig sem vondan 
einstakling.“

Þegar Valdimar var í meðferð 
á Vogi eignaðist hann góðan vin. 
„Þeir urðu einu vinir hvor annars, 
þrátt fyrir að vera hvor á sínum 
staðnum á landinu,“ segir Rakel og 
Kristjana bætir við að þegar hann 
hafi verið yngri þá hafi hann átt 
stóran vinahóp, en af því að sam-
bandið hafi rofnað þá þorði hann 
ekki að eiga frumkvæðið að því að 
endurvekja það. „Besti vinur hans 
hér flutti til Noregs og hann talaði 
oft um að hafa samband við hann 
en þorði því ekki.“

Eftir andlát hans hafa þó margir 
vina hans haft samband og margir 
þeirra eru í reglulegu sambandi 
við mæðgurnar í dag.

Valdimar drakk áfengi tvisvar 
sinnum eftir að hann fór í með-
ferðina á Vogi 17 ára, í fyrra skiptið 
tók hann lyf með því, sagði föður 
sínum frá sem hringdi á sjúkrabíl 
og var Valdimar fluttur á geðdeild. 
„Í seinna skiptið, í desember árið 
2015, ætlaði hann að detta í það 
með vini sínum, en var kominn 
heim sólarhring síðar. Sagðist 
hann bara hafa viljað prófa þetta 
af því að hann hefði aldrei prófað 
það áður.“

Fann loksins tilgang í 
 iðjuþjálfun
Þegar Valdimar fór í meðferð 17 
ára hætti hann á Concerta og leit-
aði sér stuðnings hjá geðlækni 

skömmu eftir það. Hann var settur 
á ýmis þunglyndis- og kvíðalyf í 
gengum árin, en gafst oft upp á 
þeim og notaði stera samhliða eða 
þegar hann var ekki á geðlyfjum. 
Hann fann sig í iðjuþjálfuninni á 
göngudeild Geðdeildar Landspít-
alans. „Honum var til dæmis boð-
ið að taka við umsjón á smíðaverk-
stæðið þar, hann sagði mér ekki frá 
því og líklega hefur þessi tilvon-
andi ábyrgð valdið honum kvíða, 
líkt og aðrar breytingar í lífi hans,“ 
segir Rakel.

„Það hjálpaði honum þó mest 
að vera þarna, þar fann hann loks-
ins tilgang. Og líka að vera innan 
um annað fólk sem var statt á sama 
stað og hann og að skilja að hann 
var ekki einn. En svo er þjálfun-
inni lokað yfir lengri tímabil ár-
lega, því það er ekki hægt að fjár-
magna hana. Hvað átti hann að 
gera þegar var lokað?“ segir Krist-
jana og bætir við að hana langi til 
að stofna sjóð til að styrkja iðju-
þjálfunina.

Segja þær mæðgur að Valdi-
mar hafi talað um að hann vildi 
læra húsgagnasmíði og á heim-
ili mæðgnanna er fjöldi fallegra 
muna sem hann smíðaði í iðju-
þjálfuninni og verða þeir varð-
veittir til minningar um hann.

Heltekinn af kvíða en fór að líða 
betur stuttu fyrir andlátið
„Kvíðinn heltók hann, hann ein-

blíndi stöðugt á hann og vildi vita 
af hverju hann væri kvíðinn núna 
og slíkt. En honum var byrjað að 
líða betur og það var allt á upp-
leið. Hann komst á örorku 1. júlí 
og létti það af honum ákveðnum 
áhyggjum,“ segir Rakel. „Á þriðju-
deginum fyrir andlát hans keypti 
hann sér gönguskó sem hann 
hafði lengi dreymt um að eignast 
og einnig hafði hann nýlega keypt 
sér draumatölvuna og setti hana 
saman sjálfur.“

Fyrir andlát sitt var Valdimar 
búinn að vera í nokkra daga heima 
hjá móður sinni. „En svo vildi hann 
bara komast heim, ég keyrði hann 
þangað og bauð honum að koma 
með mér í Hvalfjörð, en hann af-
þakkaði og vildi bara fara heim og 
tala við vin sinn. Sem hann gerði 
frá um klukkan 18.00 og til mið-
nættis, ef frá er talinn tíminn þegar 
hann fór út að ganga með Tind, 
hundinn minn sem hann bað um 
að fá að taka með sér heim.

Hann sagði vini sínum að hann 
væri búinn að taka lyf, Oxycontin, 
og af því að ekkert gerðist tók 
hann meira. Hann hafði gert þess-
ar tilraunir 2–3 áður og hafði tek-
ið meira magn þá, en núna hafði 
hann lést mikið og var væntan-
lega ekki með það í huga. Um var 
að ræða lyf sem faðir hans var á 
vegna veikinda og Valdimar sótti 
sér. Um miðnætti sagðist hann sjá 
tvöfalt og ætlaði að hvíla sig 

Valdimar Brynjar (23) lést af völdum lyfjaeitrunar

„Ég veit ekki hvar við værum í dag ef stuðningur 
samfélagsins hefði ekki verið til staðar“

Ragna Gestsdóttir 
ragna@dv.is

„ Furðuleg tilfinn-
ing. Ofsaleg vellíð-

an og þó nokkur vanlíðan 
bæði á sama tíma. Hrika-
leg þreyta og heilmikill 
þróttur í góðu samlyndi.



skattur.is

Álagning opinberra gjalda á lögaðila 
árið 2018 vegna rekstrarársins 2017 

fer fram í september nk.  
Athugið að álagningin er nú  

mánuði fyrr á ferðinni en áður.

Forráðamenn lögaðila, sem enn hafa 
ekki staðið skil á skattframtali 2018 
ásamt ársreikningi, eru hvattir til að 
annast skil hið allra fyrsta.

Skráður lögaðili skal ætíð skila 
skattframtali vegna undangengins 
reikningsárs þrátt fyrir að engin 
eiginleg starfsemi eða rekstur hafi  
átt sér stað á reikningsárinu.

Félög eiga jafnframt að skila 
ársreikningi til Ársreikningaskrár.

Skattframtali og ársreikningi ber  
að skila rafrænt á skattur.is.

Til forráðamanna hlutafélaga, 
einkahlutafélaga og annarra skattskyldra 

lögaðila um skil á skattframtali 2018

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000

rsk@rsk.is

Áminning um  
framtalsskil lögaðila
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NOKIA 3.1
DUAL 13 MP MYNDAVÉL
TEKUR 2 SIMKORT
5.2” HD SKJÁR MEÐ
GORILLA GLASS

og  lofaði vini sínum að taka ekki 
meira inn því hann ætti að sækja 
pabba sinn daginn eftir á spítal-
ann. Og hann vildi ekki að pabbi 
sinn vissi að hann hefði aftur 
stolist í lyfin hans.“

Valdimar mætti hins vegar ekki 
á spítalann til að sækja föður sinn, 
sem hringdi þá í hálfbróður hans 
og bað hann að fara og athuga 
með Valdimar. Rakel var á leið í 
veislu með dæturnar þegar hún 
fékk símtal frá föður Valdimars þar 
sem hann sagðist vera með slæm-
ar fréttir.

Eftir krufningu kom í ljós að 
um lyfjaeitrun var að ræða og fékk 
Rakel þær upplýsingar hjá lög-
reglu að mikil fjölgun væri í and-
látum af þeim toga. „Það var nokk-
uð ljóst að þetta var ekki viljaverk 
hjá honum, hann var svo mikill 
pælari, las sér til um allt og hafði 
sterkar skoðanir, þarna bara  feilar 
hann, en hann vissi að þetta var 
áhætta,“ segir Rakel.

„Ein tafla getur drepið, það er 
sannleikurinn og ég vil frekar segja 
eitthvað en bara horfa upp á þetta. 
Það er mikilvægt að gera börnum 
grein fyrir því að það er nóg að 
taka eina. Margir telja hins vegar 
að þetta sé í lagi af því að þetta er 
læknadóp.“

„Það eru allir hræddir við að 
tala um Valdimar við mig“
Eftir andlát Valdimars voru 
mæðgurnar heima hjá  foreldrum 
Rakelar. Prestur kom heim til 
þeirra þar, fjölskylduvinur hafði 
hringt í hann og beðið hann um 
að heimsækja fjölskylduna. „Okk-
ur var ekki boðin áfallahjálp og ég 
hafði ekki orku til að bera mig eft-
ir henni.  Ég var að vinna með sál-
fræðingi, sem reyndi að koma mér 
í áfallateymi, en ég uppfyllti ekki 
skilyrði til að komast í það, þar 
sem ég kom ekki sjálf að Valdimar 
látnum.

Allir buðu okkur að koma í 
heimsókn og voru til staðar, en 
ég hafði mig aldrei í að koma mér 
út úr húsi. Hins vegar komu fáir í 
heimsókn,“ segir Rakel.

„Ég ætlaði að hringja til hans 
þetta kvöld en ákvað að bíða með 
það til morguns,“ segir Kristjana. 
„Svo vöknuðu spurningarnar: Af 
hverju hringdi ég ekki? Hefði ég 
getað stoppað þetta? Maður fer að 
hugsa svona og má ekki gera það. 
Það voru tvær vikur í að ég myndi 
flytja heim og við vorum búin að 
tala um að flytja inn saman, af 
hverju flutti ég ekki fyrr heim?

Það eru allir svo hræddir við að 
tala við mig um bróður minn, það 
eru allir svo hræddir um að mér 
muni líða illa. En mig langar að 
tala um bróður minn og minnast 

hans, ég á bara góðar minningar 
um hann.“

Mæðgurnar fengu þó allar að-
stoð á endanum með stuðningi 
sálfræðings á vinnustað Rakelar. 
„Ég fór og hitti geðlækni, hjúkr-
unarfræðing og sálfræðing á 
Landspítalanum og fór í HAM-
-meðferð. Síðan komst ég inn á 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
og er með sálfræðing þar ennþá. 
Við fengum allar hver sinn sál-
fræðinginn; Kristjana komst inn 
á Hvíta bandið. Við fórum líka 
til SÁÁ, þar bjóða þeir upp á sál-
fræðiþjónustu fyrir börn sinna 
skjólstæðinga.

Stuttu eftir andlát Valdimars 
fóru mæðgurnar hringferð um 
landið. Á því ferðalagi hitti Rakel 
konu sem misst hafði sjö ára gam-
alt barn fyrir 20 árum. Segir hún 
að orð konunnar hafi verið  mikil-
væg fyrir hana: „Það eru 20 ár síð-
an sonur minn lést og ég er hér, 
það er allt í lagi með mig. Ég fékk 
sjö ár með syni mínum, þú fékkst 
23 ár, vertu þakklát.“ Ég tileinkaði 
mér strax þessi fallegu orð og er 
eingöngu þakklát fyrir þau 23 ár 
sem við Valdimar fengum að að 
njóta samfylgdar. Ég get ekki sett 
mig í spor þeirra sem hafa misst 
ung börn.“

 
Leitaði sér stanslaust hjálpar 
við kvíðanum
„Valdimar var meðvitaður um 
kvíðann og þunglyndið og leit-
aði sér hjálpar á mörgum stöðum, 
hann leitaði sér stanslaust aðstoð-
ar. Hann var búinn að hitta og tala 
við nokkra sálfræðinga sem náðu 
þá ekki til hans, honum fannst 
þeir ekkert sérlega gáfaðir og sagð-
ist hafa gaman af því að spila með 
þá. Hann var vel gefinn og sá fljótt 
í gegnum fólk og valdi út frá því 
það fólk sem hann vildi eiga sam-
skipti við. Hann spilaði sig annan 
þar til hann hitti þann sem hann 
var með undir lokin, hann var 
mjög ánægður með hann. Hann 
var um tíma á AA-fundum, um 
tíma á samkomum, hann spilaði 
tölvuleiki til að ná tökum á kvíðan-
um,“ segir Rakel.

„Hvernig var mögulegt að 
ekki væri búið að vinna úr þessu, 
fyrst hann fór til allra þessara sál-
fræðinga og geðlækna,“ segir 
Kristjana. „Ég var reiðust yfir því 
að honum leið svona illa, af hverju 
gat eg ekki fengið eitthvað af 
þessu? Mér finnst þetta óréttlæti.

Börnum í dag fjölgar sem eru 
að fá kvíðatengdar greiningar og 
þeim fjölgar einnig sem eru að fá 
fleiri en eina til tvær greiningar. 
Það er svo margt sem spilar saman 
og það þarf að fjölga teymisúrræð-
um fyrir þessi börn. Það er að sjálf-

sögðu margt gott í boði, en vantar 
heildrænni stefnu í þennan mála-
flokk eins og svo marga aðra í okk-
ar þjóðfélagi, því miður.

Mér datt til dæmis hug hvort 
það væri möguleiki að setja upp 
heilsusumarbúðir/heilsuskóla  
fyrir börn með kvíðagreiningar, þá 
eins fljótt og mögulegt er eftir að 
þau hafa fengið greiningu. Ef kvíð-
inn er ekki almennilega greindur 
þá vefur hann bara upp á sig og 
verður einstaklingnum óskiljan-
legur og óbærilegur. Þá held ég að 
það geti verið ansi erfitt og flókið 
ferli sem þarf að fara í gang til að 
hjálpa þeim einstaklingi, og með 
aðkomu fjölda heilbrigðisstarfs-
manna.

Af hverju erum við ekki með 
svona úrræði, af hverju vantar okk-

ur svona mörg úrræði, af hverju er 
þetta svona mikið vandamál, af 
hverju erum við ekki að gera neitt 
í þessum verkefnum sem okkur 
er ætlað að leysa af hendi?“ segir 
Rakel.

Sorgin er persónulegt ferli – 
Sálin var að springa af sársauka
Fyrst eftir andlát Valdimars kaf-
færðu mæðgurnar sig í vinnu og 
öðru og fjarlægðust hver aðra. 
Þær segjast vera að koma saman 
aftur í dag og leggja áherslu á að 
sorgarferlið sé persónulegt ferli.

„Á tímabili leið mér þannig að 
ég var alveg tilbúin að fara með 
honum, ég fór rosalega langt nið-
ur, ég var komin á þann stað fyr-
ir einu til einu og hálfu ári síð-
an að ég var einfaldlega búin að 

dæma mig úr leik,“ segir Rakel. 
„ Maður má ekki hugsa neikvætt til 
sín sjálfs, það er búið að taka mig 
40 ár að læra það. Eins hrikaleg-
ur sársauki og þetta var þá ýlfraði 
ég eins og úlfur, sálin bara gólaði 
og ég leyfði því að gerast. Sálin var 
að springa, þetta eru ekki mann-
leg hljóð, maður er svo stútfullur 
af sársauka. Ég mæli með að fólk 
leyfi sorginni algjörlega að sleppa 
út,“ segir Rakel.

„Það sem hefur hjálpað mér 
mest er að ég geri það sem ég vil 
og mig langar til,“ segir Kristjana. 
„Eins og núna, ég er að fara til 
Kostaríku sem au-pair, en allir eru 
að spyrja mig hvort ég hafi ekki 
ætlað í skóla,“ bætir hún við, en 
hún var komin inn í lögreglunám 
í Háskólanum á Akureyri.

„Það eru svo miklir  fordómar 
varðandi það ef maður fer ekki 
strax í háskóla. Ég á vini sem hafa 
ekki klárað framhaldsskóla enn-
þá, eru að ströggla við þetta, jafn-
vel með kvíða og þunglyndi, og fá 
bara að heyra að þeir séu aumingj-
ar. Ég held einmitt að Valdimar 
hafi liðið svona.

Svo er annað að detta ekki inn 
í vorkunnina,“ segir Kristjana, sem 
segist iðulega fá að heyra að hún 
sé svo sterk. „Valdimar hefði aldrei 
viljað að ég lægi grenjandi á sófan-
um. Ég verð stundum reið þegar 
fólk er að tala um smávægileg 
vandamál sem skipta engu máli 
og eru að vorkenna sér. Um leið og 
maður dettur í þessa vorkunn þá 
er maður að hamla batanum.“

Stuðningur samfélagsins mik-
ilvægur – Börn í samfélaginu eru 
börn samfélagsins

Rakel og yngstu tvær dætur 
hennar búa í Vogum á Vatnsleysu-
strönd og segir Rakel að samfélag-
ið hafi hlúð að þeim eftir andlát 
Valdimars. „Samstarfsmenn mín-
ir og yfirmenn hafa hlúð að mér 
og sýnt mér mikinn skilning. Að 
búa í samfélagi þar sem allir taka 
höndum saman er ómetanleg. Ég 
á ótrúlega góða vinkonu hér sem 
fór bara í gírinn og sá um að leita 
til fólks og félagasamtaka hér í 
bænum. Stuðningurinn sem ég 
fékk hér í þessu góða samfélagi er 
algerlega ómetanlegur og verður 
ekki metinn til fjár. Þegar Valdimar 
lést átti ég 3.000 krónur, ég átti ekki 
fyrir útför Valdimars. Það var ekki 
á sorgina sem ég upplifði vegna 
þess bætandi. Ég veit ekki hvar 
við værum staddar í dag ef þessi 
stuðningur samfélagsins hefði 
ekki verið til staðar.  Ég hef feng-
ið að læra það að í hverju samfé-
lagi erum við öll ein stór fjölskylda. 
Við gætum kannski staldrað við og 
hugað aðeins að náungakærleikn-
um.“ n

Brot úr dagbók Valdimars Brynjars:
30. maí 2016 mánudagur

„Þegar mér leið sem verst í dag lá ég uppi í rúmi og hugsaði um að drepa mig, þó ekki svo 
alvarlega að ég myndi gera eitthvað í því.“

31. maí 2016 þriðjudagur
„Þetta er ekki búinn að vera góður dagur, ég er búinn að upplifa rosalega mikinn kvíða og 
auðvitað þunglyndi sem fylgir því.“

2. júní 2016 fimmtudagur
„Furðuleg tilfinning. Ofsaleg vellíðan og þó nokkur vanlíðan bæði á sama tíma. Hrikaleg 
þreyta og heilmikill þróttur í góðu samlyndi.“



 20 ára



8   24. ágúst 2018FRÉTTIR8   24. ágúst 2018FRÉTTIR

Þ
órir var nemi við guðfræði-
deild Háskóla Íslands þegar 
hann kom eins og úlfur í 
sauðargæru inn á heimili 

forstjóra eins í vesturbæ Reykja-
víkur. Hann var reyndar fæddur 
og uppalinn í Reykjavík en fékk 
herbergi til að gista í eftir að stúd-
entsprófi lauk árið 1951 og stunda 
þar nám sitt. Unnur  Guðjónsdóttir, 
ættingi þolanda, segir:

„Íbúð foreldra Þóris var svo lítil 
að umræddur forstjóri bauð hon-
um herbergi í sinni íbúð í sömu 
götu, sem hann þáði. Hann var þá 
að byrja í guðfræðideildinni í Há-
skólanum.“

Annað herbergi á háalofti 
heimilisins var svefnherbergi 
tveggja dætra forstjórans, sem þá 
voru tíu og níu ára gamlar. Her-
bergið var ílangt og rúm þeirrar 
eldri var nær hurðinni en  hinnar 
yngri við vegginn fjær. Þolandi 

hefur ekki treyst sér til að tjá sig við 
DV, en fólk náið honum hefur gert 
það. Maður náinn konunni segir:

„Hún sagði mér hvað gerðist á 
þessum tíma. Faðir hennar leyfði 
Þóri að búa hjá sér uppi á háa-
lofti þar sem þær sváfu systurnar. 
Hann flutti upp á loft og var í her-
bergi sem var á sama gangi og her-
bergi systranna. Síðan fór hann að 
fara inn til hennar og taka hana, 
misnota hana. Hún var tíu ára og 
hann hefur verið tvítugur eða þar 

um kring. Hann virðist hafa gert 
þetta þegar systir hennar, sem er 
ári yngri, var sofnuð. Hún lýsti því 
þannig.“

Málið var aldrei rannsakað og 
ekki er nákvæmlega vitað hversu 
oft Þórir braut á stúlkunni. Maður 
náinn konunni segir:

„Ég spurði hana hvað hún 
héldi að þetta hefðu verið mörg 
skipti og hún sagði sjö eða átta. 
Hún nefndi þessa tölu og ég tel að 
þetta hafi jafnvel verið oftar því að 

það er vel þekkt að hugurinn loki 
á sárar minningar. Í síðasta skipt-
ið vaknaði systir hennar, reis upp 
og sá hvað var að gerast. Þá hysjaði 
hann upp um sig buxurnar og kom 
ekki aftur. Svona lýsti hún þessu. 
Þetta lá enn þungt á henni. Þetta 
er svo hrikalegur glæpur. Við vor-
um í sambandi frá árinu 2003 
til 2006. Í að minnsta kosti hálf-
an vetur eða allan gekk hún viku-
lega til Stígamóta. Þetta hvíldi svo 
þungt á huga hennar enn þá eftir 

Í maí síðastliðnum birti Stundin grein þar sem fjallað var um barnaníðingsmál innan Þjóðkirkjunnar, brot sem átti sér stað um miðja 
síðustu öld og var gert upp á sáttafundi á Biskupsstofu árið 2015, þegar þolandi og gerandi mættust. Gerandinn var ekki nafngreind
ur en það hefur verið á vitorði margra innan kirkjunnar að þessi maður er séra Þórir Stephensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur. Hann 
gekkst við brotum sínum á fundinum en hefur síðan fengið að koma fram í kirkjulegum athöfnum, predikað og tekið í hendur á mektar
mönnum, íslenskum og erlendum. Þrír biskupar hafa vitað um málið og kirkjan er í mikilli vörn vegna þeirra mistaka sem gerð hafa 
verið. DV fjallar nú um syndir kirkjunnar. Þetta mál og önnur sýna vel hvernig kirkjan hefur síendurtekið brugðist skyldu sinni gagnvart 
skjólstæðingum, sópað undir teppið, falið og neitað að horfast í augu vandamál sem upp koma. Þess í stað er gerendum hampað eins 
og mál Þóris Stephensen, sýnir glöggt. Alvarleg kynferðisbrot Þóris eru ekki aðalatriðið í umfjöllun DV þótt ekki verði hjá því komist að 
fjalla um þau brot sem hann viðurkenndi á umdeildum sáttafundi. Umfjöllunin varpar ljósi á að kirkjan er enn í dag að bregðast þolend
um og neitar að biðjast afsökunar eða læra af mistökum sínum. Þannig hefur kirkjan bæði gert geranda og þolanda í málinu mikinn 
óleik með því að sópa máli Þóris endurtekið undir teppið og fela prestinum embættisverk á opinberum vettvangi þar sem hann hefur 
predikað guðs orð í útvarpi allra landsmanna.
„Veistu að ég vil ekki tala um þetta mál. Þetta er svo vitlaust. Þegar um svona mál er að ræða þá á þolandinn alltaf málið. En þarna hreyfir 
hann sig ekki,“ sagði séra Þórir þegar hann var inntur eftir svörum.

Þann 13. apríl árið 1981 var séra Þórir Stephensen dómkirkjuprestur í viðtali hjá Jónasi Jónassyni á Ríkis-
útvarpinu. Ræddu þeir almennt um trúna og bar Jónas upp spurninguna: Er guð til?

„Ég er ekki í neinum vafa um það,“ sagði séra Þórir. „Það er útilokað að vera prestur ef maður hefur efa-
semdir um að guð sé til. Það dásamlega við guðstrúna er það að guð er aldrei of upptekinn til að sinna minnsta 
barni sínu. Samanber orð Krists um að enginn spörfugl falli til jarðar án hans vitundar og hann fylgist með 
hverju einasta smáatriði í okkar lífi.“

Ef orð Krists eru sönn hefur almættið tekið eftir, þrjátíu árum áður, þegar séra Þórir læddist upp í rúm tíu 
ára stúlku um miðja nótt og braut á henni á meðan litla systir hennar svaf í næsta rúmi. Og ef svo vill til að 
þetta smáatriði hafi farið fram hjá guði, þá hlýtur hann að hafa tekið eftir þegar þetta gerðist aftur og aftur og 
aftur og aftur.

Syndir kirkjunnar:

SÉRA ÞÓRI HAMPAÐ ÞRÁTT FYRIR AÐ HAFA 
VIÐURKENNT KYNFERÐISBROT GEGN BARNI„ Þolandinn biður um þetta 

og biður um hitt og það er 
orðið við því     
                        – Agnes M. Sigurðardóttir

Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson
Kristinn Haukur Guðnason
bjartmar@dv.is /kristinn@dv.is
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öll þessi ár.“
Eftir þetta síðasta skipti sem 

Þórir heimsótti rúm  stúlkunnar 
bað hún litlu systur sína að að 
þegja yfir atvikinu sem hún og 
gerði. Eftir þetta hætti Þórir að 
venja komur sínar í barnaherberg
ið og stúlkan þorði aldrei að segja 
foreldrum sínum frá hvað gerst 
hafði.

Unnur segir sömu sögu:
„Þetta skeði í svefnherbergi 

stúlknanna. Þetta hætti ekki fyrr 
en að yngri systirin vaknaði og sá 
ósköpin. Eldri systirin fékk hana 
svo til að þegja yfir þessu. Það var 
ekkert talað um þetta en heim
sóknir Þóris í herbergið hættu.“

Viðurkenndi brot 
sín á  sáttafundi                                                                   
Forstjórinn og kona hans komust 
aldrei að því sem gerðist og langt 
er síðan þau féllu bæði frá. Þol
andinn sagði engum frá þessu fyrr 
en á efri árum en á meðan hafði 
hún séð Þóri Stephensen vígjast 
til prests og vinna sig upp met
orðastiga kirkjunnar. Fyrst sem 
landsbyggðarprest og síðan þjón
aði hann í sjálfri Dómkirkjunni 
við Austurvöll þar sem hann var 
vel þekktur maður í þjóðfélaginu 
og tók mikinn þátt í þjóðfélags
umræðunni.

Séra Þórir lét af störfum árið 
2001 eftir farsælan feril sem 
prestur en síðan þá hefur hann 

predikað og tekið þátt í kirkjuleg
um athöfnum sem emerítus, sem 
er tignarstaða innan bæði kirkj
unnar og háskóla.

Upp úr aldamótum ræddi kon
an þetta mál við ættingja og árið 
2003 leitaði hún til Stígamóta 
vegna þess en þá hafði hún þurft 
að burðast með ömurlegar minn
ingar um ofbeldið ein í yfir hálfa 
öld. Síðar leitaði hún til kirkjunnar 
og ræddi þá við sjúkrahússprest
inn séra Gunnar Rúnar Matthías
son.

Árið 2010 sendi Unnur Guð
jónsdóttir bréf til kirkjunnar og 
lét vita af athæfi séra Þóris. Séra 
Skírnir Garðarsson í Lágafellssókn 
gaf einnig ábendingar til kirkjunn
ar um málið en þáverandi bisk
up, Karl Sigurbjörnsson, aðhafðist 
ekkert. Í bréfi Unnar segir:

„Ég var að hlusta á  Gunnar 
Rúnar Mattíasson í hádegisút
varpinu áðan, þar sem hann 
uppmanaði fólk að láta vita ef það 
vissi um kynferðisbrot presta. Hér 
kemur frásögn um mann, sem 
ekki var orðinn prestur, þegar brot 
hans var framið, heldur stundaði 
prestnám í Háskóla Íslands.

Maðurinn heitir Þórir Stephen
sen. Hann vantaði húsnæði hér í 
Reykjavík, og X bauð honum her
bergi í sinni íbúð, þar sem hann 
bjó með fjölskyldu sinni.  Þórir 
þáði boðið. Þennan tíma, sem 
Þórir naut gestrisni X, nauðgaði 

SÉRA ÞÓRI HAMPAÐ ÞRÁTT FYRIR AÐ HAFA 
VIÐURKENNT KYNFERÐISBROT GEGN BARNI
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hann dóttur hans, Y, margsinnis, 
en hún var þá barn að aldri.

Ég tek það fram, að Y veit ekki 
að ég sendi ykkur þetta bréf. Ég er 
ekki heldur að fara fram á að þið 
gerið eitthvað í málinu, en mér 
finnst samt að þið getið fengið 
þessa vitneskju, hún getur orðið 
hluti af mynd þeirri, sem nú er 
að koma í ljós hvað viðkemur 
starfsmönnum kirkjunnar.

Virðingarfyllst,
Unnur Guðjónsdóttir“
Málið var tekið fyrir hjá fagráði 

kirkjunnar en Gunnar Rúnar 

Matthíasson var þá formaður þess. 
Agnes Sigurðardóttir var látin vita 
af málinu og var sáttafundi kom-
ið á milli séra Þóris og þolanda 
árið 2015. Fundinn sátu einnig frú 
Agnes, séra Gunnar Rúnar og tve-
ir synir konunnar. Þar viðurkenndi 
séra Þórir brot sín og baðst afsök-
unar á því að hafa misnotað kon-
una.

Annar sonur konunnar sagði 
við DV:

„Í raun og veru er þetta pakki 
sem við tókum með mömmu og 
höfum verið að vinna í nokkur ár 

með henni. Við tókum að lokum 
þá ákvörðun að þetta væri ekki 
barátta sem gerði henni gott. Þetta 
hefur verið mjög erfitt fyrir hana. 
Við ákváðum að þetta yrði eitthvað 
fyrir almættið að útkljá.“

Um séra Þóri sagði hann:
„Ég ætla ekki að dæma hann. 

Ég vona hreinlega að hann fái í 
sínu lífi eða dauðaferli að mæta 
einhverju.“

Málið bull og vitleysa að mati 
Þóris
Séra Þórir var ekki fús til að ræða 

efnislega um málið þegar blaða-
maður hafði samband við hann 
og sagðist hann vera á leið í 
sjúkraheimsókn.

„Ég hef akkúrat ekkert um þetta 
að segja,“ sagði hann.

DV spurði séra Þóri út í um-
fjöllun Stundarinnar um málið en 
í henni var séra Þórir ekki nafn-
greindur.

„Það sér það hver og einn, 
sérstaklega ef þú ert menntað-
ur blaðamaður, að þetta er ekki 
blaðamennska.“

Hvernig fannst þér þeir hafa 

tekið á málinu?
„Veistu að ég vil ekki tala um 

þetta mál. Þetta er svo vitlaust. 
Þegar um svona mál er að ræða þá 
á þolandinn alltaf málið. En þarna 
hreyfir hann sig ekki.“

Um hvort umfjöllunin hafi ver-
ið einhliða segir hann:

„Að sjálfsögðu. Stundin er nú 
enginn … jæja, ég ætla ekki að 
segja neitt. Þetta mál er löngu af-
greitt. Ef þið farið að fjalla um 
þetta þá heldur bullið áfram. Ég vil 
helst ekki þurfa að skella á þig en 
ég vil ekki ræða þetta mál. Vertu 
blessaður.“

Eftir þetta skellti séra Þórir á 
blaðamann.

 Fékk kristilegt uppeldi
Þórir Stephensen er fæddur árið 
1931 í Reykjavík, sonur hjónanna 
Ólafs Stephensen og Þóru Dan-
íelsdóttur Stephensen. Hann ólst 
upp á kristilegu heimili og for-
eldrar hans kenndu honum og 
bróður hans að biðja bænir og 
ræddu við þá um trúmál. Í grein 
Morgunblaðsins í tilefni af fimm-
tugsafmæli Þóris árið 1981 skrifar 
samstarfsmaður hans, séra Hjalti 
Guðmundsson:

„Þau lögðu ríka áherslu á að 
glæða ábyrgðartilfinningu með 
sonum sínum, svo að þeir yrðu 
ábyrgir og traustir þegnar þessar-
ar þjóðar. Þeim var bent á að þessi 
orð sálmsins: Ver dyggur, ver 
sannur, því Drottinn þig sér, haf 
daglega Jesúm í verki með þér“ og 
enn fremur þessi þekktu orð: „Gjör 
rétt, þol eigi órétt“.“

Hið kristilega uppeldi og sú 
staðreynd að Þórir var kominn af 
prestaættum hefur vafalaust haft 
sitt að segja um að hann ákvað 
að leggja starfið fyrir sig og þá 
ákvörðun tók hann sem barn. 
Hann gekk í Miðbæjarskólann og 
Menntaskólann í Reykjavík þar 
sem hann útskrifaðist árið 1951 
og þá var hann búinn að ákveða 
að fara í guðfræðideild Háskól-
ans. Skömmu eftir útskrift, þegar 
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Afkastar 8 aftöppunar stöðvum

hann var nemi í Háskólanum, 
braut hann kynferðislega á tíu ára 
stúlk unni eins og hann hefur sjálf-
ur viðurkennt.

Frami og skilningsrík fjölskylda
Árið 1953 fór hann til starfa að Völl-
um í Svarfaðardal og þar kynntist 
hann verðandi eiginkonu sinni, 
Dagbjörtu Gunnlaugsdóttur, og 
þetta haust voru þau trúlofuð. Um 
áramótin lauk hann námi og vígð-

ist sem prestur á Saurbæ í Döl-
um sumarið eftir, þá aðeins 22 ára 
gamall. Í ellefu ár, frá 1960 til 1971, 
starfaði hann sem prestur á Sauð-
árkróki og svo lá leiðin í Dóm-
kirkjuna sem aðstoðarprestur séra 
Jóns Auðuns. Árið 1973 var hann 
skipaður prestur við þá kirkju og 
gegndi hann þeirri stöðu til ársins 
1989 og varð vel þekktur maður í 
þjóðfélaginu.

Árið 1981 tók útvarpsmaðurinn 

Jónas Jónasson viðtal við séra Þóri 
í tilefni af fimmtugsafmæli hans. 
Aðspurður um fjölskyldulífið og 
daglegt amstur sagðist hann hafa 
lítinn tíma fyrir áhugamál og að 
vinnan væri mikil:

„Starfsdagurinn endist aldrei. 
Í önnunum gleymist Þórir sjálf-
ur. Ég bý við gott fjölskyldulíf og 
á konu minni það að þakka. Ég er 
oft lítið heima en konan og börn-
in eru skilningsrík vegna starfs-

ins. Sonur minn sagði eitt sinn um 
þetta: Hann er þó alltaf að hjálpa 
öðrum.“

„Ófyrirgefanlegt skemmdar-
verk“ í Viðey

Eftir að séra Þórir lét af störf-
um í Dómkirkjunni varð hann 
staðarhaldari í Viðey en skömmu 
eftir að hann tók við þeirri stöðu 
komst hann í deiglu fjölmiðl-
anna. Kennarinn Hallur Magnús-
son skrifaði grein í Tímann þess 
efnis að sléttun kirkjugarðsins í 
eynni væri bæði óþjóðleg og að 
ekki hefði verið haft samráð við 
ættingja þeirra sem þar liggja. 
Viðurkenndi Hallur að hann skrif-
aði greinina í „heilagri reiði“ en 
ástæðan væri sú að hann teldi 
verknaðinn vera „ófyrirgefanlegt 
skemmdarverk.“

Í kjölfarið af birtingu greinar-
innar höfðaði séra Þórir mál gegn 
Halli og Tímanum fyrir birtinguna 
og taldi þar vera ærumeiðandi 
ummæli, meðal annars um að 
Þórir hefði ráðið sjálfan sig í stöðu 
staðarhaldara, að athæfi hans væri 
ekki kristilegt hvað varðar með-
ferð kirkjugarðsins og að póli-
tískar skoðanir og ráðríki kæmi 
ætíð á undan kristilegum náunga-
kærleik. Mál séra Þóris og Halls 
fór hátt í fjölmiðlum og var Hall-
ur loks dæmdur sekur af Hæsta-
rétti árið 1992 og gert að greiða 150 
þúsund krónur til séra Þóris.

