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LOF & LAST
– Hafnarfjarðarbær og Baldvin Z
Lofið fær leikstjórinn Baldvin Z.
Hann er búinn að vera drulluflottur
í viðtölum úti um allt að vekja
athygli á nýjustu mynd sinni, Lof
mér að falla, og í leiðinni á málefni
sem skiptir gífurlegu máli. Við
þurfum að nálgast fíknivandann á nýjan hátt og brjóta
niður staðalímyndir og
fordóma gegn fíkniefnaneytendum.
Lastið fær meirihluti bæjarstjórnarinnar í Hafnarfirði fyrir að reyna
að troða þessu knatthúsamáli í
gegn með furðulegum fjármálafimleikum á óskiljanlegum
hraða. Þetta er leiðinda óvissuferð
sem enginn virðist vita
hvernig muni enda. Óþarfa
klúður sem bitnar á
öllum Hafnfirðingum. Líka
FH-ingum.

31. ágúst 2018

TVEIR LÖGREGLUMENN SÓTTIR
TIL SAKA FYRIR SLAGSMÁL
n Yfirlögregluþjónn og rannsóknarlögreglumaður létu hnefana tala
n Undrast hörku lögreglustjórans í Vestmannaeyjum í málinu
Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson
bjartmar@dv.is

Í

byrjun júlí gaf Lögreglustjórinn
í Vestmannaeyjum út ákæru á
hendur tveimur lögreglumönn
 inniháttar
um fyrir meintar m
líkamsárásir gegn hvor öðrum.
Annar maðurinn starfaði sem
yfirlögregluþjónn en lét nýlega af
störfum. Hinn maðurinn er enn
starfandi sem rannsóknarlög
reglumaður hjá Lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu. DV hefur
heimildir fyrir því að margir ýmsir
innan lögreglunnar undrist hörku
lögreglustjóraembættisins í Vest
mannaeyjum í málinu.

Slógust fyrir utan skemmtistað
í Eyjum
Í ákæru, sem DV hefur 
undir
höndum, er rannsóknarlögreglu
manninum gefið að sök að hafa
veist að yfirlögregluþjóninum,

fyrir utan ónefndan skemmti

stað í Vestmannaeyjum, og slegið
hann í andlitið. Yfirlögregluþjónn
inn svaraði fyrir sig með því að slá
rannsóknarlögreglumanninn með
vinstri hendi í andlitið þannig
að sá hlaut skurð við nef vinstra
megin og mar undir vinstra auga.
Rannsóknarlögreglumannin
um er gefið að sök að hafa í kjöl
farið ýtt yfirlögregluþjóninum
utan í útihurð og slegið hann með
vinstri hendi ítrekuðum höggum
í maga, andlit og bak. Féll yfirlög
regluþjónninn í jörðina við bar
smíðarnar en í kjölfarið á rann
sóknarlögreglumaðurinn að hafa
sparkað með vinstra fæti í síðu
eða maga yfirlögregluþjónsins þar
sem hann lá á fjórum fótum fyr
ir utan inngang skemmtistaðar
ins. Afleiðingar árásarinnar voru
þær að yfirlögregluþjónninn hlaut
sprunga vör, hrufl á hnakka og
mar á vinstra gagnauga.

Sættust daginn eftir
Samkvæmt heimildum DV
voru mennirnir í fríi í
Vestmannaeyjum þegar
slagsmálin áttu sér stað.
Þeim varð sundurorða
og í kjölfarið brutust
áflog út. Voru þeir báð
ir undir áhrifum áfeng
is samkvæmt heimild
um DV.
Þá herma 
heimildir
blaðsins enn fremur að
lögreglumennirnir hafi náð
sáttum daginn eftir slagsmálin
og ætlað að láta kyrrt liggja. Það
hafi því komið þeim gjörsamlega
í opna skjöldu þegar Lögreglu
stjórinn í Vestmannaeyjum gaf út
ákæru á hendur þeim nokkrum
mánuðum síðar. Meint brot þeirra
eru talin falla undir 217. grein
hegningarlaga. Í slíkum tilvikum
er ekki ákært nema að ósk fórnar
lambs eða almannahagsmunir
krefjist þess.
Hvorugur mannanna vildi tjá
sig um málið er blaðamaður hafði
samband við þá. DV hefur
þó heimildir fyrir
því
að

margir innan lögreglunnar undrist
hörku lögreglustjóraembættisins
í Vestmannaeyjum að sækja lög
reglumennina til saka. Sérstaklega
í ljósi þess að meiðsli þeirra voru
ekki alvarleg og þeir höfðu þegar
náð sáttum.
Páley Borgþórsdóttir, lögreglu
stjóri í Vestmannaeyjum, vildi ekki
tjá sig um málið er eftir því var leit
að. n

Síðustu orðin
„Á morgun, við sólarupprás, verð ég ekki hér“
– Nostradamus (1503–1566). Hann
hitti naglann á höfuðið.

Á þessum degi,
31. ágúst
1314 – Hákon V. Noregskonungur

gerir Ósló að höfuðborg Noregs í stað
Björgvinjar.

1888 – Mary Ann Nicholas er myrt. Hún
er talin vera fyrsta fórnarlamb Kobba
kviðristu (e. Jack the Ripper)

1897 – Thomas Edison sækir um
einkaleyfi á frumstæðri kvikmyndavél
1957 – Malasía öðlast sjálfstæði frá
breska heimsveldinu

1997 – Díana prinsessa af Wales lætur
lífið í bílslysi í París ásamt ástmanni
sínum Dodi Fayed og bílstjóra bifreiðar
þeirra

sem gætu tekið við sem biskup Íslands
Tveir forverar
frú Agnesar
Sigurðardóttur hafa
hætt í kjölfarið á
mikilli umræðu
um kynferðisbrot innan kirkjunnar og hvernig tekið var á þeim
málum. Herra Ólafur Skúlason
eftir að nokkrar konur sökuðu
hann um kynferðislega áreitni og
herra Karl Sigurbjörnsson eftir
mikla umræðu um hans meðferð á
málum Ólafs. Nú er byrjað að hitna
undir Agnesi og enn er ástæðan
tengd kynferðisbrotum kirkjunnar
manna. Samkvæmt heimildum
DV er mikill kurr í prestastéttinni
vegna meðhöndlunar hennar á
máli séra Þóris Stephensen sem
viðurkenndi kynferðisbrot gegn
barni.

Davíð Þór
Jónsson –
Laugarneskirkja

Toshki Toma –
Prestur
innflytjenda

Davíð Þór er öðruvísi
prestur, svo vægt sé
til orða tekið, og það
er einmitt það sem
þjóðkirkjan þarf á að
halda ef hún ætlar
að lifa 21. öldina af.
Margir setja fortíð
hans sem ritstjóra
„klámblaðs“ fyrir sig
en engum dylst að
Davíð stendur á sínu
og yrði óhræddur við
að taka á
óþægilegum
málum.

Það yrði djarft að gera
hinn japanska Toma
að biskupi Íslands.
Hann hefur aðra sýn
á mál en flestir aðrir
og hefur verið einn
dyggasti baráttumaður kirkjunnar
fyrir mannréttindum
hælisleitenda. Með
því að gera Toma að
biskupi myndi þjóðkirkjan fá umtalsvert
meiri samúð og slaka
frá þeim hópi sem
harðast
hefur
gagnrýnt
hana.

Geir Waage –
Reykholt
Geir verður seint
sakaður um að vera
sá frjálslyndasti
innan kirkjunnar, til
dæmis þegar kemur að
málefnum samkynhneigðra. En Geir sýndi
það, þegar mál Ólafs
Skúlasonar kom upp,
að hann hefur bein í
nefinu. Herra Ólafur
var nærri búinn að
ráðast á Geir þegar
hann neitaði að stinga
ásökunum kvenna um
kynferðisáreitni undir
stól.

Örn Bárður Jónsson – Noregur

Vigfús Bjarni
Albertsson –
Landspítalinn
Vigfús Bjarni er stjarna
í prestastétt. Svo
mikil eftirspurn er eftir
Vigfúsi að 500 manns
skrifuðu undir lista þar
sem skorað var á hann
að bjóða sig fram til
forseta Íslands árið
2016. Tilkynnti hann í
kjölfarið framboð sitt
frammi fyrir húsfylli á
Hótel Borg í kjölfarið.
Um mánuði síðar dró
hann framboðið hins
vegar til baka.

Sá biskup sem nú situr
og forveri hans hafa
verið taldir frekar
litlausar persónur og
lítið herskáar. Í þeirra
tíð hefur sóknarbörnum farið fækkandi, ár
frá ári, sem sýnir okkur
að vörn er ekki alltaf
besta vörnin. Ef kirkjan
vill snúa þessari þróun
við væri kannski réttast að fá séra Örn Bárð
til starfans. Allir vita
að hann myndi láta
sverfa til stáls, eins og
hann sýndi þegar hann
líkti samtökunum
Vantrú við hryðjuverkasamtökin
ISIS.

Allt að sjötíu prósenta
afsláttur af sýningarvörum
Í DAG, Á MORGUN LAUGARDAG
OG SUNNUDAG, 31. ÁGÚST TIL 2. SEPTEMBER

HANS J. WEGNER,
ARNE JACOBSEN,
BORGE MOGENSSEN,
PHILIPPE STARCK,
ERIK MAGNUSSEN, OFL.
Skeifan 6 / 5687733 / www.epal.is
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Hver er

hún

n Hún fæddist í
Reykjavík þann 1.
febrúar 1976.
n Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Sund 1996 með
hæstu meðaleinkunn sem fengist
hafði á stúdentsprófi þar.
n Hún kom fram í myndbandi
hljómsveitarinnar Bang Gang við
lagið „Listen Baby“ árið 1996.
n Hún hefur starfað sem stundakennari við Háskóla Íslands,
Háskólann í Reykjavík og Menntaskólann í Reykjavík.
n Hún var fyrsti sitjandi ráðherra til
að eignast barn.

SVAR: KATRÍN JAKOBSDÓTTIR

Það er
staðreynd að…

Bjarni
Bernharður
búinn að
kaupa legsteininn

„

n Kvíðir ekki dauðanum n Trúðu á sjálfan þig n Bað almættið um 30 ár í viðbót
Kristjón Kormákur Guðjónsson
kristjon@dv.is

Bambus er áreiðanlegra og sterkara efni
en steypa.

Górillur hvíla sig í allt að fjórtán
klukkutíma á dag.

Heimsmetabók Guinness á heimsmetið
í því að vera mest stolna bók bókasafna
á heimsvísu.

S

káldið og myndlistarmaðurinn Bjarni Bernharður
Bjarnason hefur fest kaup
á legsteini. Legsteinninn
prýðir nú vinnustofu Bjarna í því
sögufræga húsi Bjarnaborg þar
sem Bjarni býr. Á legsteininum
stendur nafn skáldsins, fæðingardagur og á honum er að finna eftirfarandi ljóð: „Sjálfs sín sporgöngumaður á veginum endalausa.“
„Áletrunin er ljóð eftir mig.
Þetta stutta ljóð þýðir einfaldlega
að trúa á sjálfan sig. Þessi legsteinn er núna heima hjá mér og
hefur fengið virðulegan sess inni
á vinnustofu minni,“ segir Bjarni í
samtali við DV. Bjarni birti mynd
af legsteininum í bókinni Hinn
djöfullegi, sem kom út fyrir sléttri
viku.
Í bókinni sem er um margt
öðruvísi en aðrar bækur skáldsins útskýrir Bjarni kaup sín á legsteininum. Þar segir Bjarni: „Mér
er ljóst að þessi kaup á legsteininum virka nokkuð sláandi á fólk
almennt, en fyrir mér eru kaupin

Mér er ljóst að
þessi kaup á legsteininum virka nokkuð
sláandi á fólk almennt.

skynsemisráðstöfun, því ég vil
hafa nokkuð um það að segja
hvað verður til ásýndar af mér eftir
minn dag. Mun steinninn sá arna
þjóna sínu hlutverki með sóma að
verða minnisvarði um skáldið og
málarann BBB.“
Í bókinni er að finna hin
ýmsu viðtöl sem hafa verið tekin
við Bjarna á síðustu árum. Viðtölin eru þó í nokkuð breyttri
mynd. Bjarni tók hugverk blaðamannanna og smíðaði úr grunnþráðunum skáldskap og merkti
einum og sama blaðamanninum.
„Ég geri mér grein fyrir að blaðamennska er ekki literatúr en mér
tókst að búa til skemmtilegan
literatúr úr efninu.“ Viðtölin eru

merkt Þ.Þ. „Hann vinur minn
Þórarinn Þórarinsson má taka það
til sín en það er sérstakur húmor á
milli okkar Tóta. Tóti er nú þannig
maður að þeir sem umgangast
hann verða að umgangast hann
með sérstökum húmor.“

Óttast ekki dauðann
Bjarni segir í bók sinni að hann
hafi farið fram á það við almættið
að fá að lifa 30 ár í viðbót. Ef almættið úthlutar öllum þeim árum
nær Bjarni 98 ára aldri. Þessi þrjátíu ár ætlar Bjarni að nýta til að
skrifa og mála hin ýmsu verk
en ótal sögur sveima um í höfði
skáldsins. „Ég hef nýverið gengið
í gegnum nokkur ítarlega læknisskoðun og reyndist við góða
heilsu,“ segir Bjarni sem verður
68 ára í desember. „Þó er sá
ljóður á ráði mínu að ég er
pípureykingamaður, sem
hugsanlega gæti sett strik í
reikninginn, hvað varðar
áform mín um lífaldur.“
Bjarni kveðst ekki
óttast dauðann. Fyrir
því eru nokkrar

ástæður. Bjarni segir: „Þegar hérvist minni lýkur verða það áfangalok á langri vegferð um jarðlífsplanið, en vegna minnar djúpu
andlegu hygli, stendur mér ljóst
fyrir dyrum, hvað bíður mín handan landamæra lífs og dauða, og
kvíði því ekki þeirri stundu þegar
kallið kemur.“

Þórarinn Þórarinsson er merktur

fyrir öllum viðtölum við Bjarna í nýrri bók
hans, Hinn djöfullegi.

Kennarar, veriði bara í fríi
Höfrungar sofa með annað augað
opið.

Uppfinningamaður rafmagnsstólsins
var tannlæknir.

S

Svarthöfði

kólarnir eru að byrja og
Svarthöfði hefur ekki farið
varhluta af því frekar en
öðru sem gerist í þessu
þjóðfélagi. Sjálfur á Svarthöfði
fimm börn á grunnskólaaldri og
var meira að segja sjálfur í skóla.
Þekkir kerfið því út og inn.
Foreldrar grenja nú um frí
kennara og skerta daga sem veldur því þeir þurfa sjálfir að taka
sér frí. Grenja yfir því að þurfa
að mæta í jólaföndur á aðventunni, grenja yfir því að þurfa að
hlusta á skrækar raddir í samsöng og grenja yfir því að kennarar fari í fyllerísferðir á svokölluðum „starfsdögum.“ Svarthöfði veit
að kennararnir verða að hella að-

eins í sig til að lifa af að vera innan um þessa organdi grislinga
allan daginn. Svarthöfði hellir í sig
í hvert sinn sem þeir koma heim úr
skólanum.
Svarthöfða finnst að foreldrar
almennt ofmeti gróflega þessa
þörf barnanna á að vera í skólanum. Ekki fannst Svarthöfða gaman í skólanum, þvert á móti þá
nýtti hann skrópkvótann til hins
ýtrasta. Sérstaklega í sundi, sem er
ömurleg iðja og sóðaleg.
Í dag höfum við stórkostlega
menntastofnun sem hver sem er
hefur aðgang að og ber hún nafnið
Jútúb! Þar geta 
krakkarnir lært
ensku og reikning og söng og trésmíði og bakstur. Þegar kennarar eru í verðskulduðu fríi og
foreldrarnir þurfa að drösla krökkunum meða sér í vinnuna þá eru

þau hvort eð er alltaf á Jútúb og
kvarta ekki. Þetta hefur Svarthöfði
séð með eigin augum og fær ekki
betur séð en að þetta reynist bara
mjög vel fyrir alla viðkomandi.
Nei, Svarthöfði deilir ekki
áhyggjum foreldra og þvert á móti
telur hann að frí kennara ættu að

vera lengri og skertir dagar fleiri.
Það er ekki hægt að ætlast til að
kennarar kenni meira en 180 daga
á ári. Það er næstum því helmingur allra daga!!! Við sem samfélag
ættum frekar að beina kennslunni
sem mest úr skólastofunni og inn
á Jútúb.

Opnunarhátíð
Plastlauss septembers
í Ráðhúsi Reykjavíkur laugardaginn 1. september

13 - 14 Erindi
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra, setur átakið
Michael Mann, sendiherra ESB á Íslandi, kynnir stefnu ESB í plastmálum
„„Er hægt að vera plastlaus á landspítala?“, Hulda Steingrímsdóttir, umhverfisstjóri Landspítalans
Helena Óladóttir, gæða- og sjálfbærnistýra Farfugla segir frá reynslu sinni af rekstri
ferðamálafyrirtækis með skýra áherslu á umhverfismál í gegnum tíðina
„„Af stjóra ljóta loftlagsúlfinum“, Gró Einarsdóttir, félags- og umhverfissálfræðingur

#plastlaus

12 - 16 Fræðslubásar

Plastlaus markaður

Landvernd

Bambus

Mena

Leikskólinn Fífuborg

Græn viska

Mistur

Plastlaus september

Handverk Hulda Björg

Styngvi designs

Pokastöðvar á Íslandi

Matarbúr Kaju

Plan Toys Ísland

Sendinefnd ESB

Klaran.is

Von Product

SORPA
Umhverfisstofnun

Aðgangur ókeypis, verið öll velkomin
að kynna ykkur plastlausnir og plastleysi!
Plastlaus september er árvekniátak sem er ætlað er að vekja fólk til umhugsunar um ofgnótt og skaðsemi plasts í umhverfinu
og benda á leiðir til að draga úr notkun á einnota plasti. Við hvetjum fólk til að taka þátt í Plastlausum september, og vonum
að þátttaka í átakinu leiði til minni plastnotkunar til frambúðar.
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Loftsteinninn Bennu getur rekist á jörðina

O

SIRIS-Rex,
geimfar
bandarísku geimferða
stofnunarinnar NASA,
er nú í órafjarlægð frá
jörðinni eftir tveggja ára ferðalag um himingeiminn. Geimfarinu var skotið á loft 8. september
2016. Verkefni geimfarsins er að
rannsaka loftsteininn Bennu, en
hann er einn af þeim loftsteinum sem vitað er að geti hugsanlega rekist á jörðina.
Braut loftsteinsins Bennu
liggur framhjá jörðinni sjötta
 ringferð
hvert ár þegar hann er á h
Vísindamenn
sinni um sólina. 

telja hugsanlegt að hann lendi í
árekstri við jörðina á tímabilinu
frá 2175 til 2199. Hann er ekki
svo stór að árekstur mundi eyða
öllu lífi á jörðinni en það mun
ekki fara framhjá neinum ef til
þess kemur.
Þann 17. ágúst tók geimfarið
fyrstu myndina af loftsteininum.
Hann er þó ekki mjög greinilegur á henni enda var geimfarið í
2,3 milljóna kílómetra fjarlægð
þegar myndin var tekin. Ferðalag geimfarsins í heildina er öllu
lengra eða um 1,8 milljarðar
kílómetra.

Geimfarið á að gera meira
en taka myndir. Áætlað er að
það lendi á Bennu 3. desember
næstkomandi. Þá verða tekin
sýni úr loftsteininum og verða
þau flutt til jarðarinnar til rannsóknar. Einnig mun geimfarið
mæla stærð Bennu, hreyfingar
hans og hitastig.
Bennu samanstendur af
óvenjulega miklu kolefni og því
er hægt að fræðast mikið um
hvernig hann og sólkerfið urðu
til. Geimfarið er væntanlegt aftur til jarðar 2023. n

Breska ríkisstjórnin hyggst banna sölu á
orkudrykkjum til barna og ungmenna

B

reska ríkisstjórnin hyggst
banna sölu á orkudrykkjum til barna og ungmenna. Á Bretlandseyjum
drekka tvö af hverjum þremur
börnum og unglingum á aldrinum 10 til 17 ára orkudrykki og
segir ríkisstjórnin að henni beri
skylda til að grípa til aðgerða.
Málið er nú í undirbúningsferli
en reiknað er með að sala á orkudrykkjum verði bönnuð til barna
undir 16 ára eða 18 ára aldri. Ekki

Þ

etta
gerist
í
litlu
bæjarfélagi og það berst
að sjálfsögðu hratt út
um hverja er að ræða.
Dóttir mín var reglulega í
heimsókn á þessu heimili og
fékk stundum að gista. Það sama
hafa önnur börn gert. Ég fékk
nánast taugaáfall þegar ég fékk
upplýsingar um hvaða fólk væri
um að ræða,“ segir móðir ungrar
stúlku í Sandgerði. Hún segir
að íbúar séu skelfingu lostnir
vegna frétta þess efnis að par í
bænum væri grunað um að hafa
misnotað tvö börn kynferðislega.
Hin meintu brot voru gróf og
ítrekuð. Börnin tengjast parinu
fjölskylduböndum. Samkvæmt
fréttum RÚV hefur parið játað að
hafa brotið gegn öðru barninu.
Um er að ræða karlmann
á sextugsaldri og konu á
fertugsaldri. Þau voru handtekin
þann 11. júlí og úrskurðuð
í
gæsluvarðhald.
Konunni
var sleppt eftir tveggja vikna
gæsluvarðhald en karlmaðurinn
er enn í haldi lögreglu.
Gæsluvarðhaldsúrskurður hans

var nýlega framlengdur til 18.
september.
Parið fluttist til Sandgerði fyrir
tæpu ári ásamt börnum sínum.
Lítið fór fyrir parinu en börn
þess eignuðust fljótlega vini í
gegnum skólastarfið. „Dóttir
mín vingaðist við dóttur þeirra
og fór síðan að venja komur
sínar á heimili þeirra. Mér finnst
einkennilegt að lögreglan hafi
strax útilokað að þau hafi brotið
á öðrum börnum en sínum
eigin. Ég veit fyrir víst að enginn
hefur haft samband við foreldra
þeirra barna sem vöndu komur
sínar á heimilið. Það eru
rúmar sex vikur síðan þau voru
handtekin og því hefði maður
ætlað að barnaverndaryfirvöld
eða lögregla hefðu átt að kalla
vini eða vinkonur í viðtöl eða
halda foreldrum upplýstum.
Ég veit til þess að foreldrar hafi
sjálfir farið með börn sín í viðtöl
hjá fagaðilum til þess að fá úr því
skorið hvort eitthvað hafi gerst.
Óvissan er virkilega óþægileg,“
segir móðirin. n

hefur enn verið ákveðið hvort
verður ofan á. Bannið verður
hluti af baráttu ríkisstjórnarinnar
gegn offitu meðal barna.
Það er ekki aðeins sykurinn
í orkudrykkjunum sem 
veldur
áhyggjum heldur einnig hið
mikla koffínmagn. Þetta veldur
ákveðnum heilsufarsvandamálum hjá börnum og ungmennum.
Má þar nefna svefnleysi, magaverki, höfuðverki og ofvirkni af
völdum koffíns. Í einni 250 milli-

lítra dós af orkudrykk getur verið
jafn mikið koffín og í þremur dósum af hefðbundnum kóladrykk.
Vitað er að tvö af hverjum
þremur börnum á aldrinum
10 til 17 ára drekka orkudrykki
og það gerir fjórðungur barna
á aldrinum 6 til 9 ára. Það ýtir
undir neysluna að sumar tegundir eru seldar á sem svarar til 50 íslenskra króna.
Sky skýrir frá þessu. n

Skelfing í Sandgerði

„

Ég fékk
nánast
taugaáfall þegar
ég fékk upplýsingar um hvaða
fólk væri um að
ræða
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SÉRA HELGI JÁTAÐI KYN
FERÐISBROT GEGN INGV

Árið 2010 játaði Helgi Hróbjartsson, prestur og trúboði, fyrir fagráði um kynferðisbrotamál innan kirkjunnar að hafa framið kynferðisbrot gegn þremur ungum
drengjum 25 árum áður. Brot Helga fólust annars vegar í kynferðislegu ofbeldi
og hins vegar í kynferðislegri áreitni. Ingvar Valgeirsson er einn þeirra manna sem
kærðu Helga og segist Ingvar ávallt hafa vonað að hann væri eina fórnarlamb
Helga, en tíminn hafi leitt í ljós að drengirnir sem Helgi leitaði á voru mun fleiri.
Ingvar segist vera gríðarlega heppinn að ekki hafi farið verr í hans tilviki.

Ragna Gestsdóttir
ragna@dv.is

É

g byrjaði í KFUM á Akureyri árið 1985, þegar ég var
13 ára gamall,“ segir Ingvar, sem starfar í dag sem
tónlistarmaður og verslunarstjóri í Hljóð X og hljóðfæraversluninni Rín. „Þetta var yndislegt
starf og þarna kynntist ég fjölda
góðs fólks, og enn þann dag í dag
höldum við gömlu KFUM-arnir
óreglulegu sambandi. Þar eignaðist ég marga vini og kunningja
sem ég mun eiga alla tíð, sumir
þeirra hafa reynst mér gríðarlega
vel eftir að þetta mál kom upp.“
Fljótlega eftir að Ingvar byrjaði í KFUM, þótt hann muni ekki
tímann nákvæmlega, kom séra
Helgi Hróbjartsson sem gestur
á samkomu. Á þeim tíma hafði
Helgi verið kristniboði í Afríku
og starfaði sem afleysingaprestur
í Hrísey og fór hópur Ingvars í
KFUM minnst eina ferð til Hríseyjar að heimsækja hann.
„Hann kom frá Afríku með alveg magnaðar sögur, sem maður
vissi svo sem ekki hvort voru
sannar eða ekki,“ segir Ingvar,
sem lýsir Helga sem góðum ræðumanni og lífsreyndum manni, en
á þessum tíma var Helgi rúmlega
fimmtugur.
„Þarna var ég lítill og óframfærinn og svona eftir á að hyggja
kannski draumaskotmark fyrir
níðinga. Helgi var mjög vinalegur
við mig strax, og mér þótti það
merkilegt að þessi maður sem var
búinn að vera í sjónvarpi, útvarpi
og blöðum, maður sem manni
fannst frægur maður og mjög
þekktur, skyldi hafa áhuga á að
tala við mig.“

Helgi var heillandi og undirbjó
jarðveginn vel
Að sögn Ingvars var Helgi heillandi maður og sannfærandi og
segir hann fullorðna fólkið hafa
hrifist af honum. Segir Ingvar að
nokkur börn hafi þó ekki hrifist af
Helga, en þau hafi verið í minnihluta. „Það var oftar en ekki vegna
þess að hann var með ákaflega
gamaldags og asnalegar skoðanir
á tónlist. Hann vildi til dæmis ekki
hafa trommur með í tónlistinni af
því að þær voru af hinu illa. Eftir
á að hyggja er svolítið fyndið að
slíkt hafi komið frá manni sem
var svo uppvís að því að misnota
börn.“
Síðla árs 1985, eða snemma árs
1986, byrjaði Helgi þegar hann var
staddur á Akureyri að hringja heim
til Ingvars. „Hann bauð mér í flugtúr
til Húsavíkur. Þá vissi hann, og sagði
mér það, að hann vissi að foreldrar
mínir væru ekki heima. Ég man að
mér fannst furðulegt að hann vissi
það. Við hittum pabba á flugvellinum á Húsavík og ég er ekki viss hvor
þeirra var meira hissa, pabbi eða
Helgi. Við fórum aldrei af flugvellinum og inn í Húsavíkurbæ, eins og
til stóð, en seinna bauð Helgi mér í
bíltúr.“
„Ekki sá maður sem hann gaf sig
út fyrir að vera“
Sumarið 1986 þegar Ingvar var 14
ára voru foreldrar hans að heiman
og þótti ekki tiltökumál að unglingurinn væri einn heima.
„Þá bauð Helgi mér í bíltúr út í
sveit, sem mér þótti skrítið,“ segir
Ingvar og bætir við að þarna hafi
greinilega einhver rauð ljós verið farin að gera vart við sig um að
vinalegheit Helga við hann væru
ekki eðlileg.
„Helgi stoppaði bílinn einhvers
staðar og ég sagði við hann að ég
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NVARI
„

Ég leit upp
til hans
sem barn og
treysti

þekkti fólkið á næsta bæ, sem var
reyndar haugalygi. Þá keyrði hann
annað og ég sagði aftur við hann
að ég þekkti fólkið þarna á hverjum
bæ.“
Þá ákvað Helgi að keyra til Akur
eyrar aftur og tjalda á tjaldsvæðinu
þar. Ingvar ætlaði að ganga heim,
þegar Helgi bað hann um að koma
og tala við sig inni í tjaldinu.
„Ég fór inn, þá greip hann mig og
ætlaði að kyssa mig. Hann hélt mér
fast og kyssti mig beint á munninn
og ég herpti varirnar saman. Mér
fannst eins og hann hefði verið að
troða tungunni í kokið á mér, sem
mér fannst ekki eftirsóknarvert, og
ég man að ég beit mig í tunguna
og fann blóðbragðið. Ég reif mig
lausan, fór út úr tjaldinu, stoppaði
og sagði bless og hljóp heim.“
Aðspurður af hverju Ingvar fór
ekki til lögreglunnar eða sagði for
eldrum sínum frá, segir hann mál
ið ekki þess eðlis að hægt hafi verið
að fara með það til lögreglunnar, en
það hafi verið mikið áfall að upplifa
að maðurinn sem hann leit upp til
hafi ekki verið sá maður sem hann
gaf sig út fyrir að vera. „Ég sagði ekki
foreldrum mínum frá þessu, sem
voru mistök að sjálfsögðu, en ég var
bara 14 ára og það voru engar leið
beiningar um þetta, ég vissi ekki
hvað ég átti að gera. Ég sagði held
ur ekki mörgum frá þessu fyrst um
sinn.
Þetta sat alltaf í mér. En það sem

hafði mögulega gerst var að frá því
að Helgi hitti litla óframfærna strák
inn sem fór með veggjum, og þar til
hann lét loks til skarar skríða, hafði
þessi frábæri félagsskapur sem ég
var í breytt mér í aðeins ákveðn
ari strák þannig að draumafórn
arlambið var ekki alveg „drauma“
lengur, eða það hugsa ég svona eft
ir á.“
Eftir atvikið hélt Helgi áfram
heimsóknum í KFUM, en 
Ingvar
reyndi að forðast hann og varaði
einnig einhverja aðra stráka við
Helga. Í eitt skipti segist hann hafa
svarað Helga með skætingi, þegar
umræður komu upp um skoðan
ir hans á tónlist og trommum og
mörgum árum seinna kom í ljós að
aðrir tóku eftir að vinskapur Ingvars
og Helga var fyrir bí.

