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Kettirnir sem eiga miðbæinn
Erla Dóra

erladora@dv.is

K
Síðustu orðin
„Ekki láta þetta enda
svona. Segið að ég hafi
sagt eitthvað.“
– Mexíkóski byltingarmaðurinn
Pancho Villa (1878–1923)

Á þessum degi,
30. nóvember

1718 – Karl XII., konungur Svíþjóðar,

deyr á meðan umsátur virkisins Fredriksten í Noregi stendur yfir.

1872 – Fyrsti milliríkjaknattspyrnuleikur sögunnar fer fram á Hamilton
Crescent í Glasgow. Skotar og
Englendingar öttu kappi og lokatölur
voru 0-0.

ettir glæða höfuðborgina
lífi. Sumum fer lítið fyrir á
meðan aðrir valsa um eins
og kóngar í sínum kastala
og líta á heimilisfesti sína sem tillögur frekar en annað. Fimm miðbæjarkettir hafa vakið sérstaka
athygli á samfélagsmiðlum fyrir
að hafa gert sig heimakomna fjarri
heimkynnum sínum.
Facebook-hópurinn Spottaði
kött nýtur mikilla vinsælda og eru
meðlimir hans yfir tólf þúsund
talsins. Það vekur sérstaka lukku
meðlima hópsins að rekast á einn
af þessum fimm fræknu köttum,
en þeir eru mögulega jafnvel frægustu kisar landsins. Svona fyrir
utan jólaköttinn.

Kóngurinn Baktus
Frægasti miðbæjarkötturinn er án
efa ferski fressinn Baktus. Hafdís,
eigandi Baktusar, er jafnframt eigandi verslunarinnar Gyllti kötturinn. Baktus tók einhliða ákvörðun
um að hann væri fyrirtækjaköttur
frekar en einkaköttur og fluttist búferlum frá heimili sínu yfir
á vinnustað Hafdísar. Skipti engu
hvað Hafdís reyndi, Baktus vildi
búa í versluninni. Hann hefur
einnig vanið komur sínar í verslun
Icewear þar sem hann leggur sig
gjarnan á ullarteppi, helst úti í
glugga til að geta fylgst með vegfarendum og leyft þeim að dást að
sér. Þrátt fyrri að vera í fullu starfi
við að vera krútt þá leyfir Baktus
sér þó stundum að kíkja á pöbba
í nágrenninu, gestum til mikillar
gleði. Myndir af honum má finna
á Instagram undir myllumerkinu
baktusthecat og nýtur hann mikilla vinsælda meðal ferðamanna
sem þykir það hinn mesti fengur að ná sjálfu með kattarkonungi
miðbæjarins.
Rósalind Rektor
Háskólakötturinn Rósalind er
gleðigjafi sem hefur vanið komur sínar í Háskóla Íslands. Hún er
metnaðargjörn læða og eftir að
hafa gert fullnægjandi könnun á
húsakosti og aðstæðum í skólanum óð hún beinustu leið inn til
rektors, tilbúin að taka við starfinu. Hægt er að fylgjast með
henni undir myllumerkinu #rosalindrektor á Instagram. Rósalind
gleður og kætir háskólanema sem
eru að bugast undan verkefnaskilum og próflestri. Hún hefði

Kóngurinn Baktus

kannski frekar átt
að sækjast eftir
stöðu við námsráðgjöf?

Ófelía, drottning Skólavörðustígs

Rósalind Rektor

Ráðhúskötturinn
Emil
Ráðhúskötturinn
Emil er pólitíkusinn í hópnum.
Hann passar upp á
að borgarstjórnin
hagi sér nú sæmiRáðhúsinu,
lega í 
töltir svo
yfir í
Iðnó þar sem hann
leggst
makindalega á stól og leyfir
gestum að dást
að sér. Hann tekur hlutverk sitt í
stjórn mjög alvarlega og
borgar
hann hefur því verið „spottaður“
meðal annars á borgarráðs
fundi, ársfundi Strætó og núna
síðustu helgi var hann með yfirsetu á sýningunni Handverk og
Hönnun í ráðhúsinu. Honum er
annt um samborgara sína og eiga
margir honum góðan greiða að
gjalda eftir að hann aðstoðaði þá í
borgarstjórnarkosningunum í maí
síðastliðnum. Aðdáendur Emils
eru duglegir að deila myndum
af honum á áðurnefndum hóp,
Spottaði kött.
Kötturinn Púki
Kötturinn
Púki
kattarvaktar
Laugarveginn. Myndir af Púka
sem deilt hefur verið á samfélagsmiðlum segja nánast sögu og má
vel sjá fyrir sér týpískan mánudag hjá honum. Mættur klukkan
10 í vinnuna á ferðaskrifstof ádeginu
unni Around Iceland. Í h