Árið 2001 settist Þórir í helgan 
stein en hefur síðan umbeðinn 
tekið þátt í athöfnum kirkjunn-
ar, meðal annars á uppstigningar-
dag á þessu ári þegar hann predik-
aði í Breiðholtskirkju og var þeirri 
predikun útvarpað svo þolandi 
eða ættingjar gátu allt eins heyrt.

Skammaði þingmenn af stól
Þórir var snemma pólitískur og að-
eins sextán ára gamall, árið 1947, 
var hann orðinn flokksbundinn 
Sjálfstæðismaður. Hann talaði 
máli flokksins og var oft fenginn 
sem álitsgjafi í fjölmiðlum. Fyrir 
borgarstjórnarkosningarnar árið 
1990 var séra Þórir í framboði en 
var neðarlega á lista og náði ekki 
kjöri. Í störfum sínum sem dóm-
kirkjuprestur hafði hann það hlut-
verk að taka á móti þingmönnum 
fyrir þingsetningu og messa yfir 
þeim. Hann kunni því ekki illa að 
vera í þeirri stöðu og geta óbeint 
haft áhrif á þjóðmálin. Í viðtalinu 
frá 1981 sagði hann:

„Ég er nú ekki alltaf ánægður 
með þá og skamma þá stundum af 
stól við þingsetningarmessu.“

Eftir 62 ár sagði séra Þórir sig 
úr Sjálfstæðisflokknum árið 2009 
út af Evrópumálum en hann hefur 
síðan tekið virkan þátt í þjóðmála-
umræðunni með pistlum í Frétta-
blaðinu.

Vinskapurinn við Ólaf Skúlason
Í kirkjuritinu frá því í apríl árið 
1953 er greint frá því að bræðra-
lagsmenn hafi farið í skóla á lands-
byggðinni, á Akranesi, Borgarnesi, 
undir Eyjafjöllum og víðar, til að 
flytja erindi og predikanir. Fyr-
ir þessum ferðum stóðu Sigur-
geir Sigurðsson biskup og séra 
Guðmundur Sveinsson á Hvann-
eyri. Með þeim í för voru fjórir 
guðfræðinemar. Einn af þeim var 
Ólafur Skúlason, seinna biskup, 
sem sakaður var um barnaníð og 
kynferðislega áreitni gegn fjölda 
kvenna um áratuga skeið. Annar 
var Þórir Stephensen, sem hafði 
brotið á stúlkunni um þetta leyti. 
Um skólaheimsóknirnar segir í 
ritinu:

„Viðtökur voru hvarvetna hinar 
beztu og óskað eftir slíkum heim-
sóknum sem oftast.“

Samband Ólafs og Þóris var 
gott og slitnaði vinátta þeirra ekki 
eftir að Ólafur, þá orðinn bisk-

up, var sakaður um kynferðislega 
áreitni árið 1996. Í frétt morgun-
blaðsins segir:

„Séra Þórir Stephensen  segir 
herra Ólaf njóta trausts og hafa 
staðið sig vel, allt frá því að hann 
kom heim frá Bandaríkjun-
um með ferskar hugmyndir um 
æskulýðsstarf. Hann hafi mótað 
starf æskulýðsfulltrúa og tendrað 
áhuga margra til æskulýðsstarfs í 
söfnuðunum.“

Spaugstofan kærð fyrir guðlast
Árið 1997, hið síðasta í tíð Ólafs 
Skúlasonar biskups, kom upp 
hið svokallaða Spaugstofumál og 
gegndi séra Þórir þá miklu hlut-
verki. Um páskana það ár var gert 
góðlátlegt gys að síðustu kvöld-
máltíðinni í þætti Spaugstofu-
manna, Enn ein stöðin. Prestar 
urðu móðgaðir og héldu stólræð-
ur um hvílíkt guðlast Spaugstofu-
menn hefðu framið. Við Morgun-
blaðið sagði séra Ólafur:

„Þetta var hvorki fyndið né við-
eigandi, og allra síst á þessum 
tíma, laugardag fyrir páska, að 
gera gys að kvöldmáltíðinni, þegar 
vitað er að fermingarbörn eru að 
horfa.“

Skrifaði hann kvörtunarbréf 
til Ríkisútvarpsins vegna þessa 
og ekki nóg með það heldur var 
bréfið einnig sent inn til Ríkissak-
sóknara sem kærði Spaugstofu-
menn  fyrir guðlast í kjölfarið. 
Hallvarður Einvarðsson ríkissak-
sóknari og séra Þórir voru góð-
ir vinir þar til Hallvarður lést árið 
2016 og stúkubræður í frímúrara-
reglunni Mími í Reykjavík. Tengsl 
þessi urðu að miklu umtalsefni 
þegar Ríkissaksóknari birti ákæru 
á hendur Tímanum eftir umfjöll-
un um kirkjugarðinn í Viðey eins 
og áður hefur verið nefnt.

Ólafur ræddi við Þóri um 
Spaugstofuþáttinn eftir mes-
su á páskadagsmorgun og í kjöl-
farið ræddi Þórir um þáttinn við 
Hallvarð í heitum potti á annan 
í páskum. Málið fór frá Ríkissak-
sóknara til rannsóknarlögreglunn-
ar og voru Spaugstofumenn yfir-
heyrðir vegna þess. Þann 14. ágúst 
árið 1997, eftir að rannsókn máls-
ins var lokið, var ákveðið að láta 
kæruna niður falla.

Tók upp hanskann fyrir séra 
Gunnar
Árið 2008 kom upp mál séra 
Gunnars Björnssonar, sóknar-
prests í Selfosskirkju, þar sem 
ungar stúlkur sökuðu hann um 
kynferðislega áreitni. Sögðu þær 
hann hafa snert sig á óþægilegan 
hátt, faðmað og strokið um mjó-
bak, sagst vera skotinn í annarri 
þeirra og fleira í þeim dúr.  Gunnar 
fór í tímabundið leyfi með-
an á rannsókn málsins stóð en 
hélt áfram að sinna kirkjulegum 
athöfnum.

Málið endaði fyrir dómi en 
séra Gunnar var loks sýknaður af 
Hæstarétti í mars árið 2009 þrátt 
fyrir að það hafi verið talið sann-
að að hann hefði kysst þær, strok-
ið og leitað sér huggunar hjá þeim 
þegar þær voru barnungar.

Þrátt fyrir sýknuna vildi 
sóknarnefnd Selfosssóknar ekki 
taka við honum aftur og var bisk-
upi falið að leysa málið en séra 
Gunnar vildi fá brauð sitt aftur. 
Var þá rætt um að „leysa“ málið 
með því að færa hann til í starfi en 
þá stigu tíu prestar fram og mót-
mæltu þeim áformum.

Séra Þórir Stephensen var einn 
þeirra tíu presta sem stigu fram og 
sendu biskupi bréf þess efnis að 
hættulegt fordæmi gæti skapast ef 
séra Gunnar yrði færður til í starfi. 
Einnig að þeir sem hafi úrskurðað 
um siðferðisbrot hans hafi engar 
heimildir til þess. n
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E
ins og kom fram fyrr í grein-
inni var Þórir með predik-
un á uppstigningardag í 
Breiðholtskirkju og var 

þeirri messu útvarpað á Rás 1. Í 
predikun sinni talaði Þórir um 
gullnu regluna úr  fjallræðunni og 
mikilvægi hennar. „Allt sem þér 
viljið að aðrir menn gjöri yður, það 
skuluð þér og þeim gjöra,“ sagði 
Þórir. Hann talaði einnig mikið um 
ábyrgð kristins manns ásamt því 
að segja: „En hvar er kirkjan? Þú 
ert kirkjan. Ég er kirkjan. Hún er 
samfélag allra sem þrá fegurra líf í 
heimi er lítur á gullnu regluna sem 
meginþátt mennskunnar.“

DV hafði samband við séra 
Magnús Björn Björnsson, sóknar-
prest í Breiðholtskirkju, til að spyrja 
hver hefði ákveðið að Þórir predik-
aði á uppstigningardag, sem yrði 
svo útvarpað í útvarpi allra lands-
manna. „Það kom þannig til að 
Ellimálanefnd  þjóðkirkjunnar  sér 
um þá messu ár hvert. Á hverju 
ári eru eldri prestar fengnir til að 
predika. Þetta árið var ákveðið að 
fá Þóri  Stephensen. Nefndin kom 
að máli við Þóri  Stephensen  og 
hann brást vel við því boði.“ Séra 
Magnús Björn Björnsson er for-
maður nefndarinnar og í henni 
situr meðal annars Ragnheiður 
Sverrisdóttir djákni, fulltrúi á kær-
leiksþjónustusviði Biskupsstofu.

Aðspurður hver hafi átt hug-
myndina um að Þórir yrði með 
predikun þetta árið, segir Björn: 
„Er það … bíddu … Skiptir það 
máli? Það hafa margir prestar í 
gegnum tíðina predikað og hann 
er bara einn af mörgum prestum 
sem eru ernir og flottir. Hann kom 
bara  upp í  umræðunni á fundin-
um.“

Aðspurður hvort hann hafi vit-
að af brotum Þóris þegar hann 
bauð honum að predika, sagði 
Magnús: „Nei, ég vissi það ekki.

Við fengum ekkert að vita um 
þetta og gátum ekki á neinn hátt 
brugðist við þessum málum þegar 
hann samþykkti beiðni okkar,“ 
sagði Magnús.

„Ég vissi þetta ekki og nefndar-
menn vissu þetta ekki. Ég hafði 
ekkert í höndunum og get ekki 
brugðist við. Við vorum ekki látin 
vita. Hefðum við vitað þetta hefð-
um við brugðist allt öðruvísi við,“ 

sagði séra Magnús Björn.
„Hvað eru eru mörg ár síðan 

þetta gerðist?“ spyr Magnús Björn. 
Blaðamaður gat ekki haldið aftur 
á sér og segir: „Með fullri virðingu 
skiptir það einhverju máli hve 
langt er síðan hann braut á tíu 
ára gamalli stelpu?“ Séra Magnúsi 
Birni var augljóslega brugðið við 
spurningu blaðamanns og skipti 
um umræðuefni.

Innan Þjóðkirkjunnar er starf-
andi fagráð um meðferð kynferð-
isbrota og á heimasíðu  kirkjunn-
ar  segir: „Ef þú vilt leggja fram 
kvörtun vegna kynferðisbrots/
áreitni af hálfu starfsmanns Þjóð-
kirkjunnar skaltu setja þig í sam-
band við fulltrúa í fagráði um 
meðferð kynferðisbrota innan ís-
lensku þjóðkirkjunnar. Fagráð 
virkjar talsmann sem á fund með 
þér (meintum þolanda) og leið-
beinir um framhald mála í sam-
vinnu við fagráð. Ef mál varðar 
barn skal því tafarlaust vísað til 
barnaverndarnefndar og biskupi 
gert kunnugt um málið.“

DV hafði samband við for-
mann fagráðs um meðferð kyn-
ferðisbrota innan Þjóðkirkjunn-
ar en hann gat ekki tjáð sig vegna 
persónulegra mála sem voru í 
gangi hjá honum og  benti blaða-
manni á að hafa samband við 
Gunnar Rúnar  Mattíasson, fyrr-
verandi formann nefndarinnar. 
DV hafði þá samband við  Gunnar 
en hann sagðist því miður ekki 
getað tjáð sig um málið þar sem 
hann væri ekki starfandi formað-
ur lengur. DV reyndi þá að ná sam-
bandi við Höllu  Bachman  Ólafs-
dóttur, nefndarmann fagráðs, á 
vinnustað hennar en var tjáð að 
hún vildi ekki ræða við DV.

DV hefur unnið að þessu í 
langan tíma og hafa margir inn-
an  kirkjunnar  verið hræddir við 
að tjá sig um það ákveðna mál 
sem tengist brotum Þóris og stöðu 
hans innan kirkjunnar. Samkvæmt 
heimildum DV eru margir inn-
an  Þjóðkirkjunnar  ósáttir við úr-
vinnslu biskups á þessu máli 
og hafa margir sagt að það væri 
mögulega kominn tími til að skipta 
um biskup hjá Þjóðkirkjunni. n

Blaðamaður var viðstaddur vígsluathöfn 
séra Kristjáns Björnssonar til embættis 
vígslubiskups í Skálholti. Kirkjan var þétt 
setin og stóð fólk um alla kirkjuna ásamt 
því að sitja á gólfi hennar. Þegar ég kom 
mér fyrir með hinum fjölmiðlamönnunum 
sá ég Þóri Stephensen sitjandi á fremsta 
bekk vinstra megin í kirkjunni. Þarna voru 
bæði ungir og aldnir prestar. Mér þótti 
afskaplega furðulegt að horfa á manninn, 
sitjandi prúðbúinn með fyrrverandi starfs-
bræðrum sínum, vitandi að hann hefði 
ítrekað misnotað 10 ára gamla stúlku. Í 
kirkjunni voru þjóðþekktir einstaklingar 
eins og fyrrverandi stjórnmálamenn og 
aðrir opinberir starfsmenn.

Eftir athöfnina mjakaði fólk sér hægt og 
rólega út. Biskup stóð í dyragættinni og 

heilsaði öllum. Þegar Þórir Stephensen 
kom að henni tók hann utan um hana 
og kyssti hana á kinn. Fleiri komu út úr 
kirkjunni og rakst Þórir á fólkið, hann 
hitti og ræddi við Ólaf Ragnar Grímsson, 
fyrrverandi forseta, Sigríði Andersen 
dómsmálaráðherra og Pétur Kr. Hafstein, 
fyrrverandi hæstaréttardómara og 
forsetaframbjóðanda. Alltaf tók fólk þétt 
í hönd hans og heilsaði honum með brosi 
og jafnvel hlátri. Á þessum tímapunkti 
hugsaði ég með mér: „Hvernig myndi fólk 
hérna inni bregðast við ef Steingrímur 
Njálsson sæti þarna? Myndi allt þetta 
valdamikla fólk taka í höndina á honum 
og brosa blíðlega til hans? Ef fólkið hefði 
vitað af broti Þóris, hefðu viðbrögð þeirra 
mögulega verið öðruvísi?

Vígsla Skálholtsbiskups: 
upplifun blaðamanns
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 GTX 1060
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 256GB PCIE SSD
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GÆFUMUNINN.  NITRO 5 KEMUR MEÐ

KRAFTMIKLUM ÖRGJÖRVA OG HÁGÆÐA GTX1060.  

 189.995     

 169.995     
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G
eðheilbrigðismálin hafa 
verið deiglunni undanfar-
in ár og í sumar hefur DV 
flutt fréttir af sorglegum 

fráföllum fólks sem glímt hefur við 
andleg veikindi og fíkn. Svandís 
Svavarsdóttir er þriðji heilbrigðis-
ráðherrann sem ætlar að hrinda 
af stað stórsókn í málaflokknum 
en enn sem komið er hefur lítið 
breyst, sumarlokanir á geðdeild-
um og mikil undirmönnun. Svan-
dís ræddi við DV um stöðu geð-
heilbrigðismála á Íslandi í dag og 
hvernig stjórnvöld eru að bregðast 
við þessum mikla vanda sem upp 
er kominn.

Vantar hjúkrunarfræðinga á 
sumrin
Sumrin eru erfiður tími fyrir þung-
lynt fólk, einn sá erfiðasti fyrir 
utan skammdegistímann í kring-
um jólahátíðina. Á sumrin finnst 
þunglyndum þeir eiga að finna 
 fyrir gleði en gera það hins vegar 
ekki og fyllast þá örvæntingu. 
Engu að síður hafa bæði forsvars-
menn geðdeilda og meðferðar-
stofnana tekið upp á því að loka 
tímabundið yfir sumrin og það 
hefur haft banvænar afleiðingar, 
líkt og dæmin sýna. Svandís segir 
um sumarlokanir á geðdeildum:

„Þessar ákvarðanir koma ekki 
beint inn á mitt borð. Í raun er það 
forstjóri og yfirstjórn Landspít-
alans sem tekur ákvörðun um 

hvernig þessu er háttað yfir sumar-
ið. Ég hef óskað eftir upplýsingum 
um þetta frá forstjóra af því að ef 
þetta snýst um fjárskort  lýtur það 
að mér. En mér hefur verið tjáð að 
svo sé ekki, það vantar ekki pen-
inga til að halda deildum opnum 
heldur snýst þetta um mönnun, 
sérstaklega hjúkrunarfræðinga. 
Það er hins vegar Landspítalans 
að ákveða hvernig málum er hnik-
að á milli deilda og honum ber að 
tryggja að  grundvallarþjónustan 
sé tryggð eins og hægt er sam-
kvæmt faglegu mati.“

Um eitt þúsund menntað-
ir hjúkrunarfræðingar eru ekki 
starfandi sem slíkir á meðan 
forsvarsmenn Landspítalans hafa 
sagt að það vanti um fimm hund-

ruð til að uppfylla kröfur um þjón-
ustu og öryggi sjúklinga. Hjúkr-
unarfræðingar sjálfir segja launin 
helstu fyrirstöðuna og er þá ekki 

lausnin að hækka við þá launin?
„Ég sem ekki við hjúkrunar-

fræðinga og set ekki inn nýja pen-
inga inn í samninga við þá til 

Svandís Svavarsdóttir um geðheilbrigðis- 
og læknadópsvandann: 

Kristinn Haukur Guðnason 
Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson
bjartmar@dv.is / kristinn@dv.is

„En ég sjálf hef miklar áhyggjur af því hvað ungu 
fólki líður illa á Íslandi. Þetta var ekki svona 

áður fyrr. Við vorum hamingjusamasta þjóð heims og 
börðum okkur á brjóst fyrir það. Hver ástæðan er get 
ég ekki svarað, þetta eru ábyggilega margir og sam-
hangandi þættir sem valda vonleysi hjá mörgum. Það 
getur svo leitt til framtaksleysis og kvíða og að lokum 
þunglyndis.

„Tilteknir læknar 
sem ávísa mjög mikið“
n Ekki nóg að dæla peningum í Landspítalann n Úrræði illa auglýst 
n 40 sálfræðingar á aðgerðaráætlun
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að leysa einhver tiltekin mál. Hins 
vegar er undirmönnun ein helsta 
áskorunin í heilbrigðiskerfinu, í 
raun alþjóðlegt viðfangsefni, og 
það er mannekla í mjög mörgum 
greinum. Ég tel að vandinn varð-
andi hjúkrunarfræðinga sé þrí-
þættur. Í fyrsta lagi þurfum við að 
mennta fleiri og við höfum verið 
að bæta við nemastöðum. Í öðru 
lagi sækja hjúkrunarfræðingar í 
önnur störf, til dæmis í ferðaþjón-
ustunni, á þenslutímum. Í þriðja 
lagi veldur manneklan miklu álagi 
á þeim sem starfa við hjúkrun og 
því meiri líkur á kulnun í starfi.“

Ekki aðeins verkefni 
 heilbrigðisráðherrans
Svandís nefnir að hún, Katrín 
Jakobs dóttir forsætisráðherra og 
Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra hafi skrifað undir sérstaka 
viljayfirlýsingu um mönnun heil-
brigðisþjónustu þegar síðustu 
kjarasamningar við BHM voru gerð-
ir. Hún segir:

„Það er mitt mat að þetta sé ekki 
aðeins verkefni heilbrigðisráðherr-
ans heldur samfélagsins alls og við 
getum ekki horft á þetta gerast án 
þess að bregðast við. Það er margt 
óunnið, til dæmis er á dagskránni 
að framkvæma mannaflaspá en slík 
spá hefur ekki verið framkvæmd á 
Íslandi síðan árið 2006. Við vitum 
því ekki nákvæmlega hvað við erum 
með margt fólk til að vinna verkin 
og hvernig núverandi þróun mann-
fjöldans á Íslandi, aldurssamsetn-
ing og svo framvegis, gerir ráð fyrir 
breyttri samsetningu á heilbrigðis-
stéttunum. Ég tók við embættinu 
fyrir innan við ári síðan og það þarf 
að taka til hendinni í næstum hverj-
um einasta málaflokki.“

Varðandi launin sérstaklega seg-
ir Svandís:

„Ég er sjálf þeirrar skoðunar að 
kvennastéttir séu almennt á of lág-
um launum. Það er vegna þessa kyn-
skipta vinnumarkaðar sem við horf-
umst í augu við og sáum til dæmis í 
ljósmæðradeilunni fyrir skemmstu. 
En launatalan sjálf er aðeins einn 
hluti af myndinni. Aðrir hlutir eins 
og mannsæmandi starfsaðstæður, 
að fólk sjái fram á starfsþróun og að 
vinnustaðurinn sé spennandi skipta 
einnig máli.“

Úrræði illa auglýst
Sjúklingar geta leitað á bráðamót-
töku Landspítalans hvenær sem 
er sólarhringsins vegna slysa og 
veikinda. Sérstök bráðamóttaka 
er á geðsviði við Hringbraut sem 
er þó einungis opin sjö tíma á sól-
arhring, frá 12 til 19. Hafa margir 
sem þangað þurfa að leita kvartað 
yfir þessu litla aðgengi að bráða-
móttökunni.

Í hverju liggur þessi munur á 
þjónustu?

„Ég veit ekki nákvæmlega 
hverju sætir en hef spurt forstjóra 
að því af hverju hægt sé að ganga 
inn hvenær sem er sólarhrings 

með alls kyns aðrar pestir og slys 
en ekki á geðdeild. Upplýsingarnar 
sem ég hef fengið eru þær að sjúk-
lingar komi inn á almenna bráða-
móttöku þegar bráðamóttakan á 
geðdeildinni er ekki opin. Þar fá 
þeir síðan vísun á aðrar deildir.“

Er þetta nógu vel auglýst?
„Það er ég ekki viss um og það á 

í raun við um allt heilbrigðiskerf-
ið okkar, hvaða þjónustu fólk fær á 
hverjum stað. Stöðugt eru að koma 
fréttir af stöðunni á bráðamóttöku 
Landspítalans en þegar betur er 
að gáð getur margt af því fólki sem 
leitar þangað fengið betri úrlausn 
sinna mála á heilsugæslu. Það þarf 

að skýra þetta betur fyrir fólki.“

Efast um að fjörutíu 
 sálfræðingar dugi
Svandís segir að þegar hún tók 
við embætti heilbrigðisráðherra í 
desember síðastliðnum hafi hún 
samstundis sett geðheilbrigðis-
málin í algeran forgang. Hún er þó 
ekki ein um það því tveir forverar 
hennar, Kristján Þór Júlíusson og 
Óttarr Proppé, sögðust báðir ætla 
að gera stórátak í málaflokknum.

„Þetta er mjög flókinn mála-
flokkur og lýtur að samfélaginu 
öllu. Það er því ekki hægt að tak-
ast á við hann inni á spítölun-
um einvörðungu. Málefni barna 
skipta þarna sköpum, eins og um-
ræðan um snjallsímavæðinguna, 
neysluvæðinguna, útlitsdýrkun og 
 kröfur. Þess vegna þurfum við að 
efla geðheilsuúrræði í heilsugæsl-
unni, grunnskólunum, fram-
haldsskólunum og víðar. Svarið er 
ekki að setja endalausa peninga í 
Landspítalann.“

Eru skólasálfræðingar í öllum 
skólum?

„Nei, forgangsröðunin hef-
ur ekki verið sú en við erum að 
vinna að því. Börn verða að geta 
leitað til fagfólks á þessu sviði í 
bæði grunn- og framhaldsskólum. 
Yfir menn sumra framhaldsskóla 
hafa frekar viljað hafa hjúkrunar-
fræðinga með sérsvið í geðheil-
brigði heldur en sálfræðinga. Við 
erum einnig að vinna að því að 
koma upp geðheilbrigðisteymum 
um allt land og sálfræðingum í öll-
um heilsugæslustöðvum.“

Samkvæmt aðgerðaráætl-
uninni er stefnan sett á að sál-
fræðingar verði einn fyrir hverja 
níu þúsund íbúa, samanlagt tæp-
lega fjörutíu fyrir allt landið.

Er það ekki allt allt of lítið?
„Ég veit ekki af hverju einn á 

hverja níu þúsund frekar en fjögur 
eða fimm þúsund. En það er fag-
legt mat sem liggur þarna að baki.“

Munu þeir geta sinnt öllum 
andlegum vandamálum sem upp 
koma?

„Þeir munu breyta mjög miklu 
en spurningin er hvort þetta sé 

fullnægjandi. Alþingi samþykkti 
þetta árið 2016 en ég sjálf set 
spurningarmerki við það þetta 
dugi. Mitt markmið er hins vegar, 
eins og liggur fyrir í stjórnarsátt-
málanum, að fullfjármagna áætl-
unina sem er það leiðarljós sem 
við höfum frá þinginu. Þegar því 
verður lokið, árið 2019, þá þurfum 
við að endurmeta hvort að þetta 
sé fullnægjandi. En þetta er aðeins 
ein aðgerð af fjöldamörgum í áætl-
uninni.“

Eftirlit með ávísanavenjum 
lækna verður hert
Á Íslandi falla um fimmtíu manns 
fyrir eigin hendi á hverju ári, einn 
í hverri viku að meðaltali. Heildar-
tölurnar eru ekki langt frá því sem 
þekkist í nágrannalöndum okk-
ar en þegar kemur að sjálfsvíg-
um ungmenna er Íslandi í öðru 
sæti OECD-ríkja og aðeins Nýja-
Sjáland með hærri tíðni. Í þess-
um tölum eru ekki talin öll sjálfs-
víg sem framin eru með inntöku 
fíkniefna, ólöglegra eða hins svo-
kallaða læknadóps, sem DV hefur 
fjallað um á þessu ári.

Er ásættanlegt að fólk, oft á 
besta aldri, svipti sig lífi vegna 
þess að grunnþjónustan er ekki í 
lagi?

„Nei, það er aldrei í lagi.“
Hafið þið reynt að greina vand-

ann með læknadópið?
„Já, ég setti saman starfshóp 

upp úr áramótum undir stjórn 
Birgis Jakobssonar, þáverandi 
landlæknis, og þar voru þeir sem 
best þekkja til í þessum geira. 
Hópurinn skilaði af sér í lok maí 
og niðurstöðurnar voru í aðalat-
riðum þær að takmarka aðgang 
að ávanabindandi lyfjum, auka 
fræðslu hjá bæði fagstéttum og 
almenningi, og herða eftirlit með 
ávísanavenjum lækna. Við erum 
að sjá að það eru tilteknir lækn-
ar sem ávísa mjög mikið. Það þarf 
að bæta greiningarnar á ADHD og 
bæta aðgang að öðrum úrræðum 
við einkennum ADHD en lyfja-
meðferð. Sumt af þessari vinnu 
er komið af stað en annað ekki. 
En við vitum að hefting á aðgengi 
leysir ekki öll vandamál því að þá 
leita sumir í önnur efni. Við verð-
um því að hugsa þetta út frá skaða-
minnkun einnig.“

„Ég meina það sem ég segi“
Lítur þú á þetta ástand, það er að 
ungt fólk sé kvíðið og þunglynt, 
noti því fíkniefni og deyi allt of 
snemma, sem faraldur?

„Til þess að við getum talað um 
faraldur er nauðsynlegt að skoða 
tölurnar vel og bera þær saman við 
tölurnar á fyrri árum. En ég sjálf 
hef miklar áhyggjur af því hvað 
ungu fólki líður illa á Íslandi. Þetta 
var ekki svona áður fyrr. Við vorum 
hamingjusamasta þjóð heims og 
börðum okkur á brjóst fyrir það. 
Hver ástæðan er get ég ekki svar-
að, þetta eru ábyggilega margir og 
samhangandi þættir sem valda 
vonleysi hjá mörgum. Það getur 
svo leitt til framtaksleysis og kvíða 
og að lokum þunglyndis.“

Forverar þínir hafa sagst ætla 
að taka þessi mál föstum tökum 
en alltaf halda vandamálin áfram 
og í sumar voru geðdeildir lokað-
ar líkt og áður. Á eitthvað eftir að 
breytast og af hverju ætti fólk að 
taka mark á þér frekar en forver-
um þínum?

„Fólk verður að ráða því hvort 
það taki mark á mér en ég meina 
það sem ég segi um að ég leggi 
áherslu á þennan málaflokk og 
mun fjármagna geðheilbrigðis-
áætlunina. Ég lít á mig sem liðs-
mann þeirra sem vilja efla heil-
brigðisþjónustuna á Íslandi.“ n

Svandís Svavarsdóttir

LEIÐANDI Í GREIÐSLULAUSNUM

Greiðslulausnir tengdar 
helstu afgreiðslukerfum

Sjálfstandandi greiðslulausnir 
og handfrjálsir posar

Hlíðasmára 12   201 Kópavogi   verifone@verifone.is   S: 544 5060



Smáhýsi frá14,99 - 39,9 m2

Sumarhús frá 67 - 111 m2

Einbýlishús frá 161 - 400 m2

Smart Einbýli 73 m2

Parhús frá 200 - 333 m2

Raðhús frá 55 - 120 m2

Forsteypta sökkla

Við framleiðum:

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Verð og gæði í fyrirrúmi, íslensk framleiðsla.

Twin     Wall

Normx ehf. hefur sett framleiðslu sína á smáhýsum 
í sérstakt fyrirtæki sem hlotið hefur nafnið Húseining 
ehf. Húseining mun framleiða smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1. Vogum. 
Kynnið ykkur framleiðsluvörur okkar á vef fyrirtækisins: 
www.huseining.is
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Þ
að er mjög sorglegt að 
sjá hvað það eru margar 
ungar stelpur sem eign-
ast börn án þess að vera í 

nokkurri aðstöðu til þess. Ungar 
konur sem eignast börn, hversu 
líklegar eru þær til dæmis til að 
útskrifast með stúdentspróf eða 
með háskólagráðu?“

Þetta sagði Karólína Hrönn 
Hilmarsdóttir þegar hún steig 
fram í viðtali fyrir þremur árum 
og hvatti ungar stúlkur til þess 

að bíða með barneignir. Ráð-
lagði hún ungum stúlkum að for-
gangsraða, byrja á því að ljúka 
menntun og tryggja fjárhagslega 
afkomu áður en barn yrði boðið 
velkomið í heiminn.

Í kjölfar viðtalsins varð mik-
ið fjaðrafok. Karólína, sem er 
barnlaus, var harðlega gagnrýnd 
og varð fyrir reiðiöldu. Ungar 
mæður gagnrýndu hana opin-
berlega og varð Karólína fyrir 
miklu áreiti. Karólína uppskar þó 
líka jákvæð viðbrögð og þá helst 
frá eldri mæðrum en þó líka frá 
ein staka ungum mæðrum sem 

viðurkenndu að hún hefði rétt 
fyrir sér.

Skoðun Karólínu hefur ekk-
ert breyst síðan og í hinu eldfima 
viðtali sagði hún meðal annars: 
„Við búum í landi þar sem það er 
mjög auðvelt að mennta sig. Það 
tel ég vera mikil forréttindi. Að 
nýta sér það og geta verið barn-
laus á meðan finnst mér bara 
vera hið besta mál. Hins vegar vil 
ég benda stelpum á að á meðan 
það er frábært að geta fætt barn 
og verið móðir þá getur þú veitt 
barninu svo margfalt betra líf ef 
þú bara bíður aðeins, menntar 

þig og kemur undir þig fótunum.“

Skiptir ekki um skoðun þrátt 
fyrir að á móti blási
„Ég stend algjörlega staðföst á 
því að skoðun mín sé réttþrátt 
fyrir mikla gagnrýni á sínum 
tíma,“ segir Karólína aðspurð 
hvort gagnrýnin hefði haft djúp-
stæð áhrif á hana á sínum tíma. 
Bætir Karólína við að hún hafi 
með árunum orðið enn sann-
færðari um að skoðun hennar 
væri sú eina rétta. Hún segir að 
hún hafi frá unga aldri tamið sér 
að standa á sínu.

„Í sannleika sagt er svolítið 
hræðilegt að koma berskjölduð 
fram á opinberan vettvang með 
sitt lífsviðhorf og fá síðan allan 

Aníta Estíva Harðardóttir
anita@dv.is

Karólína gagnrýndi ungar mæður

„Þótt þú getir búið til barn 
þá þýðir það ekki að þú 
getir endilega séð um það“
n Vill að ungar konur láti skólann ganga fyrir n Er ekki að hvetja til fóstureyðinga„Það eru 

heldur ekki 
allir færir um að 
vera foreldrar
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regnbogann af móttökum, bæði 
góðar og slæmar. Það verður þó 
alltaf til fólk með sært egó sem vill 
níðast persónulega á manni, því 
miður,“ útskýrir Karólína.

Karólína, sem er 26 ára 
 gömul og starfar sem sjúkra-
liði í heimahjúkrun, á sjálf ekki 
barn í dag. Hún segist þó ekki úti-
loka möguleikann á barneignum 
í framtíðinni. Í hinu fræga við-
tali sagði Karólína einnig að hún 
hefði orðið vör við að ungar stúlk-
ur hefðu óraunhæfa glansmynd 
af móðurhlutverkinu.

„Mér finnst oft eins og  stelpur 
sjái það bara fyrir sér að verða 
ung og kúl og hipp mamma sem 
lífið blasir við en ég held að þær 
sjái ekki alltaf alla myndina, og 
það held ég að sé að miklu leyti 
fjölmiðlum og bíómyndum að 
kenna. Það er oft eins og þessar 
stelpur sjái bara glansmyndina en 
það er ekki talað um allt strögglið 
sem fylgir og allt það leiðinlega 
sem fylgir móðurhlutverkinu.“

Vill ekki þurfa að reiða sig á 
barnabætur í framtíðinni
Blaðakona veltir því fyrir sér af 
hverju ung, barnlaus kona hafi 
ákveðið að tjá sig opinberlega um 
slíkt málefni vitandi að samfé-
lagsmiðlar gætu logað í kjölfarið.