„Maður óskar engum manni að
lenda í svona“
Ingvar tekur fram að brot Helga
gagnvart honum hafi verið smærra
en gagnvart öðrum þolendum
hans, líkt og seinna kom í ljós, en
engu að síður alvarlegt: „Fimm
tugur maður grípur ekki 14 ára strák
og reynir að troða tungunni ofan í
kok á honum og káfar á honum.
Ég fór að sperra eyrum – hvort
ég heyrði af fleiri slíkum tilvikum
og ég vonaði heitt og innilega að
hann hefði ekki gert þetta oft. Mað
ur óskar engum manni að lenda í
svona.“
Það áttu hins vegar eftir að líða
mörg ár þar til Ingvar komst að því
að fórnarlömb Helga voru fleiri og
í flestum tilvikum voru brotin gegn
þeim alvarlegri, mun alvarlegri en
gegn Ingvari.
„Árið 2003 komst ég að því
að hann hafði, meðan hann var
prestur í Hrísey, borið áfengi í
mann sem ég þekki mjög vel. Hann
var þá líklega 14 ára gamall, og það
atvik gerðist áður en Helgi leitaði á
mig. Í því tilviki bauð Helgi strákn
um heim til sín, bar í hann áfengi
og bauð honum að gista og gaf það
til kynna að hann ætti að sofa í rúmi
Helga. Strákurinn drakk eitthvað
og lét sig svo hverfa, en Helgi vissi
ekki að strákurinn var löngu byrj
aður að drekka,“ segir Ingvar, sem
fékk þarna staðfestingu á að áreitni
Helga gagnvart honum sjálfum var
ekki einsdæmi. Ingvar hóf að spyrj
ast fyrir, en það skilaði engum ár
angri þrátt fyrir að hann hafi reynt
mikið og þrátt fyrir að hann hafi
heyrt einhverjar sögusagnir um að
Helgi hefði leitað á fleiri.
„Gríðarlegur léttir að frásögnum
okkar um misnotkun var trúað“
Á fimmtudagskvöldi í ágúst árið
2010 fékk Ingvar símtal frá æskuvini
sínum, Bjarna Randver Sigurvins
syni, guðfræðikennara við Háskóla
Íslands, sem á þeim tíma hafði
starfað innan kirkjunnar, 
meðal
annars sem aðstoðarmaður Karls

Sigurbjörnssonar biskups.
„Þarna spurði Bjarni mig út í
samtalið sem hann varð vitni að 24
árum áður, þegar ég svaraði Helga
með stælum. Hann mundi að ég
hafði verið mikið í kringum Helga
á þeim tíma, en hafði svo tekið eft
ir að ég var farinn að forðast hann
og talaði ekki eins vel um hann og
áður. Bjarni spurði mig hvort að
eitthvað hefði gerst milli mín og
Helga þarna 24 árum áður,“ segir
Ingvar. „Og ég man að ég svara: „Já
ég ætla að segja þér hvað gerðist.
Svo sagði ég honum söguna.“
Bjarni upplýsti þá Ingvar um að
til hans hefði leitað maður og sá
maður hefði orðið fyrir misnotk
un af hálfu Helga. Segir Ingvar að
Bjarni hafi í samstarfi við séra Guð
mund Karl Brynjarsson brugðist
skjótt við og var málinu komið í far
veg og strax á mánudegi eftir sím
talið við Bjarna, hafi Ingvar talað
við fagráð kirkjunnar. „Gunnar
Matthíasson, prestur hjá fagráðinu,
talaði við mig og ég talaði við hann
nokkrum sinnum, hann tók mér
gríðarlega vel og gerði það sem ég
hélt að yrði erfitt viðtal tiltölulega
auðvelt.
Maðurinn sem leitaði til Bjarna
var misnotaður af Helga áður en
mitt tilvik átti sér stað. Ég veit ekki
hversu oft Helgi misnotaði hann, en
það var oftar en einu sinni og
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það var miklu, miklu verra en það
sem ég lenti í og miklu, miklu verra
en nokkur 14–15 ára strákur á að
þurfa að upplifa,“ segir Ingvar, sem
talaði sjálfur við manninn.
„Fagráðið tók okkur gríðarlega
vel og ég er ákaflega þakklátur fyrir
það. Ég hafði í upphafi ekki trú á að
þetta myndi ganga og var viss um
að yrði ekkert úr þessu en það leið
ekki langur tími þar til ég sá að okk
ur var trúað og þetta var tekið föst
um tökum. Það var g ríðarlegur létt
ir og þegar okkur var sagt að hann
hefði játað þá var það einhver
mesta vellíðunartilfinning sem ég
man eftir, það var gríðarlega mikill
léttir,“ en mennirnir þrír sem kærðu
Helga voru Ingvar, maðurinn sem
Helgi bar áfengi í í Hrísey og sá sem
fyrstur hafði samband við Bjarna.
Málið var einnig skoðað hjá lög
reglu sem var full af vilja gerð til að
gera eitthvað að sögn Ingvars, en
gat það ekki þar sem brotin voru
fyrnd samkvæmt lögum og því ekk
ert hægt að gera.
Líkt og kom fram í umfjöllun DV
um málið 20. september árið 2010
gekkst Helgi við brotunum þegar
sakir voru bornar á hann og lýsti
því yfir í kjölfarið að hann myndi
ekki starfa framar fyrir kirkjuna eða
önnur samtök henni tengd. Helgi
var staddur í Eþíópíu þegar málið
kom upp þar sem hann var að ljúka
skammtímaverkefni og var á heim
leið þegar hann var boðaður á fund
fagráðsins. Til stóð að hann færi

síðan til Noregs, sem hann og gerði.
„Sá af okkur þremur sem lenti
verst í Helga átti bréf sem Helgi
hafði skrifað til hans, eins konar af
sökunarbeiðni og mögulega játaði
Helgi af því að hann hélt að hann
ætti þetta bréf ennþá. Síðar hef ég
fengið staðfest að hann játaði ský
laust brotið gegn mér, þrátt fyrir að
mig hafi minnt að hann hafi borið
fyrir sig minnisleysi og sagst ekki
muna mikið frá þessum tíma.“
Í kjölfarið fór að kvisast að
prestur hefði játað á sig kynferðis
brot og nöfn annarra presta voru
nefnd sem gerenda í málinu.
Ingvar hafði samband við alla fjöl
miðla landsins og upplýsti þá um
hver presturinn væri, en enginn
nafngreindi hann fyrir utan DV
sem birti bæði nafn og mynd af
Helga bæði á forsíðu og í grein í
blaðinu.
„Áður en blaðið kom út hafði
samband við mig ungur 
maður
sem hafði lent í Helga, og verr en
ég, mun verr. Sá maður sagði for
eldrum sínum frá kynferðislegri
misnotkun Helga árið 2000, þau
trúðu honum ekki, þannig að það
var ákaflega mikil gleði þegar ég
rétti honum eintak af DV með
orðunum „láttu pabba þinn hafa
þetta.“ Þessi maður hefur ekki sagt
sögu sína opinberlega, og hafði
aldrei samband við fagráð kirkj
unnar þrátt fyrir að ég hafi ein
dregið ráðlagt honum það á sínum
tíma.“

Fórnarlömb Helga minnst átta
talsins
„Síðar hef ég talað við tvo til viðbót
ar sem hvorki höfðu samband við
fagráðið né lögreglu, og bara núna
fyrir stuttu var ég í fyrsta sinn að tala
við mann sem ég reyndar vissi af í
einhvern tíma, sá hefur aldrei tjáð
sig opinberlega um Helga og stað
festi hann við mig að hann hefði
einnig orðið fyrir misnotkun af
hálfu hans.
Fyrir utan okkur þrjá sem kærð
um voru fjórir aðrir sem lentu í
honum, allir verr en ég og sumir,
að því er virðist, á versta mögulega
hátt. Eins veit ég af einum til við
bótar sem lenti í Helga, en sá er lát
inn og getur því ekki sagt sögu sína
í dag. Fórnarlömb Helga eru því
mun fleiri en við þrír sem kærðum
hann fyrir fagráðinu, og minnst átta
talsins.“
Reynsla þeirra af Helga er öll
sú sama í meginatriðum að sögn
Ingvars: „Jarðvegurinn er undir
búinn á löngum tíma, það eru bíl
túrar, það eru sögur, það er reynt að
vingast við foreldra eða aðra. Þetta
eru vikur, jafnvel mánuðir sem er
eytt í undirbúning og í e inhverjum
tilvikum eitthvað af peningum.
Við vorum allir á svipuðum aldri
þegar brotin áttu sér stað, en þau
eru ekki framin á sama tíma, held
ur eiga sér stað á meira en áratug.
Einhver þeirra voru framin í gegn
um störf hans í kristilegu starfi
sem prestur eða í æskulýðsstarfi en
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ekki öll. Helgi sótti í svoleiðis störf,
kom mikið í KFUM á Akureyri þar
sem voru grösugar veiðilendur ef
svo má segja. Mál Helga sýnir að
hann reyndi að byggja upp traust
til þess eins að misnota það. Hann
sótti í unglingastarf, var einstaklega
mælskur og sjarmerandi, vafði fólki
um fingur sér og var miðpunktur
athyglinnar hvar sem hann kom.“

„Var aldrei reiður sjálfum mér eða
kirkjunni, heldur eingöngu Helga“
Ingvar hitti Helga ekki mikið eftir að
hann leitaði á hann. Helgi kom eitt
hvað í KFUM eftir það, en rambaði
síðan mörgum árum seinna inn í
búðina til Ingvars. „Furðulegt nokk
þá var hann í íbúð í næsta húsi. Við
töluðum saman í anddyrinu þar,
samtalið var voðalega stirt og ég var
að vonast til að Helgi myndi biðja
mig afsökunar, sem hann gerði ekki
og ég fór bara.“
Ingvar segir að ekki hafi komið
til greina að hætta í KFUM eftir
að Helgi áreitti hann og hann hafi
aldrei orðið reiður kirkjunni held
efur
ur einungis Helga. „Það h
áhrif á mann að lenda í svona 14
ára gamall og ég var gríðarlega
heppinn að ekki fór verr. Hjá ein
hverjum fórnarlamba Helga voru
brotin ítrekuð og krakkar sem
lenda í svona misnotkun lenda
oft í sjálfsásökun. Sem betur fer
lenti ég ekki í henni, ég vissi allan
tímann að ég gerði ekkert rangt.
Ég var ekki reiður út í mig, ekki
kirkjuna eða Guð, en ég var mjög
reiður og sár út í Helga. Að hann
skyldi svona greinilega vísvitandi
byggja upp samband og traust og
reyna að ávinna sér traust fólks til
þess eins að misnota það á versta
mögulegan hátt. Og með þessu
var hann að skemma líf barna,
hann var að skemma svo margt,
hann var að misnota starf sitt sem
trúboði og prestur, hann var að
særa fólk og ég get ekki ímyndað
mér hvað fjölskylda hans hefur
gengið í gegnum, þetta hlýtur að
vera hræðilegt fyrir þau líka.
Ég man ekki eftir mörgum full
orðnum sem hann gat ekki spilað
inn á, en einhverjir krakkar sáu í
gegnum hann og ég man að mér
fannst það svo leiðinlegt áður
en ég komst að því hvaða mann
hann hafði að geyma. Mér fannst
það stórfurðulegt að þau skildu
ekki sjá hvað þetta var merkilegur
maður. Svo þegar ég komst að því
hvaða mann hann hafði að geyma
sá ég að þau sáu hlutina bara bet
ur en ég. Sumir lesa fólk bara bet
ur en aðrir.
Hvað finnst þér um syndir kirkjunnar og þá níðinga sem komið
hefur í ljós að hafi þrifist með níðingsverk sín innan hennar?
„Níðingar sækja í störf og að
stæður þar sem þeir komast upp
með verk sín. Við erum með dæmi
úr kirkjunni, 
trúarsöfnuðum,
íþróttafélögum, starfi með fötl
uðum. Varmenni sækja í slík
störf. Ég hef hins vegar ekkert út á

kirkjuna sjálfa að setja í mínu til
viki og er ánægður með viðbrögð
hennar í okkar máli.
Prestum er treyst fyrir b
 örnum
og þar af leiðandi er glæpurinn
alvarlegri, þar sem þetta er ekki
bara kynferðisglæpur 
heldur
einnig verið að misnota það
traust sem þeim er sýnt í vinnu.
Mörg eldri málana koma upp á
öðrum tíma, þegar umræðan var
önnur en hún er í dag, þolend
um var ekki trúað og menn jafn
vel vissu ekki hvernig átti að taka
á þessum málum. Blessunarlega
eftir alla umræðuna í þjóðfélaginu
og metoo-byltinguna um allan
heim, þá stíga þolendur óhrædd
ir fram með sína sögu og vita að
það felst engin skömm í að segja
frá, enda aldrei þolandanum um
að kenna, heldur gerandanum og
engum öðrum,“ segir Ingvar, sem
man ekki eftir neinni fræðslu eða
umræðu um kynferðisbrot þegar
hann var barn og unglingur, fyrir
utan fréttir um Steingrím Njáls
son, sem var margdæmdur fyr
ir barnaníð, en hann lést árið 1.
maí 2013. „Maður hugsaði: Vá,
hvað þetta er sjúkt, það getur ekki
verið nema einn svona, svo komst
maður að því að þeir eru margir
og þeir eru víða.“

Sonurinn var fyrstur til að heyra
af máli Ingvars áður en það var
kært
Líkt og áður kom fram sagði
Ingvar engum frá á sínum tíma,
þegar Helgi áreitti hann, og var
hann orðinn fullorðinn maður
þegar hann sagði fyrst frá. Eftir
símtalið við Bjarna hjá kirkjunni
árið 2010, var 18 ára sonur Ingvar
sá fyrsti sem hann hringdi í. „Áður
en ég talaði um málið við konuna
mína og foreldra mína, þá hringdi
ég í son minn og ræddi þetta við
hann. Þetta kom á hann, en ég hef
alltaf verið extra passasamur með
börnin mín og kannski eðlilega.
Í dag á ég son á unglingsaldri
sem ég reyni að passa vel upp á,
stundum full vel að hans mati.“
Hvernig upplifun var það að
komast að því að fórnarlömb
Helga voru fleiri en þú?
„Það fannst mér ekki gott, ég
var alltaf að vona að þetta hefði
bara verið ég. Svo komst ég að því
árið 2003 að áður en hann leit
aði á mig hafði hann veitt vini
mínum áfengi og reynt að fá hann
til að gista. Þannig að mér fannst
sorglegt að það væru fleiri en ég.
Svo þegar ég komst að því síð
ar að hann hafði nauðgað dreng,
og fleiri en einum, fannst mér
það gríðarlega sorglegt. Mis
notkun Helga olli hjá minnst ein
okkar þolenda varanlegum
um 
skaða, miklu meiri skaða en hjá
okkur hinum. Misnotkun er eitt
hvað sem enginn á að þurfa að
upplifa og hvað þá frá einstaklingi
sem maður lítur upp til sem barn
og treystir.“ n

Sauna- og
gistitunnur ásamt
viðarkyntum pottum

Sjáðu úrvalið
á goddi.is
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Þórir Stephensen fékk
sérstakar þakkir fyrir að leiða
atriði í Gleðigöngunni
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n Ósátt við sáttafund n Kirkjan tekur gagnrýni til sín n DV stendur við umfjöllun sína
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mfjöllun DV um barnaníðingsmál sem var gert
upp innan Þjóðkirkjunnar
hefur vakið mikla athygli.
Það var árið 2015 sem gerandinn,
séra Þórir Stephensen, fyrrverandi
Dómkirkjuprestur, gekkst við brotum sínum á fundinum en hefur
síðan fengið að koma fram í kirkjulegum athöfnum, predikað og tekið í hendur á mektarmönnum,
íslenskum og erlendum. Þrír biskupar hafa vitað um málið og kirkjan verið í mikilli vörn, enda sýnir
þetta mál og önnur hvernig kirkjan
hefur endurtekið brugðist skyldu
sinni gagnvart skjólstæðingum,
sópað undir teppið, falið og neitað að horfast í augu við vandamál
sem upp koma. Þess í stað er gerendum hampað eins og mál Þóris Stephensen sýnir glöggt. Alvarleg kynferðisbrot Þóris voru þó
aldrei aðalatriðið í umfjöllun DV
þótt ekki hafi verið hjá því komist að fjalla um þau brot sem hann
viðurkenndi á umdeildum sáttafundi. En Þórir Stephensen baðst
afsökunar, hann sagði einnig í viðtali við DV hann sæi eftir því sem
hann hafði gert og slíkt hið sama
gerði hann í viðtali við fréttastofu
Stöðvar 2. Eftir umfjöllun DV birti
biskup Íslands, Agnes Sigurðardóttir, grein á Facebook-síðu sinni.
Þar sagði Agnes að kirkjan myndi
taka gagnrýni til sín. Kirkjan á þó
enn eftir að biðjast einlæglega afsökunar á sínum þætti í þessum
sorglega máli. Agnes hefur þó tekið eitt skref í þá átt.
„Í umfjöllun sinni gagnrýnir
DV, að kirkjan hafi ekki tekið fastar
á þessu gamla máli. M.a. er gagnrýnt að gerandinn skuli ekki útskúfaður úr kirkjulegu starfi, að
honum sé boðið að mæta til viðburða sem allir fyrrverandi prestar
eru boðnir til o.s.frv. Slíka gagnrýni tökum við til okkar.“

er að finna ýmsar rangfærslur.
Samkvæmt heimildum DV
ríkir ekki sátt innan kirkjunnar

um hvernig staðið var að sáttafundinum á skrifstofu biskups árið
2015. Bæði DV og Stundin hafa
greint frá því að úrskurðarnefnd
Þjóðkirkjunnar hafi gagnrýnt það
verklag að biskup Íslands hafi aðkomu að málum sem koma inn á
borð fagráðs Þjóðkirkjunnar um
meðferð kynferðisbrota. DV hefur rætt við starfsmenn kirkjunnar
sem gagnrýna framgöngu biskups
í málinu. Þeir þorðu ekki að koma
fram undir nafni vegna ótta um að
það bitnaði á þeim í starfi. Þótti
mörgum heimildarmönnum innan kirkjunnar með ólíkindum að
Þórir væri enn að fá verkefni innan kirkjunnar eftir að hafa, á skrifstofu biskups, játað skelfileg kynferðisbrot.
Elína Hrund Kristjánsdóttir,
formaður fagráðs, sagði í samtali
við fréttastofu Stöðvar 2 á mánudagskvöld:
„ … Út af þessu broti sem
framið er áður en maðurinn hefur
störf innan kirkjunnar en er ekki
upplýst fyrr en eftir að hann lýkur
störfum. Það er því spurning
hvernig eigum við að bregðast við
þegar að enginn veit af þessu. Ég
er ekki að afsaka gjörðir hans á
nokkurn hátt.“

Rangfærslur í fréttum
Í grein biskups og í málflutningi
annarra í samtali við aðra fjölmiðla

Óheppileg gleðiganga
Kirkjan hefur nefnt þetta oftar en einu sinni. Þórir hafi ekki

Eftir að upp komst um níðingsverk Helga fékk
hann ekki að starfa áfram innan kirkjunnar.

verið starfandi prestur þegar

hann framdi sín kynferðisbrot og
hafi verið hættur þegar þau voru
fyrst tilkynnt formlega árið 2010.
Þá er rétt að árétta að sáttafundur var haldinn árið 2015. Það er
rétt að Þórir var ekki starfandi
prestur þegar þetta var, hann var
hins vegar í guðfræðinámi, að
búa sig undir að starfa fyrir kirkjuna. Og þá komum við að því sem
fólki þykir einkennilegt og það
er að Þórir Stephensen hafi verið beðinn um að koma fram fyrir hönd kirkjunnar opinberlega
við hin ýmsu tækifæri. Hann hefur predikað og orð hans hljómað í
Ríkisútvarpinu. Honum var boðið
að vera við vígslu í Skálholti. Árið
2016 tók hann þátt í æskulýðsstarfi
kirkjunnar og gekk þar fyrir þeirra
hönd í gleðigöngunni. Án efa hefur Þórir sinnt fleiri verkefnum.
DV hafði samband við Evu
Björk Valdimarsdóttur, formann
æskulýðsstarfs Þjóðkirkjunnar og
héraðsprest í Reykjavíkurprófastadæmi vestra, vegna þátttöku Þóris í Gleðigöngunni. Sagði hún að
Þóri hefði ekki verið sérstaklega
boðið. Aðspurð hvort það hafi verið slæmt að Þórir Stephensen hafi
gengið með hópnum, svaraði hún:
„Mér finnst það slæmt að hann
hafi gengið með okkur. Þetta er
óheppilegt.“
Einnig spurði blaðamaður DV
hvort það hefði ekki verið æskilegt
fyrir hana sem formaður æskulýðsstarfs Þjóðkirkjunnar, sem

„
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Þegar manneskja
viðurkennir barnaníð leyfum við henni
ekki að predika yfir fórnarlambinu og ættingjum
þess í útvarpi allra landsmanna.

Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands.

sinnir barna- og unglingastarfi
innan kirkjunnar, að vita af því
að Þórir hefði játað kynferðislega
misnotkun á 10 ára barni, svaraði
hún: „Jú, það hefði verið betra að
vita af þessu.“
Einnig var Þórir Stephensen
með predikun í 220 ára afmælis
messu Dómkirkjunnar. Í samtali
við DV sagði Sveinn Valgeirsson,
sóknarprestur í Dómkirkjunni,
að það væri hefð fyrir því að elsti
fyrrverandi
dómkirkjuprestur
predikaði. Aðspurður hvort það
hefði ekki verið gott að vita af því
að Þórir Stephensen hefði játað
kynferðisbrot gegn barni áður en
ákveðið hefði verið að bjóða honum að vera með predikun, sagði
Sveinn: „Jájá, það hefði ekki verið
verra að vita það, það er auðvitað
ömurlegt að hafa ekki fengið að
vita þetta.“

Blaðamaður DV reyndi ítrekað að hafa samband við Ninnu Sif
Svavarsdóttur, formann Prestafélagsins, til að fá viðbrögð við yfir
lýsingu biskups vegna kynferðisbrota Þóris Stephensen, en án
árangurs.

DV stendur við umfjöllun sína
Í yfirlýsingu biskups gagnrýnir
hún DV fyrir að hafa pantað viðtal á fölskum forsendum ásamt því
að segja að blaðamanni hafi verið
heitt í hamsi. Agnes er í sínum
pistli að vitna til leiðara ritstjóra og
segir að engum hafi verið hent út,
að varðhundar hafi ekki verið til
staðar og enginn hafi hrópað. Eftir á að hyggja kvað ritstjóri of fast
að orði í leiðara um upplifun sína
eftir að hafa hlustað á upptöku af
fundinum. Í stað þess að hrópa má
segja að rómur hafi verið hækk-
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aður og í stað þess að vera
hent út hefði verið réttara að
segja að blaðamanni hefði
verið vísað út. Aðstoðarmenn biskups voru til staðar, bönkuðu þar í borð og
hurðir um leið og spurt var
um mál Þóris. DV kom ekki
á skrifstofu biskups á fölskum forsendum. DV á eftir að birta viðtal við Agnesi
um stöðu kirkjunnar á 21.
öld og bíður það betri tíma.
DV stendur við fréttaflutning sinn af viðtali við biskup, hefur upptöku af viðtalinu sér til stuðnings og
mun birta hana opinberlega til að sanna mál sitt
ef þarf.
Það er hins vegar tilefni til að klappa Agnesi á bakið fyrir
að taka gagnrýn-

ina til sín og ætla að bæta vinnubrögð á Biskupsstofu. Það voru því
nokkur vonbrigði að verða vitni að
því þegar formaður fagráðs virtist í nokkru ójafnvægi og spurði í
fréttatíma hvernig ætti að bregðast við þegar enginn vissi af þessu.
Það er bara ekki rétt. Það vissu þrír
biskupar af alvarlegum ásökunum
í garð séra Þóris. Og telur blaðamaður að hann tali fyrir hönd
flestra í samfélaginu þegar hann
segir að Þórir hefði ekki átt að fá
verkefni innan kirkjunnar
eftir að hafa
játað barnaníð. Árið 2010
kom í

„

ljós að annar prestur, Helgi Hróbjartsson, hefði misnotað unga
drengi. Þar var tekin rétt ákvörðun
og Helgi fékk ekki að starfa aftur
fyrir kirkjuna hér á landi. Að Þórir, sem hafði viðurkennt sín brot,
hefur komið fram fyrir hönd kirkjunnar er með ólíkindum. Þegar
manneskja viðurkennir barnaníð
leyfum við henni ekki að predika
yfir fórnarlambinu og ættingjum
þess í útvarpi allra landsmanna.
Svo einfalt er það nú. n

Lét flúra söngtexta Sigur Rósar á líkamann
Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

Þ

egar dóttir mín fæddist
heyrði hún Glósóli á fyrsta
hálftíma ævi sinnar og
síðan þegar sonur minn
fæddist heyrði hann Hoppípolla
á fyrsta klukkutímanum. Það var
ómetanlegt. Þess vegna lét ég flúra
nöfn barnanna minna og texta
þessara laga á hálsinn á mér,“ segir
Madison Van Bennekom frá Ástralíu sem skilgreinir sig sem aðdáanda Sigur Rósar númer 1. Madison tók þá ákvörðun að láta flúra
sig með minnismerkjum og textabrotum hljómsveitarinnar. Til
stendur að bæta við fleirum.
Fyrstu kynni Madison af
hljómsveitinni var árið 2008 á
tónlistarhátíðinni Splendour in
the Grass í Ástralíu. „Ég var að
skoða þau númer sem voru á leið
til Ástralíu og ég man eftir að hafa
séð undarlega útihúfu á einni ljósmynd bandsins, sem leit næstum því út eins og álfahúfa. Eftir
því sem ég kynnti mér Sigur Rós
meira varð ég alveg dolfallinn.
Þetta varð fljótt að þeirri hljómsveit sem ég hlakkaði mest til að
sjá á þeirri tónlistarhátíð og ég
felli yfirleitt tár þegar ég hlusta á
Jónsa, hvernig hann nær tónhæðinni og nær að halda henni í heila
eilífð,“ segir Madison og bætir við
að ekki hafi orðið úr þeirri tónleikaheimsókn vegna ófyrirsjáanlegra atburða. Það þótti honum
miður og þráir hann að sjá þá einn
daginn á sviði.
„Ég reyndi að sjá Jónsa og félaga á annarri Splendour-hátíð í
Woodford og kíkja á bandið. Það
gekk heldur ekki eftir. Þetta er einhver bölvun. Í hvert skipti sem
þeir eru að spila í Ástralíu enda
ég í einhverri klípu og næ aldrei
að sjá þá út af einhverju drama í
mínu lífi. Það eru margar hæðir og
lægðir í mínu lífi og Sigur Rós er

samt leið til þess að njóta sín með
svona fallegri hljómsveit, líðandi

Söngtextinn við Glósóla.

það sem ég gríp til, hvort sem ég
er sæll eða sár. Sigur Rós er minn
friður.“

Á hverjum degi í tíu ár
Madison tekur fram að lagið Glósóli hafi verið spilað í brúðkaupi
hans og var það annar kveikiþráðurinn að því að fá texta lagsins
flúraðan á búkinn. „Það stendur
einnig til þess að fá mynd af umslagi Takk einhvers staðar á líkamann. Ég vil líka fá textann við
Hoppípolla flúrað hinum megin á
skrokkinn á næstunni.
Ég er nokkuð viss um að ég hafi
hlustað á Sigur Rós á h
 verjum einasta degi síðastliðin tíu ár. Ég hef
horft á öll tónlistarmyndböndin
þeirra. Það er ekkert við þessa
hljómsveit sem ég kann ekki að
meta, jafnvel þótt ég skilji ekki textana og nái ekki mörgum hljómunum tekst mér að koma með eigin
túlkun og tilfinningar í hvert lag
og mér finnst það betra þannig. Ég
get fundið hvaða leið sem er til að
tengjast því sem ég elska.“
Að sögn aðdáandans er varla til
betri tilfinning en að skella laginu
Olsen Olsen í gang á 
YouTube
og fylgjast með áhorfendum í
tónlistar
myndbandinu. „Það er
eitthvað svo fallegt að sjá svona
margt fólk, sem veit varla hvað
það er að horfa á, en það finnur

Sigur Rós er
minn friður

eins og það sé einhvers staðar úti
í eyðilandi,“ segir hann.
Madison segist tvímælalaust
ætla að spila lagið Festival ef hann
eignast annað barn og segir að það

sé fullkomið lag fyrir tilefnið þegar
nýr einstaklingur er boðinn velkominn í heiminn, „sérstaklega
minn heim,“ bætir hann við. n

ALLT FYRIR
FUNDARHERBERGIÐ
Þráðlaust
sýningartjald

Þráðlaus
búnaður

Hágæða öruggur
fjarfundabúnaður
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OPNUNARHÁTÍÐ
Í ORKUHÚSINU
Laugardaginn 1. sept. opnar Eins og Fætur Toga / Göngugreining
nýja verslun / þjónustumiðstöð á 1. hæð í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34
Í verslun Eins og Fætur Toga að Bæjarlind 4 í Kópavogi og núna
einnig í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 höfum við sérhæft okkur
í göngu- og hlaupagreiningum og vönduðum tengdum vörum.
Allt fyrir fætur og úrval af vörum fyrir hlauparann, vörur fyrir
endurheimt (Recovery) og stuðningsvörur í úrvali.
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www.gongugreining.is

4.990 kr.

Opnunartilboð
Verð áður
6.990- 8.990

Við seljum 500 pör af eldri gerðum á 12.000 kr. og 2 pör á 20.000 kr.
einungis þennan eina laugardag bæði í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut
og í Bæjarlind Kópavogi.
Hellingur eftir af góðum hlaupaskóm í öllum helstu númerum.

12.000 kr.
Opnunartilboð

Ofoos sandalar
Ofoos sandalinn er hannaður fyrir betri endurheimt eftir erfiði.
Loksins komin dúnamjúkur sandali sem er góður fyrir fæturnar og á
góðu verði.
• 37% meiri höggdempun en venjulegir foam skór s.s. memory foam
• Ofoom ýtir högginu við niðurstig út til hliðanna
• Minnkar álag á sárar fætur, hné og bak
• Lokaðar foam sellur loka á táfýlu
• Má þvo í þvottavél og fljóta í vatni
• Stuðningur við iljarnar
• Bakteríufráhrindandi fótbeð

* gildir aðeins laugardaginn 1. sept.

Fótavörur í úrvali
Fagfólk með kynningu og
kynningartilboð þennan eina dag
Mavex fótavörur 30% afsl.
Akileine fótavörur 30% afsl.
Scholl fótavörur 30% afsl.
Pjur Active 30% afsl.

Göngugreiningar
Frá stofnun hefur EOFT verið leiðandi fyrirtæki í göngu – og
hlaupagreiningum. Frá árinu 2010 hafa sérfræðingar EOFT tekið
30.000 íslendinga í göngugreiningu og það sem af er af ári hafa 4.000
komið í greiningu. Komdu á laugardaginn og skráðu þig á tíma í
göngugreiningu og þú færð 50% afslátt af greiningunni og 10 heppnir
fá fría göngugreiningu.

Af hverju þessi vöxtur
Bylting í íþróttainnleggjum: Í samstarfi við stoðtækjafyrirtæki í
Þýskalandi höfum við þróað nýjar gerðir af höggdempandi
innleggjum fyrir börn og fullorðna.
Footbalance sérfræðingar: Footbalance innleggin eru hituð og
mótuð undir fótinn og gefa okkur möguleika á að útbúa innlegg í fleiri
gerðir af skóm.
Nýjar þrýstiplötur og 3D innlegg: RsScan V9 3D þrýstiplöturnar eru
þær fullkomnustu sem völ er á og styðja prentun á Phits 3D
innleggjum sem fengu fyrstu verðlaun á ISPO, stærstu
íþróttasýningu í heimi.

50%
afsláttur

2.995 kr.

Opnunartilboð
áður 5.990,-

Verkstæði í Bæjarlind
Vinnum öll okkar innlegg sjálf. Útbúum margar gerðir af fleygum og
púðum til að sérsníða innleggin frekar að þörfum hvers og eins.

www.gongugreining.is

4.990 kr.

Opnunartilboð
áður 7.990,-

20%

Feetures þrýstisokkar

af öllum nýjum skóm

• Feetures eru með nálægt 40%
markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í
USA
• Feetures eru með „heel lock“ og renna
ekki niður, saumalaus táhetta, sérgerðir
fyrir vinstri og hægri fót, stuðningur við
iljarnar.

Brooks
Brooks Ghost 10 var kosinn
hlaupaskór ársins 2017 að mati RW
sem er lang stærsti óháði aðilinn í
hlaupaheiminum.

• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í
gegnum vöðvann. Frábært við
beinhimnubólgu og öðrum
festuvandamálum.
• Ef þú ert ekki ánægður með Feetures
sokkana þína getur þú skilað þeim.

Vorum að fá Ghost 11 sem var að fá í
8 skiptið á 10 árum EC. hjá Rw. og í
þetta skiptið fékk Adrenalin sömu
verðlaun. Ravenna fékk bestu kaupin.
Bestu skórnir ef þú ert að hlaupa,
ganga eða vinna á hörðu undirlagi.
Einnig til í Goretex - 100% vatnsheldir.

www.GÖNGUGREINING.IS
Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

16

FRÉTTIR

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

N

ý stjarna er að rísa innan
Demókrataflokkins í Banda
ríkjunum, hinn tæplega fer
tugi Andrew Gillum sem
býður sig fram til ríkisstjóraemb
ættis í Flórída nú í haust. Vin
sældir Gillum, sem ólst upp í mik
illi fátækt, eru miklar og margir sjá
framtíðarforseta í honum. Donald
Trump finnst sér ógnað og hefur
þegar gagnrýnt Gillum á sinn ein
staka máta.

Ólst upp í fátækt
Andrew D. Gillum er aðeins 39 ára
gamall en með mikla stjórnmála
reynslu og hefur gegnt embættum
í heimaborg sinni Tallahassee, höf
uðborg Flórída-fylkis, síðan 2003.
Þá, aðeins 23 ára gamall, varð hann
yngsti fulltrúinn til að taka sæti í
borgarstjórn.
Gillum, sem er þeldökkur, ólst
upp við þröngan efnahag í sjö syst
kina hópi. Faðir hans starfaði sem
byggingaverkamaður og móðirin
keyrði skólabíl. Gillum var fyrstur til
að útskrifast úr háskóla í sinni fjöl
skyldu og þar kynntist hann eigin
konu sinni, R. Jai, og eiga þau þrjú
lítil börn. Strax í menntaskóla varð
hann áberandi og í háskóla tók
hann virkan þátt í stúdentapólitík
inni.
Eftir að hann var kjörinn í
óflokksbundna borgarstjórn h
 efur
hann barist fyrir félagslegu rétt
læti, endurskoðun á réttarkerf
inu, atvinnuöryggi og tæknifram

NÝ VONARSTJARNA
DEMÓKRATA VANN
ÓVÆNTAN SIGUR Í
FLÓRÍDA

förum í skólum og stofnunum
 orgarinnar. Réttindi innflytjenda
b
og baráttan gegn almennri byssu
eign hafa einnig verið fyrirferðar
 efur
mikil í stefnu hans. Í hans tíð h
ofbeldisglæpum í Tallahassee
fækkað um átta prósent. Árið 2014
bauð hann sig fram sem borgar
stjóra Tallahassee og sigraði með
miklum yfirburðum, hlaut alls 76
prósent atkvæða.

KING KOIL ALPINE PLUSH

Hágæða Amerískt heilsurúm með millistífu fimm
svæða skiptu poka gorma kerfi, mjúkur toppur
og steyptir kantar, ásamt botni og fótum.

Queen

3 kr.
13m.6án9
uði*
á

Stærð Queen (153x203 cm)
AFMÆLISVERÐ

154.070 kr.

13.693 kr.* á mánuði með kredikortaláni

Fullt verð 256.783 kr.

King

18.8
á m 16
ánuð

*12 mánaða vaxtalaus kreditkortalán**. Einnig hægt að greiða með Netgíró.

i*

Stærð King (193x203 cm)
AFMÆLISVERÐ

213.459 kr.

18.816 kr.* á mánuði með kredikortaláni

Fullt verð 355.765 kr.

31. ágúst 2018

kr.

Óvæntur sigur
Í mars í fyrra ákvað Gillum að taka
af skarið og bjóða sig fram til ríkis
stjóra Flórída fyrir Demókrataflokk
inn og sigraði mjög óvænt þing
manninn Gwen Graham í prófkjöri
á þriðjudag. Með því varð Gillum
fyrsti þeldökki frambjóðandinn til
ríkisstjóra í fylkinu. Um áratuga
skeið var Flórída eitt af höfuðvígjum
Demókrataflokksins en sú staða
hefur breyst mikið og Repúblik
anar hafa haldið embætti ríkis
stjóra síðan 1999. Í kosningunum,
sem fram fara þann 6. nóvember
næstkomandi, mun Gillum mæta
Ron DeSantis, fulltrúadeildarþing
manni Repúblikanaflokksins. Þegar
hafa verið gerðar þrjár kannanir á
fylgi frambjóðendanna sem sýna
að mjög mjótt er á munum.
Framboði Gillum hefur vaxið
fiskur um hrygg og nú er að mynd
ast mikil stemning í kringum það.
Margir sjá þarna framtíðarleiðtoga,
ekki aðeins Flórída heldur Banda
ríkjanna allra og vilja sumir segja að
innkoma hans á stóra sviðið minni
töluvert á það þegar ungur Barack
Obama gerði það árið 2005. Þremur
árum síðar var hann kjörinn forseti
Bandaríkjanna.
„Misheppnaður sósíalisti“ að
mati Trump
Í nóvember verður kosið um fjölda
embætta og eru ríkisstjórakosn
ingarnar í Flórída þær sem flestir
fylgjast grannt með. Donald Trump
Bandaríkjaforseti hefur því sett sitt
lóð á vogarskálarnar og uppnefnt
Andrew Gillum í leiðinni.
Á miðvikudagsmorgun, eftir að
úrslit prófkjörs Demókrata voru
ljós, kom Gillum fram í viðtölum
hjá CNN og MSNBC. Þar benti
hann á að fólk yrði að vera á varð
bergi gagnvart Trump sem „feldi sig
í skuggunum“ og væri með puttana
í framboðinu í Flórída. En umræð
an mætti ekki snúast um það. Gill
um sagði:
„Við verðum að tala til
Flórídabúa sem hafa misst trú á

hinu pólitíska ferli. Að tala aðeins
um Donald Trump, og að minna
fólk á hversu slæmur hann er og
hversu óhæfur hann er til embætt
is síns hjálpar fólki ekkert við að ná
endum saman, hjálpar því ekkert
til að hafa aðgang að heilbrigðis
þjónustu, góðri menntun, 21. aldar
samgöngum og hreinu umhverfi.“
Forsetinn svaraði honum kok
hraustur með tísti: „Þingmaður
inn Ron DeSantis vann ekki bara
prófkjör Repúblikana auðveld
lega heldur verður draumur fyrir
hann að mæta andstæðingi sínum í

Jessica Vaughn og
eiginmaður hennar,
Nilesh.

 óvember … misheppnaður sósíal
n
istaborgarstjóri sem heitir Andrew
Gillum sem hefur leyft glæpum og
öðrum vandamálum að grassera
í borg sinni. Þetta er ekki það sem
Flórída vill eða þarfnast.“
DeSantis sjálfur hellti síðan olíu
á eldinn í anda Trump þegar hann
biðlaði til kjósenda í Flórída og
sagði: „Don’t monkey this up.“ Hafa
margir brugðist reiðilega við því og
sakað DeSantis um kynþáttahatur.

Blanda af Barack Obama og
Bernie Sanders
Jessica Vaughn starfar fyrir
Demókrataflokkinn í Tampa-borg
í Flórída og er dyggur stuðnings
maður Andrews Gillum. DV ræddi
við hana um framboðið og um
mælin.
„Allir hérna í framboðinu eru
himinlifandi og líka mjög þreytt
ir. En við vitum að það er mikil
vinna fyrir höndum og við erum
að reyna að virkja þá sem hafa ekki
verið starfandi í framboðinu en
hafa sýnt vilja til þess. Við erum að
skipta um fókus núna og einbeita
okkur að komandi baráttu.“
Af hverju ætti Gillum að verða
næsti ríkisstjóri?
„Eftir að Donald Trump var
kjörinn forseti var það augljóst að
Bandaríkjamenn voru opnir fyrir
popúlisma og þreyttir á að elíta
stjórnaði þessu landi. Þeir héldu
ranglega að hann væri svarið við
því. Núna erum við að sjá fram
bjóðendur á vinstri vængnum,
eins og til dæmis Bernie Sanders
og Andrew Gillum, sem tala máli

þessa fólks. Tala fyrir mennta
málum, heilbrigðisþjónustu og
öllu því sem skiptir almenning
máli. Gillum berst fyrir hagsmun
um fólksins en ekki stórfyrirtækja
og þrýstihópa. Það er nákvæmlega
það sem skiptir máli.“
Kom sigur Gillum ykkur á
óvart?
„Að einhverju leyti, en ekki
mjög. Hann stýrði kosningabar
áttunni vel og nýtti grasrótina. Við
töluðum við alla hugsanlega kjós
endur, ekki aðeins þá sem eru með
heimasíma. Einnig notuðum við
tengiliði okkar úr kosningabaráttu
Bernie Sanders sem studdi Gillum
dyggilega.“
Hvað fannst þér um þau ummæli Trump forseta, að Gillum
væri „misheppnaður sósíalisti“?
„Ummælin benda sterklega
til þess að hann sé hræddur við
vinsældir Gillum. Orðið sósíal
isti hefur ekki sömu meiningu
og víða annars staðar, hér er það
skammaryrði og því virka ummæli
Trump örvæntingarfull eins og
svo mörg önnur.“
Er Gillum næsti Obama?
„Hann er nokkurs konar blanda
af bæði Bernie Sanders og Obama.
Hann hefur persónutöfra Obama
en er framsækinn eins og Sanders.
Hann nær að sameina fólk sem
studdi þessa tvo menn og stuðn
ingsmenn Hillary Clinton einnig.
Þess vegna berjumst við fyrir því
að hann nái kjöri … alveg launa
laust!“ segir Jessica og hlær. n
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NOKKUR VERÐDÆMI

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
65“ LG sjónvörp frá 139.995
Þvottavélar frá 29.995
TAKMARKAÐ
Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr afslætti
Matvinnsluvélar með allt að 50% afslætti
MAGN
55“ sjónvörp frá 49.995
Fyrstur kemur
Whirlpool ofnar með allt að 50% afslætti
– fyrstur fær!
Sous Vide tæki frá 9.995
Spansuðu helluborð frá 26.995
LG tvöfaldir stál kæliskápar frá 149.995
Philips heyrnartól með allt að 60% afslætti
Opið alla

helgina!