Kötturinn Púki

bregður hann sér yfir í Mál og
menningu þar sem hann skoðar
nýjustu bókartitlana og fær sér bita
á kaffihúsinu Rúblunni. E
 ftir vinnu
bregður hann sér til eldri borgaranna á Vitatorgi en að því loknu
er gott að slappa af. Skellir hann
sér þá á uppáhaldsbarinn sinn,
Lebowski bar, áður en hann skellir
sér heim. Púki er á Facebook undir
nafninu Púki Kotturrinn.

Ófelía, drottning
Skólavörðustígs
Ófelía heldur til á Skólavörðustíg.
Hún er tignarleg í útliti, af svonefndu ragdoll-kyni og vekur
athygli fyrir fallega loðna feldinn
sinn og himinblá augu. Hún er
einkum fræg fyrir smáglæpi, leiklist og fyrirsætustörf. Henni brá
fyrir í kvikmyndinni Undir trénu í
hlutverki sem skipti sköpum fyrir
söguþráðinn. Ekki hefur hún þó
fengið mikið borgað fyrir hlutverkið en hún hefur ofan í sig með

Ráðhúskötturinn Emil

harðfiskþjófnaði, starfsmönnum
Krambúðarinnar
til
gleðiblandinnar mæðu. Vinsælt er að
smella af henni mynd enda ekki
oft sem maður hittir fyrir bláeygða
hefðarketti sem þar að auki eru
frægir leikarar. n

1966 – Barbados fær sjálfstæði frá
Bretlandi.

sem Klausturþingmennirnir töluðu ekki illa um
Engin Ípekoglu

1979 – The Wall, rokkópera hljómsveitarinnar Pink Floyd, er gefin út.

1995 – Eyðimerkurstormi, sameigin-

legum hernaði 35 ríkja gegn Írak, er sagt
formlega lokið.

Ummæli þingmannanna sex sem
hittust á Klaustur Bar í síðustu
viku hafa vakið mikla athygli. Í
upptökum sem DV hefur undir
höndum láta fjórir þingmenn
Miðflokksins og tveir þingmenn
Flokks fólksins ýmis ljóst orð falla
um hina og þessa. Eins og Gunnar
Bragi Sveinsson, þingflokksformaður Miðflokksins, orðaði það
á fimmtudag þá var hann með
„langan lista af fólki til að biðjast
afsökunar“. DV tók saman nokkra
einstaklinga sem þingmennirnir
töluðu ekki illa um.

Þingmennirnir töluðu
ekki illa um tyrkneska
markmanninn Engin
İpekoğlu. Það má því
fullyrða að Engin
hafi ekki fengið það
óþvegið.

Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson

Dagur B.
Eggertsson

Sigmundur er vissulega umdeildur meðal
þjóðarinnar en ekki í
þessum hópi, hugsanlega þar sem hann er
hluti af hópnum. Það
bara talað vel um hann
á upptökunum.

Það má segja að fáir ef
einhverjir í Miðflokknum og Flokki fólksins
séu hrifnir af borgar
stjóra Reykjavíkur,
þingmennirnir töluðu
þó ekki illa um hann – í
þetta skiptið.

Sven Bergmann

Birgitta Haukdal
Þingmennirnir minntust ekki einu slæmu
orði á söngkonuna og
barnabókahöfundinn
Birgittu Haukdal.

Ef ekki hefði verið
fyrir viðtal sænska
blaðamannsins Svens
Bergmann í Ráðherrabústaðnum vorið 2016
þá gæti vel verið að
Sigmundur Davíð væri
enn forsætisráðherra.
Það var samt ekki
talað illa um Sven.