„Ég hafði velt þessu fyrir mér frá 
því ég var táningur og fylgdist með 
samnemendum  mínum eignast 
börn frekar ungir. Ég hef alltaf haft 
brennandi áhuga á þverfræðilegu 
greininni sem mannfræðin er og 
atferlisfræðinni sem býr þar að 
baki. Það sem kom þessu af stað 
var þegar ég sá fréttatíma þar sem 
ungar mæður stigu fram,  ósáttar 
við barnabætur minnir mig. Þá 
hugsaði ég bara: „Til hvers að 
reiða sig á það?““ segir Karólína 
og heldur áfram:

„Mig langar ekki að vera móð-
ir í framtíðinni og pirra mig yfir 
því hvað barnabætur séu lágar. 
Frekar vil ég hafa góðar stöðugar 
tekjur til að bæði framfleyta mér 
og mínu barni ef ég kýs að eign-
ast barn í framtíðinni. Ég veit að 
ég er líklega ósanngjörn að setja 
þetta upp á svo einfaldan hátt því 
ég veit að það hafa ekki allir jafn 
sterkan félagslegan og fjárhags-
legan bakgrunn, en þó að Ísland 
í dag sé að dragast aftur úr hin-
um Norðurlöndunum hvað varð-
ar lífsgæði þá er nánast ekkert 
sem getur stöðvað fólk í að styrkja 
þessa eiginleika og skapa góða 
framtíð fyrir sig og sína.“

Karólína tekur fram og  leggur 
mikla áherslu á að hún sé ekki að 
hvetja stúlkur til að fara í fóstur-
eyðingu. „Slysin verða og ég geri 
mér fulla grein fyrir því. Málið 
er að átta sig á aðstæðum, beita 
forvörnum og gera það besta sem 
maður getur úr því sem maður 
hefur.“

Umræðan um barneignir mjög 
eldfim
Karólínu fannst áhugavert þegar 
hún fyrst tjáði sig um  barneignir 
hver viðbrögðin voru. Kveðst hún 
viss um að fleiri séu á þessari 
skoðun en ekki allir þori að stíga 

fram og tjá hana á opinberum 
vettvangi, enda málefnið afar 
eldfimt. Algengasta athugasemd-
in að sögn Karólínu var að hún 
ætti ekki barn og því gæti hún 
ekki vitað um hvað hún væri að 
tala og ætti vart rétt á að tjá sig 
með þessum hætti. Segir Karólína 
fráleitt að halda slíku fram.

„Viðbrögðin voru gríðarleg og 
margir sem tjáðu sig um þetta. 
Viðbrögðin sem ég fékk voru allt 
frá því að vera rosalega jákvæð 
og út í að ég væri heimsk og vissi 
ekkert hvað ég væri að tala um, 
því ég á jú ekki börn. Þá fór þetta 
út í virkilega lágkúrulegt tal um 
persónulegt líf mitt, sem kom 
þessu ekkert við,“ segir Karólína. 
„Auðvitað stingur það þegar ein-
hver segir við mann að maður 
þekki ekki sanna ást fyrr en mað-
ur eignast barn eða þegar fólk segi 
að maður viti ekkert um málefnið, 
þegar maður kemur nákvæm-
lega úr þeim aðstæðum sem ég 
einmitt tala um í þessu viðtali.“

Lítið af uppbyggilegri gagnrýni
Karólína er alin upp hjá ömmu 
sinni. Hún fékk gott uppeldi en 
hvorki móðir hennar né faðir voru 
fær um að ala hana upp á þessum 
árum. Hún segir þau þó hafa gert 
sitt besta. „Ég elska þau fáránlega 
mikið og er stolt af þeim.“

Aðspurð hvað henni finnst um 
þá gagnrýni sem hún fékk  svarar 
Karólína: „Ég tek allri gagnrýni 
með opnum huga svo framarlega 
sem hún er sett fram með rökum. 
Í sannleika sagt fannst mér lítið 
af henni uppbyggjandi, þá sér-
staklega frá þeim ungu mæðrum 
sem létu hæst í sér heyra, sem er 
auðvitað frekar dapurlegt. Eins og 
máltækið segir; bylur hæst í tómri 
tunnu.“

Karólína vissi innst inni að ef 
hún myndi opna sig um stöðu 
ungra foreldra yrði hún harðlega 
gagnrýnd. Þrátt fyrir það ákvað 
hún að láta slag standa því hún 
taldi mikilvægt að eiga samtal um 
stöðu ungra foreldra og þá í ljósi 
þess að sýnt hafi verið fram á að 
ungar og ómenntaðar konur sem 
eignast börn séu líklegri til þess 
að verða þunglyndar og finna fyr-
ir kvíða í kjölfar barneigna.

„Það getur oft haft í för með 
sér neikvæð áhrif á foreldrahæfni 
þeirra. Þær eru ólíklegri til að 
ljúka menntun, líklegar til að 
þiggja meiri aðstoð frá ríkinu, búa 
jafnvel við lakari skilyrði sökum 
fjárhagslegs óöryggis og svo er 
sagan líkleg til að endurtaka sig, 
að þeirra barn verði ungt foreldri 
vegna þess að félagslegur bak-
grunnur þeirra er ekki nægilega 
sterkur og stöðugur. Mig langar 
hins vegar að benda á að þó að 
ótal rannsóknir hafa verið gerð-
ar í sambandi við bága stéttar-
stöðu, fátækt og að eignast barn 
ungur, sé það ekki staðreynd að 
börn þeirra sem búa við þessi 
lífsskilyrði séu dæmd til þess að 
feta í sömu fótspor – alls ekki, 
það eru vissulega til undantekn-
ingar, svo sannarlega, og það er 
frábært, ég fagna því! Málið hins 
vegar er hvort þú viljir vera í þeirri 
litlu prósentu þar sem allt fer á 
besta veg og að þú verðir hepp-
in og komist úr þeirri krísu sem 
vill skapast þegar ungt fólk verð-
ur foreldrar.“

Menntun – meiri tekjur – 
stöðug leiki – svo jafnvel barn
Þrátt fyrir mikið af neikvæðum 
viðbrögðum í kjölfar viðtalsins 
segist Karólína einnig hafa fengið 
jákvæð og uppbyggileg svör.

„Það áhugaverða við það er að 
ég fékk aðallega jákvæð viðbrögð 
frá eldri og reyndari konum sem 
viðurkenndu að hafa viljað vera 

jafnvel aðeins eldri þegar þær 
eignuðust börn þar sem það hefði 
gert þeim lífið mikið auðveldara,“ 
segir Karólína og bætir við: „Ég 
fékk einnig hrós frá ungum stelp-
um sem sögðu við mig að þær 
væru sammála.“ Karólína bætir 
við að þær hafi þó ekki þorað að 
segja slíkt opinberlega af ótta við 
að þær yrðu skotnar í kaf af öðr-
um ungum mæðrum.

Karólína sagði í viðtalinu eld-
fima að mikilvægt væri að mennta 
sig og fer ekki ofan af því. Sagði 
hún sorglegt að verða vitni að því 
að ungar mæður lentu í fátækra-
gildru sökum þess að þær fengju 
ekki tækifæri til að mennta sig. 
„Svo þurfa þær að lifa á atvinnu-
leysisbótum og leita ár hvert til 
Mæðrastyrksnefndar.  Auðvitað 

eru til konur sem ná að klára lang-
skólanám og eru með nokkur börn 
á framfæri. En það er einfaldlega 
þannig að hlutirnir flækjast mikið 
þegar þú ert komin með barn. Það 
eru heldur ekki allir færir um að 
vera foreldrar. Þótt þú getir búið til 
barn þá þýðir það ekki að þú getir 
endilega séð um það.“

Aðspurð um jákvæð viðbrögð 
við viðtalinu svarar Karólína:

„Ég var himinlifandi yfir  öllum 
þeim jákvæðu viðbrögðum sem 
ég fékk. Mig langaði að opna á 
þessa umræðu, hvort það væri í 
alvöru svo hræðilegt að segja: „Ég 
einfaldlega hef ekki efni á barni 
núna“. Það er vissulega bæði af-
leiðing lélegrar  forgangsröðunar 
í samfélaginu okkar en einnig í 
sumum tilfellum sjálfskaparvíti.“ 

Karólína bætir við: „Við erum öll 
fórnarlömb aðstæðna okkar en 
við getum reynt að breyta þeim 
til hins betra ef við áttum okkur 
á því hvaða tól við höfum til þess 
að ýta okkur upp á við. Svo er fólk 
auðvitað með mismunandi kröf-
ur til lífsins, suma dreymir um að 
stofna fjölskyldu og skeyta lítið 
um að ná langt á vinnumark-
aði eða mennta sig. Við erum 
jafn mismunandi og við erum 
mörg.“n
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SÉRHÆFUM OKKUR Í FRAMLEIÐSLU 
Á FORMBEIGÐUM  BORÐPLÖTUM

„Svo þurfa 
þær að lifa 

á atvinnuleysis-
bótum og leita ár 
hvert til Mæðra-
styrksnefndar 

„ Geta veitt 
barninu 

margfalt betra líf
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„Bátinn rak í aðra 
áttina og pabba í hina“
n Faðir hennar fórst í sjóslysinu n Stóð sem klettur í baráttu eiginmannsins við heilakrabbamein  
n Jákvætt hugarfar kemur henni í gegnum áföllin

M
iðvikudaginn 18. ágúst 
árið 1982 réri Óli T. Magn
ússon út á báti sínum, 
Létti SH 175, frá Rifi með 

tveimur börnum sínum, Magnúsi 
og Elínu. Magnús var 19 ára gam
all en Elín alveg að verða sautján 
ára. Líf þeirra varð aldrei samt eft
ir þennan örlagaríka túr sem fjöl
skyldufaðirinn Óli sneri ekki lif
andi úr.

„Við vorum þrjú um borð, þetta 
var bara svona trilla. Við bjugg
um alltaf í bænum en fluttum svo 
búferlum á vorin vestur á Hellis
sand þar sem við áttum lítið hús. 
Þar réri pabbi á sumrin og við átt
um því alltaf heima þar í um þrjá 
til fjóra mánuði á ári. Þvottavél
in var bara sett á kerruna og keyrt 
af stað. Fyrstu árin fórum við ekki 
með í róðra því við vorum svo ung, 
en svo fékk Magnús bróðir að fara 

að fara með og síðar ég. Áður hafði 
eldri bróðir okkar fengið að fara 
með í túra en hann hætti því þegar 
hann var varð eldri,“ segir Elín 
Óladóttir, sem er í dag orðin fimm
tíu og þriggja ára, í viðtali við DV.

Elín lætur erfiðleikana hvorki 
buga sig né brjóta
Elín Óladóttir er sjálflærð sauma
kona og rekur í dag saumafyrir
tækið Óla Prik (snapchat: oliprik.
is). Hún á þrjú uppkomin börn 
með manni sínum, Frey heitnum 
Hreiðarssyni; Óla Tómas, Tinnu 
og Adam, og barnabörn. Einnig 
átti Freyr son úr fyrra sambandi, 
Hjört Rósant. Líf Elínar virðist í 
fyrstu hið eðlilegasta en þegar 
málið er kannað ofan í kjölinn 
kemur í ljós að Elín hefur gengið í 
gegnum ótrúlega hluti sem mark
að hafa líf hennar.

Blaðamaður heimsótti Elínu 
í Hafnarfjörð. Heimili hennar er 
skreytt ótrúlegum munum sem 

Elín hefur safnað í gegnum tíð
ina og gert upp með aðstoð eigin
manns síns sálugs. Ljóst er að Elín 
er hörkukona sem lætur erfiðleik
ana hvorki buga sig né brjóta held
ur byggja sig upp.

„Eitt sumarið þá var ég eitthvað 
ósátt við frystihússtjórann og gekk 
út og hætti. Pabbi varð því að taka 
mig með um borð þannig að ég fór 
að róa með þeim. Ég man ekki al
veg hvort þetta var þriðja árið mitt 
með þeim en þetta var bara fínt. 
Var náttúrlega erfiðari vinna en 
launin voru miklu hærri en í frysti
húsinu.“

Urðu að velja á milli föður síns 
og að lifa af
Morguninn örlagaríka, 18. ágúst, 
1982, hafði verið mikil bræla í 
langan tíma en þegar veðrið tók 
að skána var tekin ákvörðun um 
að róa.

„Pabbi var samt búinn að 
vera svolítið tvístígandi um hvort 

við ættum að fara en við ákváð
um á endanum að leggja í hann. 
Við stímdum svona 20 sjómílur á 
stað sem kallast Fláki og er svo
lítið langt frá landi. Við ætluðum 
jafnvel að vera um nótt og sögð
um mömmu það áður en við lögð
um af stað. Við vorum auðvitað 
bara með talstöð og mamma ekki 
með neina talstöð. Á þessum tíma 
voru náttúrlega engir farsímar og 
því voru samskiptin oft flókin. Við 
fiskuðum þarna um daginn og allt 
gekk vel. Við höfum verið kom
in með svona 6–700 kíló af fiski 
þegar pabbi ákvað að við skyld
um fara í land. Það hafði verið svo 
mikil undiralda að það mynduð
ust öldudalir. En þegar maður er 
búinn að vera svona lengi á sjó 
þá verður maður ekki einu sinni 
hræddur.“

Faðir Elínar fór niður í stýris
hús á meðan hún sjálf og Magnús 
gerðu að aflanum uppi á dekki.

„Vanalega gerðum við að fiskin

um og fórum svo niður að sofa 
vegna þess að það tók nokkra 
klukkutíma að stíma í land. En við 
vorum sem betur fer ekki kom
in niður þegar báturinn fékk á sig 
brot og snerist á augabragði. Hann 
kastaðist til, fór upp á öldu, hún 
brotnaði á honum og honum ein
faldlega hvolfdi. Við Magnús köst
uðumst fyrir borð. Hann kom fyrst 
upp úr sjónum og ég skömmu síð
ar. Við vorum  í sjógöllum og stíg
vélum, flækt í alls konar drasl sem 
var um borð þannig að það var 
erfitt að berjast upp á yfirborðið. 
Báturinn var á hvolfi og við náðum 
bæði taki á honum,“ segir Elín.

Veðrið var afar vont, mikill 
öldugangur og hvassviðri. Syst
kinin fóru að svipast um eftir föð
ur sínum en hann var hvergi sjá
anlegur. „Við vissum ekkert hvað 
við áttum að gera og héngum 
bara á bátnum þar til pabbi birtist 
loksins. En hann flaut bara hreyf
ingarlaus. Magnús bróðir synti að 
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„Bátinn rak í aðra 
áttina og pabba í hina“
n Faðir hennar fórst í sjóslysinu n Stóð sem klettur í baráttu eiginmannsins við heilakrabbamein  
n Jákvætt hugarfar kemur henni í gegnum áföllin

„Við vissum ekkert hvað við áttum að gera 
og héngum bara á bátnum þar til pabbi birt-

ist loksins. En hann flaut bara hreyfingarlaus. Magn-
ús bróðir synti að honum og náði að snúa honum 
við. Það var augljós að hann var látinn því hann var 
helblár og ekkert lífsmark. Við gátum ekkert gert. 
Öldurnar börðu á bátnum og hann rak í aðra áttina en 
pabba í hina.

 honum og náði að snúa  honum 
við. Það var augljóst að hann var 
látinn því hann var helblár og 
ekkert lífsmark. Við gátum ekkert 
gert. Öldurnar börðu á bátnum og 
hann rak í aðra áttina en pabba í 
hina. Við urðum bara að velja,“ 
segir Elín.

Sagði henni að halda áfram án 
hans
Elín og bróðir hennar tóku 
ákvörðun um að fara að bátnum. 
Skrúfan var ennþá á fullu og ótt
uðust þau mjög að enda í henni.

„Við komumst loksins upp á 
kjöl og sátum bara þar. Við viss
um ekkert hvað við áttum eigin
lega að gera. Gúmmíbáturinn var 
undir bátnum, við vorum ekki 
með löglegan sleppibúnað þar 
sem pabbi hafði breytt honum. 
Hann sagði einhvern  tímann við 
einhverja karla sem voru að gera 
athugasemd vegna þess að hann 
væri með börn um borð í bátnum 

og að þau þyrftu að geta leyst þetta 
ef eitthvað kæmi upp á. Þannig að 
það var bara eitt öryggisband yfir 
bátnum. Magnús byrjaði að kafa 
undir bátinn, hann batt við sig 
band og ég hélt í það. Hann kafaði 
tvisvar sinnum niður. Fyrst festist 
báturinn en í síðari ferðinni náð
um við loks bátnum upp á yfir
borðið. Magnús var mjög þrekað
ur eftir þessa raun og það er mér 
mjög minnisstætt að hann sagði 
mér að hann gæti ekki meira og 
hvatti mig til þess að halda ein 
áfram. En þá kom eitthvað yfir 
mig og ég náði að vippa bróður 
mínum upp á kjölinn. Ég fór síð
an að reyna að opna björgunar
bátinn en það gekk mjög erfið
lega. Við vorum alveg að gefast 
upp þegar ég kippti brjálæðislega 
fast í öryggisbandið og þá loks
ins blés báturinn út og við náðum 
að komast um borð við illan leik,“ 
segir Elín.

Þegar hér var komið sögu var 

skollið á niðamyrkur enda gerðist 
slysið um miðjan ágúst og birtu 
fór að bregða frekar snemma.

„Það var alveg kolsvartamyrk
ur og báturinn var að  fyllast af sjó. 
Við reyndum að lesa  einhverjar 
leiðbeiningar og sáum að við átt
um að setja út einhvers  konar 
rekakkeri til þess að báturinn 
yrði stöðugri. Við fundum svo 
neyðarsendi í björgunarbátn
um en vissum ekki alveg hvern
ig hann virkaði. Það stóð ekki á 
honum hve lengi batteríið mundi 
endast og við vorum hrædd um 
að það myndi klárast. Við náttúr
lega sáum ekkert, rétt svo í fjöll 
lengst í burtu. Við vorum um 20 
sjómílur frá landi og okkur rak 
út fjörðinn og út á rúmsjó. Við 
kveiktum á sendinum upp á von 
og óvon. Ég man að við vorum 
viss um að hjálp myndi berast 
fljótlega en svo gerðist það náttúr
lega ekkert,“ segir Elín.

Skipin sáu ekki björgunarbátinn 
og sigldu framhjá
Nokkrum klukkustundum síðar 
sáu Elín og Magnús loks skip sem 
kveikti hjá þeim vonarneista um 
björgun.

„Það voru allir í aðgerð um 
borð þannig að það var ofboðs
lega mikið ljós. Þeir sáu auðvit
að ekkert út. Við skutum samt 
upp neyðarblysi en ekkert gerðist. 
Skipið sigldi bara í burtu. Við lent
um í þessu svona 2–3 sinnum um 
nóttina. Við ákváðum að lokum að 
slökkva á sendinum um nóttina 
því við vissum að það væru flug
vélar að fara af stað um morgun
inn. Ég man ekki af hverju við viss
um það en einhverra hluta vegna 
vissum við að flugvélarnar myndu 
nema sendinn.“

Nóttin leið og um morguninn 
ákváðu systkinin að kveikja aftur á 
neyðarsendinum í þeirri veiku von 
að flugvélar á ferli myndu nema 
hann.

„Við vorum búin að vera alla 
nóttina í móki að tala saman. Ég 
man ekki alveg hvað klukkan var 
en ég held að hún hafi verið um 
hálftíu um morguninn þegar við 
heyrðum í flugvél. Eða við þóttu
mst heyra í flugvél, við vorum oft 
búin að halda að við heyrðum 
eitthvað en svo var það ekkert. Ég 
spurði Magnús hvort hann heyrði 
það sama og ég og hann játaði því. 
Þá kom ein flugvél en hún flaug 
bara fram hjá okkur og við vorum 
alveg gapandi. En svo vaggaði hún 
vængjunum og við vissum ein
hvern veginn að það þýddi að hún 
vissi af okkur. Svo flaug hún í burtu 
og við vorum ótrúlega hissa.“

Töldu Elínu látna
Á þessum tíma var eina björgunar
þyrla landsins biluð að sögn Elínar 
en send voru boð til varnarliðsins 
sem enn var á landinu.

„Þeir komu þarna með Fokker
flugvél og þyrlu, sem bjargaði 
okkur. Kafara var sleppt í sjóinn 
sem aðstoðaði síðan við að hífa 
okkur upp í þyrluna og síðan var 
flogið með okkur á Borgarspítal
ann. Þegar ég náði loks að hringja 
í mömmu höfðu þær fréttir borist 
henni að aðeins tveir hefðu lifað 

sjóslysið af. Það héldu því allir í 
bænum að það hlyti að hafa verið 
ég sem hefði ekki haft það af,“ seg
ir Elín.

Símtal Elínar við móður sína 
var því dramatískt í meira lagi, 
blanda af gleði og mikilli sorg. 
„Þetta var rosaleg lífsreynsla. Við 
vorum þarna á táningsaldri syst
kinin og vorum föst í  einhverjar 
17–18 klukkustundir í gúmmí
bát áður en okkur var bjargað. 
Það mátti litlu muna að við hefð
um verið komin niður í lúkar og 
þá hefðum við líklega rotast og 
ekki komist út. Það var örugglega 
það sem kom fyrir pabba og kost
aði hann lífið. Þegar við vorum 
búin að vera í marga klukkutíma 
í móki í bátnum vorum við farin 
að ímynda okkur að pabbi hefði 
komist af og fórum að búa til ýms
ar sögur í hausnum á okkur. Það 
er svo óraunverulegt þegar svona 
hlutir gerast svona hratt. Þó að hitt 
sé alveg jafn ömurlegt, þá kemur 
þetta bara svona allt í einu á mann 
sem alda og tilverunni kippt und
an manni. Pabbi var bara 41 árs 
gamall,“ segir Elín.

Þrátt fyrir þessa ótrúlegu lífs
reynslu segist hún ekki vera sjó
hrædd í dag.

„Ég fer alveg á sjó enn þá. Ekki 
til þess að vinna en ef ég þyrfti að 
velja sjó eða flugvél þá myndi ég 
alltaf velja sjóinn. Kannski af því 
að ég er svo vel synd. Ég var að æfa 
sund mjög lengi og svo er ég ekk
ert hrædd við sjóinn, það er ekki til 
hræðsla.“

Blés lífi í ungan dreng í sundi
Eins ótrúlegt og það kann að 
hljóma er andlát föður Elínar ekki 
eina skiptið sem hún varð vitni 
að drukknun, eða því sem næst. 
Einungis fáeinum árum síðar var 
Elín stödd í Laugardalslauginni 
með vinkonu sinni þegar hún hún 
uppgötvaði að ungur drengur lá á 
botni laugarinnar.

„Ég var að synda og þá sá ég 
barn í botninum. Það var svona 
sex til sjö ára gamall strákur. Hann 
lá bara í botninum og ég byrjaði 
að kafa niður, þetta voru ósjálf
ráð viðbrögð. Ég reyndi að drösla 
honum upp úr og kallaði á 

Elín og Freysi á góðri stund



24 FÓLK - VIÐTAL   24. ágúst 2018

 vinkonu mína sem var með mér. 
Hún hjálpaði mér að koma hon
um upp á bakkann og ég sagði 
henni að fara og sækja hjálp. Það 
var svona turn þarna með manni 
sem átti að vera að fylgjast með en 
hann var bara að lesa blaðið og svo 
var fjöldi fólks í pottunum. En það 
kom enginn að hjálpa mér. Það er 
svo skrítið að þegar fólk lendir í 
svona aðstæðum sem þeim finnst 
óþægilegar þá þykist það ekk
ert sjá. Þannig að ég fór að reyna 
að blása lífi í hann og eftir smá 
stund fór hann að hósta og það 
kom vatn upp úr honum. Stuttu 
síðar kom sjúkrabíllinn og sögðu 
þeir við mig að þetta hefði verið 
sekúnduspursmál,“ segir Elín sem 
var aðeins um tvítugt þegar atvik
ið átti sér stað. Foreldrar drengs
ins heimsóttu hana stuttu síðar og 
færðu henni blóm og þakkir fyrir 
að hafa bjargað syni sínum.

Eiginmaður Elínar greindist 
með ólæknandi heilakrabba-
mein
Þrátt fyrir mörg áföll á lífsleiðinni 
hefur Elín reynt að takast á við þau 
með jákvæðni. Þegar Elín var átján 
ára gömul, tveimur árum eftir sjó
slysið, kynntist hún Frey Hreiðars
syni. Freysi, eins og hann var alltaf 
kallaður, var tveimur árum eldri 
en Elín og þau voru bæði nýhætt 
í samböndum þegar þau kynntust.

„Við ætluðum sko að vera laus 
og liðug en svo breyttist það og 
varð bara „forever“. Við vorum 
saman í þrjátíu og þrjú ár, þangað 
til hann lést.“

Árið 2015 greindist Freysi með 
ólæknandi heilakrabbamein sem 
fór að lokum með hann í gröfina, 
þann 18. júní árið 2017. Áður en 
Freyr greindist með meinið var 
hann búinn að vera ólíkur sjálf

um sér.
Við fórum í siglingu um Karíba

hafið um vorið og hann var alltaf 
eitthvað slappur og leið illa. Hann 
fór til heimilislæknis þar sem hon
um var sagt að hann væri þung
lyndur og ég veit ekki hvað og 
hvað. Hann fór á þunglyndis
lyf og var alltaf svolítið ósáttur 
við þetta. Hann sagði stundum: 
„Það er eitthvað að mér í hausn
um.“ Bara svona eins og fólk segir 
oft en enginn tekur mark á því. Ég 
tók ekki einu sinni mark á honum 
af því að hann var búinn að fara til 
læknis sem sagði að ekkert væri að 
honum,“ segir Elín.

Nokkru eftir ferðina var fjöl
skyldan öll að borða saman á 
heimili þeirra. „Freysi vildi ekki 
borða sem var mjög ólíkt honum. 
Hann var algjört matargat. Hann 
fór svo bara upp í rúm og ég var 
viss um að hann væri með ein
hverja flensu,“ segir Elín. Þegar 
hún athugaði með eiginmann 
sinn sagðist hann finna málm
bragð og að honum liði eins og allt 
væri „skrítið“. „Ég spurði hvort að 
við ættum ekki að fara upp á vakt. 
Hann vildi það ekki svo ég sagði 
honum að setjast í sófann og að 
ég ætlaði að fara í tölvuna, sem er 
inni í bílskúr. Þegar ég var inni í 
eldhúsi þá heyrði ég lætin. Ég vissi 
að eitthvað hafði gerst, greip sím
ann og hringdi í 112 áður en ég var 
komin inn í stofuna aftur. Ég bara 
vissi að eitthvað var að,“ segir Elín.

Vissi ekki hvaðan blóðið kom
Þegar Elín kom inn í stofu lá Freysi 
í flogakasti á gólfinu og var alblóð
ugur.

„Þá hafði hann dottið á borðið 
og sprengt á sér hökuna og það var 
allt út í blóði. Ég vissi ekki hvort 
það væri að blæða út úr  eyrunum 

á honum eða hvað því ég sá ekk
ert hvaðan blóðið kom. Þeir í sím
anum leiðbeindu mér um hvað 
ég ætti að gera og ég átti að byrja 
á því að snúa honum við því hann 
lá í grúfu og átti erfitt með að 
anda. Allt í einu voru komnir tve
ir sjúkrabílar og hann var spraut
aður niður. Þeir ætluðu ekki að ná 
sambandi við hann. Þegar hann lá 
enn á gólfinu heima þá höfðu þeir 
sagt við mig að ég ætti að fara fyrir 
ofan hann og horfa framan í hann 
þar sem hann var í panikkástandi 
og hræddur. Þá hafði ég gert eins 
og þeir ráðlögðu mér hann  róaðist, 
fann kannski til öryggis eða ein
hvers sem hann þekkti.

Við fórum á Landspítalann í 
Fossvogi og þeir voru rosalega 
lengi að ná honum úr floginu. Þeir 
spurðu hvort ég vildi ekki koma 
með í sjúkrabílnum en ég sagðist 
ætla að fara á mínum bíl. Ég hugs
aði sem svo að við þyrftum að fara 
heim aftur á eftir. Maður hugsar 
ekki rökrétt á svona stundum.“

Krabbameinið komið á lokastig
Í kjölfarið fór Freysi í rannsóknir 
og myndatöku þar sem í ljós kom 
fyrirferð í heilanum.

„Við vissum ekkert hvað það 
þýddi en við fögnuðum því að 
þetta hafði ekki verið heilablóð
fall. Daginn eftir var honum svo 
sagt að hann væri orðinn floga
veikur og að hann þyrfi að fara á 
flogaveikilyf. Þegar hann fór svo í 
sneiðmyndatöku sást fyrirferðin 
sem við vissum ekkert hvað var. 
Þeir vissu örugglega meira en þeir 
sögðu okkur, held ég. Þeir voru 
svo sem ekki að segja neitt fyrr en 
það er orðið alveg staðfest. Ég skil 
það vel. Síðan átti bara að fylgjast 
með fyrirferðinni og sjá hvort hún 
stækkaði eða ekki. Í þrjá mánuði 
stækkaði hún ekkert og við brugð
um okkur í ferðalag til Ameríku í 
millitíðinni. Í  desember fór hann 
svo aftur í myndatöku og þá sást 
að fyrirferðin hafði stækkað og 
hann var sendur beint í heila
skurð í janúar þar sem tekið var 
það sem hægt var að taka. Lækn
irinn greindi okkur frá því að þeir 
héldu að þetta væri krabbamein 

af annarri eða þriðju gráðu, sem 
væri ólæknandi, og að það eina 
sem hægt væri að gera væri að 
halda því niðri. Sýnið var hins 
vegar sent út til Bandaríkjanna 
þar sem þeir voru ekki alveg vissir 
og svo þegar svarið kom, þá kom í 
ljós að krabbameinið var á fjórðu 
gráðu. Þá var það komið á loka
stig.“

Mælir ekki með 
 krabbameinsmeðferð
Krabbameinslæknir Freysa 
greindi þeim hjónum frá því að 
meðallífaldur eftir greiningu væri 
yfirleitt um tvö ár.

„Og hann lifði rétt tæplega 
tvö ár. Það stóðst eiginlega bara 
akkúrat. Á þeim tíma fór hann 
tvisvar sinnum í geislameðferð og 
hann kom rosalega illa út úr seinni 
geislameðferðinni. Hann var á 
krabbameinslyfjum í einhverja 
átta til níu mánuði sem hann 
raunverulega, eftir á að hyggja, 
hefði aldrei átt að fara í. Ef einhver 
myndi lenda í því að vita af svona 
krabbameini í dag þá myndi ég 
ráðleggja viðkomandi að fara ekki 
í meðferð. Freysi átti vin sem hann 
kynntist í öllu þessu, sem var með 
það sama og hann. Hann greindist 
bara rétt á eftir Freysa en sá mað
ur fór í minni meðferð. Hann 
lést tveimur mánuðum á undan 
Freysa en hann átti miklu betra 
líf. Freysi var svo ofboðslega veik
ur. Ég var með hann hérna heima 
í margar vikur, var komin með 
hjólastól, stangir, heimilishjálp 
og Karítas. Hann fór í tvær vikur 
upp á líknardeild í svona hvíldar
innlögn og svo tók ég hann heim 
og hann var hér heima í tvær vik
ur. Svo komu þær frá Karítas hing
að og sögðu við mig að þetta væri 
komið nóg. Hann átti orðið erfitt 
með að ganga og ég þurfti að 
halda honum uppi. Hann var far
inn að rugla og bulla og ég mátti 
ekki fara fyrir horn þá panikkaði 

hann. Hann setti allt sitt traust 
á mig. Sagði við mig áður en hann 
veiktist svona mikið að ég væri 
minnið hans og að ég væri allt.“

Freysi dvaldi í sex vikur á 
líknardeild áður en hann lést en 
það er talinn nokkuð langur tími.

„Hann þraukaði svo lengi og 
var svo duglegur. Hann var aldrei 
einn, það var alltaf einhver hjá 
honum. Ef ég fór eitthvert og kom 
svo aftur þá heyrði hann göngu
lagið mitt. Hann þekkti það. Þótt 
hann væri í engu sambandi og við 
héldum að hann heyrði ekki neitt 
og skildi ekkert, þá spenntist hann 
allur upp þegar hann heyrði mig 
koma og svo róaðist hann nið
ur. Þetta var ótrúlega skrítið. Það 
var hrikalega vont að horfa upp á 
hann svona en við ræddum þetta 
náttúrlega svolítið. Það var að
dragandi að þessu sem gerði þetta 
aðeins auðveldara. Þegar pabbi 
lést þá dó hann alveg strax. En það 
er hvorugt öðru betra, þetta var 
bara öðruvísi. En við gátum alla
vega græjað öll okkar mál.“

Sögu þeirra ekki lokið
Freysi þekkti konu sína vel og þrátt 
fyrir erfiðleika þá vissi hann allan 
tímann að Elín myndi standast 
þessa áskorun eins og hverja aðra 
sem hún hafði staðið frammi fyrir.

„Þegar það var nýbúið að leggja 
hann inn þá kom prestur einu 
sinni og talaði við hann. Prestur
inn sagði við hann að það væri 
farið að styttast í þetta og sagði 
að hann gæti auðvitað verið sorg
mæddur yfir því sem aldrei yrði og 
að hann gæti alveg verið miður sín 
og haft áhyggjur af konunni sinni. 
En þá sagði Freysi: „Ég hef engar 
áhyggjur af Elínu, engar áhyggj
ur af henni. Hún spjarar sig. Svo 
klárum við bara það sem við eig
um eftir að gera saman í næsta 
lífi.“ Presturinn sagði mér eftir að 
hann dó að þetta væru mjög sér
stök viðbrögð því yfirleitt þegar 
menn deyja þá hafa þeir svo mikl
ar áhyggjur af konunni sinni. 

„Þegar ég var inni í eldhúsi þá heyrði ég lætin. 
Ég vissi að eitthvað hafði gerst, greip sím-

ann og hringdi í 112 áður en ég var komin inn í stofuna 
 aftur. Ég bara vissi að eitthvað væri að.

Elín borin 
um borð í 
sjúkrabifreið 
úr þyrlunni / 
MYND: DV - S

Þyrla Varnarliðsins fyrir ofan gúmmí-

björgunarbátinn bjargar þeim systk-

inum um borð. Flugvélin fyrir ofan 

þyrluna á myndinni er Herkules-vél frá 

varnarliðinu.

Skipverjar á Gunnari 
Bjarnasyni frá Ólafsvík draga 
gúmmíbjörgunarbátinn um 
borð / MYND DV - EINAR OLASON

Óli T. Magnússon, faðir Elínar.
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En presturinn sagði að það hefði 
verið svo gott fyrir Freysa að hafa 
engar áhyggjur af mér. Þetta var 
mjög sérstakt en honum leið al-
veg vel með þetta. Honum fannst 
hann ekkert vera að yfirgefa mig, 
þannig séð. Hann vissi að ég 
myndi spjara mig og var ekkert 
ósáttur við það. Í mínum huga í 
dag þá ætla ég aldrei að vera með 
öðrum manni, ég trúi því að við 
Freysi séum sálufélagar og að okk-
ar sögu sé ekki lokið. Við munum 
halda áfram þar sem frá var horf-
ið þegar minni göngu lýkur hér á 
jörð. En auðvitað veit maður ekk-
ert hvað framtíðin býr í skauti sér.“

Elín segir skrítið að hugsa 
 aftur í tímann í dag, rúmu ári 
 eftir andlát Freysa, þar sem hún 
áttar sig reglulega á skrítnum 
persónuleikabreytingum sem hún 
tengir við veikindin.