OPIÐ!
OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA
FRÁ 10-18, LAUGARDAGA 11-16
OG SUNNUDAG 13-17.

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

R
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Fyrsti innflytjandinn á þ
jafnframt sá fyrsti trans

n Ólst upp í byssuborginni Baltimore n Lenti í skotárás n „Matsalurinn á Alþi
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

Á

rið 2007 markaði hin
bandaríska Andie Fontaine
tímamót þegar hán var
fyrsti innflytjandinn til að

taka sæti á Alþingi. Hán fæddist
sem Paul Fontaine en tók upp
nafnið Nikolov þegar hán gifti sig.
Í sumar braut Andie annan múr
þegar hán tilkynnti að að kynleiðréttingarferli væri að hefjast. DV

ræddi við Andie um uppvöxtinn í
Baltimore, innflytjendamál, veruna á Alþingi og leiðréttinguna.

Varð fyrir skotárás
Andie fæddist og ólst upp í

borginni Baltimore í Maryland í
Bandaríkjunum árið 1971. Þá bar
hán nafnið Paul Fontaine. M
 óðir
Andie starfaði sem aðstoðarlögmaður og faðir háns vann fyrir
verkalýðshreyfinguna. Andie hef-

ur alla tíð hneigst til vinstri og í dag
lýsir hán sér sem sósíalista en það
hefur hán að miklu leyti frá föður
sínum. Faðir háns tók hán með sér
á mótmæli og á samkomur og hán
sá óréttlætið sem margir þurfa að

Viltu kaupa fasteign
á spáni ?
Masa

international
býður þér í skoðunarferð
til Costa blanCa í ágúst á

39.900

kr .

þar seM drauMaeignina þína gæti
Verið að finna

masainternational.is / S. 555 0366 - Jón Bjarni & Jónas

„

Á þeirri stundu
fann ég fyrir
miklum ótta, skalf og
sá að við hefðum getað
dáið

þingi verður
s og kynsegin

ingi minnti mjög á menntó“
lifa við, sérstaklega hörundsdökkt
fólk. Í Bandaríkjunum er það
heldur ekki sjálfsagt mál að vera í
verkalýðsfélagi líkt og hér.
„Baltimore er svo sannarlega
ekki leiðinleg borg, þvert á móti
er hún mjög lífleg. Flestir þekkja
Baltimore úr þáttunum The Wire
og þeir gefa mjög raunsanna mynd
af borginni. Í sumum hverfum býr
aðallega hvítt fólk en svart í öðrum
og mikill gæðamunur á innviðum.
Ofbeldi lögreglunnar er einnig
mikið vandamál í borginni,“ segir
Andie.
Í borg þar sem glæpatíðni er
há, byssueign almenn og lögreglu
menn óhræddir við að beita valdi
sínu koma iðulega upp árekstrar
og Andie fór ekki varhluta af því. Í
þrígang hefur fólk beitt skotvopn
um gegn háni. Hán segir:
„Ég var aðeins tíu ára þegar það
gerðist í fyrsta skiptið og meðtók
ekki alvarleika málsins. Ég og vin
ir mínir vorum að leika okkur með
leikfangabyssur og einhver hringdi
í lögregluna og sagði þeim að við
værum vopnaðir alvöru b
 yssum.
Lögreglumaðurinn stoppaði mig
og ég tók upp byssuna, þá tók hann
upp sína og óð í mig. Þegar hann
sá að þetta var aðeins leikfang varð
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hann hræddur og skammaðist sín.
Síðan varð hann reiður út í mig
fyrir að vera með leikfangabyss
una, því hann hefði allt eins getað
skotið mig.“
Í annað skiptið, þegar Andie var
eldri, var skotið á bíl sem hán var
farþegi í. Eftir að hafa komið við í
verslun keyrðu hán og Jeremy, fé
lagi háns, frá versluninni á stórum,
bláum pallbíl. Jeremy svínaði þá
fyrir annan bíl og farþegi þar dró
upp byssu. Andie segir:
„Þetta gerðist svo hratt að ég
áttaði mig ekki á hvað var að ger
ast. Við klesstum á bíl og ég heyrði
byssuhljóðin: POP! POP! POP! en
ég hélt að það væri ekki verið að
skjóta á okkur. Jeremy sagði mér
að beygja mig og þegar ég hlýddi
ekki ýtti hann höfði mínu niður
og beygði sig sjálfur. Hann brun
aði áfram og keyrði yfir þrjú gatna
mót á rauðu ljósi. Síðan stöðv
aði hann bílinn úti í vegkanti og
ég spurði hvað í fjandanum hann
væri að gera. Þá sagði hann mér
að farþegi í hinum bílnum hefði
verið að skjóta á okkur og hæft
bílinn að aftan. Á þeirri stundu
fann ég fyrir miklum ótta, skalf
og sá að við hefðum getað dáið.
Jeremy sá þegar farþeginn setti

höndina út um farþegagluggann
og beindi byssu að bílnum okkar.
Hann keyrði því utan í bílinn sem
olli því að þeir keyrðu á annan
kyrrstæðan bíl. Við ákváðum hins
vegar að tilkynna ekki atvikið til
lögreglunnar.“

Fékk nóg á gamlárskvöld
Þriðja skiptið skeði einnig þegar
Andie var á leið úr verslun. Hópur
krakka stóð fyrir utan verslunina
og einn þeirra, sennilega um átta
ára gamall, kom upp að Andie, lyfti
upp skyrtunni og sýndi háni byss
una sem var innanklæða. Ólíkt
því sem við sjáum í bíómyndum
þá fara flest rán í Bandaríkjunum
fram á þennan hátt. Andie var hins
vegar aðeins með rúmlega einn
dollara í reiðufé á sér og krakkinn
varð fyrir sárum vonbrigðum.
Hvenær ákvaðst þú að flytja
burt?
„Ég man mjög greinilega e ftir
þeim tímapunkti þegar ég sá að
ég yrði að flytja úr borginni,“ seg
ir Andie. „Það var á gamlárskvöld
árið 1997. Í Maryland má aðeins
slökkviliðið skjóta upp flugeldum
en byssur eru leyfðar. Þess vegna
fer fólk út á götur og skýtur upp í
loftið. Ég sat í íbúðinni minni og

hlustaði á skothríðina úr skamm
byssunum og hríðskotarifflunum
alls staðar í kring og hugsaði með
mér: Þetta er brjálæði.“
Andie vissi hins vegar ekki
hvert hán ætti að fara. Hán hafði
lesið mikið um ásatrú og Ís
lendingasögurnar og ákvað því að
fara í ferðalag um Ísland. Hán fór
á puttanum um landið og kynnt
ist þá fjölskyldu frá Hafnarfirði en
þá stóð ekki til að flytja til lands
ins. Eftir að hán kom aftur heim til
Baltimore skrifaðist hán á við fjöl
skylduna og eftir að hafa endur
skoðað líf sitt ákvað hán loks að
flytja búferlum hingað árið 1999.

Fékk áhuga á málefnum
innflytjenda
Draumur Andie var að verða rit
höfundur og í Bandaríkjunum
skrifaði hán fjölmargar smásögur
í súrrealískum stíl og var u
 ndir
áhrifum höfunda á borð við
William H. Burroughs og Sylviu
Plath. Andie sendi smásögurnar
á alla þá útgefendur sem hán gat
fundið en samkeppnin var ákaf
lega hörð. Til að sjá fyrir sér starf
aði hán meðal annars á veitinga
stöðum og krám. Blaðamennska
sérstaklega
heillaði
einnig,
þau blöð sem hán las sem tóku
ákveðna afstöðu í málum án þess
þó að slá af gæðum rannsókna.
„Hér á Íslandi er innflytjendum
skipt upp í þrjá flokka, Norður
landabúa, Evrópubúa og alla aðra.
Þeir sem tilheyra síðastnefnda
hópnum fá yfirleitt aðeins störf
sem aðrir vilja ekki vinna eða geta
ekki, til dæmis láglaunastörf á leik
skólum, dvalarheimilum aldraðra
eða á veitingastöðum. Fyrstu árin
vann ég á Fjörukránni í Hafnar
firði og á dvalarheimili fyrir fatlað
fólk. Árið 2003 fór ég að skrifa fyr
ir Reykjavík Grapevine sem var þá
nýbyrjað að koma út.“
En Andie hefur ekki aðeins beitt
sér á ritvellinum heldur hóf hán
bein afskipti af íslenskum stjórn
málum. Kveikjan að því varð eitt
kvöld á Fjörukránni þegar Andie
hitti tvo landa sína, annan hvít
an og hinn svartan. Þeir spurðu
Andie hvernig það væri að búa hér
á landi og hán fór að telja upp alla
ókostina. Hvernig það væri litið
niður á hán, og að hán fengi öll erf
iðustu og leiðinlegustu verkefnin
og allar skammirnar líka. Þá kom
bros á svarta ferðamanninn sem
sagði: „Það er ágætt að sjá hvítan
mann ganga í gegnum þetta til til
breytingar“ og þetta opnaði augu
Andie fyrir innflytjendamálum.
„Ég er hvítur og á þessum tíma
leit ég á mig sem karlmann. Fyrst
ég fékk svona framkomu hvern
ig ætli sé þá komið fram við kon
ur, svart fólk, múslima og fleiri
minnihlutahópa? Þá hóf ég þessa
vegferð mína í að rannsaka mál
efni innflytjenda og reyna að bæta
stöðu þeirra.“
Flokkur nýrra Íslendinga
viðbragð við smölun
Andie vakti fyrst athygli á sviði
fjölmiðlanna þegar hán stofnaði
nýjan stjórnmálaflokk sem hafði
málefni innflytjenda að leiðar
ljósi, Flokk nýrra Íslendinga, árið
2006. Sá flokkur var í raun stofnað
ur sem viðbragð við smölun Fram
sóknarflokksins fyrir borgarstjórn
arkosningarnar.
„Vinur minn sagði mér frá því
að honum hefði verið borgað fyrir
að fá fólk á kjörstað og spurði mig
hvort ég vildi koma. Hann var með
lista með nöfnum innflytjenda
og kennitölur þeirra með sér. Ég
sagði já og fór með honum en við
fórum ekki beint á kjörstað held
ur fyrst á kosningamiðstöð Fram
sóknarflokksins þar sem við þurft
um að sitja undir ræðu um hversu

frábær flokkurinn væri. Síðan var
farið á kjörstað og mér fannst þetta
mjög skrýtið. Áróður er bannaður
á kjörstað og mér fannst vera far
ið í kringum reglurnar. En engir
aðrir flokkar, hvorki til hægri né
vinstri, gagnrýndu Framsóknar
flokkinn fyrir þetta eða gerðu neitt
í þessu. Það var öllum sama,“ segir
Andie og virðist enn hissa öllum
þessum árum seinna. „Ég kom í
viðtal á Stöð 2 og sagði frá þessu
og fékk hörð viðbrögð frá Fram
sóknarmönnum sem neituðu því
að þeir væru að smala innflytjend
um á kjörstað.“
Flokkur nýrra Íslendinga fékk
strax góðar viðtökur eftir að Andie
tilkynnti stofnun hans á bloggsíðu
sinni. En flokkurinn varð í raun
inni aldrei formlega til því áður en
Andie náði að sækja um kennitölu
fyrir flokkinn og halda fyrsta aðal
fundinn bauðst háni að ganga til
 óley
samstarfs við Vinstri græn. S
Tómasdóttir
varaborgarfulltrúi
kom að máli við Andie og bauð
háni að taka þátt í að móta inn
flytjendastefnu flokksins og þáði
hán það.

Vildi ekki heiðra Bobby Fischer
Andie tók þriðja sætið á framboðs
lista Vinstri grænna í Reykjavíkur
kjördæmi norður fyrir alþing
iskosningarnar árið 2007 og varð
varaþingmaður. Í nóvember það
ár kom hán inn á þing og mark
aði það tímamót því aldrei áður
hafði innflytjandi setið á Alþingi
Íslendinga.
Hvernig var þér tekið á Alþingi?
„Það var mjög sérstakt að koma
þarna inn,“ segir Andie og glott
ir. „Ég hafði séð marga af þess
um þingmönnum tala af heiftúð
um málefni innflytjenda. En tónn
margra breyttist eftir að einn slík
ur var kominn inn í þingsalinn og
þeir fóru að velja orð sín betur.
Ég man sérstaklega eftir einu til
viki þar sem Pétur Blöndal, þing
maður Sjálfstæðisflokksins, var
að ræða áhrif innflytjenda á skatt
kerfið okkar. Hann var að tala við
alla í herberginu en horfði í sífellu
á mig og var að athuga hvernig ég
myndi bregðast við.“
Lentir þú einhvern tímann í illdeilum?
„Já, mestu deilurnar spruttu
upp vegna máls sem kom upp
undir lok þingsins árið 2008. Ver
ið var að samþykkja frumvörp í
hrönnum fram á kvöld til þess að
ljúka málum fyrir sumarfrí og þá
sá ég að Guðni Ágústsson, þing
maður
Framsóknarflokksins,
hafði lagt fram tillögu um að koma
á fót skáksetri í minningu Bobbys
Fischer. Allir kusu með þessu
nema ég og fólk varð forviða. Ég
þurfti því að stíga í pontu og segja
mína meiningu, það er að Bobby
Fischer hefði verið mikill gyðinga
hatari. Andstyggilegur maður sem
fagnaði
hryðjuverkaárásunum
þann 11. september árið 2001. Ég
gat ekki samþykkt að þessi maður
yrði heiðraður og stakk upp á að
því að setrið yrði nefnt eftir stór
meistaranum Friðriki Ólafssyni.
Sjálfstæðismaðurinn
Sigurður
Kári Kristjánsson steig þá í pontu
og svaraði mér með mikilli hrút
skýringu, að málið snerist ekki
um pólitík, þetta snerist um skák,“
segir Andie og hlær. „Ég ákvað eftir
þetta að sitja hjá í staðinn fyrir að
kjósa á móti en margir voru samt
illir út í mig.“
Á þessum tíma var Frjálslyndi
flokkurinn á þingi og þeirra full
trúar höfðu reynt að marka sér
sérstöðu með að tala með mjög
ákveðnum hætti gegn innflytjend
um. Andie segist ekki hafa haft geð
í sér til að ræða við eða vera nærri
Jóni Magnússyni, Grétari Mar
Jónssyni eða öðrum fulltrúum
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Ég þurfti að safna
kjarki til að gera
þetta og bjóst við því
allra versta. Ég klæddi
mig í pilsið, sokkabuxur og kvenlegan topp og
arkaði niður í bæ … og
öllum var skítsama.

þess flokks, hvorki í starfi né utan
starfs.
„Matsalurinn á Alþingi minnti
mjög á menntó, eins og klipptur
út úr unglingakvikmyndinni Mean
Girls. Samflokksmenn sátu saman
við borð og ef maður fór yfir á borð
annars flokks þá fékk maður ís
kalt augnaráð. Sumir sátu reyndar
alltaf einir, til dæmis Björn Bjarna
son, þáverandi dómsmálaráð
herra, sem sat alltaf einn við borð
í enda salarins og sneri baki í alla.“
Andie segist ekki alltaf hafa
eigin
verið sammála sínum 
flokksmönnum í málum sem
komu upp. H
 eilbrigðisráðherrann
Guðlaugur Þór Þórðarson bar
fram frumvarp sem meðal annars
fól í sér leyfi almennra verslana
til að selja nikótíntyggjó og Andie
fannst það góð hugmynd að auka
aðgengi að því, í ljósi þess að síga
rettur og annað tóbak væri selt í
verslunum. En flestir samflokks
menn háns lögðust gegn þessu,
annaðhvort vegna þess að til
lagan kom frá Sjálfstæðismönnum
eða vegna lýðheilsusjónarmiða.
Að fólk ætti ekki að skipta um
fíkn heldur hætta alfarið að neyta
nikótíns.

Undrandi yfir vegferð Vinstri
grænna
Kjörtímabilið sem Andie sat var
stutt því að eftir bankahrunið árið
2008 var boðað til kosninga. Andie
tók þátt í prófkjöri Vinstri grænna

en fékk slæma útkomu, aðeins
sjöunda sæti í Reykjavíkurkjör
dæmi suður, sem var langt frá því
að duga inn á þing. Hán segir það
þó hafa verið allt í lagi, því að hug
urinn hefði verið kominn annað.
„Ég var ekki virk í prófkjörsbar
áttunni heldur einbeitti mér að
því að vinna og hafa í mig og á því
að tíminn eftir hrunið var erfiður.
Pólitíska virknin þurfti að víkja fyrir
heimilisbókhaldinu. Ég var nánast
ósýnileg í starfi flokksins í heilt ár

fyrir kosningarnar árið 2009.“
Ertu enn þá í flokknum?
„Já, á pappírunum að minnsta
kosti. Tími minn á þingi var mjög
lærdómsríkur en stjórnmálaskoð
anir mínar hafa breyst mikið síðan
þá og ég er orðin róttækari. Ég trúi
ekki lengur á fulltrúalýðræðið og
lít á mig sem kommúnista. En að
skrá mig úr Vinstri grænum finnst
mér vera of mikil yfirlýsing og ég
á mjög marga vini sem eru starf
andi innan flokksins og líkar við þá
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flesta,“ segir Andie og hlær.
Hvað finnst þér um þá ríkisstjórn sem nú situr?
„Hún er klúður,“ segir Andie og
dæsir. „Ég er ekki í innsta kjarn
anum en mér sýnist á öllu að full
trúum Vinstri grænna hafi þótt
það mikilvægara að komast til
grunngildum
valda en að fylgja 
flokksins. Við sjáum það líka í
skoðanakönnunum að flokk
urinn er að gjalda fyrir stjórn
arsamstarfið. Margir úr flokkn
um hamra á því að þeir muni ná
fram sumum stefnumálum sín
um og ég efast ekki um þeirra trú.
En við sjáum stefnuna verða und
ir, til dæmis í kjaramálum þar sem
almennt launafólk getur aðeins
fengið fjögurra prósenta launa
hækkun á meðan embættismenn
og forstjórar eru að skammta sér
ríflegar hækkanir. Þetta send
ir skilaboð. Það er einnig hægt
að tína fleira til eins og hvalveiði.
Vinstri græn hafa þá stefnu að
vera á móti hvalveiðum en þegja
þunnu hljóði þegar Kristján Lofts
son veiðir steypireyðar og kálf
fullar hvalkýr. Miklir skattafslættir
til ríkra og stuðningur við hernað
Atlantshafsbandalagsins í Sýrlandi
eru önnur mál sem mætti nefna.
Ég hef þekkt Katrínu Jakobsdóttur
forsætisráðherra lengi og veit að
hún er viljasterk kona með mikla
sannfæringu. En þegar ég sé þetta
gerast þá verð ég bæði undrandi
og leið. Er þetta þess virði til þess
eins að vera forsætisráðherra?“

Vill byltingu á stjórnkerfinu og
verkalýðsfélögunum
Þrátt fyrir alla þessa erfiðleika
sem Andie telur upp þá telur hán
að stjórnin muni lifa þetta kjör
tímabil. Andie myndi þó vilja sjá
hreina vinstristjórn taka við og sér
jafnvel hinn nýja Sósíalistaflokk
leika þar stórt hlutverk.
„Sósíalistarnir tala beint til inn
flytjenda og tala fyrir málum sem
skipta almenning miklu máli, svo

sem að gera húsnæði að mann
réttindum og hækka laun þeirra
allra verst settu. En stóru vanda
málin verða ekki leyst með einni
og einni aðgerð. Hér þarf um
byltingu á stjórnkerfinu og nýja
stjórnarskrá.“
Andie er ánægð með að sjá
þann mikla áhuga og athygli
sem hefur verið á verkalýðs
mál undanfarin misseri og þær
hallarbyltingar sem orðið hafa í
stjórnum félaganna. En hán tel
ur hins vegar að vandi verkalýðs
hreyfingarinnar risti djúpt og ekki
nægilegt að skipta um stjórnir.
„Félögunum ætti ekki að vera
skipt eftir menntun eða störfum
heldur ættu heilu vinnustaðirnir
að vera undir sama hatti. T
 ökum
spítalana sem dæmi, þar höfum
við lækna, hjúkrunarfræðinga,
geislafræðinga, skúringafólk og
matreiðslufólk sem starfar allt í
heilbrigðisgeiranum en er samt
í hinum og þessum verkalýðsfé
lögum. Hagsmunir þeirra rekast
því á og samstaðan er engin. Þetta
er leið auðvaldsins til þess að fá
launafólk upp á móti hvert öðru.“

Útlendingastofnun lömuð
Útlendingamál og málefni hælis
leitenda hafa verið mikið í um
ræðunni hér á landi þó að deilurn
ar um málaflokkinn hafi ekki farið
jafn hátt og í nágrannalöndum
okkar vestra og eystra. Upp hafa
komið mál þar sem fólk hefur ver
ið sent úr landi, jafnvel með börn
og um miðjar nætur með lögreglu
valdi, sem hefur valdið töluverðri
úlfúð. Andie hefur skrifað um
þessi mál og hefur á þeim sterkar
skoðanir.
„Útlendingastofnun er 
lömuð
stofnun og ég tel að það þurfi ein
faldlega að loka henni. Þarna er
mannekla, fjárskortur og starfs
fólkið hefur ekki orku eða vilja til
að sinna þessum málum eins og
það ætti að vera að gera. Þarna inni
eru gerð ótal 
hroðvirknisleg
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Ég hafði séð
marga af þessum
þingmönnum tala af
heiftúð um málefni innflytjenda. En tónn margra
breyttist eftir að einn
slíkur var kominn inn í
þingsalinn.

Nett
fjölnotatæki
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mistök sem auðveldlega væri hægt
að komast hjá. Sumar ákvarðan
irnar eru ómannúðlegar og ólög
legar samkvæmt bæði íslenskum
og alþjóðlegum lögum. Ef þessi
mistök væru gerð í heilbrigðis
ráðuneytinu, svo að dæmi sé tek
ið, þá væru þingmenn organdi og
ráðherrann þyrfti að segja af sér.
En þar sem þetta snýr að erlend
um borgurum þá skiptir það ekki
máli.“
Andie undrast hversu lítil virkni
er innan stofnunarinnar.
„Bakgrunnsskoðanir eru fram
kvæmdar af lögreglunni, heilsufars
skoðanir á heilsugæslu, atvinnuleyfi
gefin út af vinnumálastofnun. Það
eina sem Útlendingastofnun virð
ist gera er að gefa fólki leyfi til að
vera hér eða senda það úr landi. Til
hvers er þessi stofnun?“ segir Andie.
Einnig að starfsmenn stofnunarinn
ar skýli sér bak við þá staðreynd að
því fólki, frá til dæmis Írak eða Sýr
landi, sem ekki fljúgi hingað beint
heldur komi við í öðrum Evrópu
löndum og sé skráð þar, sé hægt að
vísa beina leið aftur til baka á grund
velli Dyflinnarreglunnar. „Það verð
ur að líta á hvert mál fyrir sig, lesa
skýrslur og taka niður vitnisburði,
en það kostar tíma, orku og peninga
og enginn vilji er til þess.“

Óþægileg uppákoma vegna
rasisma
Erlendis höfum við séð hægri

popúlistaflokka rísa hratt en ekki
hér á Íslandi. Hvað heldur þú að
valdi því?
„Ég held að það sé vegna þess
að Íslendingar eru almennt á móti
öfgum. Á Norðurlöndum hefur
lengi ríkt það sem kallast félagsleg
sátt og það hefur þótt óþægilegt
þegar einhver ruggar bátum, til
dæmis ef einhver kvartar á vinnu
stað. Hinn frægi Indriði, persóna
Jóns Gnarr sem kvartar yfir öllu, er
dæmigerð fyrir persónu sem þrífst
illa í félagslegri sátt. Öllum finnst
nærvera hans óþægileg og kvíða
valdandi. Hin félagslega sátt er
enn þá mjög sterk á Íslandi en við
erum að sjá breytingar á hinum
Norðurlöndunum og þess vegna
hefur skapast jarðvegur fyrir hægri
popúlistaflokka þar og nýnasistar
eru að verða meira áberandi.“
Heldur þú að þetta muni gerast
hérna líka?
„Ég vona svo sannarlega ekki.
Sá rasismi sem birtist hérna er
yfirleitt annaðhvort innbyggð
ur í stofnanir eða ómeðvitaður.
Ómeðvitaður rasismi birtist okk
ur í sífellu og get ég nefnt Tong
Monitor, persónu sem grínistinn
Pétur Jóhann Sigfússon skapaði.
Hann birtist í auglýsingu með
augun límd, gulmálaður í fram
an og með ýktan asískan hreim.
Einnig hljómsveitin The Hefners
frá Húsavík, meðlimir hennar
komu fram svartmálaðir með afró
hárkollur. Við sjáum alltaf sömu
afsökunina, það hafi ekki verið
ætlunin að móðga neinn, þetta sé
í rauninni ekki rasismi og enginn
er tilbúinn að axla ábyrgð á neinu.
Málið er að hvítt fólk fær ekki að
ákveða hvað sé ekki rasismi.“
Hér á landi hefur öfgaflokk
um á borð við Íslensku þjóðfylk
inguna og Frelsisflokkinn ekki
orðið neitt ágengt í kosningum og
þeir fáu nýnasistar sem þorað hafa
að tjá sig hafa verið úthrópaðir og
hent að þeim grín. Engu að síður
fá raddir þeirra sem tala gegn til
dæmis múslimum óvenju mikið
rými í fjölmiðlum að mati Andie.
„Ég get nefnt sem dæmi Mar
gréti Friðriksdóttur. Af hverju
skiptir álit hennar fjölmiðla svo
miklu máli? Hún er ekki guð
fræðingur, hún hefur ekki stöðu
eða menntun í þessum fræðum.
Hún stjórnar Facebook-hópi, það
er allt og sumt. En fjölmiðlar éta
gagnrýnislaust allt upp sem hún
segir um múslima, lögregluna,
landamæragæslu og hvað eina,
af því að ummæli hennar stuða,
vekja umtal og skemmtun 
fyrir
lesendur. Sama mætti segja um
aðra sem setja fram rangar stað
hæfingar um múslima, Araba og
aðra útlendinga og heyrast iðulega
á Útvarpi Sögu.“
Andie segir að það megi ekki
vanmeta þetta vandamál og að
þær skoðanir sem birtast á Út
varpi Sögu og víðar geti haft áhrif
á skoðanir fólks. Í eitt skipti veitt
ist ókunnug manneskja að háni
úti á götu þar sem hán var á rölti
með eiginkonu sinni og þriggja ára
dóttur.
„Hann kom og öskraði á mig
að skattarnir hans væru að fara
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LÍTIL Í UPPHAFI:

Hin frábæru Bergstein-stígvél
og haustmarkaður um helgina
B

úðin var í mörg ár á
Skólavörðustíg en er í
dag eingöngu á netinu,“
segir Eygló Árnadóttir eigandi
barnavöruverslunarinnar Lítil í
upphafi, sem sérhæfir sig í hágæða vörum fyrir litla fólkið.
Vefverslun er afar þægilegur kostur fyrir nútímafólk sem
getur þá valið vörur í rólegheitum heima hjá sér og fengið þær
sendar heim, á vinnustaðinn
eða sótt sjálft á þeim tíma
sólarhringsins sem best hentar.
Auk þess er verðið yfirleitt
lægra þar sem minni yfirbygging og lægri rekstrarkostnaður fylgir vefnum en hefðbundnum verslunum. „Okkar
markmið er að bjóða vandaða
og fallega vöru á eins lágu verði
og við getum, og bjóðum upp á
evrópsk merki á borð við Sebra,
Done by deer og Djeco,“ segir
Eygló.

Frí heimsending um allt land

„Okkur þykir mikilvægt að bjóða
líka fría póstsendingu út á land
og í raun óréttlæti að fólk á
landsbyggðinni þurfi að greiða
hærra verð vegna búsetu
sinnar,“ segir Eygló en engin
sendingarkostnaður leggst ofan
á vöruverðið ef pantað er fyrir
3.000 kr. eða meira. Sá munur
er þó að á höfuðborgarsvæðinu eru vörurnar keyrðar heim
að dyrum en úti á landi eru þær
sendar á næstu póstafgreiðslu.

Bergstein-stígvélin – gæðastígvél í leikskólann og skólann

Nú gengur haustið í garð og
mest selda varan um þessar
mundir eru hin vönduðu Bergstein-stígvél sem eru kærkomin
á fætur yngstu borgaranna.
Þau eru handunnin úr náttúrulegu gúmmíi og eru því

sérlega mjúk og lipur. Börnin
verða síður sveitt á fótunum en
í plaststígvélum. Þessi stílhreinu
og endingargóðu stígvél eru fáanleg í öllum regnbogans litum
svo allir krakkar ættu að finna
sinn uppáhalds. Stígvélin fást í
stærðum 20-35, og kosta frá
5.900 kr. sem er frábært verð
fyrir þessa hágæða vöru.

Haustmarkaður netverslana

Ávallt er hægt að hafa samband við Lítil í upphafi í síma
868-2572, í netfangið litiliupphafi@litiliupphafi.is eða í gegnum Facebook-síðu verslunarinnar og fá að kíkja á lagerinn
í Hlíðunum, skoða vörur og til
dæmis máta Bergstein-stígvél.
Eins er sjálfsagt að banka upp
á með fleiri en eina stærð (eða
liti) hjá óvissum kaupendum
á höfuðborgarsvæðinu svo
barnið geti mátað og valið.
Um helgina verður haustmarkaður rúmlega 60 fjölbreyttra netverslana haldinn í

Víkingsheimilinu í Fossvogi og
verður opið bæði laugardag
og sunnudag frá kl. 11 til 16. Lítil
í upphafi verður þar með bás
og upplagt að koma við til að

skoða og máta stígvélin, en þau
verða á sértilboði á markaðnum ásamt fleiri vörum.
Sjá nánar netverslunina á
litiliupphafi.is.
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Matsalurinn á Alþingi minnti
mjög á menntó, eins og klipptur út úr unglingakvikmyndinni Mean
Girls.

í að halda mér uppi. En ég sagði
honum að ég hefði alltaf unnið og
borgað mína skatta og skyldur. Þá
varð hann reiðari og sat við sinn
keip – að ég hlyti að vera á bótum fyrst ég væri útlendingur. Það
kom næstum til handalögmála út
af þessu.“
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Næsti kafli
hefst hér

LAXATUNGA 40, 270 MOSFELLSBÆ
Tegund
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Er fyrirtækið þitt
tilbúið fyrir nýju
persónuverndarlögin?
Hafðu samband við okkur í
gegnum DattacaLabs.com

Manaði sig í pils og öllum var
sama
Í sumar vakti Andie athygli
þegar hán tilkynnti að kynleiðréttingarferli háns væri að hefjast
og hán vonaðist að hormónagjöf
gæti hafist bráðum en hán verður þá fyrsta transmanneskjan til
að hafa setið á Alþingi. Einnig
skilgreinir hán sig sem kynsegin
manneskju, eða non-binary.
Andie segist hafa fundið fyrir
kvenleika sínum frá barnæsku en
á áttunda og níunda áratugnum
var þetta ekki rætt. Andie hefur
ávallt litið bæði á sig sem karl og
konu. Hán segir:
„Að þykjast að vera k arlmaður
hefur valdið mér mikilli eymd
í gegnum tíðina og ég þurfti að
neita mér um að þessi helmingur
af mér væri til. Vegna þessa fannst
mér karllega hliðin af mér sífellt
óþægilegri og var farin að hata
hana vegna vanlíðunar minnar.“
Ræddir þú við einhvern um
þetta?
„Já, ég ræddi við fólk og viðbrögðin voru yfirleitt á sama veg,
að ég væri ekki dæmigerður karlmaður, eða kvenlegur karlmaður.
Þetta hjálpaði hins vegar ekki
og ég varð sífellt þreyttari á því
að vera vansæll og óheiðarlegur
gagnvart mínum nánustu.“
Hvernig brást fólk við þegar þú
tilkynntir að kynleiðréttingarferlið væri hafið?
„Mjög vel. Ég hef fengið fullt af
hamingjuóskum í skilaboðum frá
fólki og fjölskyldan hefur einnig
stutt mig. Pabbi minn, sem er að
nálgast sjötugt, er nú að lesa sér
til um kynsegin málefni, og mér
finnst það frábært. Á Hinsegin
dögum fór ég í fyrsta skiptið út á
meðal fólks í pilsi til að sýna mína
kvenlegu hlið opinberlega. Það var
reyndar nokkuð fyndin reynsla,“
segir Andie og hlær. „Ég þurfti að
safna kjarki til að gera þetta og
bjóst við því allra versta. Ég klæddi
mig í pilsið, sokkabuxur og kvenlegan topp og arkaði niður í bæ …

og öllum var skítsama.“
Andie segist þó ekki hafa v erið
alveg laus við áreiti vegna þessa
því að eftir að hán skrifaði um
leiðréttingarferlið á vef Reykjavík
Grapevine og Stundin gerði frétt
upp úr því, skrifaði Jón Valur Jensson, frambjóðandi Íslensku þjóðfylkingarinnar, athugasemd við
fréttina þar sem hann minntist á
dóttur Andie og notaði gamla nafn
háns, Paul. Andie segir slík ummæli vissulega truflandi en komandi úr þessari átt séu þau í raun
fyrirsjáanleg.
„Ég er í raun ekki að segja
neitt nýtt varðandi málefni transfólks. Ég er að segja það sama og
til dæmis Alda Villiljós og Ugla
Stefanía hafa verið að segja,“ segir Andie.
Hvað varðar leiðréttingarferlið
sjálft þá telur Andie Íslendinga
vera að fara rangt að. Ólíkt því sem
gerist til dæmis í San Francisco þá
þurfa umsækjendur að fara í gegnum svokallað undirbúningsferli
hjá teymi sem geðlæknirinn Óttar
Guðmundsson stýrir.
„Bæði transkonur og transmenn lýsa sömu reynslu af þessu.
Að þurfa að segja þessum manni
hvaða nærfatnað þau nota, hvaða
kynlífsstellingar þeim líkar við
og fleira í þeim dúr. Í sex til átján
mánuði þarf fólk að lifa eins og
það kyn sem það valdi sér. Það er
eitthvað verulega að þessari hugsun því hlutir eins og hárgreiðsla,
farði, fatnaður og fleira hefur ekkert með kyn að gera.“
Hán nefnir einnig að kynleiðréttingarferli sé sérstaklega flókið
fyrir innflytjendur sem þurfi að fá
nýtt kyn sitt skráð í heimalandinu
áður en það er hægt að breyta því
hér. Þessar hindranir gagnist engum. Sjálfur er Andie hins vegar
mjög ánægð með að vera byrjuð á
ferlinu.
Ertu frjáls núna?
„Mun frjálsari og mun
ánægðari. En ég held enn þá
niðri í mér andanum og bíð eftir
bakslaginu. Viðbrögðin hafa verið svo jákvæð að mér finnst þetta
of gott til að vera satt. Það hlýtur
einhver að reyna að gera líf mitt að
pínu út af þessu.“ n

Við hjálpum þínu
fyrirtæki að aðlagast
nýjum reglum og
mótum ný tækifæri

Sjávarklasinn
Grandagarður 16
101 Reykjavík
contact@dattacalabs.com
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DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins á stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Öll viðtöl blaðsins eru
hljóðrituð. Notkun á efni blaðsins er óheimil án samþykkis.