Samsung QLED is Quantum dot based TV

Fullkominn veruleiki
Quantum örgjörvi / 8K AI stigmögnun
Aðalsmerki Samsung QLED 8K er nýr örgjörvi, Quantum örgjörvi 8K. Háþróuð gervigreind (AI) sem er undirstaða stigmögnunartækni
sjónvarpsins þýðir að tækið getur ekki aðeins sýnt UHD 8K efni - það getur búið það til sjálft. Samsung QLED 8K sjónvarpið getur sem
sagt, tekið algengt UHD 4K efni, eða minni upplausn, og skalað það upp svo það fyllir allan stóra 8K skjáinn með frábærri mynd.
Þar fyrir utan er tækið stöðugt að læra og bætir sig markvisst eftir því sem horft er meira á það.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

nunartímar:
daga kl. 10-18
daga kl. 11-15.

R BYGG
GLUFIRÐI
I 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

nýr vefur
Netverslun

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Greiðslukjör

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15

ormsson
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Klaustursuppljóstrarinn tjáir sig:

n Hún er fædd árið
1989 og ólst upp í
Garðabæ.
n Hún er jógakennari,
fjölmiðlakona og einnig
menntaður dansari.
n Hún er sögð vera mikil samfélagsmiðladrottning og á son með
þekktum uppistandara.
n Í apríl árið 2017 stöðvaði hún þjóf
sem hafði stolið úlpunni hennar.
n Undir lok sama árs fór Anna
Svava Knútsdóttir á kostum í
hlutverki fjölmiðlakonunnar.

SVAR: BERGLIND „FESTIVAL“ PÉTURSDÓTTIR

Það er
staðreynd að…

Svín geta ekki með neinu móti horft
almennilega upp í himininn.

Á viðskiptaspjaldi glæpaforingjans
Als Capone stóð að hann væri húsgagnasölumaður.

Manneskjan getur ekki hrotið á sama
tíma og hana dreymir.

Samkvæmt sögunni voru lokaorð
tónlistarmannsins Bobs Marley eftirfarandi: „Þú getur ekki keypt þér líf fyrir
peninga.“

Það tæki letidýr rúman mánuð að
ferðast eins og hálfs kílómetra leið.

„MÉR BLÖSKRAÐI
ÞAÐ SEM ÉG HEYRÐI“
Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is

U

m fátt hefur verið meira
rætt í þjóðfélaginu undanfarinn sólarhring en upptökur af fundi sex þingmanna á barnum Klaustrinu við
Kirkjutorg. Upptökurnar eru sögulegar að mörgu leyti því aldrei fyrr
hafa Íslendingar fengið að líta inn
í reykfyllt bakherbergi stjórnmálanna með öðrum eins hætti.
Á mánudagskvöldi sátu þingmennirnir að sumbli og létu frá sér
ummæli sem eru kjörnum fulltrúum ekki sæmandi. Nokkrum dögum síðar barst póstur á ritstjórnir
þriggja fjölmiðla; DV, Stundarinnar og Kvennablaðsins. Í póstinum
var hlekkur á vefsíðu þar sem hægt
var að nálgast sjö upptökur af samræðum þingmannanna, mynd af
þeim á vettvangi sem og myndband af þeim að yfirgefa barinn.
Sendandinn kallaði sig Marvin
auk þess sem númerið 42 kom fyrir í tölvupóstfanginu, hvort tveggja
tilvísun í skáldsöguna Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy.

Staddur á barnum fyrir tilviljun
Fyrstu fréttir af málinu vöktu
gríðarleg viðbrögð og það gerðu
viðbrögð
Sigmundar
Davíðs
Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra, einnig.
Sigmundur
sagði að málið væri afar alvarlegt
því ekki kæmi annað til greina en
„að brotist hafi verið inn í síma
einhvers þeirra sem þarna voru
staddir eða beitt hlerunarbúnaði.“
Það er fjarri lagi. DV óskaði eftir viðtali í gegnum tölvupóstfangið við Marvin. Nokkrum klukkustundum síðar barst jákvætt svar
og símanúmer.
Í ljós kom að atburðarásin var á
þá leið að í sama herbergi og þing-

mennirnir voru sat einstaklingur,
íslenskur kjósandi, við borð og var
að fara í gegnum persónuleg skjöl.
Viðkomandi blöskraði svo orðfæri
þingmannanna að hann teygði sig
í síma sinn og hóf upptöku.
„Það litla sem ég heyrði fannst
mér vera ógeðslegt og mér fannst
það eiga erindi við almenning með
einhverjum hætti. Ég fylgist ekki
mikið með pólitík eða þjóðmálum almennt og því var Sigmundur
Davíð sá eini sem ég þekki af
hópnum en mig grunaði að þetta
væru einhverjir þingmenn eða
aðstoðarmenn. Það var erfitt að
greina allt sem þau sögðu en eins
og ég segi, mér blöskraði það sem
ég heyrði og þess vegna byrjaði ég
að taka samtal þeirra upp án þess
að vita nokkuð hvað ég ætlaði að
gera við það,“ segir Marvin í samtali við blaðamann.