„Þær voru svo skrítnar,  þessar 
persónuleikabreytingar. Þegar ég 
lít til baka þá átta ég mig á því að 
ýmis einkennileg atvik tengjast 
veikindunum. Hann var á tímabili 
rosalega erfiður og ég man að 
einu sinni sagði sonur okkar við 
mig: „Mamma, hvernig getur þú 
látið hann tala svona við þig?“ En 
ég sagði bara við hann að þetta 
væri ekki pabbi hans að tala við 
mig. Þetta væri sjúkdómurinn að 
tala. Þannig að ég tók þetta aldrei 
nærri mér. Ég vissi að pabbi þeirra 
myndi aldrei koma svona fram við 
mig. Aldrei. Ef hann væri í lagi. 
Þannig að ég var alltaf voða róleg 
yfir því. Þeim fannst þetta einmitt 
svo fyndið þegar þær komu hérna 
frá Karítas og hann var eitthvað 
leiðinlegur. Þeim fannst svo skrít-
ið að sjá mig aldrei reiða eða 
pirraða. En ég vissi bara að þetta 

var ekki hann. Ég hugsaði þetta 
bara þannig. En auðvitað var þetta 
stundum óþægilegt og ég var 
stundum sár. En ég hugsaði alltaf, 
þetta er ekki Freysi. Hann myndi 
aldrei láta svona. Maður verður að 
hugsa svona, þó að hitt nái manni 
stundum. Það var bara allt í einu 
einhver allt annar karakter kom-
inn þarna.“

Lést daginn eftir 
 brúðkaupsafmælið
Freysi lést á líknardeild Landspít-
alans þann 18. júní árið 2017, 
degi eftir 31 árs brúðkaupsafmæli 
þeirra hjóna.

„Við kynntumst fyrst á 17. júní 
og giftum okkur svo 17. júní líka. 
Hann var alveg ofboðslega veik-
ur á brúðkaupsafmælinu okkar og 
um morguninn fannst mér eitt-
hvað skrítið í loftinu. Ég skrapp 

heim í sturtu og fór svo strax 
til hans  aftur. Hann dó svo um 
nóttina. Hann hefur ákveðið að 
þrauka, ekki nota 17. júní í þetta, 
ekki setja þetta allt á sama dag. 
Svona er þetta bara, maður spilar 
úr spilunum sem maður hefur.“

Jarðarför Freysa var með mjög 
sérstöku móti og þegar henni var 
lokið hafði fólk orð á því við El-
ínu að þetta hefði verið sorgleg en 
jafnframt skemmtileg jarðarför.

„Jarðarförin var mjög sérstök,“ 
segir Elín og hlær. Þegar hann var 
uppi á líknardeild var ég með fjöl-
skyldumyndir úti um allt. Ég tók 
þær niður, plastaði þær og voru 
þær sprautaðar á kistuna. Þetta 
voru myndir af okkur þegar við 
vorum ung og af barnabörnunum 
og þess háttar. Í jarðarförinni voru 
svo bara spiluð ELO-lög. Hann var 
algjört ELO-fan, þetta voru bara 
trúarbrögð. ELO-logoið er á stein-
inum hans. Ég teiknaði steininn 
sjálf með aðstoð Óla Tómasar og 
lét höggva hann út. Ég lenti í smá 
stríði við Jónu Hrönn prest sem 
vildi hafa að minnsta kosti einn 
sálm í jarðarförinni. Það var bara 
einn sálmur, svo bara ELO, James 
Blunt, Bubbi og lag með Bítlunum. 
Freysi elskaði golf og var í golf-
klúbbnum Skrambar. Þeir keyptu 
sér alltaf eins föt þegar þeir fóru 
að keppa á móti og áttu alveg hvít-
ar buxur og svarta boli. Hann tók 
það fram við mig, alveg tvisvar til 
þrisvar sinnum, að hann vildi að 
Skrambarnir bæru kistuna og að 
þeir yrðu í samstæðu fötunum. Ég 
sagði honum alltaf að hætta að spá 
í því en svo minntist hann aftur á 
þetta stuttu áður en hann fór í al-
gjört mók. Þá sagði hann við mig: 
„Elín þú verður að passa að bux-
urnar þeirra séu hreinar því þær 
eru alveg hvítar“,“ minnist Elín, 
hlær og yljar sér við minninguna.

Bar kistuna sjálf út á öxlunum
Elín krafðist þess að fá að ganga 
fremst með kistuna og að hún yrði 
borin út á öxlum.

„Útfararstjórinn sagði við mig 
að í þau tuttugu ár sem hann hefði 
starfað hefði engin kista verið sett 
upp á öxl nema um þjóðhöfðingja 
væri að ræða. Ég sagði að mér væri 
alveg sama. Kistan yrði sett upp 
á öxl. Hann hafði líka áhyggjur af 
því að það gæti liðið yfir mig en 
ég sagði nei. Ég var að fara í þetta 

 verkefni og ég ætlaði að klára það. 
Svo æfðum við þetta og allt gekk 
ótrúlega vel. Eftir jarðarförina 
voru margir sem sögðu við mig að 
þeir vissu ekki hvort þeir mættu 
nefna það en að þeim hafi þótt 
gaman í þessari jarðarför. Sorglegt 
 auðvitað, en gaman. Óli fór upp í 
pontu og hélt ræðu um pabba sinn 
og það var hrikalega sorglegt. Ég 
veit ekki hvernig hann gat þetta, 
það er náttúrlega erfitt en hann 
náði að halda sér þar til rétt í end-
ann. Þá var hann alveg búinn. 
Þetta var rosalega flott hjá honum 
og þeir voru mjög nánir. En við Óli 
erum þannig gerð að þrátt fyrir að 
okkur finnist þetta alveg ótrúlega 
ömurlegt þá hugsum við að svona 
sé staðan og hvað sé hægt að gera. 
Hvað hefði hann viljað.  Hvernig 
hefði hann viljað að við  myndum 
díla við þetta. Maður þarf svo-
lítið að hugsa það þótt maður sé 
ósáttur og verði aldrei sáttur, en þá 
verður maður einfaldlega að lifa 
með þessu.“

Ætlar að klára lífið með sóma
Eftir andlát Freysa tók Elín 
ákvörðun um að lifa lífinu lifandi 
og að gera það sem hana hefur 
alltaf dreymt um á meðan heilsan 
leyfir.

„Fólk er alltaf að segja; rosalega 
ertu dugleg, rosalega ertu dugleg. 
En ég segi alltaf að þetta hafi ekk-
ert með það að gera. Ég þarf bara 
að klára þetta og ég ætla að gera 
það með sóma. Ég fór til Taílands 
í janúar með fjögurra daga fyrir-
vara. Það datt ein út sem ætlaði 
að fara og það var hringt í mig á 
fimmtudegi. Á sunnudeginum var 
ég svo komin út til Taílands. Ég hef 
aldrei gert svona áður. Í  september 
er ég svo að fara til Hawaii að læra 
á brimbretti. Ég er að fara með 
konunni sem missti manninn 
sinn tveimur mánuðum á  undan 
Freysa. Hún ætlar reyndar ekki 
að fara á brimbretti, hún sagði við 
mig að hún væri ekki alveg jafn 
geðveik og ég,“ segir Elín og hlær.

„Nú er bara planið að gera allt 
svona. Ég ætla að fara eftir ára-
mót með Óla, syni okkar, og læra 
að kafa. Ég ætla að nýta tímann 
til þess að gera nýja og spennandi 
hluti með börnunum mínum og 
barnabörnum. Ég ætla að klára 
allt sem mig langar að gera á með-
an ég hef heilsu til.“ n

Freyr Hreiðarsson 
fæddist á Akranesi 31. 

maí 1963. Hann lést á 

líknardeildinni í Kópa-

vogi 18. júní 2017.

Elín við minnisvarða 
sem hún útbjó á 
heimili sínu. Pleysi 
var gælunafn fjöl-
skyldunnar um Freysa. 

Elín og Freysi 
með börnunum 
sínum þremur. 
Fv. Óli Tómas, 
Elín, Freysi, 
Adam og Tinna.
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D
V fjallar nú um syndir kirkj
unnar. Og af mörgu er að 
taka. Þegar Agnes M. Sig
urðardóttir var skipuð bisk

up töldu flestir Íslendingar að 
bjartir tímar væru framundan, hún 
kæmi með ferskan andvara. Hún 
myndi taka kirkjuna inn í nútím
ann. Taka á leyndarhyggju, standa 
með hinum brothættum sálum 
og syndum yrði ekki lengur sópað 
undir teppið. En það er enn gamla 
saggalyktin í Biskupsstofu og í stað 
þess að standa með þolandanum, 
ljá honum eyra og reyna að hugga, 
þá eru viðbrögð yfirvaldsins þau 
að þagga málið niður og taka ein
harða afstöðu með gerandanum.

Í DV er sögð saga Þóris Steph
ensen sem braut kynferðislega 
á barni fyrir mörgum árum. Þrír 
biskupar hafa vitað af málinu. 
Sáttafundur var haldinn þar sem 
Þórir viðurkenndi og baðst afsök
unar á ofbeldi sínu. Þolandi hans 
var á gamals aldri að leita sér að
stoðar hjá Stígamótum. En það er 

mikilvægt að benda á það að kyn
ferðisbrot Þóris eru ekki aðalat
riðið í umfjöllun DV. Umfjöllunin 
varpar ljósi á að enn þann dag í dag 
er kirkjan að bregðast þolendum 
og neitar að biðjast afsökunar eða 
læra af mistökum sínum. Þannig 
hefur kirkjan bæði gert geranda 
og þolanda í málinu mikinn óleik 
með því að sópa máli Þóris endur
tekið undir teppið og fela prestin
um embættisverk á opin berum 
vettvangi þar sem hann hefur 
predikað guðs orð í útvarpi allra 
landsmanna. Ef þolandinn, sem 
nú er eldri kona, hefði opnað fyrir 
útvarpið á uppstigningardag hefði 
hún heyrt níðing sinn predika yfir 
henni. Slíkt hefðu synir hennar 
einnig gert og barnabörnin. Kirkj
an hefði aldrei átt að setja Þóri eða 
þolanda hans í þessa stöðu.

Yfirmenn kirkjunnar og  biskup 

bera ábyrgð á þessu. Og vegna 
gamaldags vinnubragða sem 
 Agnes hefur ekki haft kjark til að 
breyta fær kynferðisbrotamaður
inn opinberan vettvang til að segja 
okkur hinum hvernig lifa skuli líf
inu, hina gullnu reglu.

Árið 2015 sat Agnes á skrifstofu 
sinni og hlustaði á sögu þolandans 
og svo Þóri sem baðst  afsökunar. 
Þrátt fyrir að hlusta á orð Þóris, 
þar sem hann gekkst við misgjörð
um sínum, hafði það engin áhrif 
á stöðu hans innan Þjóðkirkjunn
ar. Hann hefur síðan predikað í ófá 
skipti á tyllidögum í kirkjum um 
allt land. Árið 2018 í nýafstaðinni 
vígslu á nýjum vígslubiskup í Skál
holti sat Þórir Stephensen í önd
vegi hinnar helgu stundar og spók
aði sig síðan með helsta valdafólki 
landsins fyrir og eftir afhöfn þar 
sem hann lék á als oddi í boði yfir
manns síns.

DV hefur í lengri tíma unnið að 
þessari umfjöllun. Þegar blaða
maður DV hitti Agnesi hafði hann 
þau fyrirmæli frá ritstjóra  sínum 
að sýna Agnesi virðingu. Gefa 
henni tækifæri til að sjá að hún 
hefði gert mistök. Gefa henni rétt 
eins og hún gaf Þóri tækifæri til að 

biðjast afsökunar. Hún hefði getað 
viðurkennt að mikil mistök hefðu 
átt sér stað, að hún ætlaði að laga 
þessa hluti. Svona myndi aldrei 
eiga sér stað aftur. Og við  hefðum 
fyrirgefið henni. En hún valdi þess 
í stað að halda uppi merkjum 
gamla tímans. Hún hafði með sér 
tvo varðhunda sem börðu í borðið 
og hrópuðu þegar óþægilegar en 
eðlilegar spurningar byrjuðu að 
hljóma. Í stað þess að nota blaða
manninn til að koma afsökunar
beiðni á framfæri henti hún hon
um út.

Á Biskupsstofu var ekki ferskur 
andvari nýrra tíma. Þar var sagga
lykt og stórt teppi til að fela óþægi
lega hluti.

Það er rétt að enda þennan 
leiðara á þessum orðum: Kæra 
Agnes, þegar þú tókst við embætti  
báru margir þá von í brjósti að tími 
breytinga væri handan við horn
ið hjá þessari íhaldssömu stofn
un. Þeir hinir sömu hafa orðið fyrir 
sárum vonbrigðum. Leiðarahöf
undar eru þar á meðal. Verklagið 
er hið sama, þöggunin algjör. 

Guð blessi þig! n

Guð blessi þig, Agnes

Félag fjármálastjórans 
gjaldþrota
Eignarhaldsfélagið  Prospectus 
ehf. hefur verið lýst gjald
þrota og Steinar Þór Guðgeirsson 
hæstaréttarlögmaður skipaður 
skiptastjóri.
Prospectus ehf. var í eigu 
Matthíasar Björnssonar, sem rek
ið hefur bókhaldsþjónustu í 
Nóatúni um langt skeið, en 
hann var einnig lengi fjár
málastjóri tímaritaútgáfunn
ar Birtíngs, sem hefur gefið út 
Mannlíf, Vikuna, Gestgjafann 
og Hús og híbýli.
Prospectus ehf. var einmitt 
hluthafi í Birtíngi, en seldi hlut 
sinn til Róberts Wessman og fé
laga í Dalnum á síðasta ári eftir 
átökin um yfirráð í Pressunni. 

Spillti túlípaninn
Spilling og umræða um spill
ingu er þjóðaríþrótt Íslendinga. 
Sagt er að landsmenn séu al
mennt mjög 
andsnúnir spill
ingu, nema 
þegar þeir bera 
eitthvað sjálfir 
úr býtum vegna 
hennar.
Vilhjálmur Bjarnason, lektor 
og fv. alþingismaður, er einn 
þeirra sem hvað harðast hafa 
barist gegn spillingu í íslensku 
samfélagi. Eftir heldur mis
heppnaðan stjórnmálaferil, 
sem endaði með því að hann 
tapaði í prófkjörum með af
gerandi hætti, bæði í Garðabæ 
og Reykjavík, hefur Vilhjálmur 
nú verið ráðinn í sérverkefni í 
Seðlabankann – án auglýsingar.
Svo mikinn spillingarfnyk legg
ur af ráðningunni að upplýst 
hefur verið að Vilhjálmur hafi 
verið ráðinn til bankans áður 
en ákveðið var hvað hann ætti 
að gera.
Vilhjálmur, sem stundum hef
ur verið kenndur við túlípana, 
hefur því orðið eigin spillingu 
að bráð og er þá væntanlega 
ekki lengur andsnúinn henni.
Eða eins og sagði í frægri 
hendingu: „Þetta sem helst nú 
varast vann varð samt að koma 
yfir hann.“

„Ég hef spáð í það, en ekki komist að neinni niðurstöðu.“

Ottó Harðarson

„Ekki hugmynd.“

Jónína Pálmadóttir

„Þá sameinumst við í kosmósinu aftur.“

Skúli Björnsson

„Ég veit það ekki.“

Sólveig Guðjónsdóttir

Hvað verður um okkur þegar við deyjum?
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O
rðið á götunni er að ótti og 
jafnvel hrein andúð Vinstri 
grænna á einkarekstri í 
heilbrigðiskerfinu virðist 

lítil takmörk eiga. Norðurlöndin, 
með alla sína sósíaldemókratísku 
stjórnmálaflokka, hafa farið þá 
leið í auknum mæli að notast við 
blandað kerfi opinbers reksturs og 
einkareksturs í heilbrigðismálum 
með frábærum árangri.

Hér á Íslandi er frábær áratuga
reynsla af þessu, til dæmis með 
rekstri lækna í Domus Medica og 
Læknasetrinu. Margar frábærar 
heilsugæslur eru einkareknar án 
þess almenningur finni fyrir því 
með nokkrum hætti.

En þegar kemur að Klíníkinni, 
einkarekinni heilbrigðisþjónustu 
í Ármúla, er eins og allt sé stopp, 
kannski vegna tengslanna við Ás
dísi Höllu Bragadóttur, áhrifakonu 
í Sjálfstæðisflokknum og fyrrver
andi bæjarstjóra í Garðabæ.

Ísólfur Gylfi Pálmason, bæjar
stjóri á Suðurlandi og fyrrverandi 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
kynntist ruglinu í heilbrigðiskerf

inu af eigin raun á dögunum er 
hann varð að leita til Svíþjóðar eft
ir læknisaðgerð, þar sem biðin á 
Íslandi eftir sambærilegri aðgerð 
á Landspítalanum var orðin allt of 
löng.

„Þá er búið að skera mig upp 
við festarmeini, en meinið hef
ur hrjáð mig um talsverðan tíma. 
Það er ótrúlega erfitt og flókið að 
komast í skoðun – hvað þá aðgerð. 
Fjöldi fólks á Íslandi er úr leik þar 
sem það bíður aðgerðar,“ skrifar 
Ísólfur Gylfi á Facebooksíðu sína.

Og hann heldur áfram:
„Ég var svo ljónheppinn að leita 

m.a. til Hjálmars Þorsteinsson
ar bæklunarlæknis hjá Klínikk
inni í Reykjavík en hann stýrði 
um tíma Capio Moment sjúkra
húsi í Svíþjóð en þar var aðgerðin 
framkvæmd. Sérstök EB reglu
gerð er milli Sjúkratrygginga Ís
lands og margra sjúkrahúsa í 
Evrópu. Sjúkratryggingar Íslands 
og heilbrigðisráðherra neita að 
gera samninga við Klínikkina í 
Ármúla en í staðinn er greitt fyr
ir sams konar aðgerð í Svíþjóð og 

er aðgerðin þar þrisvar sinnum 
kostnaðarsamari en hjá Klínikk
inni. Þetta er ótrúlegt og með öllu 
óskiljanlegt.“

Hver getur ekki tekið undir orð 
þingmannsins fyrrverandi? Og 
hvers vegna láta menn Svandísi 
Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra 
Vinstri grænna, komast upp með 

það rugl að borga Svíum þrisvar 
sinnum meira fyrir það sem að
gerð kostar í Ármúlanum, bara 
til þess að geta sniðgengið Ásdísi 
Höllu?

Hvaða skynsemi er í því?

ORÐIÐ Á GÖTUNNI ÓSKILJANLEGT HEILBRIGÐISKERFI



Hreyfing og námskeið
24. águst 2018

KYNNINGARBLAÐ

Ábyrgðarmaður: Steinn Kári Ragnarsson / steinn@dv.is  Umsjón: Ágúst Borgþór Sverrisson / agustb@dv.is

Innanhússklifur er vaxandi 
áhugamál víða um heim 
og hér á landi stunda 

margir þetta sport í Klifur-
húsinu, Ármúla 23. Þar eru 
bæði í boði opnir tímar og 
margs konar námskeið fyrir 
alla aldurshópa. „Við erum 
með barna- og unglinga-
námskeið hér fyrir 5 til 18 
ára en einnig kennslu fyrir 
alla aldurshópa og elstu 
þátttakendurnir eru um sex-
tugt,“ segir Benjamin Mokry, 
rekstrarstjóri Klifurhússins.

Klifurveggirnir eru smíð-
aðir úr timbri og á gólfinu 
fyrir neðan er stór dýna sem 
þátttakendur hoppa niður á í 
lok klifursins. „Hér er stunduð 
svokölluð grjótglíma, sem 
felur í sér að klifurveggurinn 
er mjög brattur en klifur-
hæðin er lítil, 4–6 metrar, 
hér í Klifurhúsinu,“ segir 
Benjamin.

Benjamin Mokry er 39 ára 
gamall Þjóðverji en hefur 
verið búsettur hér á landi í 
17 ár og talar reiprennandi 
íslensku. Benjamin stund-
ar klifur bæði utan húss og 
innan af miklum krafti og 
er þetta lífsstíll hjá honum. 
Hann segir lífsstílinn ekki 
ólíkan lífi brimbrettafólks því 
hann skipuleggur utanlands-
ferðir í kringum áhugamálið, 
fer til dæmis til Evrópu og 
Bandaríkjanna.

Að sögn Benjamins reynir 
klifrið bæði á styrk og lið-
leika. „Það er enginn munur 
á getu stráka og stelpna, 
þó að strákarnir séu oftast 
sterkari og fari nokkuð á 
kraftinum þá eru stelpurn-
ar oftast með betri tækni, 
en hún er mjög mikilvæg. 
Stelpurnar eru betri í að 
halda fótunum á veggnum, 

þær eru flinkari. Hugtakið 
tækniklifur er þekkt enda eru 
tækni og liðleiki mikilvægir 
þættir í þessu sporti.“

Klifrið eflir allt í senn, þol, 
liðleika og styrk, og hentar 
fólki á öllum aldri. „Til dæmis 
getur maður aldrei orðið of 
sterkur í fingrunum en klifrið 
eflir mjög fingrastyrk, en 
það er nokkuð sem fólk er 
almennt ekki að þjálfa með 
sér,“ segir Benjamin.

Klifurhúsamenningin
Það þarf ekki að fara á nám-
skeið til að kynnast klifrinu né 
þarf að kaupa sér aðgöngu-
kort, hægt er að mæta á 
staðinn og kaupa sér stakan 
tíma. Klifurleiðunum er síðan 
raðað upp í mismunandi 
erfiðleikastig þannig að 
byrjendur geta valið leið sem 
hentar þeim fullkomlega en 
einnig eru krefjandi leiðir í 
boði fyrir þá sem eru lengra 
komnir. Opið er alla daga frá 
kl. 11.30 til 13.30 og 16 til 22.

„Það er kjörið fyrir litla 
hópa að koma hingað og 
eiga góða stund saman. 
Klifurhús spretta víða upp 
erlendis og eru að verða 
mjög vinsælir samkomustað-
ir. Fólk hittist, fær sér kaffi 
og spjallar, og klifrar síðan 
saman í tvo tíma. Þetta kem-
ur í staðinn fyrir að hittast 
á barnum,“ segir Benjamin. 
Það er því jafn sjálfsagt 
að hittast í klifri eins og að 
hittast á kaffihúsi eða krá. 
Og svo fær maður mikla og 
góða hreyfingu í leiðinni.

Nánari upplýsingar um 
Klifurhúsið er að finna á 
vefsíðunni klifurhusid.is og 
Facebook-síðunni Klifurhúsið.

KLIFURHÚSIÐ: 

Klifur er lífsstíll
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SUNDSKÓLI SÓLEYJAR: 

Gæðastund fyrir fjölskylduna
Sumarið er frábær tími fyrir 

sundnámskeið og hjá Sund-
skóla Sóleyjar er í boði ung-

barnasund, barnasund, einkatímar 
og skriðsundkennsla fyrir fullorðna. 
Börn á aldrinum frá nokkurra 
mánaða og upp í 12 ára sækja fjöl-
breytt námskeið hjá Sóleyju á sumr-
in. Sundskólinn hennar hefur verið 
starfandi í 20 ár og hefur starfsemin 
vaxið jafnt og þétt: „Þetta er fullt 
starf hjá mér í dag sem er ágætt því 
þetta er það skemmtilegasta sem ég 
geri,“ segir Sóley.

Ungbarnasund kom til sögunnar 

í kringum árið 1990 og hefur lengi 
verið vinsælt. Að sögn Sóleyjar hefur 
hins vegar mesti vöxturinn undan-
farin ár verið í barnasundi. Slík 
tómstundaiðkun barna hefur marg-
víslega kosti fyrir utan þá að vera 
holl hreyfing. Til dæmis er afar gott 
fyrir börn að stunda sundnámskeið 
áður en þau fara í skólasund því það 
gerir þau að sterkari einstaklingum 
og þau verða miklu sjálfsöruggari í 
skólasundinu. Enn fremur eru barna-
námskeiðin, sem og ungbarnasundið, 
sannkölluð gæðastund fyrir fjöl-
skylduna því foreldrar eru alltaf með 

barninu ofan í lauginni, nema þegar 
um einkakennslu er að ræða.

„Það er líka mjög mikilvægt að 
viðhalda kunnáttunni. Það hef-
ur komið fyrir að ég hafi fengið til 
mín fólk á ungbarnanámskeið og 
það kemur svo aftur með barnið á 
barnanámskeið fjórum árum síðar. 
En þá er barnið orðið vatnshrætt.“ 
Það er því mikilvægt að fjölskyldan 
fari reglulega í sund eða barnið haldi 
áfram á námskeiðum eftir ung-
barnasundið.

Námskeiðin fara fram í tveimur 
sundlaugum, önnur er á Hrafnistu 

í Hafnarfirði en hin á Hrafnistu í 
Kópavogi. Sóley annast sjálf kennsl-
una en aðstoðarmanneskja er ofan 
í lauginni til hjálpar og leiðbeiningar. 
Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni 
https://sundskoli.is/ og ástæða til að 
hvetja foreldra til að skoða hana vel. 
Þar eru mjög fróðlegar upplýsingar 
um námskeiðin auk þess sem hægt 
er að skrá sig á námskeið á vefnum. 
Skráning og kennsla eru nú þegar 
hafin og ekki eftir neinu að bíða enda 
sumarið handan við hornið.

Sjá einnig Facebooksíðuna Sund-
skóli Sóleyjar.
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Í söngskólanum Vocalist ættu allir að 
finna söngnám við sitt hæfi. Nám-
skeiðin eru sniðin að þörfum hvers 

og eins og henta bæði fyrir áhuga- og 
atvinnusöngvara. Við kennum alla 
raddstíla, svo sem jazz, klassík, popp, 
rokk, þungarokk og söngleikjastíl og 
hentar CVT-tæknin í alla þessa stíla,“ 
segir Sólveig Unnur Ragnarsdóttir 
sem stofnaði söngskólann Vocalist 
við Laugaveg haustið 2014 en skólinn 
hefur nú flutt aðsetur sitt að Síðu-
múla 8. Skólinn býður upp á þá nýjung 
þessa önnina að upptaka í hljóðveri á 
einu lagi með tilbúnum undirleik undir 
leiðsögn kennara fylgir öllum tólf vikna 
námskeiðum, bæði fyrir fullorðna og 
unga nemendur.

Hvað er CVT?
„Við kennum eftir frábærri tækni sem 
kallast Complete Vocal Technique 
eða CVT sem er geysivinsæl um alla 
Evrópu bæði meðal atvinnusöngv-
ara og leikmanna, enda gefur tæknin 
góðan og fljótvirkan árangur,“ segir 
Sólveig. CVT byggir á rannsóknum 
Cathrine Sadolin á því hvernig hljóð-
færið okkar, röddin, virkar þegar við 
myndum hin ýmsu hljóð og að við 
getum lært að framkalla þau öll á 
heilbrigðan hátt. Hugmyndafræðin 
er meðal annars sú að það á ekki að 
vera erfitt að syngja og allir geti lært 
það. Tæknin er þekkt fyrir að vinna bug 
á hæsi, raddþreytu og öðrum radd-
tengdum vandamálum. Vocalist býður 
upp á ýmis söngnámskeið fyrir nær 
alla aldurshópa og er CVT-tæknin not-
uð, enda fjölbreytilegt og nothæft tæki 
fyrir alla söngvara, unga sem aldna, 
reynda sem óreynda.

Námskeiðin hjá Vocalist
Vocalist býður upp á tólf vikna grunn-
námskeið í CVT fyrir fólk á aldrinum 
16 ára og upp úr, fyrir byrjendur og 
lengra komna. Námskeiðið er í senn tíu 
hóptímar og tveir einkatímar og í lokin 
fær hver og einn þátttakandi að taka 
upp eitt lag í hljóðveri. „Við bjóðum 
upp á tólf vikna námskeið fyrir unga 
fólkið og eru tveir hópar, 12–16 ára 

og 8–12 ára,“ segir Sólveig. Kennt er í 
4–6 manna hópum einu sinni í viku og 
þar læra börnin að kynnast eigin rödd 
betur auk þess að fá þjálfun í túlkun, 
tjáningu og framkomu. „Þau læra að 
syngja í míkrófón og kynnast mismun-
andi tónlistarstílum,“ segir Sólveig. 
Lokatónleikar eru síðan haldnir eftir 
hverja önn þar sem þátttakendur af 
öllum námskeiðunum fá tækifæri til að 
láta ljós sitt skína.

Kvennakór Vocalist
Kvennakór Vocalist hóf starfsemi sína í 
október 2015 og æfir saman á þriðju-
dagskvöldum kl. 19–21 í safnaðarheim-
ili Áskirkju og verða áheyrnarprufur 
haldnar þann 4. september. „Við 
syngjum létt og skemmtileg lög, popp 
og dægurlög,“ segir Sólveig. Kórinn er 
opinn öllum konum á aldrinum 20–65 
ára; þeim sem eru í söngnámi hjá 
Vocalist og einnig er hægt að vera 
bara með í kórnum.

Einkatímar
„Að auki bjóðum við upp á einkatíma 
sem sniðnir eru að þörfum hvers og 
eins því það er svo einstaklingsbundið 
hvar raddvandamálin liggja,“ segir Sól-
veig. Hver tími er 45 mínútur og hægt 
er að kaupa bæði staka tíma og söng-
kort. Allir fá sitt tækifæri til að skína.

Kennsla hefst þann 17. september 
og er skráning í fullum gangi.

Nánari upplýsingar má nálgast á 
vefsíðu skólans, vocalist.is.

Hægt er að hafa samband í síma 
694-3964 eða með því að senda 
tölvupóst á netfangið vocalist@
vocalist.is

VOCALIST: 

Söngnám fyrir alla
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Gallerí Voff hundaskóli vinnur 
að því markmiði að menn og 
hundar lifi í sátt og samlyndi. 

Til að það geti orðið og til að hundar 
geti átt gott líf þá þurfa þeir að vera 
tamdir. Umbun eða verðlaun eru 
lykilatriði í hundaþjálfun en mikilvægt 
er að beita þessu tæki rétt:

„Hundarnir eru verðlaunaðir með 
nammi þegar þeir gera strax það 
sem þeim er sagt að gera. Þeim er 
leiðbeint til að hlýða til að byrja með, 
en það er mikilvægt að kenna fólki 
muninn á verðlaunum og mútum. 
Benda því á að það er að stjórna 
hundinum með tiltekinni hegðun en 
hundurinn má ekki taka stjórnina með 
því að vera óþekkur til að fá eigand-
ann til að sækja nammi í vasann því 
þá er hundurinn að temja eigandann, 
og verðlaunin verða að mútum. Fólki 
er kennt að vera leiðtogar í lífi hunds-
ins og hafa áhrif á hegðun hans með 
sinni hegðun. Fólki er kennt að setja 
hundinum mörk en það er líka mik-
ilvægt að hugsa um velferð hunda-
eigenda og kenna þeim að hundurinn 
lifir lengur og á betra líf ef hann er 
þægur og ef eigandinn er hamingju-
samur,“ segir Ásta Dóra Ingadóttir, 
eigandi Gallerí Voff hundskóla. Skólinn 
hefur verið starfandi frá árinu 1991 
og Ásta hefur starfað við hundaþjálf-
un í hátt í þrjá áratugi.

En eru hundar ekki líka næmir 
fyrir umbun á borð við hrós og hlýtt 
viðmót?

„Jú, en hundar sem búa með 
fjölskyldu og eru í stöðugri snertingu 
við fólk hafa ekki ástæðu til að leggja 
mikið á sig til að fá klapp,“ segir Ásta 
og bendir á að beiting verðlauna leiði 
oft í ljós að margir hundar séu miklu 
greindari en þeir voru taldir vera: 
„Með nammiverðlaunum búum við til 
sameiginlegt áhugamál fyrir hundinn 
og eigandann og samvinna gefur 
mun betri árangur en þvingun. Margir 
hundar sem voru eitt sinn taldir vera 
heimskir hafa breytt hegðun sinni við 
að fá nammi í verðlaun. Þá fengu þeir 
einhverja ástæðu til að vinna.“

Það er list að þjálfa hund
Aðspurð hvort það krefjist þolinmæði 
að vera hundaþjálfari segir Ásta: 
„Jú, að ýmsu leyti en hundar lifa svo 
hratt og eru afskaplega fljótir að taka 
ákvörðun. Það er mikilvægt að hafa 
í huga að stuttur tími hjá okkur er 
langur tími hjá þeim. Á þessu verð-
ur maður að átta sig því annars er 
hætta á að maður sitji uppi með að 
hundurinn skilji mann ekki.“

Ásta segir að starfið sé afskaplega 
gefandi og skemmtilegt. „Þetta er 
aldrei leiðinlegt og maður er sífellt að 
kynnast einhverju nýju. Hvert einasta 
dýr hefur sinn karakter.“

Ásta segir að þó að þekkingin og 
reynslan séu mikilvæg í þessu starfi 
þá séu hæfileikarnir í það að miklu 
leyti meðfæddir.

Hundurinn býr alla ævi að þjálfun-
inni
Ásta segir að eigendur hunda hafi 
mikil áhrif á atferli dýranna og að eig-
andinn sé í raun 70% af hund-
inum. „Líklega er ég að fá 
rjómann af hunda-
eigendum til mín, 
sérstaklega þá 
sem leggja á sig 
að aka hingað 
í Mosfells-
dalinn langar 
leiðir yfir 
veturinn. 
Ég hef t.d. 
fengið hing-
að fólk frá 
Ólafsvík og 
Stykkishólmi 
sem kemur 
hingað í hvaða 
veðri sem er 
um hávetur, einu 
sinni í viku, og missir 
aldrei úr tíma, sem er 
gott dæmi um það hvað 
fólki þykir vænt um dýrin sín.“

Ásta mælir með hundaþjálfun fyrir 
alla hunda og segir að þeir búi ávallt 
að henni. „Þegar hundurinn fer aftur 
út í lífið er hann búinn að hlýða í tíu 

vikur og 
auðvit-

að á fólk 
að halda 

áfram að nota 
æfingarnar og 

viðhalda hlýðninni. 
En hann býr alltaf að þessari 

reynslu og hann kann að hlusta og 
eigandinn veit hvað hann getur. 
Hundarnir gleyma þessu aldrei.“

Gallerí Voff hundaskóli er stað-
settur að Reykjahlíð í Mosfellsbæ. 
Meðal námskeiða eru grunnnámskeið, 
framhaldsnámskeið I, framhaldsnám-
skeið II og einkatímar. Hvert námskeið 
varir í tíu vikur. Ítarlegar upplýsingar 
og fróðleik um hundaþjálfun er að 
finna á vefsíðunni hundaskoli.is. Hægt 
er að hafa samband í gegnum Face-
book-síðuna Gallerí Voff hundaskóli 
eða í síma 862-2006.