Opinberir starfsmenn á flótta undan blaðamönnum
Leiðari
Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is

F
Guðni alls staðar

Það er mál manna að Guðni Th.
Jóhannesson, forseti Íslands, taki
þátt í svo mörgum viðburðum,
stórum og smáum, hér á landi
að hann sé nú kallaður manna
á meðal Guðni alls staðar. For
setinn er sagður mæta alls
staðar þar sem tekin verði
mynd af honum og ekki saki
að einhvers konar höfuðfat eða
búningur sé í boði. Stundum
sé forsetinn í svo mikilli tíma
þröng að hann geti vart stopp
að.
Þannig var tekið eftir því að
forsetinn gekk út úr afmæli
Norræna hússins rétt í þann
mund sem forsætisráðherra
var að hefja ræðu sína. Gestum
þótti þessi tímasetning brott
farar forsetans úr afmælis
veislunni næsta sérkennileg.
Þó mun ekki anda köldu milli
þessara tveggja fulltrúa „krútt
kynslóðarinnar“ sem náð hafa
æðstu metorðum á Íslandi.

Logi skilur fimmaurana
eftir heima

Orðið á götunni er að sjón
varp Símans sé að láta fram
leiða dýra við
talsþætti við tíu
þekkta einstak
linga. Þættirnir
eru teknir upp
í Gamla bíói
og Skot sér um
framleiðslu. Þáttastjórnandi er
Logi Bergmann útvarpsmaður
á K-100 útvarpi Moggans.
Þeir sem til þekkja segja að
framleiðandinn geri miklar
kröfur um gæði þáttanna. Logi
Bergmann mun því í fyrsta sinn í
langa tíma hafa þurft að undir
búa sig, en ekki bara mæta og
tína af sér misgóða fimmaura
brandara.
Orðið á götunni er að þegar
sé búið að taka upp eina fjóra
þætti þar sem viðmælendur
eru Baltasar Kormákur, Elísabet
Rónaldsdóttir, Katrín Jakobsdóttir
og Ólafur Ragnar Grímsson.

Aðalnúmer: 512 7000
Auglýsingar: 512 7050
Ritstjórn: 512 7010

yrir tveimur vikum fjall
aði DV um afar einkenni
legt mál sem meðal annars
snýr að starfsemi fyrirtækis
á Reykjavíkurflugvelli sem Sigurð
ur Ingi Þórðarson, betur þekktur
sem Siggi hakkari, veitir forstöðu.
Það furðulega mál verður ekki rak
ið frekar hér en við vinnslu þess
kviknuðu áleitnar spurningar um
öryggismál á flugvellinum sem er
vinsæll áfangastaður einkaflug
véla víða að úr heiminum.
Einn blaðamaður DV, Bjartmar
Oddur Þeyr Alexandersson, tók að
sér að skoða málið nánar og vinna
að frekari umfjöllun. Þegar hann
var búinn að lesa sér til um hvaða
reglur eiga að gilda hófst hann
handa við að óska eftir viðtölum
við þá aðila sem ættu að hafa svör
á reiðum höndum. Það hefur ekki
gengið eftir.
Til að mynda hefur Bjartmar
ítrekað óskað eftir viðtali við Björn
Óla Hauksson, forstjóra ISAVIA,
sem og Ingólf Gissurarson, flug
vallarstjóra
Reykjavíkurvallar.
Fyrst voru svör upplýsingafull
trúans, Guðjóns Helgasonar, á þá

leið að Björn Óli væri mjög upp
tekinn og gæti því ekki veitt viðtal
en Ingólfur væri í sumarleyfi er
lendis. Bjartmar hugðist bíða ró
legur og hefur síðan ítrekað beiðni

ORÐIÐ Á GÖTUNNI

Ó

hætt er að segja að átökin
í borgarpólitíkinni hafi
stolið senunni í sumar og
ber svo við að lítt er rætt
um landsmálin í pottum lands
manna, en þeim mun meira um
átökin í Ráðhúsinu þar sem Vigdís
Hauksdóttir hefur látið heldur bet
ur finna fyrir sér.
Guðmundur Andri Thorsson,
rithöfundur og þingmaður Sam
fylkingarinnar, sagði nýlega á fés
bók að enginn eigi að undrast hin
nýju vinnubrögð minnihlutans,
hér sé farið í vandlega í smiðju
Davíðs Oddssonar.
Guðmundur Andri skrifaði:
„Þegar fólk undrast „ástandið í
ráðhúsinu“ – næstum dagleg upp
hlaup minnihlutans, sem vill láta
kalla sig „stjórnarandstöðu“ – er
rétt að hafa í huga að pólitískur
fóstri Eyþórs Arnalds og V
 igdísar
Hauks er Davíð Oddsson. Í bók
sem Ásdís Halla gerði eitt sinn um
leiðtogafræði sagði Davíð hróð
ugur um veru sína í minnihluta

sína. Nýjustu svörin voru á þá leið
að öryggismál og flugvernd á flug
völlum væru flókin viðfangsefni og
því sæju Björn Óli og Ingólfur sér
ekki fært að veita viðtal.

Sama gildir um Þórólf
Árnason, forstjóra Sam
göngustofu. Hann var
erlendis þegar blaða
maður óskaði eftir
viðtali og því sagðist
Bjartmar geta beðið
rólegur þar til for
stjórinn væri kominn
aftur til vinnu. Þá barst
ófrávíkjanleg krafa þess
efnis að forstjórinn fengi send
ar spurningar blaðamanns í tölvu
pósti þar sem „um viðkvæm ör
yggismál væri að ræða“. Enginn
viðtalstími hefur enn verið bók
aður.
óskað
Bjartmar hefur einnig 
eftir viðtali við Sigurð Inga
Jóhannsson samgönguráðherra
vegna málsins. Ekki var hægt að
bóka viðtalstíma því mikið var
að gera hjá ráðherra. Það er víst í
skoðun og aðeins ef spurningar
eru sendar fyrirfram.
Það þarf ekki að hafa mörg orð
um hversu óþolandi og hrein
lega andlýðræðislegt þetta við
mót er. Það er einfaldlega skylda
opinberra starfsmanna og kjör
inna fulltrúa að leggja sig fram við
að svara spurningum fjölmiðla,
jafnvel þótt þær séu óþægilegar.
Leyndarhyggja á ekki að líðast. n

BEINT ÚR SMIÐJU DAVÍÐS

borgarstjórnar
–
og verður hans
pólitíska arf
leifð:
„Ég
gerði öll
mál
tor
tryggileg
og
fylgdi
þeirri reglu
veiðimanns
ins að maður
má ekki einungis
kasta flugu sem manni
finnst falleg því að maður veit
aldrei hvaða flugu laxinn tekur. Ég
tók því upp öll mál, jafnvel þó að
ég væri í hjarta mínu samþykkur
þeim, og hjólaði í þau því að ég leit
á stjórnarandstöðu sem stjórnar
andstöðu.“
Guðmundur Andri benti á að
þessi vinnubrögð hafi á sínum
tíma skilað Davíð og félögum hans
í Sjálfstæðisflokknum miklum ár
angri. Þeim hafi tekist að fella
vinstri meirihlutann og ráðið lög

um og lofum í borginni um langt
skeið þar á eftir.
„Óskandi væri að kjósendur láti
þá sögu ekki gerast aftur heldur

styðji það fólk sem reynir að starfa
í þágu borgarbúa,“ sagði þingmað
urinn.

Skipa þarf strax opinbera rannsóknarnefnd

F

lestir eru hættir að kippa
sér upp við vondar 
fréttir
af
framkvæmdum
við
Vaðlaheiðargöng, en þó má
segja að nýjustu
tíðindi
af
margra
milljarða
aukakostn
aði við hin
fyrirhuguðu
göng gangi fram
af skattgreið
endum sem
aldrei fyrr.

Hafist
var
handa
með
Vaðlaheiðargöng í einkafram
kvæmd þótt alltaf hafi verið ljóst
að ríkið sæti upp með reikninginn.
Mesta forystu um framkvæmdina
höfðu Kristján L. Möller, fyrrver
andi ráðherra Samfylkingarinnar,
og Steingrímur J. Sigfússon, þá
verandi formaður Vinstri grænna
og núverandi forseti Alþingis.
Að sjálfsögðu er tilviljun ein, að
göngin tilheyri kjördæmi beggja.
Að setja Vaðlaheiðargöng í
einkaframkvæmd var leið sem
þeir félagar völdu til þess að koma
framkvæmdinni fram fyrir röð
ina í vegamálum á kostnað miklu
brýnni umbóta í samgöngumál
um.

Lengi hefur verið ljóst að spár
um notkun ganganna væru byggð
ar á gríðarlegri bjartsýni, ef ekki
hreinni óskhyggju, en fljótt kom
í ljós að kostnaðaráætlanir voru
sama marki brenndar. Síðan hef
ur ekki staðið steinn yfir steini í
þeim efnum og löngu orðið ljóst
að framúrkeyrslan nemur mörg
um milljörðum króna.
Beiðni Vaðlaheiðarganga hf.
um frekara fjármagn var þung
lega tekið af Bjarna Benediktssyni
fjármálaráðherra í vikunni — eðli
lega. Þegar ríkið féllst fyrir tveim
ur árum á auknar fjárveitingar til
verkefnisins, var það gert í trausti
þess að þar með yrði hægt að klára
göngin, en það er öðru nær.

Hneykslið kringum Vaðla
heiðargöng er risastórt á íslenskan
mælikvarða og þarf að rannsaka
fyrir opnum tjöldum. Áður en ríkið
setur eina krónu til viðbótar í verk
efnið þarf að skipa opinbera rann
sóknarnefnd sem heldur opna
fundi og birtir niðurstöður sínar
opinberlega. Ekki eins og síðast
þegar spillingin kringum göngin
toppaði sig með því að Frið
rik Friðriksson, sem átti að vera
óháður úttektaraðili á vegum ráð
herra, varð óvænt stjórnarformað
ur fyrirtækisins sem hyggst eiga og
reka göngin á sama tíma og hann
vann að rekstrarúttekt sinni. Hvað
ætli þögn hans hafi kostað marga
silfurpeninga?

Setja þarf hlutafélagið um
Vaðlaheiðargöng í þrot og láta rík
ið fá eignarhald á þeim yfir áður
en lengra er haldið. Framkvæmd
in um göngin var aldrei nein
einkaframkvæmd
og það vissu bæði
Steingrímur J. Sig
fússon og Kristján
L. Möller. Við þessu
ráðslagi
var
aði Ögmund
ur Jónasson
kröftuglega
en fáir hlust
uðu — því
miður.

Vörur, vélbúnaður og
þjónusta fyrir
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir

Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is
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Sálkönnuðurinn
Dostojevskí

Bækur
Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is

Hinir smánuðu og svívirtu
Höfundur: Fjodor Dostojevski
Útgefandi: Forlagið
Þýðendur: Gissur Þorri Pétursson og
Ingibjörg Haraldsdóttir
555 bls. með eftirmála og orðskýringum.

N

ítjánda öldin var blómatími í
rússneskum bókmenntum.
Kúgun og óréttlæti vegna
stjórnarhátta
keisaranna
voru frjór jarðvegur fyrir söguefni og þó að höfundar á borð við
Dostojevski lentu í fangelsi fyrir
skrif sín voru keisararnir misjafnir og sumum fylgdu frjálsræðisstraumar. Með bolsévismanum á
20. öld varð kúgunin hins vegar
allsráðandi og ritskoðunin hertari.
Rússnesku meistaraverkin frá
gullöldinni eru um margt nútímaleg eða tímalaus. Það stafar ekki
síst af sálrænu innsæi höfundanna.
Það vantar bara tölvur og bíla í stað
hestvagna og fjaðurpenna í margar
smásögur Chekhovs, sem að öðru
leyti gætu hafa gerst í dag. Það er
líka margt nútímalegt eða tímalaust í sögum Dostojevskis, siðfræðileg álitamál og breyskleiki
mannskepnunnar í hinum ýmsu
myndum.
Hinir smánuðu og svívirtu er líklega ekki á meðal þekktustu verka
Dostojevskis í seinni tíð, sögur á

borð við Fávitann og Glæpur og
háværari
refsing hringja eflaust 
bjöllum í hugum flestra. Sagan
naut hins vegar mikilla vinsælda
á meðal almennings á sínum tíma
og birtist fyrst sem framhaldssaga í
dagblaði.
Hinir smánuðu og svívirtu skoðar eðli ástarinnar á margslunginn
hátt, stillir upp hreinni góðmennsku andspænis samviskulausri tækifærismennsku og dregur upp lifandi persónur sem ólga af
trylltum ástríðum, en sagan er gífurlega tilfinningaþrungin.
Sögumaður er rithöfundurinn Vanja, en Dostojevski sjálfur er talinn vera fyrirmynd hans.
Vanja berst í bökkum og lifir af því
að skrifa fyrir blöð og tímarit. Hann
dregst mjög inn í málefni samferðafólks síns og gerist milligöngumaður og sáttasemjari í erfiðum
ástarþríhyrningi. Á sama tíma tekur hann að sér munaðarlaust og
hrakið stúlkubarn, en Vanja er
upphaflega sjálfur munaðarlaus.
systir hans, Natasha, á
Uppeldis
í sambandi við Aloshja, ístöðulausan og saklausan son hins samviskulausa fursta, Valkovskis. Fursti
þessi er verst innrætta og jafnframt
skemmtilegasta persóna bókarinnar. Illmenni þetta hefur þann kost
að vera afskaplega hreinskilið og
siðferðisleg afstaða þess er óþægilega lík því sem siðferði margra
nútímamanna er í raun og birtist í
breytni þeirra þó að þeir tali á annan hátt. Furstinn vill að sonur sinn
kvænist annarri konu en Natöshu,

því hann vill komast í tæri við auðæfi þeirrar fjölskyldu. Til að fá þessum vilja sínum framgengt beitir hann ýmsum óþverrameðölum.
Það eykur á dramatíkina að faðir
Natöshu, og jafnframt fósturfaðir
Vanja, er óvinur furstans sem hefur
kúgað hann og smánað, og faðirinn
vill hvorki heyra dóttur sína né sjá
eftir að hún stofnaði til sambands
við son óvinar hans.
Sögur Dostojevskis eru einatt
afar dramatískar og stundum
reyfarakenndar. Hann hirti meira
um að gera sögur sínar spennandi
og átakasamar en fullkomlega trúverðugar. Þetta gerir verk hans að
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mjög skemmtilegri lesningu. En
þó að Hinir smánuðu og svívirtu sé
bæði skemmtileg og gefandi lesning þá er hún framan af erfið aflestrar. Fram yfir miðja bók er hún
ógnarlangdregin því þó að sagan
sé sviptingasöm og viðburðarík er atburðarásin um tíma afar
hæg. Sífelldar heimsóknir Vanja til
elskenda og deilenda með síendurteknum umræðuefnum reyna
nokkuð á þolrifin. Maður veltir því
fyrir sér hvort hæg atburðarásin
stafi af þeirri staðreynd að sagan
birtist upphaflega sem framhaldssaga í blaði, hvort hún sé barn síns
tíma hvað þetta varðar eða hvort

það sé bara hugur þessa lesanda,
skemmdur af samfélagsmiðlaáreiti, sem veldur þessari upplifun.
Útgáfa þessi er Forlaginu til mikils sóma. Góðskáldið og stórþýðandinn Ingibjörg Haraldsdóttir hóf
þýðingu verksins en henni entist
ekki aldur til að ljúka því. Ingibjörg
hefur áður fært okkur mörg verk
Dostojevskis í íslenskum búningi.
Gunnar Þorri Pétursson tók við
verkinu og lauk við þýðinguna.
Hann skrifar auk þess orðskýringar og stórfróðlegan eftirmála
um verkið sem eykur enn á lestraránægjuna. n

Ljóslifandi persónur úr þorpi
Bækur
Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is

Þorpið sem svaf
Höfundur:Reynir Traustason
Útgefandi: Austurstræti
Teikningar: Reynir Torfason
189 bls.

N

okkrir
sagnameistarar
hafa
skrifað
smásagnasöfn þar sem allar
sögurnar gerast á sama
staðnum og verkið fær á sig
heildarblæ þó að hver saga sé
jafnframt sjálfstæð. Nýlegt íslenskt dæmi er Valeyrarvalsinn, rómað verk eftir Guðmund
Andra Thorsson. Frægasta verk
bókmenntasögunnar af þessu
tagi er hins vegar líklega Winesburg Ohio eftir Bandaríkjamanninn Sherwood Anderson.
Hann er því ekkert slor sá bókmenntalegi félagsskapur sem
Reynir Traustason hefur valið
sér með sínu fyrsta skáldverki.
Hann kemst hins vegar vel frá
þessu djarfa framtaki sínu.
Sögurnar í Þorpið sem svaf gerast allar í einu og sama þorpinu.

Sögurnar hafa orðið til á löngum tíma, þær snúast um efni
og gerast á vettvangi sem höfundur gjörþekkir. Kvótakerfið og
sterkar skoðanir höfundar á afleiðingum þess myndar í vissum
skilningi umgjörð bókarinnar.
Tiltekin pólitísk skoðun hljómar
ekki sem góður vegvísir að ritun
skáldverks enda er smásaga
eða skáldsaga ekki það sama og
ádeilugrein. En þetta spillir bókinni ekki hið minnsta. Sögurnar einkennast af skemmtilegu
bralli ljóslifandi persóna en ekki
pólitískum áróðri þó að ljóst sé
hvar hjarta höfundarins slær í
því ágreiningsefni sem stendur

nálægt sögusviðinu.
Engin saga í bókinni nær því
að vera mjög margræð, sem títt
er um framúrskarandi smásögur, eða lifa með mjög eftirminnilegum hætti í hugskoti lesandans. En það er líka engin saga í
bókinni slök, þær eru allar læsilegar og skemmtilegar, fullar
af húmor og mannlegri hlýju.
Vandað hefur verið til verksins
og legið yfir textanum. Teikningar eftir Reyni Torfason prýða
síðan bókina mjög og gefa henni
gamaldags blæ sem einhvern
veginn er viðeigandi. n
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MI ICELAND:

Þreföld gæði miðað við
sambærileg tæki í sama
verðflokki

M

i Iceland er viðurkenndur endursöluog dreifingaraðili
á Íslandi fyrir kínverska
snjalltækjaframleiðandann
Xiaomi, betur þekktan sem
Mi, sem hefur skapað sér
sterkan sess í tækniheiminum
á stuttum tíma með áreiðanlegum tækjum á góðu
verði. Fyrsti síminn frá Mi
kom á markaðinn árið 2011
og aðeins þremur árum síðar
var framleiðandinn orðinn sá
þriðji stærsti í heiminum.
Mi framleiðir miklar gæðavörur en þar sem merkið er
ekki jafnþekkt og til dæmis
Samsung eða Apple þá eru
þessar vörur yfirleitt mun
ódýrari en þekktari merki
í sama gæðaflokki, allt að
þrefalt ódýrari.
Mi Iceland er vefverslun á síðunni mii.is og er
úrvalið afar mikið. Sífellt
eru að koma fram nýjar og
spennandi vörur. Hér eru
nokkur nýleg dæmi:

Mi Band 3

Það hefur verið mikil eftirvænting síðastliðið vegna
nýja snjall- og heilsuúrsins
frá Xiaomi, Mi Band 3. Biðin
hefur svo sannarlega verið
þess virði þar sem allt hefur verið betrumbætt
frá forvera þess, Mi
Band 2. Helstu
eiginleikar úrsins
eru enn stærri
skjár þar sem
hægt er að
skoða heil
SMS-skilaboð,
stærri rafhlaða, vatnshelt að 50
metra dýpi svo
ekkert mál að
taka það með sér
í sund og veðurupplýsingar næstu
daga svo eitthvað
sé nefnt. Það sem
gerir þetta snjallúr
ólíkt mörgum öðrum
er möguleikinn á að
skipta um ól á úrinu og
gjörbreyta á sama tíma
útliti þess.

Mi 8

Árið 2012 setti Xiaomi á
markað sinn annan síma, Mi
2, sem varð strax það vinsæll
að Xiaomi varð 2. stærsti
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farsímaframleiðandi í heiminum það ár. Nú, sex árum
seinna, hefur tæknin þróast
gífurlega og Xiaomi sannar
það svo sannarlega með
Mi 8. Síminn hefur tvöfalda
12MP myndavél að aftan og
20MP myndavél að framan
með AI-assisted face unlock
sem gerir þér kleift að aflæsa
símanum með því einfaldlega
að horfa á hann. Nýi Snapdragon 845 örgjörvinn og
6GB vinnsluminni gerir símann að sannkölluðum
vinnuhesti.

Mi A2

Í fyrra kom á
markað fyrsti
síminn sem unninn
var í samstarfi
við Google, Mi A1.
Síminn fékk strax
frábærar viðtökur og hefur salan
farið langt fram
úr væntingum úti
um allan heim. Í
ár kom Mi A2 og
hefur flest, ef ekki
allt, verið betrumbætt
frá forvera hans, Mi A1.
Samstarf Xiaomi og Google
liggur fyrst og fremst í hreinu

Android-stýrikerfi sem hefur
marga kosti í för með sér en
sá mikilvægasti er að síminn
sjálfur er hraðari fyrir vikið
og uppfærslur á stýrikerfinu skila sér mun fyrr. Mikil
áhersla hefur verið lögð á að
bæta myndgæðin við dimm
skilyrði og myndgæðin almennt. Myndavélin að aftan
er tvöföld 12MP + 20MP og
20MP að framan.

iHealth hitamælir

Hvað er það fyrsta sem þú
hugsar um þegar kemur
að haustinu? – Rigning,
kvef
og hiti. Það eiga
allir gamlan
hitamæli
heima en af
hverju hafa
hitamælar
lítið sem ekkert
þróast síðustu
ár? iHealth
-hitamælirinn
er svo sannarlega rétt þróun
á hitamælum
og ætti að vera
staðalbúnaður
á öllum heimilum. Það sem
einkennir þennan hitamæli er ekki bara
fallegt útlit heldur er hann
einnig snertilaus. Þetta
þýðir að þú þarft einungis
að beina hitamælinum að
manneskju úr 3 sentimetra fjarlægð og
hitamælirinn skilar
þér niðurstöðum á
innan við 1 sekúndu.
Þar sem hann er
snertilaus þarftu
ekki að hafa jafn
miklar áhyggjur
af því að þrífa
hann eftir hverja
einustu mælingu
eins og með
aðra hitamæla.
Mi Iceland
sendir hvert á
land sem er
og er enginn
sendingarkostnaður.
Sjá nánar á
vefsíðunni
mii.is.

Afþreying
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FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR HÓPA OG EINSTAKLINGA

gott verð, fínar veitingar og
opið fram á nótt
S

nooker & Poolstofan er rótgróið fyrirtæki og hefur verið
í Lágmúla 5 í Reykjavík síðan

1998.
Á staðnum eru átján poolborð og
fjögur snókerborð og bæði einstaklingar og hópar sem sækja staðinn.
„Starfsfólk mitt og ég reynum
að hafa staðinn þannig að fólk geti
komið og slappað af eftir erfiða
daga eða bara til að skemmta sér
og öðrum,“ segir Brynjar.
„Við fáum mikið af fyrirtækjahóp-

um og margir af þeim koma árlega
til okkar enda er þetta ansi ódýr
skemmtun fyrir hópa. Þeir geta sent
e-mail á pool@pool.is og fengið tilboð fyrir hópinn.
Það er mikið um að hópar komi til
okkar og þetta er frábær skemmtun
fyrir hópa, vegna þess að þú þarft
ekki að kunna neitt til að skemmta
þér vel
Við erum með Klúbb og félagsgjald í hann er 500 kr. fyrir árið,
kortið veitir bæði afslátt af tíma-

gjaldi og veitingum. Við reynum
að vera eins ódýrir og hægt er, til
dæmis þá kostar stór bjór 990 kr.
í Klúbbnum og hamborgari með
frönskum og kokteilsósu aðeins
1.490 kr.Við erum með hamborgara
og seljum mikið af þeim enda eru
þeir ansi góðir, einnig pizzur frá
Italiano sem er í Kópavogi, þegar
við erum með hópa þá getum við
pantað frá þeim fyrir hópinn,“ segir
Brynjar. „Búið er að koma upp
rosalega góðri aðstöðu til að horfa

á boltann og aðra viðburði, en TÍU
flatskjáir og TÍU stórir skjávarpar sjá
um að allir geti fylgst með.
Snooker & Poolstofan er þekkt
fyrir mjög góða þjónustu og góða
skemmtun eða eins og viðskiptavinir
okkar segja: „Mér líður bara hvergi
betur :-)“ Sjáumst hress og glöð.“ –
Brynjar Valdimarsson
Opið:
Sunnud. til fimmtud. frá kl. 11.00–
01.00. Föstudaga og laugardaga frá
kl. 11.00–03.00.
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ELDING – HVALASKOÐUN:

Afþreying

Kominn tími til að Íslendingar
sjái hvalina sem synda rétt
undan ströndum Reykjavíkur
V

issir þú að hægt er að komast í hvalaskoðun frá miðbæ Reykjavíkur? Fyrirtækið
Elding-hvalaskoðun er með höfuðstöðvar að Ægisgarði 5, þar er miðasala í hvalaskoðunarbátinn Eldingu
og siglt er þaðan út í Faxaflóa.
„Enn eru um 95% okkar gesta
erlendir ferðamenn en við verðum alltaf ákaflega glöð þegar við
fáum Íslendinga í þessar ferðir. Það
er nefnilega svo frábært að geta
boðið upp á hvalaskoðunarferðir úr
miðri Reykjavík og það eru kannski
ekki margir sem vita að hvalir synda
hérna skammt frá fjörunni. Við förum
yfirleitt ekki lengra en 7 til 10 mílur
frá landi til að sjá hvali,“ segir Sveinn
Hólmar Guðmundsson, umhverfis- og
gæðastjóri hjá Eldingu.
Hver ferð tekur þrjá klukkutíma.
Kaffitería er um borð með heitum og
köldum drykkjum og léttum veitingum. Salerni er um borð og boðið upp
á kuldagalla. Boðið er upp á innihaldsríka leiðsögn og er hún í umsjá

háskólamenntaðra sjávarlíffræðinga.
„Við höfum skráð sýnileikatíðnina
í Excel-skjal undanfarin ár og samkvæmt því er hún um 95% yfir sumarið. Hún lækkar eitthvað yfir veturinn
en þó verða mest spennandi ferðirnar
þá. Þegar síldin og loðnan koma inn
verður veisla hjá hnúfubaknum og
háhyrningnum – sem svo aftur verður
veisla fyrir augað þegar siglt er hjá,“
segir Sveinn.
Sveinn segir jafnframt að hvalveiðar séu núna í brennidepli umræðunnar og mjög umdeildar. „Í ljósi umræðunnar viljum við að Íslendingar
kynni sé málin og við viljum gefa þeim
kost á að sjá hvali í sínu náttúrulega
umhverfi,“ segir Sveinn.
Nánari upplýsingar um ferðirnar
eru veittar í síma 519-5000. Hægt
er að panta ferð með því að senda
tölvupóst á netfangið elding@elding.
is eða einfaldlega mæta niður á
Ægisgarð 5 og kaupa miða. Einnig eru
upplýsingar á vefsíðunni elding.is og
Facebook-síðunni Elding.

Afþreying
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JÓGA TENGIR LÍKAMA OG HUGA –

Yoga Shala er með fjölbreytta tíma með
innrauðum hita.

Y

oga Shala hóf starfsemi árið
2005, en opnaði á nýjum stað
í janúar 2017 á 3. hæð í Skeifunni 7. Þá stækkaði bæði húsnæðið,
aðstaðan varð betri og tímarnir fleiri.
„Við erum með gullfallegan sal þar
sem horft er til Esjunnar,“ segir Ingibjörg Stefánsdóttir einn af eigendum
Yoga Shala.
„Nýjasta viðbótin er að salurinn er
hitaður með innrauðum hita og það
hefur alveg slegið í gegn. Það er komin
fín reynsla á salinn og fólk er að elska
þetta. Það eru ákveðnir tímar sem
eru hitaðir upp með þessum hita, það
góða við hann er að hann er hljóðlaus
og er að hita fólkið, ekki loftið,“ segir Ingibjörg, en Yoga Shala er fyrsta
jógastöðin hér á landi sem notar
þennan hita.
„Við viljum að jóga sé aðgengilegt
fyrir alla, sama hver bakgrunnurinn er.
Fjölbreyttir tímar eru í boði, enda misjafnt hverju fólk er að leita eftir, en hins
vegar ættu allir að finna eitthvað við
sitt hæfi.“ Ingibjörg nefnir sem dæmi
að námskeiðið Stirðir strákar hafi
slegið í gegn, enda hefur verið uppselt
á öll námskeiðin. Tímar eru í boði allan
daginn: morgna, hádegi, seinni part og
á kvöldin og ættu því allir að hafa tíma
fyrir jóga í dagskránni.
„Við erum að fara að bæta við fleiri
námskeiðum. Við erum að vinna með
kulnun og bjóðum upp á sérstaka
tíma og námskeið fyrir fólk sem glímir

við hana. Við erum einnig með sér
tíma fyrir konur sem heita Kyrrðarjóga fyrir konur, nýtt námskeið sem
heitir Kvennakraftur og fullt af opnum
tímum. Á morgnana erum við með
frábæra tíma þar sem fólk lærir að
iðka sjálft, á eigin hraða og forsendum
undir leiðsögn kennara.
Margir viðskiptavina Yoga Shala
koma í gegnum Virk og hefur verið
mikið ánægja með það samstarf. Við
elskum að hjálpa fólki að líða betur.“
En hver er ávinningurinn við að
stunda jóga?
„Mín upplifun er að ég mæti sjálfri
mér í jóga. Ég finn hvernig ástandi
ég er í og vinn með það í jógatímanum. Stundum þarf ég á kraftmiklum tímum að halda, stundum kallar
líkaminn á djúpslökun. Eftir tíma líður
mér alltaf miklu betur,“ segir Ingibjörg.
Jóga er sjálfskoðun, hjálpar fólki með
einbeitingu, er frábær líkamsrækt,
gefur innri kraft og betri líðan. Hjá
okkur vinnum við bæði með líkamann
og andlegu hliðina, þetta helst allt í
hendur; hugur og líkami. Jóga er ekki
eins alvarlegt og fólk heldur. Það er líka
skemmtilegt og skapandi.
Það er áreiti úti um allt, í vinnu,
svo komum við heim og áreitið heldur
áfram. Svo leggur maður höfuðið á
koddann og getur jafnvel ekki sofnað.
Þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt
að eiga stund á hverjum degi þar sem
maður kúplar sig út og hleður batteríið.

Við notum æfingar sem eru róandi
fyrir taugakerfið og hugann.“
Hjá Yoga Shala er meðal annars
boðið upp á hugleiðslu, Yoga Nidra,
sem er djúpslökun og mjög vinsæl,
Ashtanga-jóga, kraftjógaflæði,
kyrrðarjógaflæði. „Það er bara um
að gera að skoða úrvalið á heimasíðu
okkar og hafa samband við okkur og
fá leiðbeiningar um hvað hentar best.
Við bendum líka fólki á að hlaða niður
appinu okkar – Yoga Shala Reykjavík.
Nánari upplýsingar um námskeiðin
er að finna á vefsíðunni yogashala.is
og Facebook-síðu Yoga Shala Reykjavík. Einnig eru upplýsingar veittar í

síma 553-0203 eða í gegnum tölvupóst á netfangið yoga@yogashala.is.

klassísku tómstundaborðin sem henta vel
i sumarbústaðinn og inn á hvert heimili

E

itt það jákvæðasta sem fólk
sér við þessi tæki er að þau fá
krakkana frá tölvuskjánum og
til að hreyfa sig,“ segir Sigurður Valur Sverrisson, eigandi verslunarinnar Pingpong.is en þar er mikið úrval
af klassískum tómstundatækjum, til
dæmis billjardborð, borðtennisborð,
pílukastsvörur, fótboltaspil og þythokkíborð. Mörg af þessum tækjum
henta vel í bílskúrinn eða sumarbústaðinn og þeim fylgir allt sem þarf
til að stunda þessa leiki, svo sem
spaðar og kjuðar.
Ein afar vinsæl græja í Pinpong.
is er hinn stórskemmtilegi Borðtennisvinur (Buddy), tæki sem dælir
borðtenniskúlum út úr sér. Kostar
aðeins 28.500 kr.
„Billjardinn er vinsælastur hjá
mér núna en ég er með gott úrval
af billjardborðum, meðal annars
meðfærileg borð sem henta í
heimahús og eru góðar fermingargjafir. Ég er til dæmis með sex feta
eða 180 cm. billjardborð sem hægt
er að reisa upp að vegg þegar það
er ekki í notkun og því fylgir líka
borðtennisplata, þannig að þetta er
sambyggð billjard- og borðtennisgræja. Settinu fylgir allt sem þarf, til
dæmis billjardkjuðar og borðtennisspaðar. Þessi græja kostar 73.000
krónur,“ segir Sigurður.
Pingpong.is er með toppmerki í
billjardvörunum, til dæmis Riley og
Buffalo.
Pílukast er afar vinsæll leikur
sem hefur verið að sækja mjög í sig
veðrið aftur á undanförnum árum.