Héldu að uppljóstrarinn væri
erlendur ferðamaður
Marvin ætlaði ekki að sitja lengi
við barinn en eftir um 20 mínútur
þegar þingmennirnir byrjuðu að
hæðast að Freyju Haraldsdóttur
og þingkonu Samfylkingarinnar,
Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur,
var honum nóg boðið. „Þá fékk ég
æluna upp í háls og ákvað að hér

myndi ég sitja þangað til að samtali þeirra væri lokið. Þetta væri
ekki í boði í siðuðu samfélagi,“ segir Marvin.
Verkefnið reyndi talsvert á
þolinmæði Marvins því þingmennirnir sátu að sumbli langt
fram á kvöld. Upptökurnar eru
rúmlega þrjár klukkustundir að
lengd og eru, eins og áður sagði, í
sjö hlutum og gæðin misjöfn. „Þau
veittu mér aldrei sérstaka athygli.
Umræðurnar voru svo rosalegar
að þau litu mjög sjaldan til mín.
Þá töluðu þau svo hátt að ég hugsa
að starfsfólkið á barnum, sem er
í öðru rými, hefði getað náð góðum upptökum af samtali þeirra,“
segir Marvin. Hann hafi þó reglulega þurft að færa símann til,
setja yfir hann skjöl auk þess sem
upptökugæðin minnkuðu mikið
þegar Marvin þurfti að hlaða símann sinn og færa hann fjær þingmönnunum.
„Það var ekki fyrr en þau stóðu
upp og bjuggu sig undir að fara
sem þau veittu mér einhverja
athygli. Þegar þau voru komin
fram þá minntist einhver þeirra
á hvort að þessi manneskja hafi
verið þarna allan tímann, en þá
sagði annar að ég væri erlendur
ferðamaður og það þyrfti ekki að

hafa neinar áhyggjur af mér,“ segir Marvin.
Þegar heim var komið vissi
Marvin ekki alveg hvað hann
ætti að gera við upptökurnar. „Ég
heyrði viðbjóðinn betur á upptökunni en þegar ég var á staðnum. Ég
reyndi að fletta upp hverjir þetta
voru sem voru með Sigmundi
Davíð þarna en gat ómögulega
verið viss. Þess vegna ákvað ég
að senda efnið á fjölmiðla sem
að gætu unnið fréttir upp úr því
mikilvægasta,“ segir Marvin. Hann
segist ekki vera mikið tæknitröll,
eigi þriggja ára síma og það hafi
tekið talsverðan tíma að koma
efninu yfir á netið og senda það til
fjölmiðla þannig að erfitt væri að
rekja efnið til hans.
„Ég er mjög ánægður með
hvernig til tókst og hvernig þið
fjölmiðlar unnuð úr efninu. Það
hvarflaði aldrei að mér að ég
væri að gera eitthvað ósiðlegt.
Stjórnmálamenn eru í valdamiklum stöðum og hafa skyldum að
gegna gagnvart okkur. Þau setja
upp sparibrosið fyrir kosningar en
þarna held ég að þeirra rétta eðli
hafi sýnt sig. Það á erindi við almenning,“ segir Marvin. n

GULLAUGAÐ Í UMHVERFISVÆNUM
UMBÚÐUM FRÁ 1000 ÁRA SVEITAÞORP
HEFUR NOTIÐ MIKILLAR HYLLI Á ÍSLANDI,
EINKUM VEGNA BRAGÐSINS.