GALLERÍ VOFF HUNDASKÓLI: 

Áratuga reynsla af hundatamningum
Gallerí Voff er líka dýratamningastöð 

fyrir leikhús kvikmyndir og auglýsingar, 
hér er verðð að vinna með Snæfinn frá 

Hraðastöðum
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UNGBARNASUND OG SUNDSKÓLI HÖRPU:

 „Skjálausar gæðastundir 
foreldra með börnum sínum“
Foreldrar og börn eiga þarna 

skemmtilegar stundir í 
lauginni. Yngstu börnin læra 

að kafa og styrkja líkamann og 
jafnframt tengslin við foreldra en 
eldri hóparnir læra að auki sund-
tökin og að synda sjálf. Þetta er því 
skemmtilegt og gagnlegt í senn. 
Þarna eiga foreldrar skjálausar 
gæðastundir með börnum sínum – 
nokkuð sem ég held að sé full þörf 
fyrir,“ segir Harpa Þrastardóttir, 
sem býður upp á ungbarnasund og 
sundnámskeið fyrir börn í Suður-
bæjarlaug, Hringbraut 77, Hafnar-
firði.

Harpa hefur kennt sund í 10 ár 
og segir hún starfið einstaklega 
gefandi, og að ekkert jafnist á við 
að kenna yngstu börnunum og 
láta þau og foreldra þeirra upplifa 
ánægjustundir í lauginni.

„Ungbarnasundnámskeið eru 
mjög vinsæl á Íslandi og stór hluti 
barna lærir að kafa og venjast 
vatninu á fyrstu mánuðum lífsins – 
en því miður gerist það oft að fólk 
fer ekki reglulega í sund með börn 
sín eftir að ungbarnasundnámi 
lýkur og þá missa börnin stundum 
þessa getu og mæta jafnvel vatns-
hrædd í skólasundið,“ segir Harpa. 
Stór hluti barnanna í sundskóla 
hennar hefur áður verið í ung-
barnasundi en einnig koma börn í 
sundskólann sem hafa jafnvel aldrei 
farið í sund áður.

„Það voru ekki margir sem buðu 
upp á sundkennslu fyrir 1 til 3 ára 
og þau námskeið eru mjög fjölsótt 

hjá mér, foreldrum þykir líka þægi-
legt að geta komið með systkini 
á ólíkum aldri í 2 til 6 ára hópinn 
minn,“ segir Harpa.

Næstu námskeið hefjast 1. sept-
ember og er fullbókað í þau. En 
námskeiðin verða í gangi í allan vet-
ur og skráning er hafin á námskeið 
sem hefjast í lok október. Hvert 
námskeið stendur í átta vikur. Boðið 
er upp á ungbarnasund fyrir 2 til 18 
mánaða börn og sundskóla fyrir 1 til 
6 ára börn. Aðstaðan í Suðurbæj-
arlaug fyrir ungbarnasund er mjög 
góð, á laugarbakkanum er sturta til 
að skola af börnunum og boðið er 
upp á sér skiptiborð fyrir hvert barn. 
Kennsla fer fram á milli klukkan 9 og 
14 á laugardögum í Suðurbæjar-
laug í Hafnarfirði.

Nánari upplýsingar eru á Face-
book-síðunni Ungbarnasund og 
sundskóli Hörpu og í síma 692-
2138.
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MIÐSTÖÐ SÍMENNTUNAR Á SUÐURNESJUM: 

Starfstengt nám á þínum forsendum
Sí- og endurmenntun er orðin 

sífellt mikilvægari í atvinnulífi 
nútímans þar sem starfsþró-

un og fagleg efling í starfi skipar 
stóran sess. Miðstöð símenntun-
ar á Suðurnesjum (MSS) hefur 
unnið markvisst að því að bjóða 
starfstengt nám með það að mark-
miði að efla atvinnulíf og samfélag á 
Suðurnesjum.

Á undanförnum árum hefur 
þróun og tækni í námi og kennslu 
tekið mikinn kipp hjá MSS. Stefnan 
í kennslufræði fullorðinna miðar að 
frekari þróun og auknum gæðum og 
að miðstöðin verði framúrskarandi á 
sviði fjarkennslu og fjarnáms.

Leikskóla- og stuðningsfulltrúa-
brú er tveggja ára námsleið fyrir þá 
sem starfa í leik- og grunnskólum og 
hafa ekki lokið formlegri menntun. 
Kennsla og verkefnavinna miða 
mjög að því að nýta starfsreynslu 
og tengjast veruleikanum á starfs-
vettvangi. Markmið með náminu er 
m.a. það að efla fagvitund og færni 
í starfi en námið getur einnig verið 
hvatning og fyrsta skref að frekara 
námi.

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 
er tveggja anna nám og hentar sér-
staklega vel fyrir þá sem ganga með 
viðskiptahugmynd í maganum og 
langar að láta drauminn um eigin 
rekstur rætast. Námsleiðin er einnig 
frábær styrkur fyrir þá sem eru nú 
þegar í rekstri en vantar að skerpa 
á hugmyndum og aðferðum t.d. í 
markaðssetningu á samfélagsmiðl-

um. Hagnýtt nám sem skilar beinni 
afurð í formi viðskiptaáætlunar og 
plani um markaðsaðgerðir.

Skrifstofuskólinn, grunn- og 
framhaldsnám, er sérhæft nám 
fyrir fólk sem hefur áhuga á að ná 

sér í góðan undirbúning fyrir skrif-
stofustörf eða hugar að frekara 
námi á því sviði. Að námi loknu eiga 
námsmenn að hafa öðlast færni í 
skrifstofustörfum, hafa góða innsýn 
í rekstur fyrirtækja og góða bók-

haldsþekkingu. Kennt er á bókhalds-
forritið Navision.

Skráning er hafin á allar 
námsleiðir MSS. Nánari upplýsingar 
á www.mss.is.

Útskriftarhópur síðustu annar en þá 
útskrifuðust rúmlega 70 manns frá 
ýmsum námsleiðum MSS

Þekking í þína þágu

Starfstengt nám 
á þínum forsendum 

Skráning og nánari upplýsingar á mss.is

MSS býður margvíslegt starfstengt og hagnýtt nám sem auðvelt er að stunda 
með vinnu. Kennt er eftir skipulagi og hugmyndum dreifináms og vendikennslu þar 
sem hluti af náminu fer fram á netinu og viðvera í skólastofu er minni fyrir vikið. 

Skrifstofuskólinn
Frábær leið fyrir fólk sem vill efla færni sína í skrifstofustörfum, kynnast bókhaldi 
og fá innsýn í rekstur fyrirtækja.

Leikskóla- og stuðningsfulltrúabrú
Kjörið nám fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla sem vill efla fagvitund og færni 
í starfi en námið getur einnig verið hvatning og fyrsta skref að frekara námi.

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 
Tilvalið fyrir fólk sem vill stofna eigin rekstur eða gera enn betur í núverandi rekstri, 
kynnast gerð viðskiptaáætlana og markaðssetningu á samfélagsmiðlum.
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Hússtjórnarskólinn á Hallorms-
stað byggir á áralangri hefð 
og menningararfi en skólinn 

var stofnaður árið 1930. Auk þess 
að rækta gamlar hefðir er skólinn 
vakandi fyrir nýjustu straumum 
og stefnum í heiminum. Námið 
samanstendur af matreiðslu og 
textílgreinum; vefnaði, prjóni, hekli, 
útsaumi og fatasaumi.

„Skólinn aðlagar sig alltaf að nú-
tímatækni sem stöðugt er að breyt-
ast á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar. 
Við erum ekki eingöngu í gamla 
tímanum heldur leggjum mikla 
áherslu á að kynna fyrir nemendum 
það sem er í gangi í dag en gætum 
þess jafnframt að halda í gamlar 
hefðir sem gætu glatast. Í matreiðslu 
förum við vítt um heiminn og kynnum 
nemendum matarmenningu annarra 
þjóða. Við förum vel yfir ýmis ný 
hugtök, eins og t.d. hvað felst í því að 
vera vegan, hvernig á að matreiða 
fyrir einstaklinga með fæðuóþol og 
ofnæmi o.s.frv. En um leið og við 
tengjum okkur vel við samtímann 
þá pössum við upp á hefðirnar og 
tökum t.d. slátur, nokkuð sem gert er 
á sífellt færri heimilum í dag,“ segir 
Bryndís Fiona Ford, skólameistari í 
Hússtjórnarskólanum á Hallorms-
stað.

Hreinleiki og umhverfisvernd eru 
líka sterkir áhersluþættir í starfi skól-
ans: „Við vinnum mikið með hreint 
fæði, nýtum afurðir skógarins og 
leggjum áherslu á að nemendur vinni 
með hráefnið sem mest frá grunni. 
Við kennum þeim gagnrýna hugsun 
varðandi innkaup og neyslu, hvað 
við látum ofan í okkur og hverju við 
klæðumst. Næringarfræðin fléttast 
saman við verklegu matreiðslu-
kennsluna. Við leggjum mikla áherslu 
á umhverfisvernd og umhverfis-
vitund í allri kennslu og öllu starfi 
skólans,“ segir Bryndís.

Námið er á framhaldsskólastigi 
en skólinn tekur á móti nemendum 
af öllu landinu og á öllum aldri frá 
og með grunnskólaaldri. „Nemend-
ur njóta þess að vinna í kyrrðinni og 
náttúrufegurðinni hér á Hallorms-
stað og sækja sér mikinn sköpunar-
kraft í náttúruna hér,“ segir Bryndís.

Námið er ein önn og veitir einingar 
til stúdentsprófs. Nemendur frá 
skólanum hafa gott orð á sér og eru 
eftirsóttir starfskraftar í veitinga-
geiranum og textíliðnaði, 
sem hefur vaxið mikið 
undanfarin ár 
vegna fjölgunar 
ferðamanna.

„Námið 
er ódýrt ef 
nemend-
ur nýta 
alla 
styrki 
sem 
eru í 
boði en 
mánuð-
urinn 
gæti 
kostað 
um 10.000 
krónur þegar 
upp er staðið. 
Auk þess fá nem-
endur til eignar verk-
efnin sem unnin eru á önninni. 
Allir nemendur eru á heimavist og 
innifalið í skólagjaldi er gisting, fullt 
fæði og efni til verkefnavinnu, en 
skólinn kappkostar að veita nemend-
um aðgang að góðum búnaði,“ segir 
Bryndís.

Enn eru nokkur sæti laus á 
haustönn í Hússtjórnarskólanum á 
Hallormsstað, auk þess sem opið 
er fyrir skráningu á vorönn. Nánari 
upplýsingar og skráning eru á vef-
síðunni hushall.is.

HÚSSTJÓRNARSKÓLINN Á HALLORMSSTAÐ: 

Skapandi nám í kyrrð og 
náttúrufegurð Hallormsstaðar

Grænmetisréttur 
með rauðrófum

Hallormsstaðarskógur - kyrrð og yfirþyrmandi fegurð

       Fatasaumur



Dalvegi 2, 201 Kópavogi Dalshrauni 13, 220 Hafnarfirði

eldbakaðar eðal pizzur
sími 577 3333

www.castello.is
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Sólarfríi á Spáni breytt 
í ævintýraferð til 
Marokkó

n Borgin er umkringd kannabisökrum n Friðsæll og rólegur bær sem er engum öðrum líkur

S
pænskar sólarstrendur 
voru vinsæll áfangastaður 
Íslendinga í sumar, líkt og 
undangengin ár. Sól, hiti og 

afslappað strandlíf heillar marga 
og ekki skemmir verðlagið fyrir en 
það er margfalt hagstæðara en hér 
heima.

Ykkar einlægur var í þeim hópi 

að bregða sér til Spánar í sumar-
leyfi sínu ásamt konu og börn-
um. Í bænum Santa Pola, nærri 
Alicante, hefur stórfjölskylda kon-
unnar haft aðgang að griðastað 
í áratugi og því höfum við alloft 
varið sumarleyfum okkar í þess-
um skemmtilega bæ. Sá galli er 
þó á gjöf Njarðar að ég þoli ekki 
að flatmaga á sólarströndum. Það 
hefur verið leyst með þeirri mála-
miðlun að í slíkum fríum fæ ég að 

skipuleggja nokkurra daga ferð-
ir í nærliggjandi borgir eða bæi til 
þess að upplifa nýja staði.

Undanfarin ár höfum við heim-
sótt Granada, Malaga, Sevilla, Val-
encia og Barcelona svo einhverj-
ar borgir séu nefndar. Í ár ákvað 
ég þó að ganga örlítið lengra og 
skipulagði nokkurra daga ferða-
lag fyrir fjölskylduna, tvo fullorðna 
og tvö börn á aldrinum 5–7 ára, 
til bláu borgarinnar Chefchaouen 

í norðvesturhluta 
Marokkó. Óhætt er 
að mæla með heim-
sókn á þessar slóð-
ir og hér er stutt 
ferðasaga ásamt 
ýmsum hjálplegum 
ábendingum.

Siglt til Marokkó
Talsvert úrval af 
ferjuferðum frá 
Spáni til Marokkó 
er í boði. Til dæmis 
frá Malaga, Almer-
ia, Algeciras, Motril, 
Tarifa og jafnvel 
Barcelona. Síðast-
nefnda ferðin tek-
ur þó rúman sólar-
hring.

Við ákváðum að 
sigla frá Algeciras 
en þaðan er afar 
stutt að sigla yfir 
til Marokkó, rúmur hálftími. Til 
samanburðar tekur siglingin frá 
Malaga um sjö klukkustundir. Eft-
ir á að hyggja voru það smávægi-
leg mistök en aðeins vegna þess 
að einhverra hluta vegna eru tafir 
afar tíðar á ferjunni frá Algeciras 
til hafnarinnar Tangier Med, sem 
er í rúmlega 50 kílómetra fjarlægð 
frá Tangierborg. Þannig tók ferðin 
okkar rúma klukkustund.

Gestgjafi okkar í Chefchaouen 
benti okkur á að það sama gild-
ir ekki um ferjurnar frá Tarifa og 
munurinn er sá að ferjan siglir frá 
eldri höfn í sjálfri Tangierborg og 
því er það talsvert betri valkostur 
ef hugmyndin er að fara í dagsferð 
til Marokkó. Ef hugmyndin er að 
skoða Chefchaouen er aksturstím-
inn nánast sá sami frá Tangierborg 
og Tangier Med.

Baráttan um vegabréfsáritun
Ferjuferðin yfir til Marokkó kost-
aði fjögurra manna fjölskyldu 
rúmar 12 þúsund krónur, fram og 

til baka. Við ákváðum að skilja bíl-
inn okkar eftir í okkar heimsálfu, 
aðallega af því að við höfðum les-
ið að umferðin í Marokkó gæti ver-
ið villt á köflum. Það reyndist vera 
rétt ákvörðun. Við fórum til að 
mynda aðeins í tvær langar leigu-
bílaferðir í landinu og lentum bara 
í árekstri í 50% tilvika!

Siglingin sjálf er þægileg en sér-
staklega vegna þess að við höfðum 
séð þá ábendingu á spjallborði að 
mikilvægt væri að taka sér stöðu 
strax við skrifborð eitt í kaffiteríu 
ferjunnar til þess að fá vegabréfs-
áritun til Marokkó. Heimamenn 
virtust líka þurfa að fara í röðina 
og fá einhvers konar stimpil á sér-
stakt eyðublað.

Við vorum síðust um borð en 
gengum rakleitt að ómerktu dúk-
lögðu borði í kaffiteríunni sem 
var stúkað af með bankabönd-
um. Konan mín, Kristín Erla, greip 
vegabréf fjölskyldunnar og tók 
sér stöðu við borðið á meðan ég 
reyndi að passa upp á farangur 

Bláa perlan Chefchaouen: 

Margt er 
forvitnilegt í 
Chefchaouen 
Hér má sjá útibú hjá 
bakara í bænum.

Ævintýraborgin Chefchaouen

Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is
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okkar og börnin. Það virtist vekja 
aðra farþega til meðvitundar og á 
örskömmum tíma var komin lík-
lega um tvö hundruð manna röð 
fyrir aftan Kristínu mína. Verk-
skiptingin í marokkóskum fjöl-
skyldum virðist þó vera öðruvísi 
því 99% þeirra sem tóku sér stöðu 
voru karlmenn.

Margar kenningar á lofti um 
bláa litinn
Eins og áður segir er borgin 
Chefchaoeun í norðvesturhluta 
Marokkó og gnæfir mikilfenglegur 
Rif-fjallagarðurinn yfir borginni. 
Heimamenn segja að borgin hafi 
byggst upp sem eins konar flótta-
mannabúðir múslíma og gyðinga 
sem flúðu átök á Spáni og Portú-
gal. Gamli bærinn, medínan, er 
þekkt fyrir að húsin eru máluð í 
afar fallegum bláum lit sem gef-
ur bænum allt að því draumkennt 
yfirbragð. Margar kenningar eru á 
lofti um hvers vegna bærinn var 
málaður blár. Sagt er að um ein-
kennislit gyðinga hafi verið að 
ræða en einnig er því haldið fram 
að liturinn fæli moskítóflugur frá 
borginni og húsin verði ekki eins 
heit. Aðrir telja að liturinn sé tákn-
rænn fyrir kalt og hreint vatn sem 
rennur úr Rif-fjöllunum. Enn önn-
ur skýring er sú að liturinn sé ein-
faldlega fallegur og laði að gesti og 
ferðamenn. Það virkaði á okkur 
fjölskylduna og því er þetta líkleg 
skýring!

Töfrandi þröngar götur þræddar
Chefchaouen er vinsæll ferða-
mannabær. Flestir sölumenn og 
þjónar tala ensku en einnig tala 
fjölmargir frönsku og spænsku. 
Þrátt fyrir talsverðan fjölda af 
ferðamönnum þá er andrúmsloft-
ið afar afslappað og rólegt í bæn-
um. Sölumenn eru ekki á nokkurn 
hátt ágengir eins og getur verið 
þreytandi í stærri borgum lands-
ins.

Það er töfrum líkast að rölta 
um þröngar götur miðbæjarins og 
setjast niður til þess að fá sér te og 

kasta mæðinni. Engir vestrænir 
veitingastaðir eða keðjur eru í boði 
og því þurfa ferðalangar að kynna 
sér matarmenningu heimamanna 
í hvert mál. Það er ekki mikil 
þrekraun því að allt sem matreitt 
er í tagine-pottunum vinsælu er 
afar ljúffengt. Það helsta sem kem-
ur á óvart er hvað Marokkómenn 
nota lítið af bragðsterku kryddi í 
matargerð sinni, að minnsta kosti 
á þessum slóðum.

Kannabisakrar alltumlykjandi
Þá er frekar erfitt að finna áfengar 
veigar í Chefchaouen en það hafð-
ist þó að lokum þegar við heim-
sóttum verönd Parador-hótelsins 
í bænum. Það er frekar sjúskaður 
staður í miðbænum en það kom 
okkur talsvert á óvart að þar var 
hægt að fá úrval innlendra bjóra 
og léttvína.

Önnur gerð vímuefna er þó í 
hávegum höfð en allt í kringum 
bæinn eru víðáttumiklir akrar af 
kannabisplöntum. Afleiðingin er 
sú að bærinn er afar vinsæll hjá 
frjálsþenkjandi ungum Evrópubú-
um og hefur kannski eitthvað að 
gera með afslappað andrúmsloftið 
sem einkennir bærinn.

Vinalegir heimamenn voru 
duglegir að bjóða okkur upp á 
að prófa vöruna en rákust þá á 
lífsmottó undirritaðs: „Drekk allt 
sem rennur, snerti ekkert sem 
brennur“. Þó forvitnaðist ég um 
verðið og það var víst í kringum 
100 krónur grammið. Það þykir 
víst frekar ódýrt!

Ræktunin er ekki beint lögleg í 
landinu en yfirvöld amast ekki við 
henni nema ef bændur reyna að 
flytja afurðina til Evrópu. Þá mega 
þeir búast við einhverjum aðgerð-
um en þó eru líklega flestir að 
stunda slíkt bak við tjöldin.

Sumarleyfisperlan Akchour
Vinsældir bæjarins meðal ferða-
manna gera það að verkum að nóg er 
af gististöðum í bænum en aðallega 
er um að ræða fjölskyldurekin gisti-
heimili. Við tókum þá ákvörðun að 

bóka Airbnb-gistingu hjá spænsk-
um hjónum, Ricardo og Nieves. 
Þau eiga frekar stórt og glæsilegt 
hús í miðbænum og leigja út neðri 
hæðina til ferðamanna. Nóttin kost-
aði rúmlega 15 þúsund krónur fyrir 
fjögurra manna fjölskyldu sem var 
aðeins dýrara en nóttin á gistiheim-
ili. Á móti stjönuðu hjónin við okk-
ur í alla staði og buðu meðal annars 
upp á frábæran morgunverð sem 
var innifalinn í verðinu. Þá leið-
beindu þau okkur um allan bæinn 
og voru okkur innan handar varð-
andi margs konar skipulagsatriði.

Þar sem við vorum með ung 
börn í för þá lögðum við ekki í lengri 
gönguferðir um rætur Rif-fjallanna. 
Það er þó eitthvað sem göngugarpar 
ættu ekki að láta framhjá sér fara því 
urmull fallegra gönguleiða er í boði 
sem gestgjafar okkar mæltu ein-
dregið með.

Alls gistum við tvær nætur í 
Chefchaouen sem var afar hæfi-
legt til þess að njóta bæjarins vel. Á 
heimleiðinni kíktum við á sumar-
leyfisstaðinn Akchour en þang-
að flykkjast heimamenn þegar þeir 
eiga frí. Um er að ræða dal eða eins 

konar gljúfur sem falleg og tær á 
hlykkjast um. Víða upp árfarveginn 
eru fallegir hylir sem heimamenn 
baða sig í þrátt fyrir að vatnið sé ís-
kalt. Á meðan malla kássur í tagine-
-pottum á heimatilbúnum grillum 
og víða má sjá tjöld sem gestir sofa 
í næturlangt.

Umhverfið er ægifagurt og það 
er afar skemmtilegt að fá að fylgjast 
með því hvernig heimamenn njóta 
lífsins. Kunnugir segja að aðalupp-
lifunin sé þó að ganga upp gilið en 
því miður höfðum við hvorki tíma 
né þrek í það. n

Sumarleyfisstaðurinn Akchour er afar fallegur.
Borgin bláa Chefchaouen er afar fallegur og róleg-
ur bær. Óhætt er að mæla með heimsókn þangað.
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1974 hófst Bandaríkjamaðurinn Dennis Lynn Rader handa 
við óhæfuverk sín. Rader myrti tíu manns þaðan í frá til 
ársins 1991. Hann fékk viðurnefnið BTK-morðinginn (bind, 

torture, kill). Á þessu tímabili sendi Rader bréf til lögreglunnar og fjölmiðla 
þar sem hann gumaði af ódæðum sínum. Hann hélt sér til hlés til ársins 2004 
en hóf þá bréfasendingar að nýju. Þær leiddu til handtöku hans árið 2005. 
Hann fékk 10 lífstíðardóma árið 2005, og skyldi hann afplána þá hvern á fætur 
öðrum.SAKAMÁL
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SKÖTUHJÚIN Í SACRAMENTO
n Gerald varð snemma lélegur pappír n Charlene umbar kenjar hans og fantasíur n Fórnarlömb þeirra urðu tíu talsins

G
erald Armond og Charlene 
Adelle Gallego voru illa 
innrætt par, svo vægt sé til 
orða tekið. Gerald fæddist 

17. júlí, 1946, en varð þess aldrei 
aðnjótandi að kynnast föður sín
um. Það kom reyndar ekki til af 
góðu því pápi, Gerald eldri, var í 
grjótinu, San Quentin nánar tiltek
ið, þegar sonurinn fæddist. Gerald 
eldri, sem var skaphundur  mikill, 
hafði orðið tveimur lögreglu
þjónum að bana og beið örlaga 
sinna á dauðadeild. Níu árum eft
ir fæðingu sonar síns tók hann sín 
síðustu andvörp í gasklefa í Miss
issippi, fyrstur manna til að hljóta 
þau örlög.

Gerald yngri ólst upp í þeirri trú 
að faðir hans hefði látist af slysför
um, enda var það sú útgáfa sem 
móðir hans hafði fóðrað hann á. 
Kemur Gerald eldri ekki meira við 
sögu hér.

Sifjaspell og nauðganir
Gerald virðist hafa erft skaps
muni föður síns því um níu ára 
 aldur komst hann í kynni við verði 
laganna. Þrettán ára var honum 

stungið inn eftir að upp komst að 
hann hefði haft kynmök við sex 
ára nágrannastúlku. 

Þegar Gerald varð 32 ára hafði 
hann gengið sjö sinnum í hjóna
band, tvisvar sinnum með sömu 
konu, og gerst sekur um tvíkvæni 
á þeirri vegferð.

Gefnar höfðu verið út nokkrar 
handtökuskipanir á hendur hon
um, meðal annars fyrir sifjaspell, 
nauðganir og endaþarmsmök. 
Síðasta eiginkona Geralds, áður
nefnd Charlene, virtist vera full
komin andstæða hans. Hún kom 
frá heimili sem einkennst hafði 
af stöðugleika og ástríki, og varð 
þetta líka ástfangin af Gerald, 
enda var ekki allt sem sýndist.

Sálufélagi Geralds
Charlene fæddist 10. október, 
1956, í Kaliforníu. Um tólf ára ald
ur byrjaði hún að nota fíkniefni og 
þremur árum síðar var hún í sam
bandi með blökkumanni sem hét 
Tyrone. Hann kemur þessari sögu 
ekki við.

Charlene kynntist Gerald síðla 
árs 1977 og þau fóru að slá sér upp. 

Hún gerði sér ekki aðeins far 
um að læra á og umbera  kenjar 
Geralds heldur bætti um betur og 
samsamaði sig þeim og tók þátt í 
þeim. Þessar kenjar Geralds og 
einnig fantasíur leiddu síðar til 
þess að þau komu sér upp heimul
legum stað þar sem „kynlífsþræl
um“ var haldið föngnum til að vera 
til taks þegar Gerald þóknaðist.

Fyrstu fórnarlömbin
Skötuhjúin biðu ekki boðanna og 
að kvöldi 10. september, 1978, létu 

þau til skarar skríða. Fyrstu fórnar
lömb þeirra voru vinkonurnar 
Rhonda Scheffler, 17 ára, og Kippi 
Vaught, 16 ára. Þær voru á leið í 
verslunarmiðstöð í Sacramento 
þegar Charlene varð á vegi þeirra. 
Einhverra hluta vegna samþykktu 
þær að setjast inn í bifreið hennar. 
Lík þeirra fundust tveimur dögum 
síðar í um 25 kílómetra fjarlægð 
frá Sacramento.

Síðar varð ljóst að Gerald hafði 
nauðgað vinkonunum alla nóttina 
og síðan fóru hann og Charlene 
með þær til Sloughhouse í Sacra
mentosýslu. Þar neyddu þau 
stúlkurnar út í skurð þar sem Ger
ald lamdi þær báðar í höfuðið með 
felgujárni. Síðan skaut hann þær í 
höfuðið, einu skoti hvora. Þegar 
hann gekk á brott tók hann eftir 
að Kippi hreyfði sig og skaut hana 
þremur skotum til viðbótar.

Unglingsstúlkur hverfa
Næstu ódæði sín, sem vitað er um, 
unnu Gerald og Charlene þann 24. 
júní 1979. Aftur var um að ræða 
tvær vinkonur, en mun yngri en 
þær fyrri. 

Brenda Judd, 14 ára, og Sandra 
Colley, 13 ára, hurfu af skemmti
svæði í Reno í Nevada.

Allt til ársins 1982 voru þær 
skráðar sem strokustúlkur, en 
vitnisburður Charlene þá varpaði 
ljósi á afdrif þeirra.

Þann 24. apríl, 1980, rændu 
Gerald og Charlene tveimur stúlk
um í Sunriseverslunarmiðstöð
inni í Citrushæðum í Reno. Um 
var að ræða Karen Chipman og 
Stacey Redigan. Líkamsleifar 
þeirra fundust 27. júlí og ljóst á 
verksummerkjum að þeim hafði 
báðum verið misþyrmt kynferðis
lega og þær síðan barðar til ólífis.

Barnshafandi kona kviksett
Því fór fjarri að hið miður geðslega 
par væri búið að fá nóg og 8. júní, 
1980, hvarf 21 árs, barnshafandi 
kona, Linda Aguilar, frá Port Or
ford í Oregon.

Það var þó ekki fyrr en 20. júní 
sem ættingjar hennar tilkynntu 
að Lindu, sem var gengin fjóra 
mánuði, væri saknað.  Tveimur 
dögum síðar fannst lík hennar 
í grunnri gröf suður af borginni 
Gold Beach í Oregon.

Höfuðkúpa Lindu var brotin og 
hún bundin á höndum og fótum 
með nælonreipi. Talið var víst að 
hún hefði verið kviksett því sandur 
fannst í nefi, munni og hálsi henn
ar.

Nælonreipi um hálsinn
Virginia Mochel, 34 ára barþjónn, 
var numin á brott á bílastæði við 
krá í vesturhluta Sacramento þann 
17. júlí 1980. Líkamsleifar Virginiu, 
sem hafði unnið á umræddri krá, 
fundust ekki fyrr en í lok október 
það ár og voru nánast beinin ein. 
Um hálsinn var nælonreipi og því 
ályktað að hún hefði verið kyrkt.

Það var kannski óumflýjan
legt að Gerald og Charlene yrðu 
á mistök, eins og oft verður raun
in þegar varkárni víkur fyrir oftrú 
á eigið ágæti. Sú varð raunin að
faranótt 2. nóvember 1980 í Sacra
mento.

Afdrifaríkur löðrungur
Kærustuparið Craig Miller, 22 
ára, og Beth Sowers, 21 árs, yfirgaf 
skóladansleik klukkan hálf tvö um 
nóttina. Andartaki síðar sá vinur 
þeirra hvar þau sátu í aftursæti bíls 
sem lagt var fyrir framan dansstað
inn. Í farþegasætinu frammi í sat ná
ungi, frekar óárennilegur á að líta.

Charlene Gallego Kom frá 
fyrirmyndarheimili, en varð ekki til 
fyrirmyndar.

Gerald eldri 
Skaphundur 
sem endaði 
ævi sína í 
gasklefa.
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8 ára stúlka lenti í klóm Frakkans Christians Ranucci þann 3. júní 1974. 
Ranucci nam stúlkuna, Marie-Dolores Rambla, á brott, misþyrmdi 
henni kynferðislega og myrti að lokum. 

Christian Rambucci var á meðal síðustu glæpamanna Frakklands sem enduðu 
ævi sína í fallöxinni, en það gerði hann 28. júlí 1976 í Marseilles. Sagan segir að 
hans hinstu orð hafi verið „Endurhæfið mig“. Hvort fallöxin hafi reynst vel í slíku 
verður hér látið liggja á milli hluta.
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SKÖTUHJÚIN Í SACRAMENTO
n Gerald varð snemma lélegur pappír n Charlene umbar kenjar hans og fantasíur n Fórnarlömb þeirra urðu tíu talsins

Þessi vinur var við það að 
renna sér í bílstjórasætið til 
að spjalla við Craig og Beth 
þegar Charlene vatt sér að 
honum og rak honum væn-
an löðrung.

Settist hún síðan undir stýri 
og brenndi af stað.

Lögreglan kemst á sporið
Vinur Craigs hafði þó rænu á að 
leggja bílnúmerið á minnið. Þegar 
líkið af Craig fannst daginn eftir, 
skammt frá Bass Lake, hafði hann 
samband við lögregluna og sagði 
farir sínar ekki sléttar.

Í ljós kom að bíllinn var skráður 
á foreldra Charlene. Charlene sór 
og sárt við lagði að hún hefði enga 
vitneskju um atburði liðinnar næt-
ur. Hún kynnti sig sem frú Styles, 
en Gerald hafði stolið skilríkjum 
af lögreglumanni að nafni Stephen 
Styles. Skilríkin hafði Gerald notað 
til að falsa fæðingarvottorð og öku-
skírteini fyrir sjálfan sig.

Gripin glóðvolg
Foreldrar Charlene voru að sjálf-
sögðu ekki í vandræðum með að 
þekkja dóttur sína og Gerald út 
frá lýsingum lögreglunnar og sáu 
skötuhjúin sinn kost vænstan að 
leggja á flótta.

Þann 3. nóvember hringdi 
Charlene heim og fékk foreldra 
sína til að símsenda peninga. 
Næst höfðu Gerald og Charlene 
samband frá Omaha tveimur 
vikum síðar, og var erindið hið 
sama og fyrr. Þegar þau mættu á 
Western Union, 17. nóvember, til 
að sækja féð biðu þeirra fulltrúar 
alríkislögreglunnar, FBI, og leikn-
um var lokið.

Lík Beth fannst ekki fyrr en 

fimm dögum síðar; hún hafði ver-
ið skotin þremur skotum og fleygt 
í skurð í Placer-sýslu.

Charlene leysir frá skjóðunni
Í eitt og hálft ár þrjóskuðust Ger-
ald og Charlene við og voru þögul 
sem gröfin. Loks játaði Charlene 
sig sigraða og um mitt ár 1982 
samþykkti hún að bera vitni fyrir 
ákæruvaldið gegn því að sitja ekki 
lengur í fangelsi en 16 og hálft ár.

Fjögurra mánaða löngum rétt-
arhöldum yfir Gerald, þar sem 
réttað var yfir honum vegna morð-
anna á Craig og Beth, lauk með 
dauðadómi í apríl 1983.

Síðar var réttað yfir honum 
vegna tveggja morða að auki og 
mannráns og fékk hann annan 
dauðadóm fyrir það.

Enginn gasklefi fyrir Gerald
Fyrir Gerald lá að bíða örlaga sinna 
á sama stað og faðir hans fyrrum – 
á dauðadeild San Quentin-fang-
elsisins.

Vegir almættisins eru órann-
sakanlegir og Gerald endaði ekki 
ævina í gasklefanum. Þann 18. 
júlí, 2002, skildi hann við á fang-
elsissjúkrahúsi eftir að hafa tapað 
baráttunni gegn ristilkrabba. n

Ekki allt sem 
sýnist Miskunnar-
leysi parsins var 
fullkomið.

Gerald 
Armond Í 
bernsku varð ljóst 
að hann mundi 
ekki feta veg 
dyggðarinnar.

„Þessar  kenjar 
Geralds og 

einnig fantasíur leiddu 
síðar til þess að þau 
komu sér upp heimul-
legum stað þar sem 
„kynlífsþrælum“ var 
haldið föngnum.
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Mikið úrval af
stillanlegum
rúmum

Gerið gæða- og verðsamanbuð     

Ragnheiður Eiríksdóttir 
er hjúkrunarfræðingur 
og kynlífsráðgjafi.
raggaeiriks.com
raggaeiriks@gmail.com

Sæl
Ég er ógeðslega fúll út í stelpu sem 
ég svaf hjá fyrir mánuði síðan. Við 
hittumst á djamminu og vorum 
saman eina nótt. Hún sagðist vera 
á pillunni. Hún hringdi í mig og 
sagðist vera með klamydíu og að 
ég gæti verið smitaður. Nú þarf ég 
að fara í tékk á „Húð- og kyn“ og 
sitja þar eins og aumingi á öm-
urlegri biðstofu.