Pingpong.is er með pílukastsskífur frá hinum þekkta framleiðanda
Unicorn. Pílukastsskífur eru fyrirferðarlitlar og auðvelt að festa upp
í heimahúsum en Pingpong.is býður
líka upp á frístandandi skífur sem
ekki þarf að festa á vegg. Pílukastssettin (spjald og pílur) kosta á bilinu
12–30 þúsund krónur. Borðtennisborð og meðfylgjandi sett kosta
síðan á bilinu 50 til 140 þúsund.
Gömlu fótboltaspilin með
stöngunum eru sígild og njóta enn
mikilla vinsælda.
„Pingpong er með mjög breytt
úrval af borðtennisvörum sem
henta fyrir jafnt byrjendur sem
keppnisfólk en flest keppnisfólk hér
á landi kaupir spaðana sína í Pingpong.is enda erum við með mjög
góð og þekkt merki – Butterfly,
STIGA, DHS og JOOLA.“
Pingpong.is hefur starfað í yfir
30 ár og hefur
þann tíma
ávallt lagt
áherslu á að hafa
allt fáanlegt sem þarf í
félagsmiðstöðvar. Félagsmiðstöðvarnar eru
góðir kúnnar verslunarinnar og kunna jafnframt
vel að meta það sem
þar er á boðstólum og
ekki síður þjónustuna, en
hægt er að fá varahluti
í þau tæki sem bila, til
dæmis stangir í fótboltaspilin og ef kúlan týnist
færð þú nýja í Pingpong.

is. Það er líka
hægt að fá
nýjan dúk
á billjardborðið og
margt fleira
sem kann
að slitna og
skemmast eftir
mikla notkun.
Pingpong.is er til húsa að
Síðumúla 35 (gengið inn að aftanverðu). Verslunin er opin virka
daga frá kl. 12.30 til 18. Símanúmer
er 568-3920 og netfang pingpong@pingpong.is. Vefsíða er á
slóðinni pingpong.is.
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Grillað á staðnum og
enginn þarf að vaska upp
V

insælast hjá okkur í dag er
heilgrillað lambalæri og grillaður kjúklingur. Með þessu eru
gjarnan ostagratín-kartöflur, salat
með fetaosti, bernaise-sósa og rauðvínssósa,“ segir Svanur Hafsteinsson, eigandi Grillvagnsins, sem hefur
boðið upp á veisluþjónustu síðan árið
1990. „Allur undirbúningur fer fram í
stóreldhúsi okkar í Mosfellsbæ, ekið
er á veislustaðinn og klárað að elda
í bílunum sem búnir eru fullkomnu
eldhúsi.“ Starfsemin hófst með einum
grillvagni en í dag hefur fyrirtækið yfir
að ráða sjö misstórum grillbílum og
tveimur grillvögnum, og veitir ekki af.
Svanur segir marga eiga erfitt með
að trúa því að Grillvagninn bruni í
hlað um hávetur og menn taki til við
að grilla lamb úti í kuldanum en þetta
er í boði í öllum veðrum.
„Síðan förum við inn í hús og setjum upp borð þar sem við afgreiðum
matinn en við komum alltaf með
kokka í veisluna. Það setur skemmtilegan brag á veisluna og fólk hefur
líka gaman af að sjá grillbílinn fyrir
utan og okkur að störfum þar,“ segir
Svanur.
Úrvalið er fjölbreytt en áherslan
er á kjötrétti. „Í seinni tíð eru hamborgaraveislur orðnar mjög vinsælar í
fermingum. Það er líka í boði að bæta
við kjúklingalundum á spjóti og sumir
vilja líka grillaðar pylsur með.“
Grillvagninn kappkostar að hafa
eingöngu úrvalshráefni í hamborgurunum og öllum öðrum mat. „Maður
lærði það fljótt í þessum bransa að
það margborgar sig að hafa topphráefni.“
Lamb og purusteik fyrir austan fjall
„Sumir kjósa að hafa nautalundir
í veislunni sinni og það er auðvitað
rosalega flott þó að það kosti sitt. Þá
eru bakaðar kartöflur, bernaisesósa
og piparsósa. Eldra fólkið, þeir sem
komnir eru yfir sjötugt, vilja hins vegar
oftar en ekki bara lamb.“
Grillvagninn þjónustar landsbyggðina líka og segir Svanur að matarsmekkur sé dálítið breytilegur eftir
landsvæðum. „Ef við keyrum austur
fyrir fjall er það yfirleitt alltaf lamb
eða purusteik. Það er alveg magnað hvernig þetta breytist um leið og
maður er kominn yfir Ölfusbrúna, þar
er fólk lítið í fuglakjötinu.“
Grillvagninn býður líka upp á kalkún
og margir velja saman lambalæri og

kalkúnabringur í veisluna sína.
„Við komum með alla diska og
hnífapör rúlluð inn í hvíta servíettu og
tökum allt óhreint með okkur. Það er
því ekkert uppvask eftir veisluna og

mörgum þykir afskaplega þægilegt
að losna við það,“ segir Svanur.
Þjónusta Grillvagnsins hentar í alls
konar veislur, brúðkaup, fermingar,
stórafmæli og útskriftir.

Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni grillvagninn.is. Tekið er á móti
fyrirspurnum og pöntunum í síma
898 3189 og á netfanginu grillvagninn@grillvagninn.is.
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„Íslenskar konur eru skvísur
fram eftir öllum aldri“

V

ið erum með föt fyrir konur
frá aldrinum um 25 ára og
alveg upp úr. Það er nefnilega
svo merkilegt að íslenskar konur eru
skvísur fram eftir öllum aldri, þær
verða mjög seint gamlar. Hingað
kemur ein reglulega, sem er áttræð,
og fatar sig upp,“ segir Guðný Kristín Erlingsdóttir, eigandi kvenfataverslunarinnar Stíll, sem hún hefur
rekið í 17 ár. Ákveðin þáttaskil urðu í
rekstrinum þegar Guðný flutti verslunina af Laugavegi og upp í Síðumúla:
„Við erum í vissum skilningi frumbyggjar í þessari bylgju nýrra verslana hér síðustu misserin, við komum
hingað með þeim fyrstu og margar
hafa fylgt í kjölfarið. Okkur líkar
rosalega vel hérna og mér finnst
þetta vera orðinn nýi miðbærinn. Hér
rölta oft um vinkvennahópar, ganga
Síðumúlann og Ármúlann og kíkja í
verslanir. Eftir að við fluttum hingað
gátum við líka stækkað verslunina og
aukið úrvalið, sem var mjög jákvætt,“
segir Guðný.
Stíll leggur áherslu á gæðavörur á
hagstæðu verði. „Við svona rétt löfum
í meðalverði, erum ekki með ódýrustu
fötin í bænum en erum langt fyrir
neðan þau dýrustu. Við leggjum mikla
áherslu á gæðin og ég vil fullyrða að
hér fá konur mjög góð föt á sanngjörnu verði. Það hefur líka hjálpað
okkur að föt hafa almennt lækkað í
verði, líka í innkaupum, og 15% tollaniðurfelling á innfluttum fatnaði sem
átti sér stað fyrir tveimur árum hefur
skilað sér beint inn í verðlagið hjá
okkur.“
Stíll býður upp á klassísk föt sem
henta konum á öllum aldri, í bland við
tískusveiflur: „Við erum mikið úrval
af buxum og kjólum í klassískum
sniðum en síðan líka flíkur á borð við
leggings-buxur og rifnar gallabuxur.
Við erum líka með vítt stærðaval, frá
36 upp í 46, en ekki beinlínis yfirstærðir.“
Stíll leggur áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, léttan anda og að
viðskiptavinum líði vel í versluninni. Að
sögn Guðnýjar er mikil vinna að reka
góða fataverslun og þetta sé bara
starf fyrir þá sem vilja vera í því af lífi
og sál: „Þó að ég hafi verið í þessum

Myndir: Einar Ragnar

rekstri í 17 ár er ég alltaf jafnt spennt
þegar það koma nýjar vörusendingar.
Þetta er svo skemmtilegt.“
Gjafabréf í Stíl er klárlega góð
tækifærisgjöf en Guðný bendir eiginmönnum líka á að skoða Facebook-síðuna www.facebook.com/stillfashion.is/ því þar birta konur oft góðar
ábendingar til eiginmanna sinnar um
gjafir.
Stíll er til húsa að Síðumúla 34 og
er opin virka daga frá kl. 11 til 18 og
laugardaga frá kl 11 til 16. Símanúmer
er 551-4884.
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Fyrirtækjaferðir eru í góðum
höndum hjá Visitor
F

yrirtæki sem vilja fara með starfsfólk sitt til útlanda ættu að hafa
samband við okkur mjög snemma
í ferlinu því þessi fargjaldafrumskógur
er ótrúlegur. Fargjöld hækka daglega
fram að brottfarardegi og versti óvinur
skemmtinefnda sem eru að spá í flugfargjöld og gistingar eru allar þessar
leitarvélar sem sýna þér hagstætt verð
en þegar þú ert kannski með 30–80
manna hóp er bara allt annað í gangi,“
segir Sigurður Hlöðversson, Siggi Hlö,
hjá Visitor, en fyrirtækið sérhæfir sig
meðal annars í árshátíðarferðum
og öðrum hvataferðum fyrirtækja til
útlanda.
Visitor hefur áralanga reynslu af
bókunum og skipulagningu hópferða
og er beintengt við bókunarkerfi sem
bjóða upp á hagstæðar ferðir. Visitor
veitir persónulega þjónustu til jafnt lítilla
sem stórra aðila og léttir mjög álagi og
streitu af skemmtinefndum fyrirtækja
sem oft standa í ströngu til að láta
hópferðina verða sem fullkomnasta.
Siggi Hlö er nú nýlega genginn til liðs
við Visitor eftir 20 ár í auglýsingabransanum auk þess sem allir þekkja hann
sem glaðbeittan og vinsælan útvarpsmann. Siggi hefur auk þess verið fararstjóri í hópferðum um allan heim í 30 ár
og hefur gífurlega reynslu sem fararstjóri í árshátíðarferðum og skemmtikraftur í slíkum ferðum. Siggi kemur því
með frábæra reynslu og þekkingu af
hópferðum inn í Visitor. En þar er einnig
mikil reynsla og þekking til staðar á
ferðamálum því ferðaskrifstofan hefur
starfað í 10 ár og eigendur hennar verið
í ferðabransanum í aldarfjórðung.
Meðal annarra áhugaverðra ferða
hjá Visitor eru fótboltaferðir sem eru
gífurlega vinsælar: „Við erum aðallega
með ferðir til borganna Manchester
og Liverpool og erum með fastsettar
ferðir á nokkra mjög spennandi leiki í
vetur,“ segir Siggi en meðal leikja sem
boðið verður upp á ferðir á eru Liverpool-Man Utd. og Man Utd.-Arsenal.
Fótboltaferðirnar eru með íslenskri
fararstjórn.
Ítarlegar upplýsingar er að finna
á vefsíðunni visitor.is og það er ekki
seinna vænna að hafa samband við
Visitor og skipuleggja ógleymanlega
ferð með hópnum þínum.
siggi@visitor.is og ég svara hratt og
skemmtilega:)
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Skemmtilegar myndir af öllum gestum

L

jósmyndakassar í veislum eru
bráðskemmtileg nýjung sem hefur
verið að breiðast út hér á landi
undanfarin misseri. Veislugestir taka af
sér skemmtilegar myndir og geta notað
ýmsa leikmuni til að skreyta myndina.
Fólk getur fengið myndina sína til sín
rafrænt um leið og búið er að taka hana.
Myndakassarnir höfða til fólks á öllum
aldri, lítilla barna jafnt sem eldri borgara.
Elías Birkir Bjarnason rekur fyrirtækið
Instamyndir sem sérhæfir sig í útleigu
á myndakössum. Hann hefur verið með
þessa starfsemi frá árinu 2015 við stigvaxandi vinsældir. „Þetta er í rauninni
bara „photobooth“, ljósmyndaklefi þar
sem boðið er upp á ýmsa möguleika við

að taka myndir. Það eru alvöru myndavélar og linsur í þessu, mikil gæði. Það
geta fylgt leikmunir fyrir myndatökurnar
en aðrir kjósa að nota sína eigin muni,“
segir Elías.
Hægt er að senda sér myndirnar í
sms og tölvupósti og oftar en ekki eru
myndirnar komnar á netið, t.d. á Facebook-síðu viðkomandi, skömmu eftir
myndatökuna.
„Þetta höfðar til fólks á öllum aldri.
Krakkar hafa mjög gaman af þessu og
við höfum líka farið með svona myndaklefa í áttræðisafmæli á elliheimili þar
sem þeir hafa vakið mikla lukku. Þannig
að þetta er fyrir alla,“ segir Elías.
Hann segir jafnframt að myndaklefarnir henti afskaplega vel í ferm-

ingarveislur og mörgum finnist gott að
geta náð myndum af öllum gestunum í
sparifötunum.
Instamyndir setja upp myndaklefann á staðnum og taka hann síðan
niður að veislu lokinni. Afar auðvelt
er að taka myndir og einfaldar
leiðbeiningar eru á skjánum.
Núna er í gangi sérstakt
fermingartilboð hjá Instamyndum: Myndakassi og bakgrunnur
á 30.000 krónur. Enginn annar
kostnaður fylgir notkun myndakassans í veislunni.
Til að panta myndakassa í veisluna
og fá nánari upplýsingar er best að fara
inn á vefsíðuna instamyndir.is og framhaldið skýrir sig sjálft.

Grindavík

Starfsmannaferðir
allt árið láttu
okkur sjá um
skemmtunina

4x4adventureiceland
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S

umarið 2008 var japanski raðmorðinginn
Tsutomu Miyazaki líflátinn í fangelsi í Tókýó.
Viðurnefni hans var óhugnanlegt í meira lagi,
„Smástúlknamorðinginn“. Á tæplega 11 mánaða
tímabili, 1988–1989, myrti Miyazaki fjórar ungar
stúlkur í heimalandi sínu. Stúlkurnar voru á aldrinum

SAKAMÁL

4–7 ára og vanvirti morðinginn líkin kynferð
drakk hann blóð eins fórnarlambsins og át h
annarri hönd hennar.
Miyazaki fæddist með vanskapaðar hendur.
hans stuðlaði kannski að því að hann einang
félagslega og sökk í djúpt þunglyndi. Hann v

Barnsmorðið sem fyllti Dani óhug

MORÐINGINN VAR BARA
RÉTT AÐ BYRJA
„
K
n Joachim var sex ára þegar hann fór sína hinstu ferð út í bakarí
n Blæti morðingjans var að fá börn til þess að pissa í buxurnar

lukkan 8.15 að morgni 8.
nóvember 1986 var lítill
ljóshærður drengur brosandi á leið í bakaríið á
Husarvej í Randers á Jótlandi.
Hann var stoltur yfir að vera að
fara aleinn í bakaríið í fyrsta sinn
og þrammaði glaðbeittur í bláu
gúmmístígvélunum sínum með
hálfsítt ljóst hárið flaksandi eft-

ir gangstéttinni. Hann hafði gengið þessa leið áður með föður sínum og rataði því. Hann var með
buddu með 100 krónum og innkaupaseðli sem hann átti að láta
afgreiðslukonuna fá. Hann vissi

ekki að í buddunni var glaðningur
til hans. Á innkaupaseðilinn hafði
móðir hans skrifað skilaboð til afgreiðslukonunnar um að drengur-

Betri
Svefn

inn mætti kaupa sér nammi fyrir
10 krónur af því að hann væri svo
duglegur að fara einn í bakaríið í
fyrsta sinn. Úr glugganum á íbúð
fjölskyldunnar fylgdist móðir hans
grannt með ferðum hans. Hún sá
hann ganga eftir götunni og síðan
hverfa bak við framhlið húss í átt
að Garnisonsvej. Þetta var í síðasta
sinn sem hún sá hann á lífi.

Drengurinn hét Joachim Gisle
Larsson og var sex ára. Hann kom
aldrei í bakaríið og vissi aldrei af
glaðningnum sem hann átti að fá
þar.
Lögreglunni var fljótlega gert
viðvart um hvarf hans. Fjölmiðlar fjölluðu um málið og danska
þjóðin fylgdist grannt með enda er
afar sjaldgæft að börn hverfi í Danmörku. Sérþjálfaðir leitarhundar
lögreglunnar leituðu að Joachim,
þyrlur voru notaðar við leitina og
sjálfboðaliðar lögðu lögreglunni
lið dögum saman. En Joachim var
horfinn, gjörsamlega sporlaust.
Það eina sem fannst var buddan
með 100 krónunum og innkaupaseðlinum. Hún fannst á Garnisonsvej, þar sem hann hafði horfið
sjónum móður sinnar.
Málið var í alla staði skelfilegt
og ekki hægt að setja sig í spor
foreldranna. Sonur þeirra virtist
hafa gufað upp og ekkert var vitað um hvað af honum hafði orðið
eða hvort hann væri á lífi. Málið
hafði einnig mikil áhrif á lögreglumennina sem komu að rannsókn
þess enda margir þeirra feður og
mál sem þetta lætur engan ósnortinn. Það er staðreynd í málum sem
þessum að líkurnar á að finna barn
á lífi minnka með hverri klukkustund sem líður. Þegar klukkustundirnar urðu að dögum án
þess að Joachim fyndist voru lögreglumennirnir sannfærðir um að
hann myndi varla finnast á lífi. En
enginn gafst upp og menn lögðu
nótt við dag í leitinni að Joachim
og vonuðu það besta.

Vonin brást
Þremur dögum eftir að Joachim
hvarf brast vonin um að hann
fyndist á lífi. Í gróðurþykkni nærri
Fladbro, sem er um sex kílómetra
frá heimili Joachims, fundu lög-

Hún gekk
niður til að
sækja hana en
þá fann hún að
einhver var fyrir
aftan hana
reglumenn lík hans. Trjágreinar höfðu verið lagðar yfir hann.
Hann var enn í bláu stígvélunum
sínum. Hann hafði verið myrtur.
Drepinn með hnífsstungum og
höggum. Leitin að morðingjanum hófst strax en rannsókn málsins tók miklu lengri tíma en nokkur hefði getað ímyndað sér og
morðinginn var alls ekki hættur.
Sérfræðingar lögreglunnar gerðu
ítarlega vettvangsrannsókn á
fundarstað líksins. Þeir fundu ýmislegt, þar á meðal hjólför í mjúkri moldinni. Þau voru eftir skellinöðru. Við hlið hjólfaranna fundu
þeir fótspor eftir stígvél Joachims.
Joachim var krufinn og var niðurstaða krufningarinnar að hann
hefði verið drepinn með 22 hnífsstungum. Lögreglan var jafn einbeitt í að finna morðingja litla
drengsins og hún hafði verið í
að finna hann á lífi. Morðinginn
skyldi ekki komast upp með þetta
hryllingsverk. Ekkert benti til að
Joachim hefði verið misnotaður kynferðislega en nokkrar vísbendingar leiddu hugann að því
hvort morðið gæti samt sem áður
hafa verið af kynferðislegum toga.
Í nærbuxum hans fundust leifar
af þremur mismunandi plöntum
sem ekki uxu á staðnum þar sem
líkið fannst. Joachim hafði sem sé
verið buxnalaus áður en hann var

„

ðislega. Þá
hluta af

. Fötlun
graðist
varð frá-

hverfur foreldrum sínum og systrum en taldi sig aðeins
njóta sannmælis hjá afa sínum. Þegar afi hans lést í
maí 1988 var það mikið áfall fyrir Miyazaki. Hann brást
við með því að fremja sitt fyrsta viðurstyggilega morð.
Eitt af einkennum hans var að senda fjölskyldum fórnarlambanna póstkort með stuttri lýsingu á glæpunum

Hún öskraði
en maðurinn sagðist vera
með hníf og þorði
hún þá ekki annað
en þegja.
myrtur. Af hverju? Hvar?
Lögreglan lagði enn meiri
kraft í rannsóknina. Fjöldi
manna, sem þóttu líklegir til að
geta framið voðaverk sem þetta,
var tekinn til yfirheyrslu. Í morð
málum er það oft svo að það er
einhver náinn fórnarlambinu
sem ræður því bana. F
 oreldrar
yfirheyrðir
Joachims voru því 
margoft en fljótlega var lögreglan
sannfærð um að þeir hefðu ekki
komið neitt nálægt morðinu.
Um 2.500 manns voru yfirheyrð,
en lögreglunni miðaði nánast
ekkert áfram við rannsóknina.
Garðyrkjufræðingur var fenginn
til aðstoðar við að bera kennsl
á plöntutegundirnar þrjár og
finna staðinn þar sem þær yxu.
En þrátt fyrir mikla og ítarlega
leit fundu lögreglan og garð
yrkjusérfræðingurinn ekki stað
þar sem þessar þrjár plöntu uxu
allar. Það vantaði því mikilvægar
upplýsingar í málið. Hvert hafði
morðinginn farið með Joachim
áður en hann myrti hann? Fimm
mánuðum eftir morðið var lög
reglan í algjörri blindgötu og
rannsóknin skilaði engum ár
angri. Þá var ráðist á annað barn
í Randers.

Ráðist á blaðberann
Snemma morguns á apríldegi
1987 var Pia Schou, 10 ára, að
bera út dagblöð í norðurhluta
Randers. Hún vann sig hægt og
rólega í gegnum hverfið. Þegar
hún kom að gula húsinu í hverf
inu gerði hún eins og alltaf: Lagði
töskuna frá sér, tók blað úr henni
og hljóp með það að húsinu. En
þegar hún kom aftur til baka var
taskan horfin. Hún skimaði eftir
henni en sá hana ekki. Skyndi
lega sá hún mann sem stóð niðri
í kjallaratröppum og horfði á
hana. Hann hélt töskunni henn
ar upp og gaf henni merki um að
koma og sækja hana. Hún þorði
eiginlega ekki að sækja hana en
vissi ekki hvað hún átti að gera,
blöðin voru öll í töskunni. Hún
beið og gekk um. Þegar hún
sneri aftur að tröppunum var
maðurinn horfinn og taskan lá
í tröppunum. Hún gekk niður til
að sækja hana en þá fann hún
að einhver var fyrir aftan hana.
Hönd var sett fyrir munn hennar.
Hún var síðan dregin aftur á bak
inn í skot neðan við tröppurnar.
Hún öskraði en maðurinn sagð
ist vera með hníf og þorði hún þá
ekki annað en þegja. Hún vissi
ekki hvað hann ætlaði að gera en
hún fann að hann var illmenni.
Síðan opnaði hann buxurnar og
sagði: „Pissaðu í buxurnar.“
Hún var í áfalli, hún var
hrædd. Hún vildi gjarnan pissa
í buxurnar til að hann yrði ekki
reiður en hún var svo skelfingu
lostin að hún gat það ekki. Í stað
inn spurði hún hvort hún mætti
fá smá ferskt loft. Maðurinn gaf
sig og losaði tökin á henni. Hún
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auk þess sem hann átti til að angra fjölskyldurnar með
símhringingum. Miyazaki var handtekinn þann 6. júní
1989 þegar hann var að reyna að tæla til sín enn eitt
fórnarlambið. Hann var dæmdur til dauða og var loks
hengdur í júní 2008.

stökk þá af stað en komst ekki
langt áður en hann náði henni
aftur. Nú tók hann um háls
hennar og átti hún erfitt með
að ná andanum. Hann dró hana
aftur niður í myrkrið í tröppun
um. Maðurinn lét hana leggjast
niður og tók hana úr buxunum
og sleikti síðan kynfæri hennar.
Þegar hann hafði lokið sér af lét
hann hana fá buxurnar aftur og
sagði henni að standa upp. Pia
var fullviss um að hún myndi
ekki sleppa lifandi frá honum og
alls ekki þegar hann sagði henni
að snúa baki í hann og ganga á
brott. Hún var viss um að hann
myndi drepa hana.

Skelfileg mistök lögreglunnar
Skömmu síðar sat hún á lög
reglustöðinni ásamt foreldrum
sínum og sagði lögreglumönn
um hvað hefði gerst. Hún var
látin skoða albúm með mynd
um af afbrotamönnum. Hún
þekkti manninn strax aftur á
augum hans. Hún sagði lög
reglumönnunum það og að
hann hefði sagst heita Søren.
Maðurinn sem hún benti á hét
Peder Dinesen Fur. Hann var
þekktur sem Peder Fut í Rand
ers. Hann þótti ansi sérstakur
og hafði mikinn áhuga á lestum.
Hann var vel þekktur hjá lög
reglunni vegna smáafbrota en
lögreglumennirnir trúðu ekki að
Pia hefði rétt fyrir sér. Gat verið
að minni hennar hefði brugðist?
Maðurinn sem hún benti á var jú
ansi sérstakur en prófíllinn hans
passaði ekki við prófíl kynferðis
brotamanna. Lögreglan taldi
hann hættulausan. Móðir hans
veitti honum fjarvistarsönnun
þennan dag og lögreglan sleppti
honum. En hún vissi ekki að
hún hafði sleppt morðingja
Joachims, sama manninum og
réðst á Piu.
Næstu tvö árin gerðist lítið
í rannsókn á málunum. Lög
reglan fylgdi mörgum vís
bendingum en án árangurs, en
12 menn játuðu morðið á sig en
allt voru það falskar játningar.
Allar vísbendingarnar enduðu í
blindgötu. Lögreglan ákvað því
að opin
bera upplýsingar um
morðið sem hafði verið haldið
leyndum fram að þessu. Þetta
var gert í þeirri von að nýjar vís
bendingar myndu berast. En allt
kom fyrir ekki. Það leit því út fyr
ir að morðingi Joachims Gisle
Larsson myndi aldrei finnast. En
þá komst hreyfing á málið á nýj
an leik.
Morðinginn fór aftur á kreik
Í lok mars 1989 komu mörg
hundruð þjóðdansarar til Rand
ers til að taka þátt í árlegri þjóð
dansahátíð. Þá voru tvö og hálft
ár liðið síðan Joachim litli var
myrtur og tvö ár síðan ráðist var
á Piu. En nú vaknaði aftur hvöt
hjá Peder Fur til að gera eitthvað.
Hann hafði drukkið áfengi og sat
framan við hátíðarstaðinn, sem
var í íþróttahöll, með bjór. Tvær
litlar stúlkur, 7 og 10 ára, gengu
framhjá honum. Hann lokkaði
þær að íþróttahöllinni og síðan
að engi. Þar reyndi hann að fá
þá 7 ára til að pissa í buxurnar en
það vildi hún ekki. Þá varð hann
reiður og skammaði hana og
sagði henni að hafa sig á brott,
hún væri hvort sem er of ung.
Þegar hún hljóp á brott sneri
hann sér að eldri stúlkunni, þreif

Hún var síðan dregin
aftur á bak inn í
skot neðan við
tröppurnar.

í hana og kastaði í jörðina. Hann
tók beltið af sér og ætlaði að
binda stúlkuna en hún sparkaði
og barðist um svo hann komst
ekki að henni. Síðar sagði hann
lögreglunni hvernig hann hefði
fundið reiðina blossa upp í sér.
Hann þreif í stúlkuna og tók um
háls hennar og þrengdi að. Hann
horfði á hana og sagði henni
að hún gæti valið hvort hann
kyrkti hana eða hún pissaði á
höfuð hans. Stúlkan beit hann í
höndina og honum brá svo mik
ið að hann sleppti henni. Hún
náði að hlaupa á brott til fólksins
á þjóðdansahátíðinni.
Árásin á stúlkurnar kom lög
reglunni á sporið. Atburða
rásin minnti á mál Piu og stúlk
urnar sögðu að maðurinn hefði
kallað sig Søren eins og Pia hafði
sagt tveimur árum áður. Nú fóru
púslin að raðast saman. Peder
Fur var handtekinn þennan sama
dag. Hann játaði strax að hafa
ráðist á stúlkurnar tvær og Piu og
mörg önnur kynferðisbrot gegn
börnum í bænum. Nokkrum
dögum síðar sagði Peder Fur
svolítið sem lögreglan hafði lengi
beðið eftir að heyra. Hann lýsti
þá atburðarásinni daginn sem
hann myrti Joachim. Hann sagð
ist hafa stolið skellinöðru til að
fara að leita að stúlku. Hann sá
Joachim og taldi að hann væri
stúlka vegna síða ljósa hársins.
Hann sagðist myndu aka Joachim
til bakarans og fékk hann til að

setjast aftan á skellinöðruna.
Hann ók síðan með hann á af
vikinn stað þar sem hann bað
hann að pissa í buxurnar. Það
var fyrst þá sem Peder Fur átt
aði sig á að hann hafði tekið strák
en ekki stúlku. Fyrir dómi sagði
hann að Joachim hafi viljað sýna
honum að hann væri strákur en
ekki stelpa og því farið úr buxun
um og lagt þær á jörðina. Þannig
enduðu plöntutegundirnar þrjár
í nærbuxum hans. Hann vissi
ekki hvað hann átti til bragðs að
taka og ók um með hann í smá
tíma áður en hann kom til Flad
bro. Þar settist Peder Fur niður
og drakk bjór en Joachim varð
leiður og vildi fara heim en það
fór á annan veg. Peder Fur hefur

„

Síðan opnaði hann
buxurnar og
sagði: „Pissaðu í
buxurnar.“

aldrei skýrt frá af hverju hann
myrti Joachim.
Hann var dæmdur í lífstíðar
fangelsi og er enn í fangelsi og
mun líklegast aldrei fá reynslu
lausn.n
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POPÚLISMI – HIÐ RÍSANDI STJÓ
MÁLAAFL HÆGRI VÆNGSINS Í E
Popúlismi, sem sumir kalla lýðhyggju eða lýðskrum, er á
uppleið og þá sérstaklega meðal evrópskra hægrimanna
og í Bandaríkjunum þar sem Donald Trump komst til valda
með kosningabaráttu sem rekin var á grunni popúlisma.
Í Evrópu hafa ýmsir stjórnmálaflokkar á hægri vængnum
verið stimplaðir sem popúlistaflokkar. Utan Evrópu hafa
sumir stjórnmálamenn og flokkar einnig fengið popúlistastimpilinn og þá ekki endilega flokkar á hægri vængnum.

P

opúlismi er frekar nýtt
hugtak/orð í umræðunni
en þessi grein stjórnmálanna kom fyrst fram á
sjónarsviðið fyrir alvöru um
aldamótin og hefur vaxið mikið
síðan og sótt mjög í sig veðrið í
Evrópu og víðar.

Hvað er popúlismi?
Hvað er popúlismi? Ekki eru

ÚTSALA

20-70%
AFSLÁTTUR

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

allir á eitt sáttir um hvað popúlismi er en hér verður reynt að
setja fram skilgreiningu á því
hvað felst helst í þessu hugtaki
en eflaust eru ekki allir sammála þeirri skilgreiningu.
Í stjórnmálafræði er talað
um popúlisma sem hugmyndafræði sem skiptir samfélaginu
í tvennt, tvo hópa sem standa
andspænis hvor öðrum. Þetta
er „góða fólkið“ og „hin spillta
elíta“ eins og Cas Mudde, höfundur Populism: A Very Short
Introduction segir. En svo má
spyrja hvort þriðji hópurinn
sé ekki til staðar, hópur sem er
einhvers staðar á milli þessara
tveggja, fólk sem tilheyrir ekki
„hinni spilltu elítu“ og á ekki
hugmyndafræðilega samleið
með „góða fólkinu“ sem er oft
hlynnt móttöku flóttamanna
og umburðarlynt hvað varðar
trúarskoðanir fólks. Hugtakið
popúlismi hefur oft verið notað
í niðrandi merkingu, sem pólitísk móðgun. En kannski er að
verða breyting þar á því sumir frammámenn í popúlistaflokkum eru sjálfir farnir að
nota orðið yfir sig, flokk sinn og
stefnu og eru þar með farnir að
gera hugtakið sjálft jákvætt.
Benjamin Moffitt, höfundur
The Global Rise of Populism,
segir að orðið popúlismi sé almennt notað á rangan hátt, sérstaklega í evrópsku samhengi.
Hinn sanni leiðtogi segist vera
fulltrúi „vilja fólksins“ og standi
andspænis óvini, sem er oft
tengdur núverandi kerfi, og
hyggist taka til og/eða berjast
við hina „frjálslyndu elítu“. Þá
gera popúlistar mikið út á þjóðernishyggju og finna oft einhvern „óvin“ sem þarf að taka
á. Elítan er auðvitað ofarlega
á óvinalistanum en einnig er
vinsælt að kenna útlendingum

um, innflytjendum og auðvitað
Evrópusambandinu.
Dæmi
um þetta má sjá í Bandaríkjunum þar sem Donald Trump
hefur nánast úthrópað Mexíkóa
sem glæpamenn upp til hópa,
í Svíþjóð þar sem Svíþjóðardemókratarnir kenna innflytjendastefnunni um allt það sem
aflaga fer í samfélaginu og í
Bretlandi þar sem Evrópusambandinu er kennt um margt
sem aflaga hefur þótt fara þar í
landi.
Í evrópsku samhengi er
popúlismi oft tengdur við hægri
væng stjórnmálanna en það
er ekki ófrávíkjanlegt að hann
sé tengdur hægri vængnum.
Vinstri flokkar geta alveg eins
verið 
popúlistaflokkar. Einnig
eru dæmi um að popúlistaflokkar blandi stefnu frá hægri
og vinstri vængjunum saman
og má þar nefna Danska
þjóðarflokkinn. Stefna hans er
mestu hægra megin við miðju,
til dæmis í málefnum innflytjenda en flokkurinn er byggður
upp í kringum það mál. Það
sama á við stefnuna í utanríkismálum. En þegar kemur
að velferðarmálum er flokkurinn vinstra megin við miðju.
Flokkurinn hefur því getað
unnið með hægri flokkum að
málum er varða innflytjendastefnu en með vinstri flokkum
að velferðarmálum. Kjarnahópur stuðningsmanna Danska
þjóðarflokksins er fólk sem er
með lág laun, lágt menntunarstig, illa sett félagslega og eldri
borgarar. Flokkurinn hefur oft
lagt áherslu á þau miklu útgjöld
sem danska ríkið hefur árlega af
innflytjendum frá ríkjum utan
Vesturlanda og bent á að það
fé mætti nýta í velferðarkerfið til að styðja við Dani. Þetta
hefur náð eyrum margra og


ÓRNEVRÓPU
flokkurinn fengið góðan stuðning.
Í stuttu máli má segja að
popúlistar reyni að höfða til venjulegs fólks sem finnst sem áhyggjum þess og vanda hafi ekki verið
sinnt af hinum hefðbundnu stjórnmálamönnum og flokkum. Þá eru
leiðtogar popúlista oft miklir og
áberandi persónuleikar sem eiga
auðvelt með að heilla fólk. Þeir
hafna hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum og hinni svokölluðu
elítu.

Hver er stefna popúlistaflokka?
Í Evrópu eru popúlistaflokkarnir
og stjórnmálamenn, sem teljast
til popúlista, yfirleitt tengdir við
hægri væng stjórnmálanna eins
og fyrr sagði en í Suður-Ameríku
hafa popúlistar oft verið á vinstri
vængnum og má þar nefna Hugo
Chavez, fyrrverandi forseta Venesúela. Í Grikklandi telst Syriza
flokkurinn vera p
opúlistaflokkur
en hann er til vinstri og það
sama á við um Podemos-flokkinn á Spáni. En það eru popúlistar á hægri vængnum sem hafa náð
mestum árangri í Evrópu og þá
sérstaklega þeir sem eru langt til
hægri, öfgaflokkar. Þar má nefna
National Front með Marine Le
Pen í fararbroddi í Frakklandi,
Geert Wilders og Frelsisflokkinn í
Hollandi, Viktor Orbán í Ungverjalandi, Frelsisflokkinn í Austurríki
og Fimmstjörnuhreyfinguna og
Forza á Ítalíu og auðvitað Donald Trump í Bandaríkjunum. Þá
hafa Svíþjóðardemókratarnir aukið fylgi sitt jafnt og þétt undanfarin ár og eru nú í góðri stöðu fyrir
þingkosningarnar 9. september.
Danski þjóðarflokkurinn hefur
einnig góða stöðu og er nú næststærsti flokkur Danmerkur. Alternative für Deutschland stendur
einnig sterkur að vígi í Þýskalandi.
Þessir flokkar og einstaklingar
eiga það sameiginlegt að gera út
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á andstöðu fólks við innflytjendur og kenna þeim um flest það
sem aflaga hefur farið. Ljóst er að
evrópskt samfélag hefur breyst
mikið á undanförnum áratugum, fjölmenningunni hefur vaxið
fiskur um hrygg og alþjóðavæðingin hefur sett mark sitt á samfélögin. Inn á þetta hafa stjórnmálamennirnir spilað. Áhrifa
popúlista fór að gæta að einhverju
ráði um aldamótin en í kjölfar
fjármálakreppunnar 2008 jukust
áhrif þeirra og meira fór að bera á
þeim. Í kjölfar fjármálakreppunnar var hægt að benda á elítu sem
var talin eiga sök á kreppunni,
bankamenn, og beina spjótunum
að þessum hópi. Síðan hefur þetta
færst meira í að vera andstaða við
ríkjandi valdhafa og þá sem eru
taldir tilheyra elítunni og eru þar
af leiðandi áhrifamiklir í samfélaginu.
Benjamin Moffit færir rök fyrir
því í bók sinni, The Global Rise
of Populism, að hinn d
 æmigerði
popúlistaleiðtogi tileinki sér
ákveðna framkomu. Einn hluti
hennar er slæmir 
mannasiðir
(hver kannast ekki við það hjá
Trump), annar hluti er að hegða
sér ekki eins og hefðbundinn
stjórnmálamaður (aftur kemur
Trump upp í hugann). Þá er það
hluti af þessari framkomu að vera
alltaf í sókn í öllum málaflokkum.
Ef popúlistaleiðtogi kemst til valda
neyðist hann eiginlega til að reka
stanslausa „kosningabaráttu“ til
að sannfæra stuðningsmenn sína
um að hann sé ekki hluti af elítunni og kerfinu og verði það aldrei.
Það er kannski hægt að segja
að popúlistaleiðtogar séu eins
og negatífur, þeir eru andstaðan
við allt það sem þeir segja að sé
að í samfélaginu, þeir reka pólitík sem er þvert á pólitík hinna
hefðbundnu flokka, þeir gagnrýna menntafólk og vísindi og þeir

eru á móti elítunni. Það er auðvelt að laga þetta að aðstæðum
hverju sinni og því er sveigjanleikinn mikill. Þá eru popúlistaleiðtogar ekki alltaf ánægðir með
flókið lýðræði og hallast frekar að
beinu lýðræði þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur verða meira notaðar. Sumir telja að þetta kyndi
undir vantrausti fólks á lýðræðið
og styrki þá böndin við einræði
sem sumir leiðtoganna vilja gjarnan koma á. Á endanum verði staðan sú að leiðtoginn taki ákvarðanir á þann hátt sem ekki er hægt
í hefðbundnum lýðræðissamfélögum. Evrópskt dæmi um það
má sjá í Ungverjalandi þar sem
Viktor Urban forsætisráðherra

hefur rekið harða popúlíska þjóðernisstefnu og sópað til sín sífellt
meiri völdum. Hann hefur sagt að
markmið hans sé að skapa „þröngsýnt ríki“ og hefur fært rök fyrir að
einræðisstjórnkerfi eins og er í
Kína, Rússlandi og Tyrklandi sé
miklu hentugra stjórnkerfi fyrir
Ungverjaland en hið vestræna lýðræðismódel. Þá má ekki gleyma
frægum orðum Hugo Chávez sem
sagði eitt sinn: „Ég er ekki einstaklingur – Ég er fólkið.“
Að leiðtogi segi þetta setur fólk
í töluverðan vanda því ef það lýsir yfir andstöðu sinni við ákvarðanir valdhafans, sem segist vera
fólkið, þá er það um leið að lýsa
sig andsnúið fólkinu, þjóðinni.
Þannig er hætt við að andstaða
verði minni en ella vegna ótta fólks
við að lenda upp á kant við „fólkið“.