HÁKOT, ÞYKKVABÆ, 851 HELLA | SÍMI: 859 6197 | HALLO@1000ARASVEITATHORP.IS

6

FRÉTTIR

30 nóvember 2018

Reykjavíkurborg leigði einbýlishús
af leigutaka sem átti ekki húsið

n Leigusalarnir tengjast GAMMA n Nýttu sér neyðarástand varðandi húsnæði fyrir hælisleitendur
Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson
bjartmar@dv.is

Reykjavíkurborg skrifaði undir
samning um leigu á einbýlishúsi
í Stigahlíð af aðilum sem tengd
ust GAMMA áður en leigusalarn
ir höfðu gengið frá kaupsamn
ingi um eignina. Leigusalarnir
keyptu húsið á 76 milljónir króna
en fasteignin hefur skilað þeim
um 47 milljónum króna í leigu
tekjur frá reykvískum skattgreið
endum á aðeins þremur árum.

Húsið var hugsað sem athvarf
fyrir hælisleitendur og um tíma
dvöldu allt að tuttugu hælisleit
endur í húsinu, sem er 350 fer
metrar að stærð. Það var rýmt í júlí
á þessu ári vegna slæms ástands
þess. Reykjavíkurborg hefur síðan
greitt leigu fyrir tómt hús. „Þetta
var neyðarúrræði,“ segir upp
lýsingastjóri
Reykjavíkurborgar
aðspurður um hátt leiguverð
og einkennilegan aðdraganda.

Nýttu sér neyðarástand til hins
ýtrasta
Þann 20. nóvember 2015 skrifaði
stærsti eigandi fyrirtækisins Karls
Mikla ehf., Arnar Hauksson, und
ir leigusamning við Reykjavíkur
borg um leigu á áðurnefndu 350
fermetra húsnæði við Stigahlíð 61.
Þá var umrætt hús í eigu annars
fyrirtækis sem tengist málinu ekki.
DV hefur heimildir fyrir því að til
boð Karls Mikla ehf. í fasteignina
hafi verið samþykkt þann 18. nóv

Jólagleði á Ránni í
Reykjanesbæ

JÓLAHLAÐBORÐ
FÖSTUDAGINN 30.
NÓV. OG 7. DESEMBER
LAUGARDAGANA
1. OG 8. DESEMBER

Eyfi sér um
jólastemm
inguna
BORÐAPANTANIR Í
SÍMA: 852 2083
PANTANIR@RAIN.IS

ember 2015 og því tók aðeins tvo
daga fyrir eigendurna að ganga
frá leigusamningi við Reykjavíkur
borg. Ekki var gengið frá form
legum kaupsamningi fyrr en 12.
desember 2015 og afsali þann 11.
apríl 2016. Reykjavíkurborg samdi
því um leigu við aðila sem átti ekki
einu sinni fasteignina sem leigan
snerist um.
Arnar Hauksson var á þessum
tíma starfsmaður fjármálafyrir
tækisins GAMMA en hann á
50% hlut í Karli Mikla ehf. Aðrir
eigendur félagsins eru þeir Gísli
Hauksson, bróðir Arnars og þáver
andi forstjóri GAMMA, og Pétur
Árni Jónsson, fjárfestir og núver
eildar
andi framkvæmdastjóri H
fasteignafélags,
dótturfélags
GAMMA. Þess má geta að Arnar
og Pétur Árni eru í eigendahópi
umsvifamestu starfsmannaleigu
landsins, Elju – þjónustumiðstöð
atvinnulífsins ehf., sem hefur ver
ið mikið í umræðunni undanfarið.
DV hefur borið leigusamn
inginn undir fagaðila og eru þeir
á einu máli um að hann sé afar
óhagstæður borginni. Í samtali við
DV segir Bjarni Brynjólfsson, upp
lýsingastjóri Reykjavíkurborgar,
að ástæðan fyrir því að þessi óhag
stæði samningur var gerður og
það í miklum flýti hafi verið sú að
neyðarástand hafi skapast við hýs
ingu hælisleitanda. Samkvæmt
heimildum DV var ástæðan fyrir
neyðarástandinu sú að fasteigna
félög í eigu GAMMA höfðu nokkru
áður sagt upp leigusamningum
sínum við Reykjavíkurborg á eign
um sem hýstu hælisleitendur.
Þetta vissu eigendur Karls Mikla
ehf. fullvel en buðu Reykjavíkur
borg upp á lausn. Rándýra lausn.