Ég hef verið að spá í að vara 
félaga mína við þessari stelpu 
því hún er víst algjör dræsa. Ég 
vildi að ég hefði verið varaður við 
henni. Mig langar ekki að upplifa 
þessa „Húð- og kyn“ niðurlægingu 
þannig að ég er að spá í hvort ég 
geti ekki bara sleppt því. Ég hef 
heyrt að klamydía sé mjög hættu-
leg fyrir konur en er þetta ekki allt í 
lagi fyrir stráka? Ég mundi auðvit-
að nota smokka á hösslinu þangað 
til þetta er búið.

Takk fyrir mig, Bjarni

Sæll Bjarni
Stoppa hér! Hvar er eiginlega þín 
ábyrgð í þessu máli? Klamydían 
gæti allt eins verið komin frá þér. 
Þú gætir hafa smitað stelpuna en 
ekki öfugt eins og þú virðist bú-
inn að ákveða. Klamydía hoppar 
á milli fólks á hraða ljóssins og í 
Reykjavík er engin leið að rekja 
smit nema með meiriháttar 
kortlagningu samfaranets næt-
urlífsins. Vertu heldur þakklátur 
fyrir ábyrgðina sem stelpan sýn-
ir með því að hringja í þig – það 
sýnir að henni stendur ekki á 
sama þó að þú hafir aðeins verið 
einnarnæturgaman.

Þú neyðist víst til að fara í tékk 
því að þótt að klamminn smitist 
álíka hratt og kvef er aðeins erf-
iðara að losna við hann. Bakter-
íuna þarf að drepa með sýkla-
lyfi. Ef þú gerir þetta ekki gæti 
sýkingin grasserað í sáðrásinni 
þinni og mögulega valdið var-
anlegum skemmdum. Það er al-

veg rétt að klamydía getur ver-
ið mjög hættuleg fyrir konur og 
jafnvel valdið ófrjósemi ef látið 
er hjá líða að meðhöndla sjúk-
dóminn með réttum lyfjum.

Við verðum að lokum að taka 
fyrir þetta dræsutal. Mér heyr-
ist þú sjálfur vera passlega lau-
slátur hösslari. Og þú ert ekkert 
sérstaklega að spá í smokkana, 
nema auðvitað núna þegar þig 
grunar að þú gætir verið með 
klamma frænda í nærbuxunum. 
Pillan er ágætis getnaðarvörn 
en engin sjúkdómavörn og það 
er á þína ábyrgð að verja þig og 
þína rekkjunauta með því að 
nota smokk. Þú ættir að minnsta 
kosti að gera það um ókomna 
framtíð á hösslinu ef þér finnst 
biðstofan á „Húð- og kyn“ svona 
hrikalega pínleg.

Jæja, drífðu þig nú af stað 
drengur og hrós til stelpunnar 
sem hringdi! n

Gamla fréttin: 

Hitti mömmu sína í 
BDSM-partíi á Akureyri
Þ

að var í febrúar árið 2015 
sem DV var á staðnum 
þegar BDSM-námskeið 
og leikpartí fór fram á 

Akureyri. Á annan tug tók þátt 
í viðburðinum, meðal annars 
mæðgur. Kom það báðum á 
óvart að hittast á þessum vett-
vangi. Blaðamaður ræddi við 
mæðgurnar og sagði móðirin: 
„Við erum tvær fullorðnar mann-
eskjur og við lítum báðar á þetta 
eins og hvaða áhugamál sem er. 
Báðar vorum við mættar til að 
sækja okkur upplýsingar. Þó að 
við séum nánar förum við nú 
ekkert út í smáatriði í kynlífi eða 
skyldum hlutum. Við getum rætt 
ýmislegt sem tengist BDSM án 
þess að fara út í mjög persónu-
lega hluti eða smáatriði um hvað 
við fílum.“

Það er því óhætt að segja 
að fólksfæðin á okkar ástkæru 
fósturjörð skapi oft skemmti-
legar aðstæður. Fæst okkar eiga 
þó líklega eftir að upplifa að hitta 
mömmu í BDSM-partíi! n

Það er heilmikil vinna að viðhalda neistanum en 
margir eru tilbúnir að leggja hana á sig í stað þess að 
rifta samningnum og snúa sér annað. Hér eru fimm 
ráð.

Er svefnherbergið orðið ósexí? 
Þú hefur örugglega oft heyrt og lesið að svefnherbergið eigi bara að 
vera fyrir svefn og kynlíf. Samt eru flestir með alls konar tækni-
græjur uppi í rúmi og margir horfa á sjónvarp fyrir svefninn. Það er 
erfiðara að stinga upp á kynlífi ef makinn er límdur við tölvuskjá 
horfandi á Game of Thrones. Prófaðu að gera svefnherbergið að 
tæknilausu svæði, fáðu þér gamaldags vekjaraklukku, loftaðu út 
daglega og haltu rúmfötunum ferskum og hreinum. Prófaðu svo 
að skipuleggja stefnumót við makann inni í rúmi – já skipuleggja, 
þú gætir meira að segja búið til viðburð á Facebook fyrir ykkur tvö/
tvær/tvo.

Er lífið að sliga þig? 
Skyldur í vinnu og á heimili geta verið sligandi – sérstaklega ef 
þú ert í krefjandi starfi og kannski með nokkur börn á heimilinu. 
Stöðugt áreiti gegnum samfélagsmiðla, tölvupóst, skilaboð, börn, 
maka sem heimtar mat á borðið, þvottavél sem malar gerir það að 
verkum að lítil orka er eftir til að njóta ásta. Ef líf þitt er svona getur 
verið alveg nauðsynlegt að bóka tíma til að rækta kynlífssam-
bandið við makann.

Ertu kannski lasin/n? 
Ýmsir sjúkdómar geta haft áhrif á kynlöngun og kynhvöt. Sumir þeirra 
eru þess eðlis að fólk getur gengið með þá ógreinda langtímum saman. 
Sjúkdómar eins og þunglyndi, járnskortur, síþreyta, vefjagigt, sykursýki og 
háþrýstingur eru meðal þeirra sem geta haft áhrif á líðan, orku og ekki síst 
kynhvöt. Ef þú hefur einhvern tíma upplifað langvarandi verki veistu líklega 
að verkir stroka út allt sem heitir gredda. Ef þú þjáist af óútskýrðri þreytu 
eða verkjum gæti verið sniðugt að kíkja í heimsókn til heimilislæknisins.

Þrjú ráð sem gætu 
bjargað kynlífinu

„HÚN HRINGDI Í MIG OG SAGÐIST 
VERA MEÐ KLAMYDÍU“



KYNNING

Fyrirtækið Icephone býður upp 
á hraða þjónustu á símavið-
gerðum, símafylgihluti og eldri 

síma, sem hafa verið uppgerðir. 
Einnig býður fyrirtækið upp á tölvu- 
og iPadviðgerðir.

„Hjá Icephone er þetta spurning 
um að veita góða og hraða þjón-
ustu. Okkar markmið er að veita 
viðskiptavinum jákvæða þjónustu-
upplifun,“ segir Halldór S. Steinssen, 
framkvæmdastjóri  Icephone.

Icephone hefur verið á bíógangi 
Kringlunnar síðan í ágúst 2016 og 
nú í lok júlí var önnur verslun Icepho-
ne opnuð í miðbænum, að Týsgötu 1, 
á horni Týsgötu og Skólavörðustígs. 
„Okkur fannst vanta þessa þjónustu 
í miðbæinn og við töldum þörf á 
henni þar,“ segir Halldór.

Slagorðið er 90 mínútna viðgerðir
„Það er algengt að símar lendi í 
vatnsskaða eða höggskemmd-
um, hvorutveggja er yfirleitt utan 
ábyrgðar framleiðanda. Við fáum 
talsvert af slíkum tilfellum til okkar 
auk þess sem við sjáum mikið af 
símum sem eru með slöpp batterí.

Það getur tekið langan tíma fyrir 
fólk að fá símana sína til baka úr 
viðgerð,“ segir Halldór. „Við fórum 
af stað með slagorðið 90 mínútna 
viðgerðir, þannig að fólk getur sinnt 
sínum erindum í Kringlunni meðan 
við gerum við símann. Vinir og vinna 
er er allt í símanum hjá fólki í dag, 
auk samfélagsmiðla þannig að við-
skiptavinurinn má alls ekki við því að 
missa tækið í marga marga daga. 
Okkar markmið er að vera sneggri 
og reyna að klára viðgerð samdæg-
urs eða daginn eftir.

Ef viðskiptavinur velur 90 mín-
útna viðgerð, þá þarf að panta slíka 
viðgerð,“ segir Halldór. „En ef við 
fáum til dæmis  iPhone, sem þarf 
skjáviðgerð, inn fyrri part dags, þá 
erum við oftast að klára viðgerð á 
tækinu sama dag. Við erum mest 
að gera við iPhone og Samsung, 
enda eru það algengustu símarnir á 
markaðinum.“

Ekkert skoðunargjald hjá Icephone
„Við tökum ekkert skoðunargjald, 
þannig að við tökum við símanum 
og greinum hann fyrir þig,“ segir 
Halldór. „Viðskiptavinir eru eðlilega 
oft stressaðir yfir hvað hlutirnir 
kosta, við tökum símann inn, grein-
um hvað er að, höfum síðan sam-
band við viðskiptavininn og segjum 
honum hvað sé að tækinu og hvað 
viðgerð muni kosta og viðskipta-
vinurinn getur þá valið hvort hann 
vill láta gera við símann eða ekki.

Íhlutir eru dýrir og skjáir eru dýrir, 
við notum original Samsung-íhluti, 
það er meira framboð af íhlutum 
frá þriðja aðila í iPhone, við erum 
komnir með ágætis reynslu af okkar 
birgjum þannig að við treystum okk-
ur til að bjóða sex mánaða ábyrgð á 
þeim íhlutum sem við notum,“ segir 
Halldór.

Popsocket og fleiri símafylgihlutir 
til sölu

Icephone selur einnig fylgihluti 
fyrir síma. „Við seljum einnig síma-
fylgihluti, hulstur, skjáfilmur, hleðslu-
tæki, fyrirframgreidd símakort, 

vatnshelda poka og fleira. Auk þess 
erum við með Popsocket, sem er 
mjög vinsælt í dag, en það er sett 
aftan á símann til að halda betur á 
honum eða tylla honum á borð.

Við erum einnig að selja upp-
gerða síma, við kaupum síma 
af viðskiptavinum, til dæmis ef 
einstaklingur er búinn að uppfæra 
símann sinn í nýrri týpu eða er með 
síma með brotnum skjá eða lélegu 
batteríi, þá getur hann komið með 
símann til okkar og fengið tilboð í 
hann. Við förum síðan yfir símann, 
skiptum um skjá eða batterí og 
fleira ef þess þarf og seljum hann,“ 
segir Halldór. „Með þessu höldum 
við símanum lengur í notkun, það 
er ákveðin umhverfisvernd í því. Við 
erum svolítið gíruð í að vera alltaf 
með nýjustu týpuna þó að ekkert sé 
að eldri símanum okkar.“

Icephone er staðsett í Kringlunni á 
bíóganginum og á Týsgötu 1, síminn 
er 546-5444.

Opnunartími er í takt við versl-
anir Kringlunnar og á Týsgötu frá kl. 
10–18 alla daga nema sunnudaga.

Heimasíða: icephone.is og Face-
booksíða: IcePhoneVidgerdir.

 

ICEPHONE KRINGLUNNI OG TÝSGÖTU: 

Markmiðið er hröð þjónusta 
og jákvæð þjónustuupplifun
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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 …

Þorfinnur Finnsson

Ástúni 2

200 Kópavogi
Lausnarorðið var KERTALOGI

Þorfinnur hlýtur að launum 
bókina Uppgjör.

Verðlaun fyrir gátu helgarblaðsins 
eru bókin Lífsnautnin frjóa

Lífsnautnin frjóa 
Höfundur: Anne B. Ragde 
Torunn fer að vinna hjá Margido föðurbróður sínum og læra útfararstjórn, honum til 

mikillar gleði. Á sama tíma er hún að gera upp gamla húsið á Neshov.
Tormod gamli, maðurinn sem hún kallar afa, er ánægður á hjúkrunarheimilinu en 

varnarlaus gegn minningunum sem sækja að honum og þverneitar að heimsækja Tor-
unni. Á Neshov lifði hann djúpa niðurlægingu og vill aldrei sjá þann stað aftur.

Í Kaupmannahöfn er Erlend líka að gera upp hús; hann sér um endurreisn æskuheimilis 
Krumme þar sem þeir ætla að setjast að með börnunum sínum þremur og barnsmæðrum.

Lífsnautnin frjóa er fimmta bókin í fjölskyldusögunni sem hófst í Berlínaröspunum og 
vinsæl sjónvarpsþáttaröð var gerð eftir. Anne B. Ragde er einn mesti metsöluhöfundur 
Norðmanna og bækur hennar njóta vinsælda víða um heim.

Silja Aðalsteinsdóttir þýddi.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
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6 7 9 2 5 1 4 8 3

5 8 1 6 3 4 7 9 2

2 3 4 7 8 9 5 6 1

3 9 2 5 4 6 1 7 8

4 1 5 3 7 8 9 2 6

7 6 8 9 1 2 3 4 5

8 4 6 1 9 5 2 3 7

1 2 7 4 6 3 8 5 9

9 5 3 8 2 7 6 1 4

3 6 8 4 2 7 5 9 1

2 9 1 3 8 5 4 6 7

4 5 7 6 9 1 8 2 3

5 4 2 1 6 3 9 7 8

8 7 3 9 4 2 6 1 5

6 1 9 5 7 8 2 3 4

7 3 4 2 5 6 1 8 9

9 8 6 7 1 4 3 5 2

1 2 5 8 3 9 7 4 6



MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN, 
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu 
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.

Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.

Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12 
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA
Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is

Allt lífrænt - allt vegan
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Tímavélin

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

BISKUP ÍSLANDS MISNOTAÐI KONUR OG BÖRN

Á
rið 1996 stigu þrjár  konur 
fram með ásakanir á 
hendur séra Ólafi Skúla-
syni, þáverandi  biskupi 

Íslands, um að hann hefði áreitt 
þær kynferðislega. Málið olli mikl-
um úlfaþyt en kirkjan hafði vitað 
af þessu þar sem ein kvennanna 
hafði tilkynnt Ólaf áður, þegar 
hann var prestur í Bústaðakirkju. 
Ólafur sneri vörn í sókn og kærði 
konurnar og studdi kirkjan hann 
á meðan þetta gekk yfir. Þetta 
ár tilkynnti hann þó afsögn sína 
og töldu margir að þar með væri 
málinu lokið. Eftir andlát hans 
árið 2008 kom hins vegar dóttir 
hans, Guðrún Ebba, fram og sagði 
frá því að Ólafur hefði misnotað 
hana sem barn. Málið skók því 
einnig embættistíð Karls Sigur-
björnssonar, arftaka Ólafs.

Réðst á konu í hjónabands
erfiðleikum
Ólafur Skúlason var  biskup 
Íslands frá árinu 1989 til 
1997 en þar áður hafði 
hann verið vígslubiskup í 
Skálholti, dómprófastur og 
sóknarprestur í Bústaða-
kirkju. Þau atvik sem til-
kynnt voru árið 1996 komu 
frá mismunandi tímum á 
starfsferli hans en hæst fór frá-
sögn Sigrúnar Pálínu Ingvars-
dóttur.

Sigrún leitaði til Ólafs í Bú-
staðakirkju árið 1977 vegna 
hjónabandserfiðleika. Ólafur 
fékk hana inn í gluggalaust her-
bergi, læsti og að sögn Sigrún-
ar réðst Ólafur á hana og reyndi 
að nauðga henni. Sigrún leitaði 

til Sigurbjörns Einarssonar bisk-
ups ári síðar og tilkynnti málið. Á 
sáttafundi neitaði Ólafur og sagð-
ist Sigurbjörn ekkert geta gert í 
málinu.

Sigrún gekk eyðimerkurgöngu 

með mál sitt innan kirkjunnar um 
langt skeið og tóku þeir prestar 
sem hún leitaði til ekki á því. Árið 
1996 kærði hún einn þeirra, séra 
Vigfús Þór Árnason, og stigu 
þá tvær konur, Dagbjört Guð-
mundsdóttir og Stefanía Þor-

geirsdóttir, til viðbótar fram og 
sögðu í DV frá kynferðisbrotum 
Ólafs, nafnlaust til að byrja með.

Davíð Oddsson studdi Ólaf
Boðað var til sáttafundar en Ólaf-
ur neitaði öllu. Þá beittu tveir 
þjóðkirkjuprestar, séra Karl Sigur-
björnsson og séra Hjálmar Jóns-
son, konurnar miklum þrýstingi 
og reyndu að fá þær til að draga 
frásagnir sínar til baka. Dag-
björt gerði það og hinum yfirlýs-

ingunum var breytt að 
þolendum forspurð-
um. Í viðtali við DV 
sagði Dagbjört um 
fund með Karli: 
„Þetta var ekki eins 
og kirkja, þetta var 
eins og fyrirtæki 
þar sem hann var 
forstjórinn. Ef þú 
vannst ekki eftir að-
ferðum hans varðstu 
að passa þig. Ég var 
hrædd við hann.“

Ólafur stóð fast við sinn 
keip og sneri vörn í sókn. Hann 
sagði að konurnar bæru upp 
á hann tilhæfulausar ásakan-
ir, mögulega fyrir áeggjan séra 
Flóka Kristinssonar, prests í Lang-
holtskirkju. Málið væri því allt eitt 
stórt samsæri. Ólafur kærði Sig-
rúnu og Stefaníu til  lögreglunnar 
fyrir rangar sakargiftir og 
ærumeiðingar og krafðist opin-
berrar rannsóknar. Einnig fékk 
hann stuðning frá valdamesta 
manni landsins, Davíð Oddssyni 
forsætisráðherra, sem samkvæmt 
ævisögu Ólafs sagði honum að 
þetta væri leikrit og að málið hlyti 
að ganga yfir. Konurnar, eigin-
menn, börn og fjölskyldur urðu 
einnig fyrir aðkasti í samfélaginu 
og sumir fjölskyldumeðlimir vitn-
uðu gegn konunum. Þá fylktu 
kirkjunnar menn sér dyggilega að 
baki biskupnum.

Dóttir Ólafs sagði frá misnotkun
Eftir að siðaráð kirkjunnar 
ályktaði að Ólafur hefði gerst sek-
ur um að hafa njósnað um sam-
skipti Sigrúnar og Flóka var hon-
um ekki lengur stætt á að sitja 
áfram og tilkynnti hann um af-
sögn sína um mitt ár 1996. Árið 
1997 var Karl kjörinn biskup og 
lágu mál Ólafs í dvala uns hann 
lést árið 2008.

Þetta ár, 2008, fundaði Sigrún 
með Karli biskupi þar sem hann 
baðst afsökunar ef hann hefði 
sært hana árið 1996. Þá lýsti Guð-
rún Ebba Ólafsdóttir, dóttir Ólafs, 
yfir stuðningi við Sigrúnu og 
greindi biskupi jafnframt frá mis-
notkun af hálfu föður síns. Hún 
óskaði eftir fundi með biskupi en 

fékk 
engin 

svör, 
sendi hún 

þá er- indi til kirkjuráðs sem 
ekki hafði tíma til að taka það fyr-
ir. Í ágúst 2010 var mál Guðrúnar 
komið í fjölmiðla.

Guðrún Ebba greindi frá því að 
faðir hennar hefði brotið á henni 
margoft um árabil og um þetta 
var skrifuð bók, Ekki líta undan. 
Á heimili þeirra hafi verið einka-
klósett sem hann hafi notað til 
þess að brjóta á Guðrúnu. Hann 
hafði fullkomið vald yfir henni og 
þurfti aðeins að nikka til henn-
ar og þá fór hún sjálf á þetta kló-
sett. Einnig braut hann á henni 
utan heimilisins, í fjölskyldubíln-
um og í ferðalögum erlendis. Of-
beldið stóð fram á fullorðinsár og 
til að það kæmist ekki upp laug 
hann því upp á hana að hún væri 
geðveik.

Eftir að Guðrún sagði sína 
sögu stigu fleiri konur fram, sum-
ar undir nafni en aðrar  undir 
nafnleynd. Ljóst er að Ólafur 
braut kynferðislega á konum um 
áratuga skeið. Á þessum tíma-
punkti var komið að þætti Karls 
Sigurbjörnssonar, bæði vegna 
„sáttafundanna“ 1996 og taf-
anna á afgreiðslu máls  Guðrúnar 
Ebbu. Karl reyndi að víkja sér og 
kirkjunni undan málinu. „Við 
verðum að muna það og hafa 
það í huga að enginn mannlegur 
máttur getur dæmt í þessu máli.“

Mörgum ofbauð hvernig kirkj-
an tók á Ólafsmálinu og á aðeins 
tveimur mánuðum árið 2010 
sögðu þrjú þúsund manns sig 
úr Þjóðkirkjunni. Tveimur árum 
síðar hætti Karl sem biskup. n

SYNDIR KIRKJUNNAR
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S
éra Jón  Magnússon, 
kallaður  þumlungur, 
þjónaði á Eyri við 
Skutulsfjörð um miðja 

sautjándu öld. Árið 1655 
veiktist hann af ókunn
um sjúkdómi og var mjög 
kvalinn bæði líkamlega og 
andlega.

Á þessum árum voru 
galdramál í algleymingi og 
brennuöld að hefjast en árið 
áður höfðu þrír menn verið 
brenndir á Trékyllisvík.

Jón þumlungur kenndi 
feðgunum Jóni Jónsyni eldri 
og yngri á bænum Kirkjubóli 
um hrakfarir sínar og krafð
ist þess að þeir myndu svara 
fyrir sakirnar á bálkestin
um. Játuðu þeir fyrir Þor
leifi Kortssyni sýslumanni og 
voru brenndir árið 1656.

Þegar krankleikar Jóns 
minnkuðu ekki sakaði hann 
Þuríði, systur Jóns yngri 
á Kirkjubóli, en hún var 
sýknuð af göldrum. Ásakanir 
gengu á milli þeirra og ritaði 
Jón Píslarsögu sína um þessa 
eldraun.

21 Íslendingur var brennd
ur fyrir galdra á árunum 1625 
til 1683. Ólíkt galdramálum 
í Evrópu voru hér aðallega 
karlmenn brenndir, aðeins 
ein kona var brennd. n

Séra Jón lét 
brenna Kirkju-
bólsfeðga

SÉRA GEORG OG MARGRÉT NÍDDUST Á BÖRNUM Í ÁRATUGI
K

aþólski presturinn séra 
Ágúst George frá Hollandi 
og þýski kennarinn Mar
grét Muller ráku Landa

kotsskóla á árunum 1954 til 1990 
og sumarbúðir í Rifstúni í  Ölfusi. 
Lengi höfðu sögusagnir um slæma 
meðferð þeirra á börnunum 
kraumað undir yfirborðinu og árið 
2011 komu frásagnir þolenda loks 
upp á yfirborðið. Þolendur lýstu 
þá skelfilegu ofbeldi, líkamlegu, 
andlegu og kynferðislegu.

Misnotuðu börnin saman
Í ágúst árið 2011 var skipuð rann
sóknarnefnd af kaþólsku kirkj
unni til að rannsaka verknaði séra 
Georgs og Margrétar Muller sem 
voru lengi elskendur. Átta fyrrver
andi nemendur við Landakots
skóla sögðu nefndarmönnum frá 
ofbeldi af hálfu þeirra, elsta dæm
ið var frá árinu 1956 og það yngsta 
frá 1988.

Séra Georg káfaði oft á börn
unum í skólanum, bæði innan og 
utan klæða, á bringu og kynfær
um. Skipaði hann þeim að girða 
niðrum sig, leggjast á kné hon
um og setti hann þá fingur sína 
inn í kynfæri og endaþarm þeirra. 
Dæmi voru um að drengir hafi 
verið neyddir til að fróa honum og 
veita munnmök. Sagði hann börn
unum að foreldrar þeirra hefðu 
gefið leyfi fyrir slíkri refsingu.

Margrét beitti börnin einnig 
grófu kynferðisofbeldi, káfaði á 
kynfærum þeirra, hafði munnmök 
við drengi, lét þá káfa á brjóstum 
sínum og fleira í þeim dúr. Stund
um misnotuðu þau börnin saman 
og stundum gerði Margrét það á 
meðan séra Georg fylgdist með 
og fróaði sér. Þá létu þau börnin 
nudda kynfærum sínum saman á 
meðan þau horfðu á.

Þetta kynferðisofbeldi átti sér 
stað í skólanum sjálfum, í vistar
veru Georgs í prestshúsinu, vistar
veru Margrétar í Landakotsskóla 
og í sumarbúðum kirkjunnar á Rif
túni. Sumir nemendur máttu þola 
ofbeldi um árabil, jafn vel tvisvar 
til þrisvar í viku.

Annað starfsfólk aðhafðist 
ekkert
Líkamlegt ofbeldi átti sér stað 
sem og andlegt, sérstaklega af 
hálfu Margrétar. Lagði hún nem
endur í einelti og niðurlægði þá 
fyrir framan bekkinn þeirra. Yfir
leitt voru þetta nemendur sem 
áttu í erfiðleikum með nám og 
voru félagslega veikir fyrir. Í sum
arbúðunum á Riftúni kom það 
fyrir að nemendur voru neyddir 
til að standa fyrir utan svefnskála 
heila nótt og neyddir til að borða 
nánast óætan mat.

Öðru starfsfólki  kirkjunnar 
var gert viðvart um háttsemi séra 
Georgs og Margrétar en ávallt 
var það þaggað niður.  Georg fékk 
fálkaorðuna árið 1994  fyrir störf 
sín og lést hann 16. júní árið 2008. 
Rúmum tveimur  mánuðum síð

ar framdi Margrét sjálfsvíg þegar 
hún kastaði sér úr turni skólans. 
Þann 2. nóvember árið 2012 gaf 
kaþólska kirkjan út skýrslu um 

glæpi þeirra og árið 2015 sam
þykkti Alþingi að greiða út sann
girnisbætur til þolenda. n

Séra Georg hlaut fálkaorðuna árið 1994

HARÐRÆÐI STÚLKNANNA Á BJARGI

Á
rin 1965 til 1967 rak Hjálp
ræðisherinn stúlknaheimili, 
á Seltjarnarnesi, sem kall
aðist Bjarg. Árið 2007 var 

það upplýst að stúlkurnar þar hefðu 
mátt þola harðræði og síðar var 
það upplýst að starfsfólk hefði beitt 
stúlkurnar kynferðislegu ofbeldi.

Forstöðukona heimilisins, þar 
sem tuttugu stúlkur á glapstigum 
voru vistaðar, var hin norska Anna 
OnaHansen en þar starfaði einnig 
séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir, fyrsti 
kvenprestur Íslands, og fleiri konur.

Fjórar konur sögðu frá kynferðis
legu ofbeldi Önnu og annars starfs
fólks, sem fólst meðal annars í því að 
kyssa þær með tungunni góða nótt. 
Ein þeirra, Kristín Gunnarsdótt
ir, sagði frá því í viðtali í DV að hún 
hefði verið böðuð á gangi heimil
isins fyrir allra augum og káfað á 
henni um leið. Kristín sagði einnig 
að séra Auður hefði tekið þátt í and
lega ofbeldinu. Önnur sagðist hafa 

verið sett í þriggja mánaða einangr
un eftir strok af heimilinu. Löðr
ungar og hártog voru daglegt brauð 
á Bjargi.

Ein kona frá Færeyjum, Marion 
Gray, var barnshafandi þegar hún 
var vistuð á Bjargi. Hún fæddi son 
sem var tekinn af henni og fékk hún 
aldrei að sjá hann aftur. Eftir þetta 
missti hún lífsviljann og lést fertug 
úr krabbameini.

Auður sagði frásagnir stúlkn
anna vera ósannar og glæp í sjálfu 
sér að setja fram slíkar ásakanir. n

Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir

Hilmir Snær í hlutverki sínu 
í Myrkrahöfðingja Hrafns 
Gunnlaugssonar.

Margrét Muller  svipti sig lífi árið 2008
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Málamynda-
gjörningar

K
irkjan auðgaðist 
snemma og kristni var 
tekin upp því að höfð-
ingjar lögðu til jarðir 

svo að hún gæti starfað. Þeir 
höfðu hagnað af þessu vegna 
tíundarlaga. Þeir gátu rukkað 
í nafni kirkjunnar og auk þess 
réðu þeir enn þá að mestu 
yfir jörðunum.

Árið 1297 var gerð „sátt-
argerð“ í Ögvaldsnesi, með 
milligöngu konungs, og fékk 
kirkjan þá forræði eigna 
sinna. Stóðu þessar jarðir 
undir prestastéttinni allt til 
ársins 1907.

Þá afsalaði kirkjan sér 
jörðunum og stofnaður var 
prestlaunasjóður í staðinn. 
En vegna efnahagsþrenginga 
og slæmrar stjórnunar varð 
sjóðurinn gjaldþrota árið 
1921 en ríkið hélt áfram að 
greiða prestum laun.

Árið 1997 var svo samið 
á ný um að kirkjujarðirnar 
skyldu ríkiseign og að prestar 
fengju laun frá ríkinu í stað-
inn. Ríkið keypti sem sé aftur 
jarðirnar sem það hafði átt í 
90 ár. n

Jakson sófi frá Dawood
Verð: 44.030
Verð áður: 62.900

Rúm, borð, stólar
sængur, koddar,
sófar, gjafavara ofl.

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

20-70%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA Á
rið 2010 var séra Helga Hró-
bjartssyni vikið frá störf-
um hjá Þjóðkirkjunni eftir 
að hann viðurkenndi, fyrir 

fagráði, kynferðisbrot gegn þrem-
ur drengjum. Brotin áttu sér stað 
um miðjan níunda áratuginn á 
Norðurlandi en Helgi starfaði síð-
ar með börnum sem trúboði í Afr-
íku. Í heimildamynd um Helga var 
hann kallaður „engill af himnum“ 
og dásamaður í minningargreinum 
þegar hann lést fyrir skemmstu.

Séra Helgi starfaði um árabil 
sem prestur á Þorlákshöfn, í Hrísey 
og í Glerárkirkju á Akureyri. Síðar 
færði hann sig um set og gerðist trú-
boði í Afríkuríkjunum Eþíópíu og 
Senegal og þá starfaði hann mikið 
með börnum. Einnig starfaði hann 
fyrir kristniboðssamtök í Noregi.

Árið 2010 leitaði einn þolandi til 
kirkjunnar og talaði prestur hans 
máli. DV fjallaði um málið þann 
20. september þetta sama ár. Mál-
inu var vísað til fagráðsins og var 
þar rætt við tvo þolendur Helga 
og hann sjálfan. Hann játaði brot 
sín fyrir fagráði og fór í kjölfarið úr 

landi.
DV hefur heimildir fyrir því að 

þolendur Helga séu fleiri og svipti 
einn þeirra sig lífi. Vinur hans ræddi 
við DV um þetta:

„Hann lýsti því þannig að 
presturinn hefði komið inn til 
hans um miðja nótt, skriðið undir 
sængina hjá honum og átt eitthvað 
við hann. Hann hefði svo vaknað 
við það að hann væri að á káfa á 
honum.“

Ekki hefur verið rannsakað hvort 
Helgi hafi brotið á drengjum í Afr-
íku þar sem mörg börn eru um-
komulaus og eftirlitið lítið sem ekk-
ert.n

TRÚBOÐINN SÉRA HELGI 
MISNOTAÐI DRENGI

Þ
ann 20. mars árið 2004 
greindi DV frá því að lög-
reglan rannsakaði kynferðis-
brotamál séra Baldurs Gauts 

Baldurssonar á Kirkjubæjarklaustri 
sem hefði játað að hafa haft munn-
mök við unglingspilt. Baldur, sem 
einnig starfaði sem héraðslögreglu-
maður á staðnum og kennari, not-
færði sér netið til að tæla drenginn 
en á endanum felldi saksóknari 
málið niður þar sem drengurinn var 
orðinn fimmtán ára gamall og því 
talið að hann og presturinn væru í 
sömu stöðu.

Játaði munnmök
Lögregla komst á spor Baldurs þegar 
hún var að rannsaka mál Ágústs 
Magnússonar barnaníðings og 
annarra kynferðisbrotamanna sem 
höfðu notað netið og textavarp til að 
komast í samskipti við unglingspilta. 
Baldur var prestur á Kirkjubæjar-
klaustri og starfaði einnig sem hér-
aðslögreglumaður og barnaskóla-
kennari á staðnum. Miðvikudaginn 
17. mars var gerð húsleit hjá Baldri 
og tölva hans gerð upptæk.

Játaði Baldur að hafa haft sam-
neyti við fimmtán ára gamlan pilt frá 
Akranesi í tvígang á árinu 2003 og 
að hafa haft við hann munnmök. En 
hann neitaði að hafa nauðgað piltin-
um. Að hafa mök við eldri en fjórtán 

ára var ekki ólöglegt en að tæla ung-
menni yngra en 18 var það þannig 
að málið var rannsakað sem kyn-
ferðisbrot.

Drengurinn í sálarkrísu en málið 
látið niður falla
Samkvæmt heimildum blaðsins 
höfðu Baldur og annar maður, sem 
einnig var grunaður um brot gegn 
drengjum, þóst vera samkynhneigð-
ir unglingspiltar til að komast í kynni 
við aðra slíka. Dulnefni Baldurs var 
Hjalti og leitaði hann eftir að komast 
í kynni við pilta á aldrinum fimmtán 
til átján ára með mök í huga.

Baldur var vígður prestur árið 
1997 og starfaði eitt ár á Valþjófs-
stað áður en hann flutti á Kirkjubæj-
arklaustur þegar eiginkona hans var 
skipuð sóknarprestur þar. Sigurð-
ur Aðalsteinsson, bóndi í sveitinni, 
sagði við DV: „Barnastarfið fékk 
aukinn þrótt þegar séra Baldur kom 
á staðinn.“

Í nóvember árið 2004 lét sak-
sóknari málið á hendur Baldri niður 
falla þar sem ekki taldist saknæmt 
að hafa mök við fimmtán ára dreng. 
Móðir drengsins ræddi við DV eftir 
að þetta var ljóst og sagðist ævareið. 
Drengurinn hafi verið í sálarkrísu 
eftir að hafa lent í Baldri og upplifað 
mjög erfiða tíma. n

SÉRA BALDUR JÁTAÐI KYNMÖK VIÐ DRENG

SÉRA GUNNAR KÆRÐUR FYRIR AÐ 
FAÐMA OG KYSSA UNGAR STÚLKUR

V
orið 2008 kærðu tvær 
kórstúlkur séra Gunnar 
Björnsson, sóknarprest 
í Selfosskirkju, fyrir kyn-

ferðislega áreitni þegar þær voru 
sautján og átján ára gamlar. Mál-
ið endaði fyrir dómstólum og var 
Gunnar sýknaður jafn vel þó að 
dómarar teldu sannað að hann 
hefði strokið, kysst og faðmað 
þær.