Af hverju hafa popúlistar náð
svo góðum árangri víða?
Eins og áður kom fram þá nota
popúlistar „elítuna“ oft til að varpa
ljósi á stefnu sína og finna andstæðing í hinu hefðbundna stjórnmálakerfi. Þeir bera því oft við að
þeir séu að fara að „vilja fólksins“.
Dæmi um það má nefna nýlega
stefnubreytingu danskra jafnaðar
manna, sem eru stærsti 
flokkur
landsins, í útlendingamálum
þar sem þeir eiga nú góða samleið með Danska þjóðarflokknum. Þegar þessi nýja og harða
stefna var kynnt sagði formaður
flokksins, Mette Frederiksen, að

Trumphjónin.

flokkurinn væri að laga sig að vilja
kjósenda.
Hugmyndafræði
popúlistaflokka er ekki alltaf mjög djúp eða
vel útfærð, tækifærismennska einkennir hana oft. Popúlistar eru
fljótari að bregðast við en hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar og geta fljótt og vel lagað stefnu
sína að straumunum í samfélaginu hverju sinni í öðrum málum en innflytjendamálum, þar
eru þeir fastir fyrir. Í kosningabaráttunni 2014 stilltu Svíþjóðardemókratarnir málum þannig
upp að kjósendur þyrftu að velja
á milli áframhaldandi innflytjendastraums til landsins eða velferðarkerfisins. Með þessu er reynt
að stilla kjósendum upp við vegg
og innflytjendur gerðir að óvininum sem framtíð velferðarkerfisins
veltur á.
Popúlistaflokkar hafa verið
duglegir við að nýta sér samfélagsmiðla og það hefur skilað þeim
góðum árangri í að ná til fólks. Gott
slagorð eða æsandi boðskapur á
samfélagsmiðlum er mun líklegri
til að ná til fólks en hefðbundin
fréttatilkynning, ræður eða litlaus
tíst frá stjórnmálamönnum. Þetta
notfæra popúlistar sér yfirleitt vel.
Sem dæmi má nefna að National
Front í Frakklandi, flokkur Marine Le Pen, er með heila skrifstofu
sem sér eingöngu um samfélagsmiðla flokksins og að birta reglulega færslur þar sem vekja athygli.
Hefðbundnir stjórnmálamenn

hafa ekki verið eins duglegir við að
nýta sér samfélagsmiðla og nota
hefðbundnari leiðir til að ná til
kjósenda; sjónvarp og dagblöð.
Popúlistaflokkarnir hafa nýtt
sér tómarúm til að ná árangri.
Kjósendur hafa víða hafnað hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum og við það skapaðist tómarúm
sem popúlistar hafa nýtt sér. Kjósendum finnst sem gömlu flokkarnir hafi brugðist þeim og hafa
því hafnað þeim. Með því að stilla
upp tengingu á milli innflytjenda
og velferðarmála hafa margir
popúlistaflokkar náð góðum árangri. Þeir hafa tengt niðurskurð í
velferðarkerfum við aukinn kostnað vegna innflytjenda. Þetta fær
fólk, sem þarf að reiða sig á velferðarkerfið, til að snúa sér að
popúlistum eftir að kjör þess hafa
versnað. Fólk fær þá tilfinningu að
það hafi verið svikið af stjórnmálamönnum til þess að þeir gætu gert
vel við innflytjendur.

Standa saman á
alþjóðavettvangi
Þegar Mattias Karlsson var kjörinn
á sænska þingið fyrir átta árum fyrir Svíþjóðardemókratana var hann
maðurinn sem aðrir þingmenn
vildu ekki eiga samskipti við. Hann
var útilokaður í biðröðinni í mötuneytinu og þingmenn úr öðrum
flokkum yrtu ekki á hann. Sama
var uppi á teningnum bæði í norrænu og evrópsku samstarfi, Svíþjóðardemókratarnir voru ekki
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velkomnir. En nú er staðan breytt
og Svíþjóðardemókratarnir eru
komnir inn í hlýjuna á bæði norrænum og evrópskum vettvangi.
Á síðasta ári stofnuðu Svíþjóðardemókratarnir, Sannir Finnar og
Danski þjóðarflokkurinn sinn eigin hóp hjá Norðurlandaráði. Aðeins tveimur árum áður höfðu
síðarnefndu flokkarnir tveir verið
mjög gagnrýnir í tali um Svíþjóðardemókratana. Á Evrópuþinginu
eru báðir þingmenn Svíþjóðardemókratanna nú komnir í hóp
með norrænu systurflokkunum sem mynda hóp með íhaldsflokkum undir forystu Breta. Áður
höfðu
Svíþjóðardemókratarnir
verið í hópi með ítölsku Fimmstjörnuhreyfingunni
og UKIP á Bret-

Mattias Karlsson

landi.
Eftir margra ára deildur og
klofning eru evrópskir flokkar,
sem eru efins um stefnuna í innflytjendamálum og ESB, að ná
saman og ef þeim tekst að halda
samstöðunni eiga þeir raunhæfa
möguleika á að verða stærsti
hópurinn á Evrópuþinginu að
kosningum loknum á næsta ári.
Ef svo fer verða þeir áhrifamikill hópur á Evrópuþinginu, hópur sem ekki verður hægt að sniðganga. Líklegt má teljast að hægri
vængurinn á Evrópuþinginu, allt
frá þjóðernissinnuðum íhaldsmönnum til popúlista verði öflugur á Evrópuþinginu eftir næstu
kosningar. Popúlistar eru orðnir
reynslumeiri en áður og vita
nú að þeir geta náð betri
árangri ef þeir vinna með
öðrum popúlistum.
Þá er spurning hvaða
áhrif það mun hafa
á gengi evrópskra
popúlista í kosningunum í maí á
næsta ári að Steve
Bannon,
fyrrverandi
kosningastjóri og hugmyndafræðingur
Donalds Trump,
ætlar að beita sér
fyrir
í baráttunni 
flokka sem eru

andsnúnir ESB.
„Þetta eru fyrstu raunverulegu
átök popúlisma og flokksins frá
Davos,“ sagði Bannon þegar hann
nefndi hina frjálslyndu, veraldlega sinnuðu elítu eftir svissneska
bænum Davos þar sem World
Economic Forum fundar árlega
en þangað er áhrifafólki og frægu
fólki boðið til umræðna.
Nokkrum dögum fyrir kosningarnar á Ítalíu í mars skýrði
dagblaðið La Stampa frá því að
Bannon væri í landinu til að fylgjast með kosningunum og þá sérstaklega Lega-flokknum og leiðtoga hans, Matteo Salvini. Salvini
er nú innanríkisráðherra á Ítalíu
en kosningabarátta hans var undir miklum áhrifum frá Donald
Trump. „Ítalir fyrst“ sagði hann
og fetaði þar í fótspor Trump sem
rak kosningabaráttu sína undir
slagorðinu „America First“. Einnig
hefur Salvini verið iðinn við að
birta myndir af sér með Trump.
Hann lætur fá tækifæri líða hjá til
að gagnrýna ESB og stóru ESB-ríkin Þýskaland og Frakkland.
Hægriflokkarnir hafa áður
reynt að ná samstöðu á Evrópuþinginu en það hefur ekki tekist vel
hjá þeim. Fyrir k osningarnar 2014
sögðu Marine Le Pen og Geert
Wilders að þau ætluðu að mynda
„ofurhóp“ á þinginu en það tókst
ekki. Tvennt hefur v erið nefnt til
sögunnar sem ástæða þess að
þetta hefur ekki tekist. Annað er
að hugmyndafræði flokkanna
er ólík en sumir þeirra telja hina
vera of róttæka. Hin ástæðan er
að formenn flokkanna eru sterkir
persónuleikar sem vilja ekki gefa
þumlung eftir af áhrifum sínum
og völdum. Nú eru þeir flokkar á
Evrópuþinginu sem eru andsnúnir ESB og gagnrýnir á innflytjendastefnuna í þremur hópum á
þinginu sem dregur óneitanlega
úr slagkrafti þeirra og áhrifum.

Íslenskir popúlistar
Popúlistaflokkar hafa reynt fyrir
sér á stjórnmálasviðinu hérlendis í gegnum tíðina. Sá
flokkur sem hefur náð bestum árangri var Frjálslyndi
flokkurinn. Ein helstu
stefnumál flokksins voru
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Vigdís Hauksdóttir

að vera á móti kvótakerfinu og
að hefta straum innflytjenda til
landsins. Flokkurinn átti ágætu
gengi að fagna um hríð og var með
þingmenn frá 1999 til 2009 en þá
beið flokkurinn afhroð í kosningum og hefur ekki verið mjög sýnilegur eftir það. Það féll vel í kramið
hjá mörgum kjósendum að flokkurinn var á móti kvótakerfinu en
það hefur lengi verið þyrnir í augum margra og tengt við elítuna,
hina ráðandi stétt efnafólks í
landinu. Einnig féllu innflytjendamálin vel í kramið hjá mörgum.
efur
Íslenska þjóðfylkingin h
verið að rembast við framboð frá
2016 en uppskeran hefur verið
heldur rýr. Flokkurinn vill endurskoða aðildina að EES og hætta
þátttöku í Schengen-samstarfinu. Flokkurinn leggur áherslu
á vernd íslenskrar þjóðmenningar og fullveldi landsins. Flokkurinn hafnar fjölmenningu, er
andsnúinn innflytjendum og
leggst alfarið gegn því að moskur
verði reistar hér á landi. Flokkurinn reyndi að bjóða fram í öllum
kjördæmum í alþingiskosningunum 2016 en deilur ollu því að
ekkert varð úr framboði í Reykjavíkurkjördæmunum. Ekki náðist
að setja saman lista í Norðausturkjördæmi og ekki var boðið fram
í Suðvesturkjördæmi þar sem
ekki náðist að fá nægilega marga
meðmælendur með framboðinu.
Flokkurinn fékk 0,2 prósent atkvæða í kosningunum. Flokkurinn ætlaði að bjóða fram í síðustu þingkosningum en það gekk
heldur illa og neyddist hann til að
draga framboð sitt til baka vegna
meintrar fölsunar á undirskriftum
á meðmælendalistum.
Hugsanlega má segja að Framsóknarflokkurinn hafi daðrað
við popúlisma þegar Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson var formaður. Þegar Icesave-samningarnir
voru í hámæli og hávær umræða
um þá á meðal þjóðarinnar stillti
Sigmundur sér upp sem harðasti
andstæðingur samninganna og
málsvari almennings og nýtti sér
andstöðu almennings við samningana. Afstaðan var að vissu leyti
popúlísk því hún beindist gegn
elítum og menntafólki. Framsóknarflokkurinn flaut á þessari
bylgju í gegnum þingkosningarnar 2013 og vann góðan sigur. Sigmundur var þjóðernissinnaður
í tali og ræddi meðal annars um
gæði íslensks kjötmetis og hættuna af erlendu kjöti og sagði að
fólk gæti orðið fyrir persónuleikabreytingum við að borða erlent
kjöt vegna sníkjudýra sem væru
hugsanlega í því.
Sigmundur hefur gagnrýnt fjölmiðla harðlega og er hann þar á
sama báti og Donald Trump. Ef
þeim líkar ekki eitthvað sem fjölmiðlar segja þá eru þeir sagðir
snúa út úr orðum þeirra, flytja falsfréttir eða vinna fyrir elítuna sem
 igmundur
vill koma höggi á þá. S
neitaði að ræða við fjölmiðla ef
þeir höfðu fjallað á gagnrýninn

hátt um hann. Sigmundur hrökk
laðist úr embætti sem formaður
Framsóknarflokksins í kjölfar hins
fræga viðtals fréttamanna Sænska
ríkisútvarpsins við hann þar sem
hann neyddist til að svara fyrir Wintris-málið. Um ári síðar
stofnaði hann Miðflokkinn ásamt
stuðningsfólki sínu úr Framsóknarflokknum. Flokkurinn náði
góðum árangri í þingkosningunum 2017 og fékk fleiri atkvæði en
KosnFramsóknarflokkurinn.
ingabaráttan snerist að miklu leyti
um persónu Sigmundar. Stefnuskrá flokksins var ekki birt fyrr en
nokkrum dögum fyrir kosningar
en samt sem áður hlaut flokkurinn
góða kosningu.
Í borgarstjórnarkosningunum
á þessu ári fékk Miðflokkurinn
borgarfulltrúa kjörinn en Framsóknarflokkurinn ekki. V

igdís
Hauksdóttir, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, var
kjörin í borgarstjórn. Hún vakti
töluverða athygli í kosningabaráttunni og má auðveldlega greina
popúlísk áhrif í kosningabaráttu
hennar. Hún var nær alltaf mótfallin því sem meirihlutinn hafði
að segja, hún lofaði að finna 10–
15 milljarða í borgarkerfinu með
því að „taka til“ og fækka stjórnunarstöðum í borgarkerfinu. Með
þessu taldi hún að hægt yrði að
lækka útsvarið. Miðflokkurinn dró
upp þá mynd að hann væri flokkur þeirra sem búa í úthverfunum.
Fleiri hafa daðrað við popúlisma í íslenskri pólitík, má þar
nefna Ásmund Friðriksson, þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem
hefur rætt um kostnaðinn sem
hlýst af móttöku hælisleitenda.
Hann hefur einnig varpað þeirri
spurningu fram hvort bakgrunnur
þeirra múslima sem búa á Íslandi
hafi verið kannaður til að kanna
hvort þeir hafi hlotið þjálfun hjá
hryðjuverkamönnum eða barist í
löndum þar sem átök eru.

Framtíðin
Hvort sem fólki líkar betur eða verr
eru popúlistar komnir til að vera í
stjórnmálum, hér á landi sem erlendis. Kjósendur þjást af langvarandi stjórnmálaleiða og leiða á
stjórnmálamönnum sem þeim
finnst hafa svikið sig ítrekað. Á
meðan þessi tilfinning er til staðar hjá kjósendum er frjór jarðvegur fyrir popúlista sem spila á óánægju fólks og stilla sér upp sem
þeim sem hafa lausnina á því sem
á bjátar að mati kjósenda.
Hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar hafa ekki náð að laga sig
að nýjum tímum hvað varðar samskiptin við kjósendur en margir
popúlistaflokkar hafa fyrir löngu
áttað sig á mætti samfélagsmiðla
og nota þá duglega í baráttu sinni.
Popúlistaflokkarnir eru einnig
miklu sveigjanlegri og ófeimnir við að breyta um stefnu og laga
hana að þeim viðhorfum sem eru
ríkjandi hverju sinni. n

eldbakaðar eðal pizzur
sími 577 3333
www.castello.is
Dalvegi 2, 201 Kópavogi

Dalshrauni 13, 220 Hafnarfirði

44

MENNING - AFÞREYING

Helgarkrossgátan

31. ágúst 2018

Sudoku
Auðveld

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

stallur
---------- ------------þröngvaði

----------

----------

----------

----------

----------

----------

álitin

eldstæði

merkti

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun
bönnuð

krossgátugerð:
Bjarni sími:
845 2510

1

fugl

baksa
hnuplaði

skrimta
------------smyr

verslunin

6

stæður

feng

duglausar

----------

2 eins
gljálausar -----------gjóta

sleikja

ávexti

líkamshlutinn

megin
-----------deyða

4

fuglinn
hnappur
-----------næringuna

fram
rýrnunin

veisla
------------til

eldstæði

duglega
----------íþr.félag

kappnæga

eyktarmark

skvaldur
ílát

2

ummerki

nef
------------hryllt

doðinn

stía

4 eins

gunga

7

skel
drykkur
------------dýrahljóð

2 eins

tortryggir
vikur

5

8

3

1

6

4

3

5

6

4

1

2

9

7

8

8

4

1

6

7

9

2

5

3

7

3

2

8

9

5

6

4

1

4

8

5

2

6

1

3

9

7

6

1

9

7

3

4

5

8

2

1

6

4

9

2

8

7

3

5

2

7

8

3

5

6

4

1

9

5

9

3

1

4

7

8

2

6

6

5

9

3

8

1

7

4

2

1

2

7

4

9

6

5

3

8

3

4

8

2

5

7

1

9

6

5

7

1

6

3

2

9

8

4

2

8

4

1

7

9

3

6

5

9

6

3

5

4

8

2

7

1

4

3

6

7

1

5

8

2

9

8

1

2

9

6

3

4

5

7

7

9

5

8

2

4

6

1

3

Verðlaunagáta
Helgarkrossgátan inniheldur lausnarorð.

Lausnarorð skal senda ásamt nafni og símanúmeri á netfangið
krossgata@dv.is
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Guðrún hlýtur að launum
bókina Lífsnautin Frjóa

Í verðlaun fyrir gátu helgarblaðsins er bókin Undraherbergið
„Maður lifir ekki hverja stund eins og hún væri sú hinsta, það væri svo þreytandi.
Maður bara lifir.“
Thelma er einstæð móðir, önnum kafin og upptekin af starfi sínu. Dag einn á hún, einu
sinni sem oftar, í basli með að koma tólf ára syni sínum fram úr rúminu. En tíminn æðir
áfram og verkefnin þola enga bið. Grunlaus um að þetta sé dagurinn sem allt breytist, að
innan skamms verði lífi þeirra umturnað á einu andartaki, halda þau sínu venjubundna
striki með hverdagslegu fjasi …
Svo blasir miskunnarlaus veruleikinn við. Hvað er þá til ráða? Hvað er það sem mestu
máli skiptir? Örvæntingarfull móðirin finnur leið til að takast á við óbærilegar aðstæður
þegar hún les það sem sonurinn hefur skrifað í litlu stílabókina sína.
Undraherbergið er fyrsta bók höfundar, í senn átakanleg, fyndin og kemur á óvart.
Hún sló umsvifalaust í gegn og útgáfurétturinn hafði verið seldur til meira en tuttugu
landa áður en bókin kom úr prentun. Til stendur að gera kvikmynd eftir sögunni.
Höfundur: Julien Sandrel /Þýðandi: Ólöf Pétursdóttir.

Ekki láta þitt eftir liggja

– vertu Pikk-UPP
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.
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.

Betri umgengni byrjar hjá þér!
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Tímavélin

Gamla
auglýsingin

„

Vísir 28. júlí 1911

Dregnir
sundur og
saman í háði fyrir
að hafa tekið þátt

MISHEPPNUÐ SAGA HERRA ÍSLANDS
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

K

eppnin Ungfrú Ísland h
 efur
verið háð sleitulaust síðan
árið 1955 og íslenskar feg
urðardrottningar náð eftir
tektarverðum árangri á alþjóða
vísu. Ekki er hægt að segja það
sama um karlpeninginn því feg
urðarsamkeppnir karla hafa verið
slitróttar og hent að þeim grín í
gegnum árin. Ofan á það varð mik
ill skandall þegar Óli Geir Jónsson,
herra Ísland árið 2005, var sviptur
titlinum fyrir ólifnað. Keppnin á sér
merkilega sögu en hefur nú ekki
verið haldin í meira en áratug.

Dregnir sundur og saman í háði
Árið 1957 efndi slysavarnafélagið
Ingólfur til fyrstu fegurðar
samkeppni karla hér á landi og bar
hún heitið Íslendingurinn 1957.
Keppnin var haldin að erlendri fyr
irmynd og ágóðinn nýttur til styðja
við starfsemi félagsins. Keppnin var
haldin sunnudaginn 8. september
í hráslagalegu veðri. Engu að síð
ur var mætingin góð, um þrjú þús
und manns, því auk stæltra folanna
voru ýmis önnur skemmtiatriði á
boðstólum, til dæmis dans á Tivoli
pallinum og flugvél sem varpaði
gjafapökkum yfir mannfjöldann.
Það var leikarinn Flosi Ólafsson
sem fékk það hlutverk að safna pilt
um í keppnina og hlutu þeir fimm
tán hundruð krónur fyrir og Flosi

þúsund krónur á hvern haus. Í verð
laun voru flugferð til Lundúna og
vikudvöl þar til að taka þátt í keppn
inni herra heimur. Önnur verð
laun voru vönduð föt frá Últíma og
þriðju verðlaun vetrarfrakki.
Tíu ungir karlmenn, víða af
landinu, tóku þátt í keppninni og
í fyrstu umferð gengu þeir fram á
pall í jakkafötum. Af þeim voru þrír
valdir áfram í aðra umferð af áhorf
endum til að koma fram á sund
brók. Reigðu þeir sig og teygðu og
hnykluðu vöðvana fyrir áhorfend
ur. Eftir það var kosið um loka
niðurstöðu.
Þeir þrír menn sem kepptu til
úrslita voru Haukur Claessen, Þor
steinn Löve og tvítugur Reykvík
ingur, Helgi Viðar Ólafsson, sem

bar sigur úr býtum. Helgi var vel
að sigrinum kominn enda hafði
hann iðkað Atlasæfingar og „feng
ið stælta vöðva og íturlegan vöxt“
eins og segir í Fálkanum 13. sept
ember það ár. Bjartur var hann yfir
litum eins og „norrænir menn eigi
að vera útlits.“ Auk þess var hann
bindindismaður á áfengi.
Ekki fór neinum sögum af
frammistöðu Helga í heimskeppn
inni, enda var hann aðeins 156
sentimetrar á hæð, en hann nýtti
sér frægðina hér heima og aug
lýsti líkamsræktarbók með hinu
svokallaða Atlaskerfi. Sagði hann
Atlaskerfið meginorsök þess að
hann hefði unnið keppnina og hlot
ið nafnbótina Íslendingurinn 1957.
Ekki voru allir sáttir við þessa út

komu því fimm þýskar stúlkur mót
mæltu nafnbótinni. Þær töldu að
Björn Pálsson sjúkraflugmaður ætti
skilið að bera titilinn Íslendingur
inn 1957 fyrir sína ósérhlífni og
dugnað. En Björn var þá tæplega
fimmtugur að aldri og hefði tæpleg
ast átt möguleika í Helga hvað varð
ar útlit.
Einn þátttakandi ræddi við Vísi
rúmum tuttugu árum eftir keppn
ina og var lítið stoltur af, svo lítið að
hann vildi ekki láta nafns síns getið.
Sagði hann:
„Okkur fannst þetta mesta grín
og auk þess vel borgað og slógum
til og ókum rakleitt í Tivoligarð. En
þegar á hólminn kom og við sáum
allan mannfjöldann runnu á okk
ur tvær grímur og sumir vildu hætta
við allt saman“ og „Við sem höfðum
litið á þetta sem grín, rétt eins og
fólk kemur fram í skemmtiþáttum í
dag fyrir greiðslu, máttum sæta því
lengi á eftir, að vera dregnir sundur
og saman í háði fyrir að hafa tekið
þátt í þessu og virtist almenningur
aldrei efast um að við hefðum tek
ið þátt í þessari keppni af einskærri
hrifningu á eigin útliti.“

Erfitt í sundskýlu
Ekkert varð af keppninni Ís
lendingurinn 1958 og landinn
mátti bíða í þrjátíu ár eftir annarri
slíkri keppni. Árið 1988 var keppn
in Herra Ísland loksins haldin á
Akureyri en að henni stóðu út
varpsstöðin Hljóðbylgjan, sól
baðsstofan Stjörnusól og veitinga
húsið Zebra þar sem keppnin var
haldin.

Kýrin Sæunn flúði s

Á

rið 1987 var viðburða
ríkt á Íslandi. Þá var Haf
skipsmálið í algleymingi,
Kringlan var opnuð og
Hemmi Gunn birtist á skjánum
með þáttinn Á tali. En fréttin sem
stal senunni og bræddi hjörtu Ís
lendinga var um kúna Hörpu sem
slapp við öxi slátrarans og synti
sér til lífs yfir tveggja kílómetra
leið. Eftir afrekið hóf Harpa nýtt líf
á nýjum stað og undir nýju nafni.

Við erum flutt á Malarhöfða 2
110 Reykjavík, 2. hæð
Fataviðgerðir & fatabreytingar

Skynjaði hvað var í vændum
Innarlega í Önundarfirði á Vest
fjörðum stendur bærinn Neðri
Breiðadalur, þar sem bændur
halda bæði kýr og sauðfé. Árið
1987 voru settar reglur um gripa
kvóta og var Halldóri Mikaels
syni, bónda á Neðri Breiðadal,
gert að fækka gripum sínum. Kýr
in Harpa var því valin til að fara til
slátrarans.
Þann 13. október þetta ár átti
að slátra Hörpu á Flateyri, en
þegar hún var leidd að sláturhús
inu virtist hún skynja hvað væri í
vændum og sleit sig lausa. Að því
loknu tók hún á rás í átt til hafs,
beið ekki boðanna og synti út á
fjörðinn.

„Þótt maður viti auðvitað
aldrei hvað svona skepnur hugsa
er engu líkara en hún hafi skilið
hvað til stóð,“ sagði Halldór bóndi
við Morgunblaðið 15. október.
„Hún hefur alltaf verið afskaplega
gæf og gott að umgangast hana og
því ólíkt henni að slíta sig svona
lausa, eins og hún gerði þarna við
sláturhúsdyrnar.“
Önundarfjörður er ekki lítill
og 2,5 kílómetrar frá Flateyri yfir
í Valþjófsdal. Þangað synti Harpa,
á móti straumi, og var um klukku
stund á leiðinni. Björgunarsveit
armenn fóru út á bát til að fylgja
henni síðasta spölinn og þegar
hún kom að landi, við bæinn
Kirkjuból II, blés hún varla úr nös
og átti greinilega nægt þrek eftir.

Keypt í fjörunni og lifði í sex ár
til viðbótar
Guðmundur
Steinar
Björg
mundsson og Sigríður Magnús
dóttir, bændur á Kirkjubóli, voru
látin vita að kýrin væri væntan
leg hinum megin í firðinum en
töldu þau ekki líklegt að hún
myndi lifa sundferðina af. Þegar
þau sáu kúna koma að landi gátu
þau ekki hugsað sér að hún yrði

Óli Geir var sviptur titlinum fyrir umdeildan sjónvarpsþátt.
Eiður Eysteinsson fékk lánaðan bíl

„Það gekk ekki átakalaust að fá
þátttakendur,“ sagði Ásta Sigurðar
dóttir, skipuleggjandi keppninnar,
við Morgunblaðið 12. febrúar. „Við
fengum heilmikið af ábendingum,
en helmingurinn var frá fólki sem
var að stríða vinum og kunningj
um.“ Þeir sem vildu komast inn
fyrir alvöru sendu inn myndir og
undirbúningsnefnd valdi úr um
sóknunum.
Öfugt við Íslendinginn 1957 þá
komu keppendur fyrst fram í sund
skýlum og síðan í kvöldklæðnaði.
Það var síðan dómnefnd en ekki
salurinn sem sá um að velja sig
dóttir, sem
urvegara. Gígja Birgis
hlaut titilinn Ungfrú Ísland árið
1986, kynnti hver væri „vinsælasti
kappinn“ og brutust út mikil fagn
aðarlæti á Zebra þegar hún las upp
nafn heimamannsins Hallgríms
Óskarssonar, sem nú er þekkt
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Helgi V. Ólafsson, Íslendingurinn 1957.

ur sem lagahöfundur og h
 efur átt
fjölda laga í Söngvakeppni Sjón
varpsins. Meðal annarra keppenda
má nefna kylfinginn og vaxtar
ræktartröllið Ívar Hauksson.
Það kom í hlut fegurðardrottn
inganna Bryndísar Schram og
Önnu Margrétar Jónsdóttur að
tilkynna sigurvegarann, 
Arnór
Diego, 18 ára Reykvíking. A
 rnór
var áður þekktur sem fimleika
maður, leikari, módel og break
dansari en eftir keppnina stofnaði
hann byggingafyrirtæki og seldi
laxveiðileyfi.
„Í keppninni sjálfri fannst mér
mjög erfitt að koma fram á sund
skýlu en restin var ekkert mál. Ég
er það vanur því að koma fram að
það hafði engin áhrif á mig,“ sagði
Arnór eftir sigurinn.
Fékk lánaðan bíl
Keppnin virtist ætla að festast í

sessi þegar hún var aftur haldin
ári síðar á Hótel Íslandi. Þá var það
Eiður Eysteinsson, átján ára Kópa
vogsbúi, sem stóð uppi sem sigur
vegari og fékk silfursleginn pípu
hatt að launum. Eiður stundaði
íþróttir af kappi, bæði handbolta
og blak, en starfaði sem barþjónn
á skemmtistaðnum Broadway.
Eftir keppnina hugði hann á feril
sem fyrirsæta.
„Það sem réði úrslitum var hvað
Eiður hefur marga góða kosti til að
bera. Góðan líkama og framkomu,
hann er mjög vingjarnlegur en um
leið sterkur persónuleiki,“ sagði
Gunnlaugur Rögnvaldsson skipu
leggjandi.
Eiður hlaut ýmiss konar verð
laun fyrir sigurinn, til dæmis sólar
landaferð til Benidorm, fataút
tekt upp á fimmtíu þúsund krónur
frá tískubúðinni Valentínu og
Peugeot-bíl að láni í nokkra daga.
Meðal annarra keppenda árið
1989 má nefna Sölva Fannar Við
arsson, ljóðskáld, leikara og einka
þjálfara, og fatahönnuðinn Gunn
ar Hilmarsson.
Boxerbrækur ekki nógu sexí
Nokkur bið var þangað til næsta
keppni var haldin en það var árið
1996 þegar Þór Jósefsson, 23 ára
Reykvíkingur, var krýndur á Hót
el Íslandi. Keppnin var þá mun
metnaðarfyllri, keppendur fleiri
og meira umstang og æfingar í
kringum hana en áður.
Ein stór breyting var á keppn
inni frá fyrri árum því þá komu
keppendurnir ekki fram á sund
brók. Til stóð að keppendurnir
kæmu fram í boxerundirfatnaði í
staðinn en einnig var hætt við það

þar sem slíkur klæðnaður þótti
einfaldlega ekki nógu sexí. Því var
ákveðið að þeir myndu frekar sýna
sig berir að ofan og í fráhnepptum
gallabuxum.
Þór hafnaði í 4.–5. sæti í keppn
inni Herra Evrópa þetta sama ár
og fékk í kjölfarið fyrirsætusamn
ing við franska fyrirtækið PH One.
Hófst nú gullöld karlfegurðar
keppna og var Herra Ísland haldin
árlega í áratug. Meðal sigurvegara
má nefna knattspyrnustjörn
una Garðar Gunnlaugsson, verk
fræðinginn Sverri Kára Karlsson
og Björn Má Sveinbjörnsson sem
einnig hlaut titilinn Herra Kropp
ur í keppninni Mr. International í
Indlandi árið 2001.
Óli Geir sviptur titli
Án nokkurs vafa er þekktasti kepp
andi sögunnar sigurvegarinn frá
árinu 2005, Keflvíkingurinn Ólafur
Geir Jónsson. Ekki fyrir sigurinn
sjálfan heldur fyrir að vera sviptur
titlinum aðeins nokkrum mánuð
um síðar fyrir óreglu og fékk
hann ekki að keppa erlendis. Elín
Gestsdóttir, eigandi Ungfrú Ís
land, sem jafnframt hélt Herra Ís
land, tók þessa ákvörðun í janúar
árið 2006 eftir að hafa horft upp
á „villt líferni“ Óla. Í kjölfarið fékk
Jón Gunnlaugur Viggósson, sem
hafnaði í öðru sæti, titilinn herra
Ísland.
„Þetta er bara kjaftæði og
bull,“ sagði ósáttur Óli Geir eftir
ákvörðunina. En Elínu fannst hann
ekki hafa sýnt fyrirmyndarhegðun
eftir að hann var valinn Herra Ís
land. Óli og bróðir hans stjórnuðu
sjónvarpsþættinum Splash á stöð
inni Sirkus þar sem fyllerí og nekt
komu mikið við sögu.
Óli gaf út yfirlýsingu þar sem
hann harmaði ákvörðunina og
sagðist hafa komið hreint fram við
keppnishaldarana. Elín fékk hins
vegar stuðning frá fólki úr brans
anum, til dæmis Heiðari snyrti
sem sagði: „Ef Ólafur Geir fer út og
bútur úr þættinum verður sýndur,
þá verður það mikil hneisa.“
Árið 2007 var keppnin haldin í
síðasta sinn og sigurvegarinn þá
Guðmundsson,
var Ágúst Örn 
menntaskólanemandi á Akur
eyri. n

Ottó og
barnabarnabarnabarnið

A

ð verða faðir er stór
stund og sömuleið
is að verða afi. Fáir
verða langafar og
nánast óheyrt er að ein
hver verði langalangafi. Það
varð hins vegar klæðsker
inn og stórstúkumaðurinn
Ottó Guðjónsson, sem bjó
að Norðurbrún í Reykjavík,
haustið 1983 en hann var þá
85 ára að aldri.
Ottó hélt á sínu fyrsta
barnabarnabarnabarni undir
skírn í Dómkirkjunni, dreng
sem fékk nafnið Ottó í höf
uðið á afa sínum. Móðir Ottós
yngri var Þorbjörg Rafns
dóttir, 22 ára, amma Guðrún
Stewart, 41 árs, og langamma
Þorbjörg Ottósdóttir, 59 ára.
Við tilefnið var tekin mynd
af þessum fimm ættliðum frá
Ottó til Ottós. n

slátrarann á sundi
Sturtuklefar með þaki,
sporna gegn raka

flutt a ftur yfir fjörðinn til slátrun
ar. Að Kirkjubóli var einnig komið
fólk frá Flateyri sem komið hafði
akandi til að taka á móti Hörpu.
Afrek kýrinnar var slíkt að
bændurnir á Kirkjubóli ákváðu
að kaupa hana á staðnum og voru
kaupin handsöluð í fjörunni. Auk
þess að fá nýja eigendur og nýtt líf
þá fékk hún einnig nýtt nafn í fjör
unni, Sæunn. Sigríður sagði ekki
hægt að senda hana til baka „fyrst
hún vildi endilega koma til okkar.
Það var ekkert að kúnni, Halldór
í Neðri Breiðadal hafði bara ekki
fullvirðisrétt fyrir hana. Sagðist
hann reyndar hafa sagt að synd
væri að slátra henni og það lítur
út fyrir að hún hafi heyrt það og

skilið.“
Eftir þetta vappaði Sæunn
kílómetra leið að nýjum heim
kynnum, öll hin rólegasta sem
er harla óvenjulegt þegar kýr
skipta um fjós. Ekki hafði henni
orðið meint af sundferðinni og
mjólkaði eðlilega á nýjum stað
skömmu síðar.
Sæunn lifði í sex ár til viðbót
ar á Kirkjubóli, eignaðist kálfa og
mjólkaði. Þegar hún var loks felld
árið 1993 var hún heygð við sjáv
arkambinn þar sem hún kom að
landi og ber sá staður nú nafnið
Sæunnarhaugur. Í dag er synt
svokallað Sæunnarsund, frá Flat
eyrarodda að haugnum við Val
þjófsdal. n

Frábært verð og
falleg hönnun

Kíktu á sturta.is og skoðaðu úrvalið
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Lét grafa fótlegg sinn
að hermannasið

Snillingur sem fannst á spítala
eftir áratuga gleymsku
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

S

kip James var goðsögn í blúsheiminum, einn af hinum
svokölluðu Delta-blúsurum
sem heilluðu fólk með gítarstíl sínum og einlægum söng. En
snilli hans var ekki metin að verðleikum fyrr en hann fannst á spítala
árið 1964 eftir að hafa verið týndur
og gleymdur í áratugi.