 „Mér sýnist á öllu að hér sé 
um misskilning að ræða,“ sagði 
séra Gunnar við DV þann 5. maí 
árið 2008 þegar hann var inntur 
eftir svörum um mál stúlknanna 
gegn honum. „Það hefur lengi 
verið minn stíll að faðma fólk 
að mér,“ og „það getur meira að 
segja hent að smelli kossi á kinn.“

Gunnar hafði þá verið yfir-
heyrður af lögreglunni á Sel-
fossi þar sem hann viðurkenndi 
að hafa faðmað og kysst stúlk-
urnar. Hann sagðist þó örugg-
ur um stöðu sína gagnvart skjól-
stæðingum sínum og að málið 
ylli honum ekki hugarangri. 
Hann tók sér hins vegar sex 
mánaða leyfi frá störfum í kirkj-
unni.

Þrátt fyrir að vera í leyfi hélt 
séra Gunnar áfram að sinna 
prestsstörfum, jarðaði, skírði og 
gaf saman fólk. Forsvarsmenn 
Biskupsstofu og Guðbjörg Jó-
hannesdóttir, settur sóknar-
prestur, sendu honum bréf þess 
efnis að hann skyldi hætta að 
sinna þessum verkum.

Óþægileg snerting á brjóstum og 
rassi
Lögreglan rannsakaði málin sem 
blygðunarsemisbrot, kynferðis-
brot sem getur legið allt að fjögurra 
ára fangelsisvist við, og síðla árs 
var málið komið fyrir Héraðsdóm 
Suðurlands. Var séra Gunnar sak-
aður um að hafa strokið einni stúl-
kunni utanklæða, upp og niður 
mjóbakið, á skrifstofu sinni, og sagt 
við hana að honum liði illa og ef 
hann faðmaði hana þá myndu ill-
ir straumar hverfa úr líkama hans. 
Hin sagði hann hafa kysst hana 
á kinnina og reynt að kyssa hana 
á munninn. Einnig að hann hafi 
sagst vera skotinn í henni og að hún 
væri falleg. Hún sagði fyrir dómi:

„Hann strauk varirnar, náði samt 
ekkert að kyssa mig alveg af því að 
ég færði mig svona frá, svo kyssti 
hann mig nokkrum sinnum á hina 
kinnina.“ Sagði hún séra Gunnar 
hafa sýnt henni mikla athygli, boð-
ið henni far, kvatt hana lengi og 
faðmað. Þessu hafi fylgt snertingar 
við brjóst og rass.

Séra Gunnar viðurkenndi fyr-
ir dómi að hafa kysst og faðmað 
en taldi það ekkert kynferðislegt. 
Hann neitaði hins vegar að hafa 
sagt annarri stúlkunni að hann 
væri skotinn í henni.

Dómurinn komst að þeirri 
niðurstöðu að gjörðir séra Gunnars 
brytu ekki í bága við lög og var 
hann því sýknaður í desember árið 
2008. Þá niðurstöðu staðfesti 
Hæstiréttur í mars ári seinna. n

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

SYNDIR KIRKJUNNAR
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Brjálaði Austurríkismaðurinn 
sem stýrði Mongólíu í hálft ár

F
yrri heimsstyrjöldin og rúss-
neska byltingin sem fylgdi í 
kjölfarið hrundu af stað at-
burðarás sem  einkenndust 

af óreiðu. Í Mongólíu börðust 
sjálfstæðissinnar undir merkjum 
Bogd Khan við Kínverja og árið 
1919 fengu þeir óvæntan liðstyrk 
frá Roman von Ungern-Sterberg, 
austurrískum stríðsherra og að-
alsmanni sem barist hafði í Rúss-
landi. Hann var betur þekktur sem 
hinn brjálaði barón. Í stuttan tíma, 
áður en bolsévíkar sendu inn her 
og gerðu Mongólíu að kommún-
istaríki, réð Ungern barón landinu.

 Taldi sig Genghis Khan endur-
fæddan
Ungern barón var fæddur í Austur-
ríki en fjölskylda hans flutti búferl-
um til Eistlands þegar hann var 
barn. Hann gekk í herskóla árið 
1906, barðist í fyrri heimsstyrj-
öldinni og kleif metorðastigann af 
miklum móð. En mestan áhuga 
hafði hann á málefnum Austu-Asíu 
og sérstaklega Mongólíu. Ungern 
leit mikið upp til Genghis Khan og 
heimsveldis hans frá 13. öld.

Árið 1911 hóf Bogd Khan upp-
reisn sína í Mongólíu gegn Kínverj-
um sem réðu svæðinu og var Un-
gern sífellt að biðja yfirmenn sína 
um að senda sig að landamærum 
Rússlands og Mongólíu.

Þegar Nikulási keisara var steypt 
árið 1917 og bolsévíkar komust 
skömmu síðar til valda gekk hann 
ekki til liðs við hvítliða þrátt fyrir að 
vera mjög hliðhollur keisaranum. 
Þess í stað fór hann austur til Síber-
íu þar sem hann barðist með flokki 
hermanna við bolsévíka á eigin 
forsendum, studdur af Japönum.

Margir af þeim hermönnum 
sem börðust með Ungern barón 
voru Mongólar. Riðu Ungern og 
hans menn um héruð á hestum, líkt 
og herir Genghis Khan fyrrum, og 
lögðu byggðir í eyði. Heimsmynd 
Ungerns var óvanaleg fyrir 20. ald-
ar Evrópumann. Hann var búddisti 
og einræðissinni sem fyrirleit lýð-
ræðið. Þess voru þá merki þess að 
Ungern hafi verið byrjaður að líta 
á sig sem Genghis Khan endur-
fæddan og hefði því rétt til að stýra 
Mongólíu.

Stráfelldi gyðinga
Árið 1920 sá Ungern sér leik á borði 
þar sem Rússland var í molum og 
Kínverjar voru að hörfa frá Mongól-
íu. Þann 1. október riðu menn hans 
yfir landamærin og í átt að höfuð-
borginni Urga (nú Ulan Bataar) þar 
sem hann mætti Kínverjum í bar-
daga. Ungern notaði þá gamalt her-
bragð úr smiðju Khan, að kveikja 
elda í hæðunum í kringum borgina 
til að herlið hans virtist stærra en 
það var í raun. Ungern hafði aðeins 
um 1.500 menn á meðan Kínverjar 
höfðu 7.000.

Í lok janúar árið 1921 náðu sveit-

ir Ungerns að frelsa Bogd Khan sem 
var þá í stofufangelsi. Þann 4. febr-
úar náðu þeir Urga á sitt vald. Í apr-
íl hörfuðu Kínverjar úr landinu eftir 
misheppnaða tilraun til að ná Urga 
aftur á sitt vald.

Bogd Khan varð konungur 
(khagan) Mongólíu en Ungern réð 
samt öllu. Hann hataði gyðinga og 
þess vegna voru þeir miskunnar-
laust teknir af lífi. Kínverjar fengu 
einnig að finna fyrir því sem og 
rússneskir bolsévíkar.

Leiddur fyrir aftökusveit
Bolsévíkastjórnin í Rússlandi var 
að eflast sumarið 1921 og stutt í að 
Sovétríkin yrðu stofnuð. Lenín leit 
á Mongólíu sem kjörið tækifæri til 
að koma á stóru leppríki í Asíu og 
því voru sendar þar inn hersveitir í 
byrjun júní. Margir úr liði Ungerns 
snerust gegn honum og þann 6. júlí 
féll Urga í hendur bolsévíka.

Ungern flúði til norðurhérað-
anna og barðist áfram en eftir einn 

ósigurinn, þann 20. ágúst var hann 
handsamaður. Eftir sex klukku-
tíma réttarhöld, þann 15. septem-
ber, var brjálaði baróninn leiddur 
fyrir aftökusveit. Sovétmenn náðu 
landinu og fékk Bogd Khan að vera 

konungur áfram, að nafninu til, til 
dauðadags árið 1924. Þá var form-
lega komið á kommúnistaríki sem 
hélt velli til ársins 1992. n

Bogd Khan

Steinaldarfólk framkvæmdi heilaskurðaðgerðir

H
eilaskurðaðgerðir eru 
meðal flóknustu aðgerða 
sem framkvæmdar eru í 
sjúkrahúsum nútímans en 

þær eru þó langt frá því að vera 
nýjar af nálinni. Fólk hefur ver-
ið að brjótast í gegnum hauskúp-
ur og lækna kvilla, með misgóðum 
árangri, síðan á steinöld.

Lífslíkur góðar
Fornleifafræðingar hafa grafið 
upp þúsundir hauskúpa sem eiga 
það sameiginlegt að hafa stórt 
hringlaga gat, yfirleitt á annarri 
hliðinni. Einnig hafa fundist 
hellamálverk þar sem sjá má fólk 
framkvæma þessa aðgerð, svo 
nefnda kúpuborun, á höfði með 
oddhvössu verkfæri sem borað 
var inn í gegnum kúpuna. Þessa 
sögu má síðan rekja fram á mið-
aldir í öllum heimshornum en þá 
virðist þessum sið hafa verið hætt 
á flestum stöðum. Mannfræðingar 
sem rannsökuðu ættbálkasamfé-
lög í Afríku og Pólýnesíu komust 
þó að því að þessar aðgerðir voru 
enn stundaðar í upphafi 20. aldar.

Vísindamenn eru ekki allir 
sammála um af hverju þetta var 
gert en flestir telja að tilgangur-
inn hafi verið að minnka sárs-
auka, til dæmis vegna mígrenis, 
til að lækna geðveiki, flogaveiki 
og jafn vel að hrekja út illa anda. 

Hauskúpurnar sem fundist hafa 
með þessum götum hafa sýnt 
merki um taugasjúkdóma eða 
heilasköddun, oft á sama svæði 
og borað var í.

Í Grikklandi til forna var þetta 
stundað og sjálfur Hippókrates, 
faðir læknisfræðinnar, gaf ná-
kvæmar lýsingar á því hvernig að-
gerðin ætti að fara fram. Ef rétt 
var staðið að voru lífslíkur sjúk-
lingsins merkilega háar og sýk-
ingarhætta lítil. Sérstök tól voru 
búin til til að framkvæma þess-
ar aðgerðir og tóku þær miklum 
framförum í gegnum aldirnar. 
Beittir hnífar, borar, krókar, pinn-
ar, þvingur og fleira.

Trúarlegur tilgangur
Trúarlegt hlutverk þessara aðgerða 
fékk byr undir báða vængi árið 1997 
þegar fornleifafræðingar í rúss-
nesku borginni Rostov fundu gröf 
með sjö beinagrindum, fimm til sjö 
þúsund ára gamlar. Um var að ræða 
bein þriggja karlmanna, tveggja 
kvenna, einnar unglingsstúlku og 
barns á öðru ári. Gat var á haus-
kúpum allra nema eins karlmanns-
ins og smábarnsins sem er merki-
legt þar sem þessar aðgerðir voru 
mun sjaldgæfari í Rússlandi en víða 
annars staðar.

Það sem var óvanalegt við þess-
ar aðgerðir er að holurnar voru 
á hvirfli höfuðkúpanna en ekki á 

hliðinni. Mjög sjaldgæft er að finna 
kúpu með holu á þessum stað, 
enda er hvirfilssvæðið viðkvæmt og 
mikil hætta á blæðingu og dauða 
ef farið er þar inn. Auk þess sýndu 
hauskúpurnar í Rostov engin merki 
heilaskaða eða taugasjúkdóma. 
Fundurinn var því fordæmalaus. 
Mannfræðingurinn Elena Bativa 
rannsakaði höfuðkúpurnar í sam-

hengi við aðra fundi og setti fram þá 
kenningu að aðgerðirnar hefðu ver-
ið framkvæmdar á svæðinu í kring-
um Rostov sem helgisiður. Óvíst 
er hvort tilgangurinn hafi verið að 
gefa fólki einhverja sérstaka eigin-
leika sem aðrir höfðu ekki. Ljóst er 
að þetta voru ekki mannfórnir því 
fólkið í gröfinni hafði allt lifað í þó 
nokkurn tíma eftir aðgerðina.n

Tæki til að framkvæma heilaskurðaðgerð

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is



Hvað er Pikk-UPP?
 Það að vera Pikk-UPP snýst um að tína 

upp rusl á förnum vegi þar sem þú ert 
að ganga eða hreyfa þig.

 Pikka-Upp rusl um leið og 
þú nýtur útiveru 
með fjölskyldunni. 

 Eða af því að þú 
ákveður að fara 
út og Pikka-UPP 
rusl.

Okkar nánasta umhverfi skiptir okkur miklu máli.
Við þurfum hvert og eitt okkar að taka ábyrgð, 
husa um umhverfið og henda rusli.
Tökum skrefið lengra, teygjum okkur eftir ruslinu
og hendum því í þar til gerð ruslaílát eða poka, 
þó það sé ekki okkar rusl.

Ekki láta þitt eftir liggja

– vertu Pikk-UPP

Betri umgengni byrjar hjá þér!
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V
ið eigum sterkasta fólkið, 
magnaða tónlistarmenn, 
bestu leikarana, kynngi-
magnaða náttúru og svo 

auðvitað fallegustu konurnar. 
 Fyrir um 20 árum uppgötvaði rit-
stjóri Playboy að hér mætti leita 
fanga fyrir sumarhefti tímaritsins 
sem kom út árið 1998.

Íslenskt þema varð fyrir valinu 
með forsíðufyrirsögninni „The 
Hot Hot Women of Iceland.“ Þar 
var fjölmörgum stúlkum héðan 
og þaðan af landinu boðið að sitja 
 fyrir hjá þekktasta klámblaði ver-
aldar. Á hinu litlu Íslandi flykkt-
ust íslenskir karlmenn til að festa 
kaup á umtalaðasta klámblaði 
ársins. Nú eru liðin tuttugu ár 
frá því að Playboy-tímaritið birti 
myndaþáttinn. Á þessum tíma 
voru þrettán ungar konur sem 
tóku umdeilda ákvörðun.

Þetta var á þeim tíma sem 
strippbúllur spruttu upp eins og 
gorkúlur, Davíð Þór Jónsson leik-
stýrði fólki í að stunda kynlíf  fyrir 
myndatökur í Bleikt og blátt sem 
seldist sem aldrei fyrr. Það má 
segja að kynlífsæði hafi ríkt hér 
á landi á þessum árum. Konur 
tóku þátt í fegurðarsamkeppnum 
með stolti eða komu fram nakt-
ar og lýstu sumar yfir að þetta 
opnaði hinar ýmsu dyr. Þær vissu 
reyndar ekki þá að þær ættu  eftir 

að iðrast alls þessa. Og niður-
staðan er einfaldlega sú, eftir að 
DV fór að kanna málið, að konur 
ættu aldrei að taka þátt í fegurðar-
samkeppnum eða sitja fyrir nakt-
ar þegar þær eru ungar. Eftir tíu ár 
eða tuttugu, þegar fjölmiðlar vilja 
einn daginn rifja upp þær sögur 
munu langflestar konurnar ekki 
vilja tjá sig. Þær skammast sín  fyrir 
þennan tíma í lífi sínu. Þegar DV 
hafði samband við konurnar þótti 
það mikið feimnismál hjá flest-
um að rifja upp þessa örlagaríku 
ákvörðun. Sumar vildu hreinlega 
ekkert tjá sig um myndatökurnar 
og vildu að ljósmyndirnar heyrðu 
fortíðinni til.

Svipuð atburðarás hefur átt 
sér stað þegar fyrrverandi sigur-
vegarar í fegurðarsamkeppnum 
hafa verið beðnir um að tjá sig um 
þátttökuna. Þegar DV fór á stúfana 
fékk blaðamaður svör á borð við 
þessi: „Ég var ung og mig vantaði 
peninginn“ og „Það þarf auðvitað 
að hugsa um börnin.“

Ísdrottningin Ásdís Rán 
Gunnarsdóttir er hins vegar ekki 
þekkt fyrir spéhræðslu. Ásdís sat 
fyrir í búlgarska Playboy árið 2010 
við jákvæðar undirtektir og gríðar-
legt umtal á því ári. Þess má geta 
að Ásdís er eini Íslendingurinn, 
ásamt Berthu Maríu Waagfjörð, 
sem hefur setið fyrir í sérstök-
um myndaþáttum fyrir tímaritið 
ásamt því að prýða forsíðuna.

Segir kven-
réttinda-
stefnu vera 
stóra hindrun
Ásdís  segir í 
samtali við DV 
að hún hafi ekki 
orðið mikið 
vör við framan 
nefnd feimnis-
mál í gegnum 
tíðina, hvorki 
varðandi nekt-
armyndatökur 
né fegurðartitla, 
nema þá stöku 
sinnum. „Það er 
þá út af þessari 
kvenréttinda-
stefnu síð-
ustu árin – að 
 konur eru hvatt-
ar til þess að 
leita ekki eftir 
 viðurkenningu fyrir fegurð eða 
líkama,“ segir Ásdís.

„Slík herferð hefur haft mikil 
áhrif á konur á Íslandi og kannski 
þær sem eiga titla verða hálf 
kjánalegar í kjölfarið og þora ekki 
að vera stoltar af þeim. Það er 
náttúrlega bara bull að láta þetta 
hafa áhrif á sig ef þú hefur unnið 
fegurðarkeppnir. Þessu fylgir mikil 
vinna, lífsreynsla og skemmtilegar 
minningar sem ekki á að skamm-
ast sín fyrir. Þetta verður væntan-
lega alltaf umdeilt og bókað að 

ekki allir verði jafn hrifnir, en það 
þarf ekki að horfa á þetta með nei-
kvæðum augum.“

Rifu sig úr að ofan þegar 
 tækifærið kom
Ásdís ræðir Free the Nipple-
byltinguna árið 2016 í beinu fram-
haldi á umræðunni um þessi 
feimnismál. Hún telur að konur 
eigi eftir að sjá eftir að hafa stigið 
fram þar og berað á sér brjóstin.

„Mér var nú heldur brugðið 
þegar landinn tók upp á þessu. 

Eins og ekkert væri eðlilegra en að 
ganga um bæinn á brjóstunum,“ 
segir hún.

„Mér þykir furðulegt að sjá 
stelpur sem fussuðu yfir því að 
ég væri að pósa fyrir Playboy  fyrir 
fullt af peningum, vera fyrstar til 
að rífa sig úr að ofan þegar tæki-
færið kom. Ég veit ekki hvernig á 
að dæma þetta, en ég held að kon-
ur ættu bara að gera það sem þær 
vilja og láta sér líða vel með það. 
Hvort sem það er að ganga  niður 
Skólavörðustíginn á  brjóstunum, 
pósa fyrir ljósmyndara eða bara 

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

„Maður á 
ekki að 
skammast 
sín fyrir svona“
n Þær beruðu sig á síðum Playboy n Er nektin þeim feimnismál í dag?
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Mikið úrval - 
Traust og fagleg þjónusta 
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halda sig heima í fötunum.“ Þá 
rifjar hún upp minningarnar af 
myndatökunni sinni og hvernig 
upprunalega boðið kom til.

„Þetta tilboð frá Playboy var 
búið að liggja á borðinu hjá mér 
í um tvö ár þegar til ég sló til eftir 
mikla umhugsun og ég hef aldrei 
séð eftir þeirri ákvörðun,“ segir Ás-
dís og tekur fram að það sem hélt 
aftur af henni hafi aðallega  verið 
„litla Ísland“, eins og hún orðar 
það.

„Við erum svo lítil þjóð, það 
eru fá tímarit í boði og svona 
efni er almennt ekki fyrir aug-
um almennings eins og tíðkast 
 erlendis, þannig að Íslendingar 
eru kannski ekki sérlega opnir  fyrir 
svona tímaritum. Erlendis er þetta 
annars vegar mikið stöðumerki, 
jafnvel heiðursmerki, og yfirleitt 
bara stórstjörnur sem prýða for-
síðumyndaþætti fyrir Playboy.“

Góð viðbrögð og hærri laun
Ásdís segir að um fimmtán manns 
hafi unnið að hennar tökum  fyrir 
tímaritið. Tökutímabilið var þrír 
dagar og hún segist ekki hafa ver-
ið laus við stressið á fyrsta degin-
um, þrátt fyrir að vera þaulreynd í 
fyrirsætustörfum. „Ég titraði allan 
fyrsta daginn en seinni daginn 
var ég orðin sjóuð og vön því að 
hafa allt þetta fólk horfandi á mig 
pósandi nakta,“ segir hún sæl. „Út-
koman var miklu betri en ég var 

búin að ímynda mér, og er ég enn í 
dag mjög sátt við mitt framlag  fyrir 
Playboy.“

Að sögn Ísdrottningarinnar 
skapaði þessi myndataka gríðarleg 
tækifæri fyrir hana um alla Evrópu. 
„Launin mín í almennum verk-
efnum hækkuðu helling og það 
rigndi inn tilboðum fyrir forsíður, 
myndaþætti og skemmtileg verk-
efni í kjölfarið,“ segir hún. Að sögn 
Ásdísar var myndaþáttur henn-
ar í búlgarska Playboy-tímaritinu 
birtur um alla Evrópu og varð jafn-
framt að stærsta myndaþætti sem 
birtist í þýska Playboy á þessum 
tíma, en þýska útgáfa tímaritsins 
keypti birtingarréttinn á mynd-
um Ásdísar. Segir hún Íslendinga á 
sínum tíma hafa tekið almennt vel 
í Playboy-myndirnar hennar enda 
tímaritið söluhæst í Eymundsson í 
nokkra mánuði það ár.

Þegar náðist í Ásdísi var hún ný-
komin heim til Íslands frá Búlgaríu 
og sagðist ætla að einbeita sér að 
því að ná heilsunni aftur. Í fyrra-
sumar lenti hún í alvarlegu slysi 
og þurfti að notast við hjólastól 
um skeið. Ásdís datt aftur fyrir sig 
í stiga með þeim afleiðingum að 
mjaðmagrindin tvíbrotnaði ásamt 
tveimur rifbeinum. Nú segist hún 
öll vera að koma til og stefnir að 
því að kynna lífsstílshandbókina 
sína, Valkyrja, sem kom út fyrir 
síðustu jól. n

Sumarhefti bandaríska Playboy árið 1998.
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að hættir aldrei að vera 
skemmtilegt að hitta fólk 
sem maður hefur séð í bíó-
myndum og lítur upp til. 

Maður kemst síðan alltaf að því að 
þetta er bara venjulegt fólk, þegar 
maður byrjar að spjalla og reyn-
ir að kynnast því. En þetta lið er 
yfir leitt alltaf lágvaxnara en mað-
ur heldur,“ segir Jóhannes Hauk-
ur Jóhannesson leikari, en hann er 
um þessar mundir staddur í Suð-
ur-Afríku við tökur á ofurhetju-
myndinni Bloodshot þar sem 
hann stangast á við stórleikarann 
Vin Diesel.

Þar að auki leikur hann 
 annað aðalhlutverkið í ævintýra-
myndinni Alpha, en hún  verður 
frumsýnd í næstu viku og hef-
ur hingað til fengið góðar viðtök-
ur gagnrýnenda. Þetta mun vera 
í fyrsta skipti sem íslenskur leik-
ari fer með annað aðalhlutverkið í 
Hollywood-stórmynd.

Þegar blaðamaður hafði sam-
band við Jóhannes sat hann í 
förðunarstólnum og beið eftir 
næturtökum, en tökutímabilið var 
rúmlega þrjár vikur og leyndi leik-
arinn ekki spennu sinni fyrir verk-
efninu. „Ég var að leika með aðal-
manninum í gærnótt, honum Vin 
Diesel, og fékk að skoða tökurn-
ar þegar við vorum búnir. Þá sá 
ég mig og hann standa saman í 
ramma og hugsaði bara: „Bíddu, 
hvaða rugl er ég eiginlega kominn 
út í? Mér finnst þetta svo ógeðs-
lega töff!“ segir Jóhannes, en þess 
má geta að upphaflega stóð til að 
ráða leikarann og tónlistarmann-
inn Jared Leto í þetta hlutverk.

Fullmikið blótað
Bloodshot er byggð á samnefndri 
teiknimyndasögu sem segir frá 
fyrrverandi hermanni, sem leik-
inn er af Diesel, sem er gæddur 
yfirnáttúrulegum kröftum. Hann 
leitar hefnda á þeim sem gerðu 
hann að því sem hann er og mæt-
ir þar á meðal illkvittna Rússan-
um Nick Baris sem Jóhannes leik-
ur. Þetta ku vera í þriðja skiptið 
sem Jóhannes leikur rússneskt ill-

menni og segir hann að það 
sé yfirleitt töluvert skemmti-
legra að bregða sér í hlutverk 
skúrks.

„Maður hefur svo  mikið 
frelsi þegar maður leikur ill-
menni,“ segir Jóhannes. „ Maður 
getur gert þá pínu klikkaða og 
er oft beðinn um að prófa mis-
munandi hluti í tökunum. Það er 
kannski sagt við mann: „Vertu að-
eins meira klikkaður núna“ en svo 
getur komið á móti „Nei, þetta var 
fullklikkað“,“ segir hann og hlær.

„Ég lenti í því núna nýlega að 
ég var beðinn um að spinna í 
senunni sem ég var í, þannig að 
ég fór að blóta svolítið mikið og 
sagði alræmda f-orðið. Leikstjór-
inn kom þá til mín, alvarlegur og 
sagði: „Við fáum bara eitt „fokk“ 
í myndinni og þú færð það ekki. 
Það er á hreinu“.“

Þá útskýrir Jóhannes að fram-
leiðsla myndarinnar styðjist við 
hinn svonefnda PG-13 aldurs-
stimpil í Bandaríkjunum, en í 
þeim tilfellum er eingöngu leyfi-
legt að nota „f-orðið“ einu sinni. 
„Mögulega fær Vin Diesel það, en 
rússneska illmennið er voðalega 
kristilegt í orðaforðanum.“

Grasið grænna hinum megin
Jóhannes hefur gert það gott að 
undanförnu og mun einnig sjást 
á næstunni í kvikmyndinni The 
Good Liar með Ian McKellen 
og Helen Mirren í aðalhlutverk-
um. Síðar mætir hann þeim Jake 
Gyllenhaal og Joaquin Phoenix í 
vestranum The Sisters Brothers 
en auk þess gegnir hann stórum 
hlutverkum í Netflix-þáttunum 

The Innocents og Origin.
Utan vinnunnar lýsir Jóhann-

es sér sem ósköp venjulegum 
fjölskylduföður sem búsettur 
er í Laugardalnum. Aðspurður 
hvernig gangi að halda jafnvægi 
á svona mörgum erlendum ver-
kefnum og taumhaldi á börnun-
um segir hann það ganga ljóm-
andi vel og að konan og börnin 
séu oft með í för þegar tökur fara 
fram erlendis.

„Það er eitt með þessa krakka-
orma. Þau eru búin að heim-
sækja hverja höfuðborgina á fæt-
ur annarri þegar við flytjum þau 
á tökustaði, við höfum farið til 
Ungverjalands, Kanada og Sviss 
en það eina sem þau tala um er 
að þau fái aldrei að fara til Tene-
rife,“ segir hann. „Grasið er alltaf 
grænna hinum megin.“

Aðspurður um kvikmyndina 
Alpha segir hann eftirvinnsluna 
hafa tekið sinn tíma enda liðin tvö 
ár frá því að tökum myndarinn-
ar lauk. Hins vegar bætir leikar-
inn við að aldrei hafi upphaflega 
staðið til að hann fengi jafn stórt 
hlutverk í myndinni og síðar varð 
raunin.

Alpha gerist fyrir tuttugu þús-
und árum á meginlandi Evrópu 
og segir frá ungum dreng. Í miðri 
veiðiferð með föður sínum verð-
ur hann viðskila við föður sinn og 
aðra veiðifélaga þeirra. Þá neyðist 
hann til þess að sjá um sig sjálf-
ur í fyrsta sinn á ævinni og finna 

leiðina heim áður en veturinn 
skellur á. „Ég var upphaflega ráð-
inn í miklu minna hlutverk, sem 
einn af veiðimönnunum,“  segir 
Jóhannes. „Leikstjóranum leist 
ágætlega á mig fyrir föðurhlut-
verkið en kvikmyndaverið vildi fá 
einhvern þekktari, helst eitthvert 
stórnafn í þetta.“

Barist fyrir Jóa
Að sögn Jóhannesar er það strákn-
um í aðalhlutverkinu, Kodi Smit-
McPhee, að þakka að hann hafi 
landað stærri rullunni. Kodi tók 
slaginn við framleiðendur Alpha 
og krafðist þess að Jóhannes fengi 
að leika föðurinn. „Það gekk svona 
vel að framleiðendur samþykktu 
það og ég fékk hlutverkið í kjölfar-
ið,“ segir Jóhannes og bætir við að 
strangt undirbúningsferli hafi tek-
ið við í kjölfar jákvæðu fréttanna. 
Leikarinn þurfti ekki aðeins að 
koma sér í betra form til þess að 
leika veiðimanninn heldur fylgdi 
hlutverkinu líka kennsla á fornu 
tungumáli sem er í raun og veru 
ekki til.

„Það er eitthvert félag fólks 
sem sinnir því verkefni að búa 

sérstaklega til tungumál 
 fyrir kvikmyndir og við vorum 
með sama lið og bjó til allt álfa-
málið fyrir Lord of the Rings. Þeir 
búa líka til tungumál fyrir Game 
of Thrones og Superman-þættina 
Krypton. Þau eru fengin til þess 
að búa til fornmál þessa fólks sem 
var uppi fyrir tugþúsundum árum, 
sem byggt er á frumbyggjamálum 
einhverra ættbálka,“ segir Jóhann-
es.

„Ég þurfti að læra þetta tungu-
mál og það lendir svolítið á mér 
að vera með lengri texta þar sem 
ég leik pabbann og er alltaf að út-
skýra hluti fyrir stráknum. Ég fékk 
lengri kafla af textum en aðrir og 
eyddi klukkutíma eða tveimur á 
dag í að reyna að leggja þetta á 
minnið. Þetta eru náttúrlega bara 
einhver hljóð sem eru ekkert lík 
neinu og það var örlítið erfitt að 
læra þetta helvítis tungumál,“ 
 segir hann kátur. [Jóhannes fékk 
aðeins eitt blótsyrði í þessu viðtali 
og er kvótinn hér með uppfylltur].

Gæti lent á klippigólfinu
Jóhannes hefur ekki enn séð Alpha 
og segist vera örlítið smeykur um 
að ýmislegt lendi á klippigólfinu. 
„Ég tók upp langar einræður, sem 
ég eyddi alveg ótrúlegum tíma í að 
reyna að ná á þessu tungumáli og 
ég veit ekki hversu mikið af því er 
eftir í myndinni,“ segir hann. „Það 
var mikið haft fyrir þessu en mað-
ur verður auðvitað bara að taka 
því eins og hverju öðru ef það 
gerist. Það er líka ástæða fyrir því 
að leikarar fá ekki að klippa bíó-
myndir.“ n
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arar fá ekki 
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n Jóhannes Haukur leikur rússneskan skúrk í þriðja sinn
n Mótleikarinn tók slaginn fyrir Jóhannes og hlutverkið stækkaði

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is
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Þann 5. nóvember 1993 söfn-
uðust um 500 manns saman 
við Snæfellsjökul og biðu þar í 
kulda og éljagangi eftir að geim-
verur létu sjá sig en þær höfðu 
boðað komu sína að jöklinum 
þetta kvöld. Boðin höfðu ver-
ið send til fólks sem taldi sig 
næmt og var að sögn í beinu 
eða huglægu sambandi við vits-
munaverur á öðrum plánetum 
utan sólkerfis okkar. Sem von 
var vakti þetta mikla spennu 
hjá sumum en aðrir voru  síður 
ánægðir með þessa yfirvof-
andi heimsókn. Einn þeirra var 
Snorri Óskarsson, sem var þá 
safnaðarhirðir hjá Betelsöfn-
uðinum í Vestmannaeyjum, en 
hann sagði geimverurnar vera 
„útsendara djöfulsins“.

Nákvæm tímasetning hafði 
verið gefin upp fyrir komu 

geimveranna og átti geimfar 
þeirra að lenda klukkan 21.07. 
Mikil spenna sveif yfir vötnum 
og andrúmsloftið var rafmagnað. 
Margir fréttamenn voru á staðn-
um, þar á meðal frá CNN. Hótel 
Búðir hafði verið opnað sérstak-
lega þessa helgi vegna þessarar 
heimsóknar. Hótelið var fullbók-
að og boðið upp á geimvænan 
matseðil. Sigríður Gísladóttir hót-
elstýra sagðist í samtali við DV 
vera mjög spennt.

„Það liggur eitthvað í loft-
inu,“ sagði hún og varpaði fram 
þeirri hugmynd að hugsanlega 
væri Snæfellsjökull geimskip sem 
myndi brjóta af sér ísinn og taka á 
loft er kvölda tæki.

Á Hellnum beið fólk í upp-
gerðu fjósi og reyndi að halda á 
sér hita en kalt var í veðri. Eftir 
því sem leið á kvöldið og klukkan 
þokaðist nær því að verða 21.07 
jókst spennan. Sumir héldust í 
hendur og umluðu í kór til að sýna 

geimverunum að þar væri vin-
veitt fólk á ferð. En allt kom fyrir 
ekki og geimverurnar létu ekki sjá 
sig en flestir viðstaddra létu það 
ekki skemma kvöldið alveg fyrir 
sér og skemmtu sér ágætlega og 
flugeldum var skotið á loft. Hugs-
anlega ekki aðeins til að skemmta 
fólki heldur til að gefa rammvillt-
um flugstjóra geimfarsins merki 
um hvar hann ætti að lenda. Aðr-
ir voru síður ánægðir með þetta 
og kenndu fjölmiðlafári og mikl-
um ljósagangi við jökulinn um 
að geimfarið kom ekki. Fjölmiðl-
ar fjölluðu að vonum mikið um 
yfirvofandi heimsókn geimvera 
enda ekki á hverjum degi sem 
slíkir gestir heimsækja okkur Ís-
lendinga eða jarðarbúa. Ef þær 
hefðu komið hefði það að sjálf-
sögðu verið stærsta frétt ársins 
og líklega stærsta frétt aldarinn-
ar ef ekki mannkynssögunnar því 
við mennirnir höfum jú frá örófi 
alda velt fyrir okkur hvort líf sé að 

finna utan jarðarinnar eða hvort 
við séum alein í alheiminum.

Undirbúnings- og 
 móttökunefnd
Það var engin tilviljun að Snæ-
fellsjökull átti að vera lendingar-
staður gestanna því kunnugir 
segja að orkusvið jökulsins sé 
með eindæmum gott. Í frétt DV 
frá 6. nóvember 1993 er haft eft-
ir Michael Dillon, aðalskipuleggj-
anda móttökuathafnar sem átti 
að vera fyrir geimverurnar, að 
hann hafi átt samskipti við geim-
verur og viti af tilvist þeirra.