Seldi sprútt og spilaði á knæpum
Nehemiah „Skip“ James var fæddur
í djúpa suðrinu, í bænum Bentonia
í Mississippi-fylki, árið 1902. Faðirinn, sem var sprúttsali og gítarleikari, yfirgaf fjölskylduna þegar Skip
var aðeins fimm ára og ólst hann
því upp í sárri fátækt á plantekru.
Seinna gerðist faðir hans predikari
en var Skip þó aldrei faðir í raun og
veru.
Skip ákvað að feta sömu slóð og
faðir hans og lærði að spila á g ítar
og orgel. Þegar hann óx úr grasi
starfaði hann sem skógarhöggsmaður á daginn og spilaði á knæpum á kvöldin. Fljótlega hætti hann
að vinna löglega vinnu og seldi
sprútt.
Skip hafði einstaka hæfileika,
bæði sem gítarleikari og söngvari,
og rödd hans var há og ásækjandi.

Árið 1931, þegar Skip var tæplega
þrítugur, ferðaðist hann til borgarinnar Grafton í Wisconsin-fylki til
þess að taka upp plötu í fyrsta skiptið, hjá Paramount-útgáfunni. Sum
lögin spilaði hann á gítar en önnur
á píanó og þarna mátti finna gimsteina á borð við „Hard Time Killing Floor Blues“ og „Devil Got My
Woman.“
En almenningur kveikti ekki á
snilld Skip James og platan seldist
mjög illa. Því ákvað hann að halda
áfram að feta slóð föður síns, fluttist til Dallas og gerðist predikari.
Hann stofnaði gospelhljómsveit og
ferðaðist um Suðurríkin en gekk
illa að framfleyta sér. Árið 1937
var hann kominn á framfærslu
Mississippi-fylkis og skömmu eftir
stríðið gufaði hann upp. Hann var
algerlega gleymdur maður og virtist
ætla að verða lítið áberandi neðanmálsgrein í blússögunni.

Hafði engu gleymt
Víkur sögunni til ársins 1964 þegar
blúsáhugamenn víða um Bandaríkin voru að grafa upp s jaldgæfar
plötur og áttuðu margir sig á
snilldinni bak við plötu Skip frá
árinu 1931. Eintökin ruku upp í
verði en enginn vissi hins vegar
hvað hafði orðið um hann. Þrír háskólanemar frá Kaliforníu, John

Fahey, Bill Barth og Henry Vestine,
héldu til Suðurríkjanna, staðráðnir í að finna snillinginn en þeir vissu
ekki einu sinni hvort hann var á
lífi. Þeir ræddu við fólk sem hafði
þekkt til hans og fundu hann loksins á spítala í bænum Tunica í Mississippi. Þá var hann 62 ára gamall,
gleymdur af samfélagi sínu og skel
af manni. Hann átti ekki lengur gítar og hafði ekki spilað í mörg, mörg
ár.
Nemarnir réttu honum gítar
sem hann tók við og spilaði líkt og
árið væri 1931. Röddin orðin aðeins
hærri en snilldin enn til staðar. Þeir
áttu ekki til orð og töldu að heimurinn yrði að fá að njóta Skip James.
Þeir borguðu sjúkrahúsreikninginn
hans og keyrðu með hann norður
til Washington-borgar þar sem
hann settist að, komst í kynni við
aðra blúsmenn og gat lifað af tónlistinni.
Þetta sama ár kom Skip James
fram á Newport-þjóðlagahátíðinni á Rhode Island og áhorfendur göptu af hrifningu. Eftir það gaf
hann út fjórar plötur og breska
rokksveitin Cream flutti lag hans
„I’m So Glad“ árið 1966. Skip var
hins vegar áfram við slæma heilsu
og lést árið 1969. Í dag er hans
minnst sem eins áhrifamesta blúsmanni allra tíma. n

ERT ÞÚ AÐ SMÍÐA PALL ?
Pallinn upp á
einfaldari hátt með
jarðvegsskrúfum

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

A

ntonio Lopez de Santa
Anna var einn áhrifamesti stjórnmálamaður
Mexíkó á mótunarárum
landsins. Hann var einnig þekktur sem herforinginn sem sigraði
Davy Crockett og félaga í orrustunni um Alamo árið 1836 en var
handsamaður og tapaði Texas til
Bandaríkjanna nokkru seinna.
Santa Anna leit stórt á sig, svo
stórt að þegar hann missti fót
sinn lét hann grafa hann að hermannasið.

Missti fót í bakkelsisstríði
Tveimur árum eftir orrustuna um
Alamo hófst stríð milli Mexíkó og
Frakklands sem fékk hið óvenjulega nafn bakkelsisstríðið. Á upphafsárum sjálfstæðis Mexíkó var
mikil ringulreið í landinu, skærur, rán og gripdeildir milli ýmissa
hópa, þar á meðal innflytjenda
frá Evrópu. Frakkar kröfðust
þess að mexíkóska ríkið greiddi
Frökkum í landinu skaðabætur fyrir það tjón sem þeir máttu
þola en ríkisstjórn Mexíkó hafnaði því.
Franskur
bakari,
herra
Remontel, búsettur í Tacubaya í
Mexíkó, sendi árið 1832 kvörtun
til Loðvíks Filippusar konungs
þess efnis að mexíkóskir hermenn hefðu rænt bakaríið hans
og heimtaði bætur. Fleiri kvartanir fylgdu í kjölfarið og árið 1838
var franski sjóherinn mættur á
svæðið til að halda höfnum í sjókví og mexíkóski flotinn kom til
varnar.
Santa Anna var sestur í helgan
stein þegar stríðið braust út og
var á sveitabýli sínu í Xalpa þegar
hann var kallaður til að verjast
Frökkum við borgina Veracruz.
Fékk hann þau skilaboð frá forseta landsins að gefa ekkert eftir í
orrustunni og hann stóð við það.
Santa Anna barðist með
mönnum sínum en lítil fallbyssukúla hæfði hann í annan fótlegginn. Hann var færður undir læknishendur en sárið var svo
alvarlegt að þeir þurftu að fjarlægja fótinn. Í kjölfarið gáfust
Mexíkóar upp og samþykktu að
greiða Frökkum bætur.
Gervifótur notaður sem hafnaboltakylfa
Fótleggurinn var grafinn og smíðaður var gervifótur úr korki fyrir Santa Anna. En herforingjan-

Gervifótur Santa Anna til sýnis

um var annt um fótinn og fannst
honum ekki hafa verið sýnd
nægileg virðing. Fjórum árum
eftir orrustuna um Veracruz lét
Santa Anna grafa fótinn upp og
grafa hann á ný að hermannasið.
Skotið var úr fallbyssum, bænir sagðar og langar ræður haldnar yfir rotnandi útlimnum sem
geymdur var í kristalsvasa. Stórt
og dýrt minnismerki var reist yfir
fótinn í kirkjugarðinum í Santa
Paula í Kaliforníu.
Santa Anna nýtti sér fótarmissinn og Mexíkóar dáðust að fórnfýsi hans. Um tíma var hann forseti landsins. Þegar hann kom
fram opinberlega tók hann af sér
gervifótinn og veifaði honum fyrir mannfjöldann.
fótarmissinn
Santa Anna lét 
ekki stöðva sig á vígvellinum
og stýrði herjum í stríðinu við
Bandaríkjamenn árið 1846. Í
einni orrustunni náðu bandarískir dátar að stela fætinum
og fluttu hann sigri hrósandi til
Bandaríkjanna en hann er nú
geymdur á safni í SpringfieldSjálfur
borg í Bandaríkjunum. 
slapp Santa Anna naumlega,
komst á hest og reið út í sólsetrið.
Smíðaður var annar f ótleggur
og aftur náðu dátarnir honum,
meira að segja úr sömu herdeild. Þeim fæti var ekki sýnd
meiri virðing en svo að hann
var notaður sem hafnaboltakylfa í herdeildinni. Þriðja fætinum náði Santa Anna að forða frá
dátunum og er sá fótur til sýnis
í þjóðminjasafni Mexíkó. Herforinginn „margfætti“ lést árið
1876. n

Banani
greip

epli

Ávextir í áskrift kosta um
550 kr. á mann á viku
og fyrirhöfn fyrirtækisins
er engin.

Gómsætir veislubakkar,
sem lífga upp á öll tilefni.
Er kannski heilsuátak
framundan?

Ávaxtaðu betur
www.avaxtabillinn.is • avaxtabillinn@avaxtabillinn.is • 517 0110
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Járntjaldið verður til

FRÆGASTA OG EIN
MIKILVÆGASTA RÆÐA
WINSTONS CHURCHILL
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

Þ

ann 5. mars 1946 flutti Winston Churchill, forsætisráðherra Stóra-Bretlands,
eina frægustu og mikilvæg-

ustu ræðu sína. Þetta gerði hann
í Fulton í Missouri í Bandaríkjunum. Ekki má draga úr vægi margra
ræðna sem Churchill flutti á stjórnmálaferli sínum en hann leiddi
Breta í gegnum síðari heimsstyrjöldina og var óþreytandi við að

stappa stálinu í þjóðina og hvetja
hana til dáða. Þegar hann flutti
ræðuna í Fulton var hann ekki
lengur ráðherra. Ræðunni hefur
verið líkt við frægar ræður þekktra
manna, ræður sem mörkuðu tímamót. Henni hefur til dæmis verið

Sumartilboð
Sægreifans

Humarsúpa, brauð &
ískaldur gull á 2.000 kr

geirsgötu 8 / s. 553 1500
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líkt við ræðu Martins Luthers King
„I Have a Dream“ 1963 en sú ræða
hafði mikil áhrif á baráttu blökkumanna fyrir eðlilegum mannréttindum í Bandaríkjunum.
Segja má að ræða Churchill hafi
markað upphaf kalda stríðsins
þrátt fyrir að fræjum þess hafi verið sáð nokkru áður og þau hafi
verið að spíra misserin á undan.
Ræðan endurspeglaði þann nýja
veruleika sem Bandaríkin og vestræn lýðræðisríki stóðu nú frammi
fyrir og spáði fyrir um hvernig ætti
að heyja hið nýja „kalda stríð“ án
þess að til þriðju heimsstyrjaldarinnar kæmi. Churchill hafði átt í
erfiðleikum með að fá bandarísk
stjórnvöld til að líta fram á veginn og átta sig á hugsanlegum erfiðleikum í samskiptum við Sovétríkin eftir síðari heimsstyrjöldina.
Skömmu fyrir Yaltafundinn í
febrúar 1945, þar sem Churchill
fundaði með Stalín og Roose
velt (leiðtogum Sovétríkjanna og
Bandaríkjanna) sagði hann við
Roosevelt:
„Núna held ég að endirinn á
þessu stríði geti vel orðið meiri
vonbrigði en endir síðasta stríðs.“
Þegar Churchill hélt til Bandaríkjanna 1946 óttaðist hann einna
mest að vestræn lýðræðisríki
gerðu sömu mistökin aftur, mistökin sem höfðu nærri gengið af
þeim dauðum áratug áður. Í bókinni The Gathering Storm, sem var
fyrsta bókin af sex í ritröð Churchill
um síðari heimsstyrjöldina, skrifaði hann að vestræn lýðræðisríki
þyrftu aðeins að hegða sér aftur á sama, vel meinandi háttinn
gagnvart þeim vandamálum sem
steðjuðu að til að hrinda þriðju
alheimsátökunum af stað en þau
myndi jafnvel enginn lifa af.
Harry Truman Bandaríkjaforseti greip fljótlega til aðgerða
gegn Sovétríkjunum að stríðinu
loknu en ekki var enn ljóst hvort
Bandaríkin ætluðu að taka sér
stöðu leiðtoga hins frjálsa heims
eða taka saman höndum við ríki
Vestur-Evrópu í varnarbandalagi gegn Sovétríkjunum. Enn
var óljóst hvað Sovétmenn ætluðu sér í Íran og Austur-Evrópu.
Kommúnistar áttu möguleika á
að komast í ríkisstjórnir í Frakklandi, Ítalíu og á Spáni. Bandaríkin voru að afvopnast e ftir sigurinn yfir Japönum sex mánuðum
áður og horfðu fram á veginn og hlökkuðu til friðartíma.
Churchill vissi vel að varnaðarorð hans myndu varpa skugga á
þetta allt.
Ræða
Churchill
lagði
grunninn að NATO og áætlunum
Vesturlanda til að verjast ágangi
Sovétríkjanna. Hugtakið járntjaldið, Iron Curtain, lýsti harðstjórn Sovétríkjanna sem teygði
sig yfir Austur-Evrópu. Almenningur kynntist hugtakinu í ræðu
Churchill en hann hafði áður
notað það í símskeyti til Truman
í maí árinu áður, rétt eftir að
Þjóðverjar gáfust upp fyrir herjum Bandamanna.

„Ég er ákaflega áhyggjufullur
yfir stöðunni í Evrópu. Það er verið að draga járntjald fyrir framlínu
þeirra,“ skrifaði hann um sovésku
herina sem voru að taka sér varanlega stöðu í Austur-Evrópu.

Fann kannski ekki hugtakið
„járntjaldið“ upp
Churchill hefur oft verið sagður
hafa fundið hugtakið „járntjaldið“
upp en það er kannski ákveðin
kaldhæðni að hann hefur hugsanlega sótt það í smiðju Schwerin
von Krosigk sem var utanríkisráðherra Þýskalands á síðustu dögum
stríðsins. Í útvarpsávarpi nokkrum
dögum fyrir uppgjöf Þjóðverja
sagði Krosigk: „Í austri er járntjaldið en á bak við það, hulið augum umheimsins, er eyðileggingarstarfið í fullum gangi og heldur
stöðugt áfram fram á við.“
En óháð því hvaðan hugtakið
kom þá hafði Churchill lengi haft
áhyggjur af að ástand sem þetta
gæti komið upp. Árið 1970, fimm
árum eftir andlát Churchill, rifjaði
Harold Macmillan, forsætisráðherra upp samtal sem hann átti
við Churchill snemma árs 1942
þegar þeir voru í matarboði hjá
Eisenhower, yfirmanni herja
Bandamanna í Alsír á þeim tíma.
Macmillan sagði að á þessum
tíma „vorum við að tapa stríðinu
en nú voru Bandaríkin komin til
sögunnar og Churchill hafði komist að þeirri niðurstöðu að einræðisstjórn nasista yrði sigruð en
alræðisstjórn kommúnista myndi
taka stöðu þeirra sem ógn við
Evrópu og heiminn.“
Ræðan
Eftir að Harry Truman Bandaríkjaforseti hafði kynnt Churchill
steig hann í pontu í Westminster-
háskólanum í Scoffing í Fulton
í Missouri sem var heimaríki
Truman. Í upphafi sagði Churchill
að hann vildi gera það alveg ljóst
að hann væri ekki í opinberum
erindagjörðum og talaði aðeins á
eigin vegum. Því næst ræddi hann
um að verkefni heimsbyggðarinnar væri að koma í veg fyrir
enn eitt alheimsstríðið og sagði
að Sameinuðu þjóðirnar ættu að
gegna mikilvægu hlutverki í því,
sem og Bandaríkin og Bretland.
Því næst bætti hann í og fór að
lýsa Evrópu eftir stríð og sagði að
skuggi hefði fallið á sviðið í kjölfar
sigurs Bandamanna.
„Frá Stettin við Eystrasalt til
Trieste við Adríahaf hefur járntjald lagst yfir álfuna. Aftan við
þá línu eru allar höfuðborgir og
gömlu ríki Mið- og Austu-Evrópu:
Varsjá, Berlín, Prag, Vín, Belgrad,
Búdapest og Sofia. Allar þessar
frægu borgir og íbúar eru nú á því
sem ég verð að kalla áhrifasvæði
Sovétríkjanna …“
Ræðan vakti mikinn titring
ráðamanna í Washington og
Lundúnum og víðar. Hún vakti
heimsathygli og járntjaldið var
komið til að vera næstu áratugina. n

Hefur þú
þörf fyrir
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Fyrirtæki og húsfélög, gerum
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Sigrún varð ekkja fyrir einu ári

„Lífið er
hverfult og
það á að
njóta þess“

„

nErfiður dauðdagi eiginmannsins nSterk kona sem ætlar að njóta lífsins
Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is

Þ

essi tímamót eru erfið því
það er ár síðan hann dó og ár
síðan ég jarðaði hann. Þetta
var mjög erfiður dauðdagi og
ýmsar óþægilegar minningar vakna
í hugskotinu þessa dagana. Við vorum svo ein og baráttan við kerfið
var erfið. En ég á svo sannarlega
mína góðu daga og hef lært að lífið
er hverfult og lífið er til að njóta þess
– hér og nú,“ segir Sigrún Þorsteinsdóttir Holt, sem stendur á tímamótum í dag því það er eitt ár liðið síðan
hún missti manninn sinn. Með sorg
í hjarta en frelsi frá ýmsum skyldum
og skipulagi sem hafa njörvað niður líf hennar alla ævi gengur hún
núna til móts við nýja tíma. Um leið

og hún heiðrar minningu mannsins
síns heittelskaða kappkostar hún
að njóta lífsins eins og kostur er, því
fátt hefur kennt henni hvað lífið er
í senn hverfult og dýrmætt en erfið
reynsla undanfarinna ára.
Tumi Hafþór Helgason lést í
ágúst árið 2017, þá nýorðinn fimmtugur, eftir erfið veikindi sem rekja
má allt aftur til desember árið 2015.
Hann var greindur með krabbamein í lungum en það breiddist út
um líkamann. Hjá Tuma og Sigrúnu tók við þrautaganga ríflega
næstu tvö og hálfa árið sem mörkuð var þjáningum Tuma, gífurlegu álagi, erfiðum samskiptum
við heilbrigðiskerfi sem Sigrún telur vera meingallað, og gífurlegum
kostnaði sem lagðist þungt á heimilið.

Tíu systkina hópur
Sigrún er fædd í Vesturbænum í
september árið 1967 og verður því
51 árs í haust. Hún var yngst í tíu
systkina hópi. Þau systkinin eru öll
á lífi í dag og elsta systir Sigrúnar
er 67 ára. Meðal bræðra hennar er
Geir Þorsteinsson, fyrrverandi formaður KSÍ og áður stjórnarmaður í
KR. Ég spyr Sigrúnu hvort þetta hafi
verið mikil KR-fjölskylda:
„Pabbi var nú reyndar Valsari og
Geir var fyrst settur í Val. En hann
færði sig í KR og á endanum urðum
við öll KR-ingar. Við bjuggum lengi
við Holtsgötu en fluttum á Hagamel
48 þegar ég var unglingur og þá vorum við komin nánast eins nálægt
KR-heimilinu og hægt var. Þetta var
líflegt heimili en það var samt alltaf
pláss fyrir fleiri þó að við værum
svona mörg. Þetta voru aðrir tímar
en nú eru og maður lærði snemma
að deila með öðrum.“
Sigrún kynntist Tuma ung að
árum og þau voru saman ávallt upp
frá því: „Við kynntumst árið 1988
þegar ég var rúmlega tvítug. Tumi
er fæddur á Djúpavogi í Berufirði
og við kynntumst fyrir austan. Við
bjuggum fyrir austan í 26 ár, bæði á
Egilsstöðum og Djúpavogi.“
Þaðan fluttu hjónin til Njarðvíkur og bjuggu þar síðustu fjögur
æviár Tuma. Þau eignuðust fjögur
börn, tvær stúlkur og tvo drengi.
Yngsti sonur Sigrúnar er 17 ára og
býr hjá henni en hin börnin eru á
þrítugsaldri og eru flutt að heiman.
Fjölskyldan er samhent og hefur
staðið saman í sorginni eftir fráfall
Tuma.
Féll í yfirlið eftir ónærgætni
læknisins
Tumi var húsasmiður og starfaði
mestan hluta starfsævinnar við það
fag, fyrir utan nokkra túra á sjó. Sig-

rún er félagsliði og hefur mest starfað á öldrunarstofnunum. Veikindi
Tuma hófust í desember árið 2015.
„Hann hafði verið í meðferð á
sjúkraþjálfunarmiðstöð vegna bakmeina. Endurhæfingarlæknir sendi
hann í myndatöku hjá Hjartavernd
þar sem honum batnaði ekkert í
bakinu. Út úr myndatökunni kom
að það væri æxli í bakinu. Þetta var
rétt fyrir jól og töluvert áfall en við
vorum ekki að mála skrattann á
vegginn strax. Hann fór í ástungu
á Borgarspítalanum 15. desember
2015, eða rétt fyrir jól. Tumi spurði
lækninn hver væru næstu skref og
læknirinn hreytti úr úr sér: „Þetta er
bara mjög alvarlegt.“ Hann var mjög
hranalegur. Þú segir ekki svona við
fólk, þegar á eftir að rækta sýni og fá
niðurstöður. Tuma varð svo mikið
um þetta að hann féll í yfirlið þegar
hann hafði gengið fram, ég þurfti
að halda honum uppi. Læknirinn
hélt að ég væri einhver ókunnug
kona. Ég spurði hann: „Hvað sagðirðu eiginlega við hann?“ – „Hver
ert þú?“ sagði hann. – „Ég er konan
hans!“
Sigrún segir að ónærgætni af
þessu tagi sé of algeng í heilbrigðis
kerfinu þó að þar megi finna margt
frábært starfsfólk. Mörg önnur
vandamál biðu hjónanna á þessari
erfiðu vegferð og fyrstu vikurnar
hlóðst upp mikill kostnaður vegna
rannsókna. Kostnaðarhlutdeildin
fyrir áramótin hljóðaði upp á hátt
í 300 þúsund krónur. Sigrún segir það fráleita mýtu að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé ókeypis, hún
sé öðru nær mjög dýr. Fyrir utan
þetta kosta mörg lyf afar mikið því
þau eru ekki öll niðurgreidd. Ekki
bætti úr skák að Tumi var óvinnufær frá því að æxlið greindist og
tekjurnar því í lágmarki.
„Það var bara þannig að o
 kkur

Fjölskyldur okkar
beggja og vinir
hlupu undir bagga með
kostnaðinn og þannig
er það hjá mörgum sem
veikjast alvarlega.
var hjálpað. Fjölskyldur okkar
beggja og vinir hlupu undir bagga
með kostnaðinn og þannig er það
hjá mörgum sem veikjast alvarlega.
Fólk getur ekki staðið undir kostnaðinum óstutt,“ segir Sigrún og telur
kostnað einstaklinga af heilbrigðisþjónustu hafa aukist mjög á seinni
tímum.
„Kerfið var þannig að það var
byrjað upp á nýtt um áramót. Ég
þurfti að greiða rannsóknarkostnað upp á tæpar 300.000. krónur fyrir
lok ársins 2015 og svo strax í byrjun
nýs árs byrjaði þetta að tikka aftur.
Og þó að Tryggingastofnun endurgreiddi hluta af kostnaðinum þá
voru þetta miklir peningar að leggja
út.
Kostnaðarhlutdeildarkerfinu
hefur verið breytt til batnaðar frá
því þetta var en enn þann dag í
dag held ég að þeir fátækustu komi
mjög illa út úr því. Við urðum einu
sinni vitni að því að starfsfólk leitaði
logandi ljósi að 1.650 krónum hjá
einhverjum innanhúss út af bláfátækum öldruðum manni sem þurfti
að komast í rannsókn. Það var
ekki hægt að taka úr honum blóð
vegna þess að hann átti enga peninga. Þetta þurfti Tumi fárveikur að
hlusta á og þetta er afar óþægilegt.“
Fyrir utan óheyrilegan kostnað
voru þungt skipulag, mannekla,
plássleysi og afskiptaleysi allt vandamál sem Sigrún og Tumi fundu mikið fyrir á þessari þrautagöngu. Til
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Það var bara
þannig að okkur
var hjálpað.

dæmis tók langan tíma að greina
sjúkdóm Tuma og á meðan hann
var í rannsóknum þurftu hann og
Sigrún alltaf að keyra á milli Njarðvíkur og Reykjavíkur, stundum
tvisvar til þrisvar í viku. „Ég vildi að
hann yrði lagður inn meðan á rannsóknunum stóð í stað þess að við
þyrftum sífellt að keyra á milli með
hann veikan, en það var sagt að það
væri ekki pláss. Það reyndist okkur
líka mjög erfitt að fá þjónustu sálfræðinga og andlegur stuðningur var mjög af skornum skammti.
Auk þess var Tumi ekki með neinn
fastan lækni meðan á rannsóknunum stóð því sjúklingi er ekki úthlutaður læknir fyrr en eftir að sjúkdómurinn hefur verið greindur.“

Ráðamenn ættu að liggja á
almennum stofum þegar þeir
veikjast
Það gekk illa að greina sjúkdóminn hér á landi og þurftu Sigrún og
Tumi að fara til Danmerku þar sem
meinið var greint í jáeindaskanna
á einum degi. Reyndist hann vera
með lungnakrabba en meinið hafði
breiðst út víða um líkamann. Ferðin
til Danmerkur var erfið. Sjúkratryggingar borguðu ferðina út og
uppihald, sem var jákvætt en „Tumi
var svo veikur þarna að við þurftum
hjólastóla og skutlur til að komast
í flug og í gegnum flugstöðvarnar.
Ég veit að Tumi leið kvalir þarna en
hann kvartaði aldrei.“
Eftir greininguna í Danmörku
hófst meðferð og Tumi fékk geisla í
mjöðm. Segir Sigrún að líðan hans
næstu misseri hafi oft verið með
þokkalegasta móti. Hann var þó alveg óvinnufær: „Það er full vinna
að vera með krabbamein og hann
hafði ekki mátt til að vinna.“
Sumarið 2016 veiktist Tumi mikið og upplifði Sigrún þá tregðu og

þyngsli í kerfinu svo hún þurfti að
vera með Tuma fárveikan á þvælingi í milli sjúkrastofnana í stað
þess að hann kæmist strax á áfangastað til að aðhlynningar: „Ég þurfti
alltaf fyrst að fara með hann á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja – HSS
– þar sem hann átti klárlega ekki
heima. Þar var lagt mat á hvort að
leggja þyrfti hann inn á Landspítalann í Reykjavík, þó að það mætti
vera ljóst frá byrjun. Einu sinni var
hann með innvortis blæðingar og
var þá sendur upp á HSS og ég svo
send með hann heim. Hann leið
næstum út af í dyrunum hér. Næsta
dag þurfti ég að hringja á annan
sjúkrabíl og var þá það sama: HSS
– síðan Fossvogur og svo Landspítalinn. Þá var krabbameinið búið
að sá sér í skeifugörnina og honum
var að blæða út. Það þurfti að setja
hann í aðgerð til að stoppa blæðinguna og reyna að hefta útbreiðslu
meinsins,“ segir Sigrún um þessar
hremmingar.
Mannekla og plássleysi eru síðan önnur vandamál í heilbrigðiskerfinu sem Tumi og Sigrún urðu
illilega fyrir barðinu á, ekki síst síðustu vikurnar sem Tumi lifði, en þá
lá hann á Landspítalanum við Hringbraut: „Á fimm dögum var hann
fluttur á milli fimm sjúkrastofa.
Einn sólarhringinn var hann á stofu
með Alzheimerveikum manni sem
hljóðaði stöðugt. Ég er ekki að setja
út á Alzheimerveika manninn sem
þurfti líka betri þjónustu. En Tumi
var of veikur til að vera þvælt á milli
yfirfullra sjúkrastofa og hann hefði
þurft einkastofu. Ég sagði þeim það
ítrekað en það var ekkert hlustað á
mig. Sjötti staðurinn sem hann var
fluttur á var síðan gjörgæsla og sjöundi staðurinn líknardeild.
Þegar ráðamenn veikjast þá
ættu þeir að liggja á almennum
stofum eins og almenningur þarf
að gera, þá myndu þeir sjálfir upplifa hvernig ástandið er. En þannig
er það ekki. Reynt er að halda því
fram að engum sé mismunað en ég
veit að háttsett fólk fær aðra meðferð.“

Miklu betra heilbrigðiskerfi fyrir
nokkrum áratugum
Plássleysi, stundum hranalegt viðmót, skortur á sálfræðiþjónustu
og stuðningi, gífurlegur kostnaður, þunglamalegt kerfi. Allt voru
þetta vandamál sem sífellt urðu á
vegi Tuma og Sigrúnar. Hún segir þó að vissulega sé margt vel gert.
„Það er margt starfsfólk allt af vilja
gert og svo fengum við til dæmis
frábæra heimahjúkrun fyrir hann.
Starfsfólk í heimahjúkruninni í
Reykjanesbæ er framúrskarandi
og veitti okkur mikinn stuðning.
En fjárskortur stendur kerfinu almennt fyrir þrifum. Það sagði mér
einu sinni læknir að hann kærði sig
ekki um hærri laun, hann hefði það
fínt, hann vildi bara fá miklu fleiri
lækna til starfa til að anna því vel
sem þarf að gera.“
Svo vill til að Tumi þekkti af
biturri reynslu muninn á heilbrigðiskerfinu hér á landi fyrr og
nú. Þegar hann var 17 ára, eða
í kringum 1985, greindist hann
með eitlakrabbamein og læknaðist af því. „Tumi sagðist finna
mikinn mun á því hvað haldið
var miklu betur utan um hann
í kerfinu þegar hann var ungur en í þetta seinna skipti. Hann
var miklu öruggari þá og var með
sama lækninn allan tímann. Hann
fann sláandi mun á þessu,“ segir
Sigrún.

Sigrún og Tumi

Lífið er dýrmætt og hverfult
„Þrátt fyrir veikindin þá völdum við
að fara út í lífið og njóta þess sem
við gátum á meðan heilsan leyfði.
Við fórum á EM 2016 og var það
ferðalag sem aldrei verður toppað, að sjá Ísland vinna England.
Mögnuð stund,“ segir Sigrún en lífið með Tuma var alls ekki laust við
ánægjustundir eftir að hann veiktist þrátt fyrir mikla erfiðleika og
þjáningar.
Þessa dagana minnist Sigrún
þess að eitt ár er liðið frá því hún
kvaddi sinn heittelskaða eiginmann, Tuma Hafþór Helgason.
Þrátt fyrir að þetta hafi verið erfitt
hefur hún líka átt sínar gleðistundir. „Þessar dagsetningar núna í
ágúst eru hins vegar erfiðar, þær
kalla fram mörg erfið augnablik
frá sjúkragöngu hans – og svo var
þetta líka mjög erfiður dauðdagi,
því miður þjáðist hann mikið,“ s egir
Sigrún.
Sigrún á frábæra fjölskyldu og
vini og hún nær oft að njóta lífsins
vel þó að sorgin fylgi henni. „Yngsti
sonur minn, 17 ára, hefur átt erfitt.
Það er nógu erfitt að vera unglingur þótt maður þurfi ekki líka að takast á við föðurmissi. Honum gengur hins vegar miklu betur núna

og mun komast heill í höfn út
úr þessu þó að langur vegur sér
 igrúnar
framundan.“ Eldri börn S
hafa verið mikill stuðningur og
fjölskyldan hefur öll veitt hvert
öðru stuðning. Auk þess á Sigrún
tvö ung barnabörn, fjögurra ára
og eins árs.
Sigrún segist ekki horfa til
framtíðar heldur leggur áherslu
á að njóta lífsins í augnablikinu:
„Ég hef alltaf þurft að vera í svo
miklu skipulagi enda ól ég upp
fjögur börn. Síðan er bara óskaplega mikil skipulagning ofin inn
í nútímalíf. En í dag hefur allri
ábyrgð verið varpað af mér. Börnin uppkomin og Tumi hefur kvatt.
Þó að ég hafi ýmsum daglegum skyldum að sinna þá hefur
ábyrgðin minnkað á herðum mér
og þá finnst mér ekki eftirsóknarvert að reyra lífið í skipulag og
framtíðarplön.“
Sigrún segist hafa lært að lífið er bæði hverfult og dýrmætt og
hamingjan bankar ekki á dyrnar,
það þarf að sækja hana: „Það þarf
að fara út úr húsi og vera á meðal
fólks. En umfram allt vil ég hvetja
alla til að segja ástvinum í dag
hvað þeim þykir vænt um þá, ekki
bíða með það til morguns.“

„

Fólk getur ekki
staðið undir kostnaðinum óstutt.

Sönn verðmæti lífsins eru Sigrúnu líka ofarlega í huga og söfnun
á dauðum hlutum eru eitur í hennar beinum: „Það eru hlutir sem hafa
tilfinningalegt gildi, til dæmis giftingarhringurinn, og þeir eru manni
hjartfólgnir. En almenn forðast ég
að sanka að mér hlutum, læt frekar
eitthvað frá mér. Þegar ég átti fimmtugsafmæli í fyrra harðbannaði ég
fólki að gefa mér hluti í gjöf, ég vildi
frekar fá upplifun. Og þær fékk ég
svo sannarlega: Mér var boðið út á
borða og í leikhús, sem var dásamlegt.“
Sigrún lítur vel út og er við
þokkalega heilsu. Ljóst er að erfiðleikarnir hafa ekki bugað hana.
„Ég hef sterk gen og gott uppeldi úr
mínum tíu systkina hópi. Ég brotna
ekki auðveldlega,“ segir Sigrún að
lokum. Hún er staðráðin í að njóta
lífsins um leið og hún gerir sér grein
fyrir því að sorgin muni fylgja henni
lengi áfram. n
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Málþing fyrir foreldra unglinga í neyslu
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

L

augardaginn 1. september
fer fram málþing, sem ber
yfirskriftina Allsgáð æska, í
Veröld, húsi Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur, þar sem
sérstaklega verður höfðað til foreldra barna og unglinga sem glímt
hafa við vímuefnaneyslu. Guðrún Ágústsdóttir og Sigrún Vatnsdal Bjarnadóttir koma að málþinginu og ræddu þær við DV um
þann vanda sem foreldrar barna í
neyslu standa frammi fyrir.

Foreldrar verða að ræða um
fíkniefni
Guðrún Ágústsdóttir starfar sem
ráðgjafi í Foreldrahúsi samtakanna Vímulausrar æsku og fæst
við snemmtæka íhlutun í tilfellum þar sem börn og unglingar
eru byrjaðir að nota fíkniefni. Hún
segir að málþingið sé haldið til að
efla umræðu um málaflokkinn og
benda á þau úrræði sem eru til
staðar, hjá ríki, sveitarfélögum og
frjálsum félagasamtökum.
Guðrún: „Við viljum styrkja foreldra almennt en ekki hræða þá,
og benda þeim á mikilvægi þess
að þeir fræðist um neyslu, hversu
auðvelt það er fyrir unglinga að
nálgast vímuefni, hvernig eigi að
bregðast við og fleira.“
Hún nefnir að þó að unglingadrykkja hafi dregist mjög 
mikið
saman á undanförnum áratugum þá hafi viðhorfið til fíkniefna

breyst hratt.
Guðrún: „Áður fyrr vöruðu foreldrar börn sín við áfengisneyslu
en nú þurfa þeir að taka önnur
vímuefni inn í þá umræðu. Foreldrarnir eru mikilvægasti þátturinn í lífi barns og þeir þurfa að
kynna sér þetta og vita hvert þeir
geta leitað.“
Eru fíkniefni orðin almennt
viðurkenndari meðal unglinga?
Guðrún: „Já, ég heyri það bæði
frá foreldrunum og unglingunum
sjálfum. Það hefur orðið viðhorfsbreyting gagnvart vímuefnum, sérstaklega svokallaðri partí-vímuefnaneyslu þar sem vímuefni eru
notuð kannski aðra hvora helgi.
Það þykir ekkert tiltökumál að
fara á djammið, drekka áfengi og
fá sér kókaín eða eitthvað svipað,
sérstaklega hjá eldri ungmennum
18 til 25 ára. Hjá yngri krökkum er
grasið orðið almennt viðurkennt.“
Sigrún Vatnsdal, fundarstjóri á
málþinginu, segir:
„Sumir byrja ekkert að prófa
fíkniefni fyrr en í framhaldsskóla,
taka rítalín í próflestrinum og
trappa sig svo niður á eftir.“

Hegðun breytist mikið
Hvaða merki geta foreldrar séð
sem sýna að unglingur sé byrjaður
að nota fíkniefni?
Sigrún: „Lykt til dæmis, eins og
af grasinu, en það er ekki lykt af
öllum fíkniefnum.“
Guðrún: „Foreldrar geta tekið
eftir breyttu hegðunarmynstri hjá
unglingum. Það er erfiðara þegar
þeir eru ekki að nota efnin reglu-
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lega en um leið og það gerist koma
fram einkenni. Unglingarnir einangra sig frá fjölskyldunni, eru
sjaldan heima, eiga erfiðara með
að vakna í skólann, skrópa, sinna
náminu og áhugamálum illa og
umgangast nýja vini. Síðan má
nefna að skapið getur breyst mikið.“
Er þetta ekki lýsingin á venjulegum unglingi?
Guðrún: „Ekki þegar öll þessi
einkenni koma saman og unglingurinn fer að breytast mikið í
skapi. Auðvitað er skap unglinga
upp og niður en þetta er öðruvísi
og meira en það.“
Hvernig eiga foreldrar að bregðast við?
Guðrún: „Ekki með því að
stökkva á unglinginn og ráðast á
hann. Það er nauðsynlegt að halda
góðu sambandi við hann og hlusta
en ekki ýta í burtu.“
Ástæðurnar fyrir því að unglingar leita í fíkniefni eru margar
að mati Guðrúnar. Fíkniefni þykja
spennandi af því að þau eru ólögleg, unglingar sjá þeim hampað
í tónlistarmyndböndum og bíómyndum og þrýstingur frá vinum
skiptir einnig máli. Margir kljást
við kvíða eða aðra andlega kvilla
og unglingarnir kynna fíkniefni
fyrir hver öðrum sem lausn.
Guðrún: „Við höfum séð mikla
aukningu í notkun lyfseðilsskyldra
lyfja á undanförnum tveimur eða
þremur árum. Þau taka til dæmis
oxycontín-töflur eða parkódín forte, eða reykja þetta og kenna hvert
öðru að „lækna“ sig. Aðgengið að

efnunum er orðið mjög mikið með
tilkomu netsins. Áður fyrr þurfti
fólk að vera tengt og hafa svolítið
fyrir því að útvega sér efni, en núna
er ekki nauðsynlegt að þekkja
neinn. Unglingar sem kaupa sér
fíkniefni á netinu vita heldur ekkert hvað þeir eru að fá og hvað
þeir eiga að gera. Þeir telja sér hins
vegar trú um að þeir hafi stjórn á
neyslunni og aðstæðunum.“

Neysla unglinga hefur áhrif á
foreldra lengi eftir að neyslu
lýkur
Guðrún og Sigrún segja að ekki
megi vanmeta áhrif neyslunnar
á foreldrana sjálfa og oft geta þeir
verið lengi að ná sér.
Sigrún: „Það er mikilvægt að
foreldrarnir leiti sér aðstoðar. Þeir
finna fyrir kvíða, áhyggjum, sektarkennd, sorg og reiði, bæði út í
sjálfa sig og unglinginn. Þeir upplifa sig hjálparlausa og finnst þeir
hafa brugðist sem foreldri.“
Hvaða úrræði eru í boði fyrir
þá?
Guðrún: „Til dæmis að fara í
foreldrahóp í Foreldrahúsi til að
styrkja hvort annað, tala við aðra
foreldra í sömu stöðu og tala um
þessar tilfinningar, sem þeir sem
ekki hafa lent í þessu, skilja ekki.
Foreldrar unglinga í neyslu mæta
oft miklum fordómum og skilningsleysi úti í samfélaginu, foreldrar sem eru kannski búnir að reyna
öll úrræði. Foreldrarnir finna fyrir
stuðningi frá hvor öðrum og eiga
þá auðveldara með að takast á við
vandamál unglinganna.“

Neysla unglings hefur
ekki aðeins áhrif á
foreldrana heldur
systkini líka, sérstaklega ef þau
eru mjög ung.
Hefur neysla unglings langtímaáhrif á líðan foreldra?
Guðrún: „Já, ef ég ætti að giska
þá myndi ég segja að áhrifin vari í
tvö eða þrjú ár eftir að unglingurinn nær sér upp úr neyslunni. Þeir
finna fyrir stöðugri hræðslu um að
hann falli, oflesa öll merki og ofvernda yngri systkini. Einnig eiga
þeir oft erfitt með svefn og vakna
upp við minnstu hljóð. Neysla
unglings hefur ekki aðeins áhrif á
foreldrana heldur systkini líka, sérstaklega ef þau eru mjög ung.“ n
Málþingið fer fram klukkan
10 til 12, laugardaginn 1. september. Guðrún mun flytja erindi fyrir hönd Foreldrahúss Vímulausrar æsku. Einnig tala fulltrúar frá
SÁÁ, IOGT á Íslandi, MST teymi
Barnaverndarstofu og Minningarsjóði Einars Darra. Opið verður
fyrir fyrirspurnir og umræður eftir hvert erindi. Auk þess mun Saga
Nazari, sem sjálf átti við fíknivanda að stríða, flytja tónlist.
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STINGDU ÞÉR TIL SUNDS Í KÓPAVOGI
Kortin fást í afgreiðslum sundlauga Kópavogs.
Salalaug · Kópavogslaug · reebokfitness.is
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Þekktustu dýr Íslandssögun
Oft eru góð ráð dýr og á Íslandi er svo sannarlega
enginn skortur á hæfileikaríkum dýrum. Sum þeirra
hafa rokið fram úr öðrum með glæstum orðstír
og miklum hæfileikum. Önnur hafa jafnvel átt sér
grípandi sögu sem hafa snert hjörtu sannra íslenskra
dýravina og eiga ekki alltaf farsælan endi. En ef
gullfiskaminnið er eitthvað að segja til sín þá rifjum
við upp átta af frægustu dýrum Íslands.
Tómas Valgeirsson
tomas@dv.is

Frjáls og fastur
Áður en nokkrir af þekktustu leikurum samtímans voru kenndir við stór hlutverk í Hollywood-kvikmyndum var háhyrningurinn Keikó fyrstur í mark í þeim málum. Keikó fæddist við Íslandsstrendur árið 1976 og
var nokkrum árum síðar fangaður og seldur til þjálfunar sem bandaríski sjóherinn tók að sér. Árið 1993 sló
háhyrningurinn síðan rækilega í gegn í titilhlutverki fjölskyldumyndarinnar Free Willy og tveimur framhaldsmyndum. Frægðin hafði þó sínar dökku hliðar, eins og oft vill verða, og Keikó fékk að kenna á þeim.
Talsmenn háhyrningsins fengu hótunarbréf um að Keikó yrði drepinn og fullyrðingar birtust í erlendum
fjölmiðlum um að honum liði illa. Keikó var síðan fluttur aftur til Íslands í september árið 1998 þar sem ætlunin var að leyfa honum að lifa eins og aðrir háhyrningar. Þjálfun fór fram í Vestmannaeyjum til að reyna
að draga úr tengslum hvalsins við manneskjuna og var talið að hægt væri að sleppa honum lausum sumarið
2002. Í september á því ári varð vart við hann í Noregi en almenningi var bannað að eiga samskipti við hann.
Þann 10. desember 2003 greindist hann með lungnasjúkdóm og drapst nokkrum dögum síðar.

Tík í brennidepli

Árið 1984 kærði Rafn Jónsson fréttamaður Albert Guðmundsson, fjármálaráðherra landsins, fyrir ólöglegt hundahald. Þá dróst tíkin Lucy
í sviðsljósið og varð um tíð frægasti hundur Íslands. Albert gaf ekkert
eftir í kærumálinu og sagðist fyrr mundu flytja úr landi en láta Lucy
frá sér. Málinu lauk svo hálfu ári seinna og var þá Albert gert að greiða
6.500 krónur í sekt. Borgarstjórn Reykjavíkur hafði þó engu að síður
samþykkt að leyfa hundahald með skilyrðum fyrr um vorið. Sagan
segir einnig að Albert hafi sagst hafa greitt sektina til að fá vinnufrið
fyrir erlendum blaðamönnum og hringingum frá fólki sem vildi bjóða
honum landvist.

HAGBLIKK

Brotna ekki
Ryðga ekki

Álþakrennur & niðurföll
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, silvurgrátt og dökkgrátt
Smiðjuvegur 4C - 202 Kópavogur - S 587 2202

Schäefer í stjórn

Hundurinn Tanni, í eigu Davíðs Oddssonar, var lungann úr ævi
sinni íslenski forsætisráðherrahundurinn, en gegndi því hlutverki í
æsku að vera borgarstjórahundur Reykjavíkur. Tanni var af tegundinni schäefer og varð landsþekktur, bæði vegna eiganda síns og eigin verðleika. Hann var af hreinræktuðu kyni og þegar Davíð eignaðist
hann var mikil umræða í þjóðfélaginu um skyldleikaræktun Schäefer-hunda á Íslandi. Mætti einnig segja að Tanni hafi oft stolið sviðsljósinu af eiganda sínum þegar þeir mátar náðust saman á mynd, en
hundurinn drapst árið 1999 úr elli.
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nnar – manst þú eftir þeim?
Hinn blíði Bongó
Söngkonan Elly Vilhjálms er allflestum Íslendingum kunnug vegna einstakrar söngraddar og bræðandi
persónuleika. Í ævisögu hennar greinir hún frá apa sem hún átti og náði að smygla til landsins. Apinn hlaut
nafnið Bongó og varð seinna meir mjög frægur í Blómaskála Mikkelsen í Hveragerði. Árið 1958 fór Elly með
vinkonu sinni til Spánar og þar ákvað hún að kaupa sér apa. Hermt er að Elly hafi ætlað að kaupa þann sem
væri gáfulegastur til augnanna. Þegar kom að því að flytja Bongó heim fór ekki mikið fyrir honum í handtösku söngkonunnar. Bongó var búsettur hjá Elly í Vesturbænum í nokkra mánuði áður en ljóst var að hann
var ekki húsum hæfur. Árið 1978 hvarf hann á brott og er þá talið að hann hafi endað á uppboði hjá tollstjóranum í Reykjavík. Seinna meir lá leið hans í Eden í Hveragerði og varð þar allur, en frægðarsól Bongós settist
ekki þar í ljósi þess að hann var þá uppstoppaður og öllum til sýnis um árabil.

Virkir í athugasemdum
Stóra Lúkasarmálið á rætur sínar að rekja til Bíladaga árið
2007. Þá týndist hundurinn Lúkas og fóru á kreik sögusagnir um að hópur drengja hefði sett hann í íþróttatösku og
sparkað úr honum lífið. Málið vakti mikla athygli og óhug
og var mikið skrifað um hið meinta hundsdráp á spjallog bloggsíðum. Einn meintra gerenda var nafngreindur á
veraldarvefnum og bárust honum alvarlegar líflátshótanir
í kjölfarið. Sögusagnirnar reyndust allar rangar því Lúkas
skilaði sér síðar heill á húfi. Glymur hinna neikvæðu radda
hafði verið til einskis annars en að varpa ljósi á skapgerð
þeirra sem létu ljót orð falla.

Þrefaldur Íslandsmeistari

Ómetanlegt framlag
Kynbótahesturinn Orri var heygður í fæðingarstað sínum
Þúfu, þar sem segja má að hann hafi alla tíð átt lögheimili
og var hann þar alla tíð, fyrir utan fyrstu fimm ár ævi sinnar.
Óhætt er að segja að Orri frá Þúfu hafi vakið mikla lukku og
skilaði ómetanlegu framlagi til eigenda sinna og hrossaræktarinnar eins og hún leggur sig. Yfir 1.300 afkvæmi voru skráð
undan hestinum og skilaði hann 25 fylfullum hryssum inn í
veturinn áður en hann var felldur. Orri var þá orðinn 28 vetra
gamall en var hann allur árið 2014. Veturinn áður hafði hann
lent í slysi og tóku liðverkir í hálsinum á honum sinn toll.

Eplið fellur sjaldan langt frá eikinni, en af mörgum afkvæmum Orra frá Þúfu hefur stóðhesturinn Suðri frá
Holtsmúla náð hvað bestum árangri. Hann sló fyrst í
gegn á stóðhestasýningu í Ölfushöll, þá fjögurra vetra.
Hljóp þá um salinn án knapa og bræddi hjörtu margra.
Hann hefur þrívegis orðið Íslandsmeistari í fjórgangi
hjá hinum reynda knapa Olil Amble, sem þjálfaði hann
um nokkurra ára skeið. Suðri heillaði dómara um allan
hnöttinn á heimsmeistaramótum. Suðri er með 237
skráð afkvæmi, þar af níu með fyrstu verðlaun og sex til
viðbótar með 7,80 í kynbótadómi og hærra.

Gerið gæða- og verðsamanbuð

Níðþungur og stórglæsilegur
Merkisnautið Guttormur var engin smásmíði og fangaði athygli
landsmanna með sláandi stærð sinni. Gripurinn vó heil 942 kíló á
seinni árum en bar þyngdina vel og þótti nokkuð geðgóður. Guttormur var orðinn þrettán vetra þegar ákveðið var að fella hann árið 2005
en aldurinn þykir nokkuð hár þegar um nautgrip er að ræða. Hann
var gigtveikur og stirður en seinni hluta ævi sinnar eyddi Guttormur
í Húsdýragarðinum þar sem hann var afar vinsæll meðal yngri kynslóðarinnar sem hafði aldrei barið jafn stóran nautgrip augum.

Mikið úrval af
stillanlegum
rúmum

Umboðsaðilar: Húsgagnaval - Höfn / Bara snilld ehf. - Egilsstöðum
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„Mér finnst vanta fleiri
stelpur í rappsenuna“
„
Guðni Einarsson
gudnieinarsson@dv.is

F

riðrik Róbertsson, betur
þekktur sem Floni, er einn
efnilegasti rappari landsins. Hann gaf út sína fyrstu
plötu undir heitinu „Floni“ í lok
árs 2017. Platan sló samstundis í
gegn og röðuðu níu lög af plötunni
sér í níu efstu sætin á lista Spotify yfir þau lög sem mest eru spiluð
á streymisveitunni á Íslandi. Í júní
kom út lagið „Party“ sem fór rakleiðis á topplista og það sama má
segja um lagið „OMG“ sem kom út
núna í lok júlí.
Vinsældir Flona hafa vaxið dag
frá degi meðal íslenskra hip-hopunnenda og er beðið eftir að kappinn gefi út meira efni.
Hvernig og hvenær byrjaðir þú
í tónlist?
Ég byrjaði fyrir um það bil
tveimur árum að læra á forritið
„Logic pro“ eftir að ég hafði fylgst
með Arnari Inga (Young Nazareth). Í kjölfarið fór ég aðeins að
grúska í tónlistinni og það hefur
undið upp á sig. Síðan voru bestu
vinir mínir, Jökull Breki og Viktor
Örn Ásgeirsson, mikið í tónlist og
við fórum að vinna ómeðvitað að
þessari plötu.
Varstu mikið í kringum tónlist
þegar þú varst yngri?
Já, ég hef alltaf verið mikið í
kringum tónlist, ég byrjaði ungur
að læra á fiðlu og píanó og ætli ég
hafi ekki fengið þetta þaðan.
Hvað er það sem þú fílar mest
við hip-hop?
Það er ekkert sérstakt í rauninni við hip-hop sem ég fíla. Það er
bara eitthvað við tónlist yfir höfuð
sem heillar mig.
Hvernig finnst þér hip-hopsenan í dag, eitthvað sem mætti fara
betur?
Það hefur verið gaman að sjá
hvað það eru margir ungir krakkar
að gera tónlist í dag og það verður
gaman að fylgjast með þeim þróast á næstu árum. Það væri gaman
að sjá fleiri stelpur gefa út músík,
það er svo mikið af hæfileikaríku

tónlistarfólki hérna heima.
Hvað finnst þér skemmtilegast
að rappa um?
Það er í rauninni ekkert eitt
sem mér finnst gaman að rappa
um. Ég reyni að skrifa textana eftir
líðan og hvernig mér líður einmitt
þá.
Vinnur þú með þema?
Nei, í rauninni ekki, ég vinn
bara svolítið eftir tilfinningunni
og hvernig mér líður. Vil ekki
vera að festa mig inni í eitthverjum kassa. Vil leyfa sköpuninni
bara svolítið að tala sjálf og fólki
að skynja hvað það er sem ég er að
rappa um.
Þú gafst út plötuna Floni á síðasta ári sem sló í gegn. Segðu okkur aðeins frá því?
Þetta var langt og krefjandi
ferðalag þar sem ég lærði mikið,
en á sama tíma mjög skemmtilegt.
Þú gafst nýverið út lögin Party og OMG, hvernig hafa viðtökurnar verið?
Mér hafa þótt viðtökurnar góðar að
flestu leyti. Það er
gaman að gefa út
svona partílög á
sumrin.
Hver er þín fyrirmynd í senunni
og af hverju? Það er
í rauninni enginn
einn, maður fær innblástur úr alls konar
stefnum og ég reyni
bara að skapa það
sem ég get úr því. Ég
fæ sjálfur innblásturinn
í daglegu lífi og fólkinu í
kringum mig.
Hefur þú lent í einhverjum skrítnum uppákomum þegar þú hefur
komið fram?
Já, maður hefur
lent í alls kyns uppákomum, t.d. að
hljóðneminn virki
ekki og að ég þurfi
að öskra af sviðinu.
Þá hef ég lent í því
að krakkar ryðjist

inn á sviðið og byrji að hoppa út í
áhorfendaskarann.
Hverjir eru helstu aðdáendur
þínir?

Markmið mitt er
að reyna komast
út til hinna Norðurlandanna. Spila í Danmörku,
Noregi eða Svíðþjóð. Það
væri draumurinn.

Ég verð var við að aðdáendurnir
eru á öllum aldri, fullorðið fólk
og alveg niður í unglingadeildir
grunnskólanna.
Hvernig er vinnuferlið hjá þér
þegar kemur að því að semja?
Bara setja sig í rétta hugar
ástandið, prófa sig áfram og
ekki vera hræddur. Það er
mikilvægt að treysta á
sjálfan sig

Floni byrjaði að fikta við tónlist fyrir um
tveimur árum og hlutirnir hafa gerst hratt
síðan.

og ekki pæla í öðrum. Það getur
stundum verið erfitt, sérstaklega
þegar það er pressa á þér.
Finnst þér vanta fleiri kvenkyns
rappara í senuna?
Já. Mér finnst vanta fleiri stelpur í rappsenuna. Ég þekki svo
margar hæfileikaríkar stelpur sem
eiga tónlistina alveg fyrir sér. Gott
dæmi er Guðrún Ýr, sem er þekkt
sem GDRN. Við gerðum lag saman
og hún gaf nýlega út plötu, ég mæli
með að allir fari og tékki á henni.
Þú hefur verið að spila mikið
undafarið ár, eitthvert gigg sem
stendur upp úr?
Nei, það kemur ekkert upp í
hugann. Markmið mitt er að reyna
komast út til hinna Norðurlandanna. Spila í Danmörku, Noregi
eða Svíðþjóð. Það væri draumurinn.
Hvað er næst fram undan hjá
þér?
Kemur í ljós … n
Floni kom fram í beinni útsendingu síðastliðinn föstudag í
DV Tónlist og geta áhugasamir séð
upptökuna á vef DV.is.
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Íslendingurinn var handtekinn í Álaborg þegar
hann var að heimsækja kærustu sína.

„Góðir farþegar. Þetta
er skiptastjórinn sem talar. Ég
hef tekið yfir þessa flugvél vegna
gjaldþrots flugfélagsins sem rekur hana.
Við fljúgum nú í 30.000 feta hæð og ef þið
margfaldið þá tölu með tveimur fáið þið út
tímagjaldið mitt. Nú ef þið lítið út um gluggann til vinstri sjáið þið hóp af hrægömmum sem er reyndar farinn að fljúga
hættulega nálægt flugvélinni.“

Ástsjúkur Íslendingur
handtekinn í Álaborg

F

jörtíu og tveggja ára g amall
íslenskur karlmaður var
handtekinn í Álaborg um
síðustu helgi. Maðurinn,
sem var að heimsækja kærustu
sína sem búsett er í borginni,
hlaut fangelsisdóm ytra árið
2015. Þegar hann hafði afplánað
dóminn var honum gert að yfirgefa Danmörku og var óheimilt

að koma inn í landið í 12 ár.
Ástin reyndist þó skynseminni
yfirsterkari og komst lögreglan á
snoðir um ferðir hans. Hann var
leiddur fyrir dómara strax daginn
eftir og var dæmdur í 20 daga
fangelsi. Þegar Íslendingurinn
hefur afplánað þann dóm verður honum vísað úr landi. Danska
blaðið Nordjyske greinir frá.

Einfættur
Elvis
á
efri
árum
„

J

ósef Ólason, hinn eini og
sanni sendiboði Elvis Presley
á Íslandi, sló í gegn þegar aðdáendaklúbbur Elvis hér á
landi hélt minningarkvöld um
kónginn á Gullöldinni. Jósef hefur
dáð Elvis frá átta ára aldri eða frá
því að hann sá hann fyrst í kanasjónvarpinu. Jósef sem missti neðan af fæti eftir læknamistök steig á
svið og segir lítið mál að taka sporin þrátt fyrir fötlun sína.
„Ég var í miklum Elvis-ham,“
segir Jósef í samtali við DV um
frammistöðu sína þetta kvöld.
Blaðamanni leikur forvitni á að
vita hvort hinn íslenski Elvis njóti
stuðnings fjölskyldunnar þegar
kemur að þessu áhugamáli. „Elvis
er ekki einn,“ segir Jósef og bætir
við: „Fjölskylda mín, íslenski aðdáendaklúbburinn og Gullöldin
styðja við bakið á mér.“ Jósef
kveðst ekki vilja leggjast undir hnífinn til að líkjast Elvis. Þess í
stað hefur hann safnað þykkum og
myndarlegum börtum. Þá á hann
sérsaumaða Elvisgalla. Jósef er
einnig sannfærður um að Elvis sé
á lífi og eigi heima á búgarði nálægt Graceland.
Jósef á eina dóttur sem v erður
átján ára á næsta ári. Jósef er hálfhneykslaður þegar blaðamaður
spyr hvaða nafn hann hafi valið
henni. „Hún heitir auðvitað Lísa
María og heitir í höfuðið á dóttur
Presley. Lísa María hans Elvisar á

Hún heitir auðvitað Lísa María og
heitir í höfuðið á
dóttur Presley

afmæli 1. febrúar
en dóttir mín á afmæli
5. febrúar.“
Áður hefur verið greint frá því
að Jósef hafi lent í slysi þegar hann
var að skemmta í heimahúsi. Í
samtali við Vísi lýsti Jósef slysinu
á þessa leið: „Það var bleyta á gólfinu og ég var að taka karatespark
eins og Elvis gerir stundum. Tók
ekki eftir bleytunni og flaug á
hausinn. Hafði ekki hugmynd um
að eitthvað hafði gerst. Daginn
eftir var fóturinn bólginn, k onan
fór með mig á bráðamóttökuna og

Jósef og Lísa María dóttir hans.

þar var þetta var myndað.“ Jósef
hafði brotnað og var settur í gifs.
Þegar það var tekið kom í ljós að
mikill bjúgur hafði myndast og
að lokum fékk Jósef sýkingu og
neyddist til að leggjast undir hnífinn. Jósef gerði lítið úr þessu og
benti á að margir hefðu það verra

Jóhann keyrði aftan á bíl og
tognaði á hálsi.

Hann fékk 3,7 m.kr. í bætur.
Lifðu lífinu - Við sækjum bæturnar.

en hann.
En hvernig gengur að dansa og
syngja eftir að hafa misst neðan af
fæti?
„Ég er mjög sprækur,“ svarar
Jósef.
Hvernig gengur að dansa á einum fæti?

„Það er ekki hægt. Ég er með
gervifót. Ég dansa á báðum og tek
taktana hans líka, mjaðmahnykkina ef ég er í stuði,“ segir Jósef og
bætir við: „En það er rétt að taka
fram að ég er samt bara Elvis á efri
árunum.“ n

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

„Hreinleiki, gæði og virkni
skiptir mig miklu máli
þegar ég vel fæðubótarefni.
Þess vegna mæli ég tvímælalaust
með vörunum frá Natural Health
Labs.“
Helga Lind – Pilateskennari
og einkaþjálfari

Natural Health Labs
eru hrein náttúruleg bætiefni
sem innihalda hvorki
rotvarnarefni né fylliefni og
eru án allra aukaefna.

Útsölustaðir: Fæst í öllum helstu
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórverslana.
www.balsam.is
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„Allir ölvaðir að sópa ís, ég held að það yrði gott mót“
Kristborg Bóel Steindórsdóttir,
blaðamaður hjá Austurglugganum héraðs
fréttablaði Austurlands og Austurfrétt,
netmiðli sama svæðis, gaf nýlega út bókina
261 dagur, sem er dagbókarskrif hennar
um sambandsslit, ástarsorg og tilfinningar
hennar og uppgjör í kjölfarið. Kristborg Bóel
sýnir lesendum DV á sér hina hliðina með
því að svara nokkrum spurningum.

Hvað finnst þér að eigi að kenna í skólum sem
er ekki kennt þar núna? Ég myndi vilja sjá HAM
(hugræna atferlismeðferð) sem hluta af lífsleiknikennslu í öllum skólum, en þar læra einstaklingar að þekkja samspil hugsana, tilfinninga og
hegðunar. Að mínu mati myndi það skila sterkari
einstaklingum út í samfélagið.
Hvað var í tísku þegar þú varst yngri en er það
ekki lengur? Vasadiskó. Líka broddaklipping
og sítt að aftan.
Borðarðu mat sem er kominn fram yfir
síðasta söludag? Já, alltaf.

HIN HLIÐIN

Hvert er versta hrós sem þú hefur
fengið? Þegar elsti sonur minn var fjögurra
ára horfði hann á mig með lotningu og
spurði hvenær hann myndi missa litlu,
hvítu barnatennurnar sínar og fá svona
stórar, gular og flottar fullorðinstennur
eins og ég.
Hvaða einstakling finnst þér þú
þekkja, þótt þú hafir aldrei hitt
hann? Carrie Bradshaw í Sex and the
City. Ehhh, já, sem er ekki einu sinni
alvöru manneskja.
Hvað verður orðið hallærislegt
eftir 5 ár? Veip.
Hvaða hljóð fer mest í
taugarnar á þér? Ískur í
matardisk þegar einhver
sker of fast.

RÓBERT MARVIN

Hvert er þitt stærsta líkamlega afrek í lífinu?
Að ganga með og koma börnunum mínum fjórum
í heiminn.
Hvernig myndirðu lýsa litnum gulur fyrir blindum manni? Gleði.
Hvað er það merkilegasta sem hefur gerst í
heiminum á þínum líftíma? Internetið.
Í hvaða íþróttagrein finnst þér að keppendur
ættu að leika ölvaðir? Í krullu. Allir ölvaðir að sópa
ís, ég held að það yrði gott mót.
Hvaða teiknimyndapersónu myndirðu vilja eiga
sem vin? Bangsímon, hann er svo góðhjartaður og
vitur í einfaldleika sínum.
Yfir hverju getur þú alltaf hlegið? Ég get hlegið
að flestu með vinkonum mínum.
Hvaða lag hefðir þú viljað hafa samið? Heyr
himnasmiður. Já, ég er áhugamanneskja um sálma.
Í hverju finnst þér þú vera betri en aðrir? Að elda
lasanja.
Hvaða ósið hefur þér reynst erfitt að hætta? Að
naga neglurnar. Svo borða ég allt of hratt.
Hvaða bíómynd hefur þú séð oftast? Sem
fjögurra barna móðir, líklega Lion King.
Hverjum líkist þú mest? Ég reyni alla daga að
líkjast ömmu Jóhönnu í lífssýn og háttum.

„Bókaþjófurinn lýsir hugrekki og manngæsku í
ómögulegum aðstæðum og gildi þess að geta lesið“
Róbert Marvin, rithöfundur og höfundur
bókanna Konur húsvarðarins, Umsátur og
Litakassinn, hefur ekki setið auðum hönd
um og er með barna- og unglingaspennu
sögu sem kemur út í haust sem ber nafnið
Vitinn. En hvaða bækur eru í uppáhaldi hjá
honum?
Hver er eftirlætisbarnabókin?
Þegar ég hugsa til baka þá voru Ævintýra-bækurnar
og Fimm-bækurnar eftir Enid Blyton í uppáhaldi. Þær
voru um krakka í klípu og mér þótti ævintýri þeirra
spennandi og skemmtileg.
Hvaða bók er uppáhalds?
Ég er mjög hrifinn af Bókaþjófnum. Við fáum að sjá
hlutlaust sjónarhorn þýskrar stúlku á árum seinni
heimsstyrjaldarinnar sem elskar að lesa og reynir að
útvega sér bækur til að lesa sem hún má ekki. Bókin er
í uppáhaldi þar sem hún lýsir hugrekki og manngæsku
í ómögulegum aðstæðum og gildi þess að geta lesið.
Bókin er frábærlega skrifuð og heldur hlutleysi sínu

allan tímann.
Hvaða bók myndirðu mæla með fyrir aðra og af
hverju?
Ég las bókina A Monster Calls eftir Patrick Ness eftir
að annar höfundur mælti með henni. Ég get hiklaust
mælt með þeirri bók. Myndin sem var gerð eftir þeirri
sögu er mjög góð, en bókin er alltaf betri.
Hvaða bók hefurðu lesið oftast?
Ég hef líklega lesið Söguna endalausu oftast þegar
ég var barn. Kannski vegna þess að hún er endalaus.
Ég jafnvel nartaði oft í epli eins og Bastían Baltasar
Búx á meðan ég las, en ég hafði ekkert háaloft til að
fara upp á.
Hvaða bók breytti lífi þínu og hvernig?
Ég verð að segja Stein On Writing eftir Sol Stein, en
hana las ég margoft og hjálpaði hún mér að verða að
betri rithöfundi. Það minnir mig á að líklega er kominn
tími til að lesa hana aftur.
Hvaða bók býður þín næst til lestrar?
Fyrir utan að fara yfir næstu skáldsögu mína sem
vonandi lítur dagsins ljós á næsta ári, og barnabækur

sem ég les
fyrir börnin mín, þá er ég að klára bók sem heitir The
Rules of People eftir Richard Templar sem snýst um
hvernig maður geti náð því besta fram í fólki.

Boltinn í beinni
á castello
eldbakaðar
eðal pizzur
sími 577 3333
www.castello.is
Dalvegi 2, 201 Kópavogi / Dalshrauni 13, 220 Hafnarfirði

Hjólastandar á bíla og í bílskúrinn.
Hver standur er fyrir 2-3 hjól.
Vönduð evrópsk framleiðsla.

YFIR 30 ÁRA REYNSLA Í AÐ ÞJÓNUSTA VIÐSKIPAVINI
- MIKIL ÞEKKING OG VÖNDUÐ VINNUBRÖGÐ -

Toppbogar á margar
gerðir bíla.
Farangursbox á allar gerðir bíla.
Stærðir 360 - 550 lítra
Vönduð evrópsk framleiðsla.

VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR, ÞJÓNUSTA OG ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfði 8. - 110 Reykjavík Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is

Dráttabeisli á allar gerðir bíla ásamt ásetningu.
Fastar kúlur, smellukúlur og prófílbeisli.
Ásetning á staðnum. nnan mál

31. ágúst 2018
33. tölublað 108. árgangur Leiðbeinandi verð 995 kr.

dv.is/frettaskot askrift@dv.is Sími 512 7000

Steinþór lét áfengi og tóbak eiga sig og safnaði yfir 20 milljónum

Í

sfirðingurinn
og
tækni
fræðingurinn Steinþór Braga
son hefur aldrei neitt tóbaks
eða áfengis og stórgrætt á því
að eigin sögn. Þegar Steinþór var
sautján ára gamall blöskraði hon
um þær upphæðir sem vinir hans
eyddu í þessar vörur. Þá tók hann
þá ákvörðun að leggja inn á sér
stakan sparireikning andvirði
þess sem vinir hans eyddu í þetta
í hverjum mánuði. Þessu safnaði
hann saman í sérstakan „leikja
sjóð“ og var upphæðin orðin veg
leg tæpum þremur áratugum síð
ar.

Áhrif H&M
koma fram

T

ískukeðjurisinn
NTC,
sem er í eigu Svövu
Johannessen, sem kennd
er við Sautján, birti árs
reikning sinn á dögunum og
kom í ljós að afkoman var rétt í
plús. Mikill hagnaður hafði v erið
árið áður, en dregist saman um
nærri 90 prósent milli ára. Sagt
er að þarna komi tvennt til.
Annars vegar aukin netverslun
Íslendinga á tískufatnaði og hins
vegar tilkoma fata
risans H&M sem
opnað hefur
verslanir
í
Kringlunni
og Smára
lind.

„Síðan ég byrjaði hef ég safnað
um 23 milljónum,“ segir Steinþór,
„ég hef reyndar alveg sótt í sjóð
inn síðan þá en að minnsta kosti
átti ég þá alltaf peninginn til þess
að gera eitthvað sem mig langaði
til. Það er aldrei sjálfsagt og verður
að segjast alveg ótrúlegt að maður
hafi náð að standast þetta.“ Stein
þór segist hafa notað hluta af þess
um sjóði í meðal annars í húsnæði,
fjórhjól, tvo bíla, einnig „glænýjan
sportbíl úr kassanum“ auk þess að
hafa fjárfest í rekstri.
Bætir hann við að vinum hans
á yngri árum hafi alltaf þótt þetta

hin
besta
ákvörðun.
Steinþór
segist
ekki hafa
fundið
fyrir mikl
um mun á
félagslífinu
en vinir hans
voru afar ánægðir
með að hann gat setið undir stýri
næturlangt. Hann segist ekki sjá
eftir þeirri ákvörðun að gerast
bindindismaður fyrir lífstíð. „Ég
þekki sjálfan mig svo vel og veit

að ég hefði verið efni í 
góðan
drykkjuhrút. Ég er bara þannig

týpa og ég tek allt með trompi,“
segir hann kátur.

Nýtt blað frá

Hólf og gólf
Tilboð og innblástur

Flótti
úr Hörpu

F

orsvarsmenn tónlistarhá
tíðarinnar Iceland Air
waves
ætla að
færa viðburði
úr tónlistar
húsinu Hörpu
yfir á aðra
ódýrari tón
leikastaði, að
því er skipu
leggjendur
hátíðarinnar hafa látið hafa eft
ir sér.
Með því fara þeir að for
dæmi margra annarra að
standenda viðburða, sem geta
ekki lengur staðið undir þeirri
himinháu húsaleigu sem Harpa
innheimtir.
Það er umhugsunarvert að
byggt hafi verið svo dýrt hús að
það þurfi í reynd að verðleggja
sig út af markaði fyrir smærri
viðburði.

Verður Harpa
brátt tóm
hörpuskel?

Lestu blaðið á byko.is

25%
afsláttur

Sigríður Elín Ásmundsdóttir,
ritstjóri Húsa & híbýla verður
gestadómari. Fylgist með á
Instagram og facebook síðum
BYKO og Húsa og híbýla.

Vinnur þú

100.000kr.
inneign hjá Hólf & Gólf
og 12 mánaða áskrift
af Húsum og híbýlum?

Ennþá lengri PALLAHELGI

20%

Afsláttur af öllu
pallaefni
fura, lerki, plast
og harðviður

Taktu mynd af rými sem
þarfnast yfirhalningar, hvort
sem um ræðir baðherbergi,
stofu, eldhús eða annað.
Settu myndina á Instagram
og merktu #bykohusoghibyli
Vinningshafi er dreginn út
föstudaginn 21. september