„Hvernig sem allt fer  verður 
þetta heimssögulegur  atburður 
sem minnst mun verða lengi og 
víða. Það er ekki útilokað að Snæ-
fellsjökull og nágrenni verði fram-
vegis samskiptastaður fyrir geim-
verur og jarðarbúa,“ sagði Dillon. 
Lítið hefur þó orðið úr því svo vit-
að sé en auðvitað getur  verið að 
einhvers konar samskiptamið-

stöð milli jarðarinnar og vits-
munavera í öðrum sólkerfum 
sé rekin á leynilegum stað nærri 
Snæfellsjökli.

Dillon virðist hafa verið þess 
fullviss að geimverurnar kæmu 
því hann sagðist hafa séð fimm 
undarleg ljós á himni aðfara-
nótt föstudags og hafi þau vís-
að hvert í sína áttina. Hann taldi 
útilokað okkur stafaði hætta af 
geimverunum og sagðist fullviss 
um að þær hefðu fylgst með 
jarðarbúum undanfarið.

Eins og góðum gestgjöf-
um sæmir var búið að undir-
búa lendingu geimskipsins og 
var Skúli Alexandersson þing-
maður í forsvari fyrir undir-
búningsnefndina. DV hafði eft-
ir honum að mikil eftirvænting 
ríkti á norðanverðu Snæfells-
nesi. Hann taldi líklegt að geim-
farið myndi lenda skammt frá 
Hellissandi. Björgunarsveitir og 
lögreglan höfðu undirbúið sig. 

GEIMVERUR BOÐUÐU KOMU 
SÍNA Á SNÆFELLSJÖKUL
n Kom út úr skápnum með reynslu sína

Kristjón Kormákur Guðjónsson 
Tómas Valgeirsson
kristjon@dv.is/ tomas@dv.is
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Ómari Lúðvíkssyni, oddvita Nes-
hrepps utan Ennis, hafði  verið 
falið það ábyrgðarverkefni að 
taka á móti geimverunum og 
bjóða þær velkomnar.

„Ég er hálfhrædd“
Blaðamenn DV ræddu við banda-
ríska konu, búsetta í Noregi, sem 
var komin til að taka á móti geim-
verunum. Hún sagði 51 prósents 
líkur á að geimverurnar kæmu 
í heimsókn. Annar  útlendingur 

blandaði sér í umræðuna og 
sagði að fólk myndi ekki endilega 
sjá geimverurnar en það myndi 
finna fyrir návist þeirra. Kona úr 
Grundarfirði var þó ekki hrifin af 
væntanlegri heimsókn:

„Ég vil allavega ekki mæta 
svona verum ef þær koma. Maður 
getur átt á hættu að vera numinn 
á brott. Ég er hálfhrædd.“

En samkvæmt því sem Guðrún 
Bergmann, Magnús H. Skarp-
héðinsson og Sveinn Baldursson 
sögðu í samtali við DV þann 30. 
ágúst þurfti konan ekki að hafa 
miklar áhyggjur, því þau sögðu 
geimverurnar vera friðsamar. 
Þetta sögðu þau þegar þau til-
kynntu um komu geimveranna 
þann 5. nóvember. Guðrún sagð-
ist telja að Ísland hafi orðið fyrir 
valinu hjá geimverunum því hér 
væri enginn her og því ekki skrið-
drekar og byssur sem tækju á móti 
þeim við lendingu. Þá myndu 
vísindamenn heldur ekki vera til 
staðar til að taka geimverurnar til 
að skera í þær og rannsaka:

„Auk þess er gluggi í andrúms-
loftinu yfir Snæfellsjökli sem ger-
ir þeim betur kleift að lenda þar 
heldur en annars staðar. Þarna 
verður líka friðsamlegt fólk með 
opinn huga, tilbúið að taka á 
móti þeim og skynja hvaða skila-
boð koma frá þeim.“

Kom út úr skápnum með 
reynslu sína
Í tengslum við komu geimver-
anna var haldið heimsþing um 
fljúgandi furðuhluti og fór það 
fram í Háskólabíói. Þar voru 
reifaðar ýmsar hugmyndir um 
geimverur og tengsl þeirra við 
okkur jarðarbúa. Fólk skipt-
ist á reynslusögum og rætt var 
hvort geimverur væru góðar eða 
slæmar. DV hafði eftir Magnúsi 
að samkvæmt bráðabirgðaút-
tekt væru geimverur oft ágæt-
ar. Þá komu orð hans, um að 
einhvers staðar á jörðinni ætti 
fólk samskipti við geimverur á 
fimmtán mínútna fresti, kannski 
einna mest á óvart. Hann sagði 
að til væru tvær gerðir geimvera. 
Efniskenndar verur sem allir sjá 
en væru mun sjaldgæfari en hin 
tegundin sem væru dulrænar 
verur sem aðeins skyggnt fólk 

gæti séð.
Á ráðstefnunni komu margir 

út úr skápnum, eins og einn 
ræðumaður orðaði það, um trú 
sína á tilvist geimvera. Mesta 
athygli vakti frásögn Hjartar 
Guðmundssonar en hann sagð-
ist hafa séð geimfar lenda þegar 

hann var í berjamó á Snæfells-
nesi. Auk hans urðu  nokkrar 
kindur vitni að lendingunni. 
Hann sagðist hafa hugsað með 
sér að eitthvað hlyti að vera bil-
að hjá litlu grænu mönnun-
um sem stigu út úr geimfar-
inu. Í samtali við DV sagðist 

Magnús Skarphéðinsson sá geimskipið

„Ég hafði ekki trú á því að nokkurt geimskip myndi lenda, en ég varð að 
fara ef eitthvað myndi hugsanlega lenda,“ segir Magnús Skarphéðins-
son sem hefur gegnt starfi formanns Sálarrannsóknarfélags Reykjavík-
ur og formans Félags áhugafólks um fljúgandi furðuhluti. Mikið hefur 
gengið á í lífið Magnúsar en hann var á síðasta ári dæmdur fyrir kyn-
ferðisbrot gegn tveimur sautján ára piltum í Laugardalslaug árið 2014.

Magnús trúir blaðamanni fyrir því sem hann hefur aldrei opnað sig 
um áður, að þetta örlagaríka kvöld hafi hann séð geimskip svífa yfir 
jöklinum. Þegar Magnús er beðinn um að lýsa aðstæðum segir hann:

„Það var sterkur vindur, kalt og ömurlegt veður þetta kvöld. Geim-
verurnar áttu að koma í ljósaskiptunum. Við hliðina á mér voru tvær 
svissneskar stúlkur. Við héldumst öll í hendur í stórum hring og mér 
var hugsað heim. Ég horfði til suðurs í áttina að Reykjavík og hugsaði: 
„Andskotans vitleysa er þetta“.

„Mér fannst þetta allt frekar ómögulegt og kuldinn var ekki að hjálpa, 
nema það að þegar horft var í áttina að Reykjavík sá ég mjög sterka og 
þykka skýjabakka. Þeir fóru hratt yfir í norðanáttinni. Þá sá ég rauðan 
hring. Hann hoppaði til og frá, upp og niður, gríðarlega ört. Fyrst gerði 
ég ráð fyrir því að þetta væru ofsjónir, en þá horfði ég betur og sá þetta 
mjög skýrt. Ég sagði við stelpurnar sem voru þarna að ég sæi fljúgandi 
furðuhlut. Þá hvarf þetta þegar þær litu upp. Svo liðu nokkrar mínútur 
og þá kom þessi furðuhlutur aftur. Þá benti ég aftur á þetta og þær sáu 
það sem ég sá. Þetta var mjög greinilegt.“

Magnús vill meina að þarna hafi verið geimskip sem áhugafólk um 
fljúgandi furðuhluti hafði beðið eftir með mikilli eftirvæntingu.

„Daginn eftir var ráðstefna í Háskólabíói, þar sem flestir heimsmeist-
arar UFO-fræðinnar voru komnir til landsins. Þeir nefnilega tóku þetta 
alvarlega, að þetta gæti hugsanlega gerst, enda höfðu þrjár skyggnar 
manneskjur fengið skilaboð frá verum um að þær ætluðu að fljúga yfir 
Snæfellsnesið. Tveir sjáendurnir fengu skilaboð um að verurnar ætl-
uðu að lenda. En á fyrirlestrinum var maður sem hét Robert Voxler. 
Hann var fyrrverandi verkfræðingur á eftirlaunum frá NASA og hafði 
tekist að stela myndböndum frá NASA, sem hann sýndi í stóra salnum 
í Háskólabíói.“

Magnús heldur áfram og er mikið niðri fyrir: „Vegna þess að það var 
svo svakalegt fjölmiðlafár í kringum þetta, og atburðurinn talinn mikið 
flopp, mættu fáir á fyrirlesturinn. Við vorum í kringum þrjátíu manns 
í þessum stóra sal og við fengum að sjá tuttugu og eina mynd. Mynd 
númer sextán sýndi rauðan hring sem hoppaði ört fram og til baka, 
nema þarna var hann í mjög skýrri mynd. Það var enginn skýjabakki á 
milli myndavélarinnar og farartækisins. Þarna sá ég að þetta var bolla-
laga farartæki. Ég stóð upp í salnum og galaði eins og hálfviti: „Ég sá 
svona í gær!““

Magnús kveðst hafa með þessu gert sig að athlægi. „Þá sagði sá sem 
stjórnaði fyrirlestrinum þessa ódauðlegu setningu við mig: „Og hvað?“ 
Auðvitað var þetta mjög eðlilegt fyrir honum en mér ógleymanleg upp-
lifun.“

Magnús bætir við að í geimnum séu svo hann best viti fimm eða sex 
tegundir af geimverum. Aðspurður hvort það sé nú ekki dálítið ein-
kennilegt og dragi úr trúverðugleika þess að geimverur séu til, að þá 
lendi hin meintu geimskip aldrei á jörðinni eða eigi í nokkrum sam-
skiptum við jarðarbúa, segir hann einfalda skýringu á því. „Það er 
óskrifuð regla að það er bannað að hafa samband við vitsmunaver-
ur sem eru komnar jafn stutt á veg og mannkynið. Örfáir eru að stel-
ast og þeir sem eru að stelast eiga að hafa hægt um sig og mega ekki 
láta sjá sig,“ segir Magnús og heldur áfram: „Viðkvæmt vitkyn eins og 
maðurinn er svo viðkvæmt að það myndi setja allt á annan endann ef 
þetta yrði opinber vitneskja um verur sem eru lengra komnar. Við eig-
um heldur ekki neitt í þær. Reynslan hefur sýnt að það gefi mjög slæma 
raun þegar þær láta sjá sig.“

GEIMVERUR BOÐUÐU KOMU 
SÍNA Á SNÆFELLSJÖKUL
n Kom út úr skápnum með reynslu sína

„Ég vil alla-
vega ekki 

mæta svona ver-
um ef þær koma„Útsendarar 

djöfulsins
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Hjörtur alltaf hafa verið talinn 
sérstakur því hann sæi hluti 
sem  aðrir yrðu ekki varir við og 
sagðist hann einnig geta gert sig 
ósýnilegan.

Gunnar Hjálmarsson,  betur 
þekktur sem Doktor Gunni, 

sótti ráðstefnuna og gerði henni 
skil í Pressunni.

„Eftir kaffihlé komu nokkrir 
menn upp á svið og lýstu kynn-
um sínum af geimverum. Einn 
sagðist hafa séð geimskip lenda 
á Snæfellsnesi um það leyti er 

lent var á tunglinu. Hann var 
ekki einn um að sjá geimskipið, 
því rollurnar allt í kring horfðu 
líka á tvo furðulega menn stíga 
út úr skipinu, líta í kringum sig 
og fljúga svo í burtu.  Annar lýsti 
kynnum sínum af huglægum 

geimverum, sem í þetta skipt-
ið líktust einna helst draugum, 
og sá þriðji sagði frá dularfullu 
ljósi sem hafði sést á himninum 
yfir Snæfellsjökli um það leyti er 
hann og félagar hans voru að 
koma úr transi, en þeir stunduðu 
það um helgar að hjálpa hver 
öðrum í trans. Náðust mynd-
ir af fyrirbærinu og var upptak-
an sýnd í matarhléinu. Líktist 
geimskipið einna helst vasaljósi 
sem skjálfhentur maður hélt á í 
nokkurra metra fjarlægð, …“

Útsendarar djöfulsins
Snorri Óskarsson, safnaðarhirð-
ir hjá Betelsöfnuðinum í Vest-
mannaeyjum, var ekki sáttur við 
komu hinna tignu gesta utan úr 
geimnum og hafði Tíminn eft-
ir honum þann 9. september 
1993 að geimverurnar væru út-
sendarar djöfulsins. Magnús 
Skarphéðinsson sagði að þessi 
afstaða Snorra kæmi sér ekki á 
óvart og væri dæmi um þröng-
sýni kristinnar trúar.

„Ég kalla þetta tæknivædd-
an draugagang. Það er svo lítið 
hægt að byggja á þessu. Menn 
þurfa helst að vera miðlar til 
þess að ná sambandi og það er 
akkúrat það sem heitir á daglegu 
máli spíritismi og biblían stend-
ur gegn. Þetta eru andar blekk-
ingarinnar. Höfðingi þessara 
geimvera heitir nú bara djöf-
ullinn og satan,“ sagði Snorri. 
Þegar hann var spurður hvort 
þetta væri ekki bara allt saman 
blekking svaraði hann:

„Nei, þetta er ekki endilega 
alveg blekking. Maðurinn er 
þríeinn, hann samanstendur af 
þremur þáttum; líkama, anda 
og sál. Andlegi þáttur manns-
ins er mjög opinn og næmur 

 fyrir öðrum öndum og getur haft 
samskipti við þá. Þannig getum 
við t.d. haft samskipti við Guð 
og engla. Biblían talar um ver-
öldina sem sýnilega líkamlega 
veröld og andlega. Jesús Kristur 
rak út illa anda. Nú erum við 
á þeim tíma að við eigum von 
á því að endurkoma Jesú Krists 
eigi sér stað, vegna þess að það 
er loforð fagnaðarerindisins. Við 
endurkomuna verða myrkraöfl-
in bundin. Það er talað um það 
í biblíunni að djöfullinn verði 
bundinn í þúsund ár og þá verð-
ur friður á jörðinni og það verð-
ur æðislegt að vera til þá. Þar 
sem djöfullinn veit að hann hef-
ur þennan óralitla tíma, þá er 
hann að blekkja manninn og 
það gerir hann bara til þess að 
eyðileggja hann.“

Snorri sagðist ekki hafa rætt 
þetta við nýaldarsinna eins og 
Magnús. Þeir væru leitandi sál-
ir og vildu eflaust vel en mein 
þeirra væri að þeir hefðu ekki 
tekið mark á ritningunni.

En hvað sem skoðunum fólks 
leið þá lenti ekkert geimfar á 
eða við Snæfellsjökull umrædd-
an dag og ekki eftir þetta, svo 
vitað sé. Að minnsta kosti ekki 
geimför eða geimverur í efnis-
legu formi.n

Kaldunnin þorsklifrarolía
Íslensk framleiðsla

120/180
60

220 ml

  Dropi af 
náttúrunni

„Fyrir mér er
Dropi heilindi og
lífsorka”

Smiðjuvegur 4C - 202 Kópavogur - S 587 2202

Ryðga ekki
Brotna ekki

HAGBLIKK

Álþakrennur & niðurföll
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, silvurgrátt og dökkgrátt

Snorri: „Þetta var hneisa“
Þegar Snorri er beðinn um að rifja upp þennan tíma kveðst hann ekki 
trúa á geimverur og að mannkynið sé í raun hinar einu þekktu geim-
verur.

„Ég hef oft talað um andaverur vonskunnar í himingeimnum. Það 
er allt annað mál. Þær verur eru miklu nær okkur en við höldum,“ seg-
ir Snorri og heldur áfram: „Fyrir þá sem fóru á jökulinn þá var þetta 
ákveðin hneisa. Fólk vildi ekki viðurkenna að það lét gabba sig. Það 
hringdi enginn í mig eftir á til þess að láta mig vita að ég hefði haft á 
réttu að standa. Fólk bara þagði, alveg eins og þegar það kýs vitlausan 
pólitískan flokk – það bara þegir.“

Snorri segir að um skólabókardæmi í múgsefjun í íslensku samfé-
lagi hafi verið að ræða.

„Þetta fólk náði athygli fjölmiðla og gat komið með einhvers konar 
rökhyggju. Þjóðin er svo lítil í „spíritismanum“ og að tengja geimver-
ur við spíritismann fannst henni alveg sjálfsagt. Ég held líka að kvik-
myndir eins og E.T. hafi ýtt undir trúna.“

Telur þú að með tilkomu samfélagsmiðla, internetsins, myndavéla 
að þá hafi dregið úr þessari trú?

„Ég held það, en fólk þarf að átta sig á því að Stjörnuskoðunarfé-
lagið hefur þetta sem meginmarkmið, að leita að lífi í geimnum. Við 
tölum ekkert endilega um þetta félag sem samfélag heimskingja eða 
vitleysinga, en þetta er ákveðin trú. Síðan örlar ekki á lífi á þeim hnött-
um sem menn hafa skoðað, enda lífið í rauninni stærsta undur ver-
aldar, því við eigum okkar jörð, svona fallega en skoðum samt í kring-
um okkur og þykjumst eiga réttinn til þess að eyða lífi. Ef okkur líkar 
ekki að kalla þetta eyðingu, þá köllum við þetta hreinsun. Við skoðum 
ekki það líf sem blasir þegar við.“

„Ég er hálf-
hrædd
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„Það má ekki vanmeta hvað það er ótrúlega næs að sofa einn“

J
æja hvað segirðu? Ertu ekki 
enn komin með mann? Ekki? 
Engar áhyggjur hann kemur 
bráðum.“ Þetta er stutt dæmi 

um orðræðu sem við, einhleypa 
fólkið, þekkjum alltof vel. Maður 
reynir að jánka góðlega og gefa í 
skyn að allt sé á fullu í tilhugalífinu 
þegar raunin er sú að það eina sem 
maður getur státað af er saman-
safn misheppnaðra tindersamtala 
og mögulega hjásvæfur sem aldrei 
hringdu aftur en dunda sér við að 
fylgjast með manni á Instagram.

Tilhugalífið á samfélagsmiðl-

um getur orðið einhvers konar 
vítahringur. Á meðan maður er að 
hundsa einhvern vonbiðil þá er 
einhver að hundsa okkur. „Mark-
aðurinn“ á Íslandi er líka svo lít-
ill að um leið og þú sérð einhvern 
sem þú hefur áhuga á er meira en 
líklegt að hann sé búinn að sofa 
hjá bestu vinkonu þinni, systur 
hennar eða frænku þinni. Ef ekki, 
þá er hann fyrrverandi kærasti 
systur vinar þíns eða … þið skiljið. 
Ef hann fellur ekki undir þetta þá 
er hann pottþétt frændi þinn. Það 
er öllu verra ef það kemur í ljós eft-
ir ástríðufulla nótt.

Við sem erum á lausu höfum 
eflaust öll einhvern tímann hugs-
að, djöfull væri næs að geta kúrað 

yfir Netflix og kvartað yfir ein-
hverju sem kom fyrir þann dag, 
eða hafa einhvern til að fara í búð-
ina með, gera heimilistörfin með 
og svo framvegis. Stór galli við það 
að vera á lausu er að þegar maður 
er kominn á ákveðinn aldur fylgist 
maður með vinum sínum fjárfesta 
í fasteign með makanum, flytja inn 
saman, stofna fjölskyldu og maður 
er bara heppinn ef þau hafa ein-
hvern tíma til þessa að hitta mann 
og flippa aðeins.

Þó að það sé viss galli við að 
eiga ekki kærasta til að deila öllu 
með þá eru kostirnir líka margir. 
Það fylgir því svo mikið frelsi að 
geta tekið allar ákvarðanir út frá 
sjálfum sér og þurfa ekki að hafa 

áhyggjur hvað maka finnst 
um neitt. Maður lærir að 
elska sjálfan sig, maður 
kynnist sjálfum sér svo 
vel og verður sjálfstæðari. 
Það má ekki vanmeta 
hvað það er ótrúlega 
næs að sofa einn, 
eða oftast næs.

Við getum 
samt öll  verið 
sammála 
um það að 
enginn 
vill vera 
einn að ei-
lífu, engan 
langar að 
deyja einn. 

En þangað til við finnum réttu 
manneskjuna til að velja 

gráa málningu á stofu-
vegginn með okkur, höld-
um við áfram að vakna við 

hliðina á einhverjum sem 
við þekkjum ekki 

mikið, með 
úfið hár og 
andremmu. 
Eða þá bara 
úthvíld eftir 
góðan næt-
ursvefn án 
truflana. n

Tara Mobee 
tók myndina

Kara Kristel: 

Stofna klám-
framleiðslu-
fyrirtæki 
í London
V

ið erum búnir að skrifa 
undir samning um að 
opna framleiðslufyrirtæki 
í London á næstunni. Það 

verður í samstarfi við þekktan að-
ila í þessum bransa. Ég hef verið 
að kynna mér og læra allt í kring-
um framleiðslu á klámi undan-
farin misseri og hlakka til þess að 
takast á við þetta verkefni. Fólk 
myndi aldrei trúa því hvað það er 
í ótrúlega mörg horn að líta í þess-
um rekstri,“ segir Stefan Octavian 
Gheorghe í samtali við DV.

Það vakti mikla athygli fyr-
ir rúmu ári þegar Stefan, sem er 
aðeins 21 árs gamall, steig fram 
opin berlega sem fyrsta klám-
stjarna Íslands. Kemur hann fram 
undir sviðsnafninu Charlie Keller 
en upphaflega var ætlun hans að 
halda starfinu leyndu, að minnsta 
kosti fyrst um sinn. Fiskisagan flýg-
ur hins vegar hratt á litla Íslandi og 
þegar Stefan komst á snoðir um að 

íslenskur fjölmiðill ætlaði að fjalla 
um starfsvettvang hans sá hann 
sig knúinn til þess að láta ástvini 
sína vita og opna umræðuna.

Margir Íslendingar áhugasamir 
um klámferil
„Það var svo sem ekkert mál og 
mér var almennt vel tekið. Flestir 
í þessum bransa nota einmitt ekki 
sitt raunverulega nafn til, þess að 
verja sig, enda eru  fordómarnir 
gagnvart þessu starfi  miklir. Þú 
þarft að vera viðbúinn því að efnið 
sem þú tekur upp verði alltaf að-
gengilegt á netinu. Ég hef feng-
ið fjölmargar fyrirspurnir frá 
áhugasömum Íslendingum um 
verkefni í klámbransanum en 
þegar ég bendi þeim á þetta þá 
hætta allir við. Ég er því búinn að 
stoppa allmarga Íslendinga í að 
leggja fyrir sig leik í klámmynd-
um,“ segir Stefan og hlær.

Hann segist verða var við 
 mikinn áhuga aðdáenda sinna og 
sumir hafi kannski gengið of langt. 
„Ég lenti í því að fá heimsókn frá 
einum hressum aðdáanda eftir að 
hann hafði fundið út á samskipta-
miðlum hvar ég var í Bandaríkj-
unum. Það var sárasaklaust en ég 
taldi vissara að breyta stillingun-
um til þess að koma í veg fyrir frek-
ari uppákomur,“ segir Stefán.

Vilja opna veitingastað
Hann og unnusti hans, Devin 
Dickinson, eru með mörg járn í 
eldinum og því kann Stefan vel 
að meta frelsið sem klámferillinn 
býður upp á. „Við höfum verið að 
aðstoða félaga okkar með rekstur 
á veitingastað í Bandaríkjunum og 
við höfum mikinn áhuga á því að 
starfa meira á þeim vettvangi og 
jafnvel opna eigin stað. Jafnvel á 
Íslandi,“ segir Stefan. n

Turtildúfurnar Devin og Stefan Octavian hyggjast 
stofna klámframleiðslufyrirtæki í London.
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Er fyrirtækið þitt
tilbúið fyrir nýju

persónuverndarlögin?
Hafðu samband við okkur í
gegnum DattacaLabs.com

„Við viljum 
ekkert VIP-
kjaftæði“

Áttaði sig á ættartengslum við átrúnaðargoð sitt

„Ég er svolítill 
hippi í mér

B
andaríski leikarinn og tón-
listarmaðurinn Seth Sharp 
hyggst skapa ákveðna 
„rave“ stemningu á laugar-

daginn í Iðnó með hópnum Plur 
Iceland. Um er að ræða svokallaða 
EDM-hátíð sem leggur áherslu 
á rafræna danstónlist. Seth er 
einn af þremur meðlimum hóps-
ins ásamt þeim Júníusi Þorsteins-
syni og Hirti Andra Hjartarsyni. 
„Plur er alþjóðlegt lífsstílshugtak 
fyrir rave-menningu og er þetta 
skammstöfun fyrir Peace, Love, 
Unity, Respect,“ segir Seth og tekur 
fram að markmiðið með hópnum 
sé að koma EDM almennilega til 

Íslands í von um að styrkja hana.
Seth segir hvatann að samsetn-

ingu hópsins, fyrir utan sameigin-
legan tónlistarsmekk, hafa orðið 
til á skemmtistaðnum Glaumbar. 
„Þegar ég aðstoðaði við reksturinn 
á Glaumbar tókst okkur að skapa 
andrúmsloft sem mig langaði til 
þess að endurskapa með klúbbi. 
Ég vildi huggulegt andrúmsloft þar 
sem allir væru velkomnir, sama 
hvaða stétt eða bakgrunni við-
komandi tilheyrði. Við viljum ekk-
ert VIP-kjaftæði,“ segir Seth. „Með 
Plur Iceland vildi ég einhvern veg-
inn binda saman þessi hugtök um 
frið, ást, sameiningu og virðingu. 
Ég er svolítill hippi í mér, en þetta 
eru gildin sem ég trúi almennt á.“

Klikkaði draumurinn sem varð 
að veruleika
Seth hefur aldeilis farið um víð-
an völl. Hann hefur komið að 
fjöldamörgum tónlistarsýning-
um, leiksýningum og sjónvarps-
þáttum. Einnig hefur hann sinnt 
störfum sem raddþjálfari, þar á 
 meðal fyrir popphljómsveitina Sc-
issor Sisters. Þar að auki var hann 
yngsta manneskjan í Connecticut-

fylki í Bandaríkjunum til þess að 
stýra sínum eigin útvarpsþætti 
sem plötusnúður, en þá var hann 
aðeins þrettán ára gamall. Seth 
hefur jafnframt hlotið verðlaun 
frá NAACP, hagsmunasamtökum 
þeldökkra í Bandaríkjunum, fyrir 
afrek sín í tónlistinni.

Að sögn tónlistarmannsins 
var hann haldinn þráhyggju  fyrir 
Íslandi í æsku, sem hófst einn 
daginn þegar hann las um landið 
í alfræðiorðabók. Einnig spilar 
sú staðreynd inn í að hann hrífst 
gífu lega af kulda. „Ég ákvað að ég 
þyrfti að flytja þangað einhvern 
daginn, enda ákveður maður hina 
klikkuðustu hluti þegar maður er 
krakki,“ segir Seth. „Málið er ein-
faldlega þannig að ég elska kulda 
og ein ástæðan fyrir því að ég flutti 
til Íslands var sú að mig langaði 
til þess að vera í miklum kulda. 
Ég hefði í rauninni flust á norð-
urskautið ef móðir mín hefði ekki 
mælt gegn því.“

Lítill heimur minnkaði
Seth segir að fjölskylda hans hafi 
alið hann upp á jákvæðum gildum 
og leit hann mikið upp til aðgerða-
sinna sem börðust fyrir mann-
réttindum og afnámi aðskilnað-
ar á milli svartra og hvítra, til að 
mynda Martins Luthers King og 
Rosu Parks. Hann rifjar upp undr-
unarsvip sinn þegar hann komst 
að því að hann væri skyldur öðru 
þeirra.

„Fjölskylda mín hefur alltaf 
verið á fullu í mannréttindabar-
áttu. Þegar ég var í gagnfræðaskóla 
fékk ég tækifæri til þess að hitta 
Rosu Parks, eitt af átrúnaðargoð-
um mínum. Mér hafði alltaf fund-
ist hún æðisleg og svo kom í ljós í 

miðju 
spjalli að hún væri á leiðinni á eitt-
hvert ættarmót þá helgi. Ég man 
ekki hvernig umræðan kom upp, 
en sjálfur var ég á leiðinni á ættar-
mót og spurði hana: „Bíddu, hvar 
eiginlega?“ Þá nefndi hún stað-
setninguna og kom þá í ljós að 
hún og amma mín voru frænkur,“ 
segir Seth og bætir við: „Og ég hélt 
að Ísland væri lítill heimur!”

Sonur forsetans gríðarlegur 
áhrifavaldur
Seth tekur fram að Rosa Parks og 
Martin Luther King hafi  verið þeir 
áhrifavaldar sem hvöttu hann og 
fjölskyldu hans til þess að vera 
opin gagnvart öllu fólki. „Þau 
kenndu okkur að fólk í réttinda-
stöðu ætti að nota þá aðstöðu til 
þess að hjálpa öðrum og opna dyr 
fyrir öðrum, frekar en að halla sér 
aftur og njóta hennar sjálf,“ segir 
Seth.

Bætir hann þá við að  annar 
frægur einstaklingur hafi eflt 
þetta hugarfar. „Móðir mín starf-
aði eitt sinn sem leikhússtýra í 
búðum  fyrir forréttindalaus börn. 
Aðstoðarmaður hennar þar var 
enginn annar en John F. Kenn-
edy yngri, sonur forsetans,“ segir 
hann.

„Hann var önnur fígúra sem ég 
kynntist sem hafði gríðarleg áhrif 
á mig. Hér var maður sem fólk sá 
sem einhvern „Bandaríkjaprins,“ 
með allan þennan pening, og kon-
ur flykktust að honum. Hins vegar 
hann eyddi hann sumrum  sínum 
sem aðstoðarmaður mömmu 
minnar, í fátæklegum búðum sem 
kenndu börnum leiklist. Þetta 
þótti mér alveg magnað og finnst 
að fleiri ættu að taka sér svona 
hugarfar til fyrirmyndar.“ n

Seth Sharp vill efla 
raftónlistarmenningu á Íslandi:

Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

Rosa Parks er 
þekkt fyrir að 
neita að standa 
upp fyrir hvítum 
manni í strætis-
vagni.

Strákarnir á bakvið Plur Iceland.
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Þetta er 
blóðugt!

Stórstjarna tók 
upp myndband á 
Íslandi
n Íslensk náttúra mun leika 
stórt hlutverk í væntan-
legu tónlistarmyndbandi 
kanadísku stórstjörnunnar 
Avril Lavigne, sem tekið var 
upp hérlendis á dögunum. 
Lavigne gaf síðast út plötu 
árið 2013 og síðasta lag henn-
ar, „Fly“ kom út í apríl 2015. 
Ef marka má Instagram-síðu 
söngkonunnar bíða fjölmargir 
aðdáendur hennar um allan 
heim í ofvæni eftir nýju efni 
frá henni. Leikstjóri mynd-
bandsins er breski leikstjórinn 
Elliot Lester. Hann er  þekktur 
fyrir kvikmyndir á borð við 
Blitz (2011) sem skartaði 
Jason Statham í aðalhlut-
verki, og myndarinnar After-
math (2017), með goðsögn-
inni Arnold Schwarzenegger 
í aðalhlutverki. Lester hefur 
einnig tekið upp tónlistar-
myndbönd í hjáverkum og á 
Instagram-síðu hans má sjá 
fjölmargar myndir frá Íslandi 
sem og af honum og Lavigne 
í ótilgreindu kvikmyndaveri.
Meðal annars birtir leikstjór-
inn myndir frá Vík í Mýrdal, 
Sólheimajökli og Hveragerði 
auk fallegra mynda af norð-
urljósunum. Avril Lavigne til-
kynnti opinberlega árið 2016 
að hún væri að vinna að nýrri 
plötu. Síðan hefur lítið heyrst 
og því er með öllu óráðið 
hvenær Íslandsmyndband 
stjörnunnar lítur dagsins ljós.

VINNUR ÞÚ AFNOT AF KIA CEED  
Í VETRARLEIGU FRÁ HERTZ? 
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Nemendur við MK ósáttir við að fá ekki ókeypis dömubindi

N
emendur við Mennta-
skólann í Kópavogi eru 
afar ósáttir við stjórnend-
ur skólans eftir að óskum 

þeirra um ókeypis dömubindi á 
kvennaklósett skólans var hafn-
að. Í vikunni var smokkasjálfsala 
komið fyrir á karlaklósetti skól-
ans sem vakið hefur mikla undr-
un nemenda.

Nemandi við skólann sem 
ekki vill láta nafns síns getið seg-
ir töluverða reiði ríkja meðal 
nemenda vegna málsins. „Stelp-
ur geta lent í því að byrja á blæð-
ingum á miðjum skóladegi og 
þurfa þá að fara heim. Það bitn-
ar á náminu og því ætti þetta að 
vera sjálfsagt mál,“ sagði nem-

andinn sem hafði samband við 
DV vegna málsins.

Skólinn óttaðist að bindin 
yrðu hömstruð
Hann segir fjölmarga nemend-
ur hafa talað fyrir daufum eyr-
um stjórnenda skólans. „Við 
 fengum þau svör að stelpur 
gætu hamstrað dömubindin og 
farið með heim sem er auðvit-
að fáránlega ástæða,“ segir nem-
andinn.

Þegar skólastarf hófst í vikunni 
tóku nemendur eftir því að búið 
var að koma fyrir smokkasjálf-
sala á karlaklósetti skólans. 
„Þegar þessi smokkasjálfsali 
kom þá fylltist mælirinn. Hann 

var líka bara settur upp inni á 
karlaklósettið. Slíkur sjálfsali er 
góðra gjalda verður en þá ætti 
líka að setja upp smokkasjálf-
sala á kvennaklósettinu,“ segir 
áður nefndur nemandi og bæt-
ir við: „Það að fara á túr er ekki 
valkostur en kynlíf er valkostur.“

Fordæmi eru fyrir því að boð-
ið sé upp á ókeypis dömubindi 
á almenningssalernum en á síð-
asta ári hófu Sambíóin að bjóða 
slíka þjónustu. Dömubindin 
eru aðgengileg á salernum allra 
kvikmyndahúsa Sambíóanna.

Smokkasjálfsalinn gjöf
Allir framhaldsskólar lands-

ins fengu smokkasjálfsala að 

gjöf nú í haust. Um var að ræða 
samstarfsverkefni Ástráðs (kyn-
fræðslufélags læknanema), 
Embættis landlæknis, Háskóla 
Íslands og Kynís (kynfræðinga-

félags Íslands) en verkefnið 
hlaut styrk úr Lýðheilsusjóði.

Ekki náðist í skólastjórnend-
ur Menntaskólans í Kópavogi 
við vinnslu fréttarinnar. n
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