Hækkuðu leiguna út af smávægilegum framkvæmdum
Leigusamningurinn sem skrifaður
var undir var tímabundinn eða til
þriggja ára. Aðspurður hvort að
ekki hefði verið skynsamlegra að

semja til styttri tíma í ljósi þess að
um neyðarráðstöðvun var að ræða
segir Bjarni: „Leigusalarnir kröfð
ust þess að samið yrði til þriggja
ára.“ Áttu leigugreiðslur að hefjast
þann 1. desember 2015 og á leig
utímabilinu að ljúka þann 31. des
ember 2018. Í leigusamningi seg
ir að afhending hússins geti ekki
orðið fyrr en 15. febrúar 2016. Á
meðan myndu leigusalar útvega
hælisleitendunum athvarf í þrem
ur fjögurra herbergja íbúðum í
eigu leigusala.
Eins og áður segir verður leigu
samningurinn um Stigahlíð 61 að
teljast í meira lagi hagstæður fyrir
eigendur Karls Mikla ehf. Húsið
var í bágbornu ásigkomulagi en
leigusalinn skuldbatt sig til þess að
lagfæra þá smáhluti sem hugsan
lega voru í ólagi í húsinu fyrir af
hendingu en að öðru leyti hvíldi
ábyrgðin á að gera það íbúðarhæft
á Reykjavíkurborg. Á tímabilinu 1.
desember 2015 til 15. febrúar 2016
greiddi Reykjavíkurborg 800 þús
und krónur á mánuði í leigu en sú
upphæð hækkaði upp í 1.140 þús
und krónur um leið og einbýlis
húsið í Stigahlíð fékkst afhent.
Í byrjun febrúar varð ljóst
að gera þyrfti smávægilegar
breytingar á húsinu til þess að
það hentaði sem best undir starf
semina. Bæta þurfti við salerni í
tilteknu rými og sturtuaðstöðu í
öðru rými. Þá þurfti einnig að út
búa auka svefnherbergi. Í viðauka
við leigusamninginn kemur fram
að forsvarsmenn Karls Mikla ehf.
hafi gert Reykjavíkurborg tilboð
um að fara í þessar framvæmdir
gegn því að leigan yrði hækkuð um
144 þúsund krónur á mánuði út
leigutímann. Þannig var heildar
leigan 1.284.000 krónur á mánuði
og var upphæðin tengd við vísitölu
neysluverðs. Í dag greiðir Reykja
víkurborg rúmlega 1.362.0000
krónur á mánuði fyrir fasteignina
sem stendur auð. n

Reykjavik Raincoats
HVERFISGATA 82, vitastígsmegiNn
www.reykjavikraincoats.com
Sími: 5711177 - info@reykjavikraincoats.com

aðrir útsölustaðir
Epal - Laugavegi 70
EPAL - Harpa
Airport fashion - Leifsstöð

8

FRÉTTIR

30 nóvember 2018

„Mér líður eins og mér hafi
verið nauðgað andlega“
n Stjúpfaðir Patriciju tók upp myndbönd af henni og yngri systur hennar á
baðherbergi heimilisins n Hlaut þriggja mánaða skilorðsbundinn dóm
Björn Þorfinnsson
bjornth@dv.is

V

anlíðanin sem ég hef upp
lifað vegna þessa máls er
nánast óbærileg. Ég fylltist
viðbjóði og upplifi mig svo
óhreina að ég gæti klórað mig til
blóðs. Ég veit ekkert hvort mynd
irnar af mér og systur minni séu í
dreifingu eða ekki. Varnarleysið
er algjört og mér líður eins og mér
hafi verið nauðgað andlega,“ segir
Patricija Velina í samtali við DV.
Fyrir rúmum mánuði var fyrr
verandi stjúpfaðir hennar, 
Gints
Davidons, dæmdur í þriggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
á héraðsdómsstigi fyrir blygð
unarbrot gegn Patriciju og yngri
systur hennar. Brotin fólust í því
að á rúmlega árstímabili faldi Gin
ts síma sinn ítrekað inni á baðher
bergi heimilis þeirra og tók upp
myndskeið af systrunum við að
athafna sig. Við rannsókn málsins
fundust, auk myndbanda af systr
unum, fleiri myndir af ungum kon
um á tölvu Gints, sem hann hafði
tekið sjálfur auk gríðarlegs magns
af myndum sem hann hafði hlaðið
niður af netinu.
Patricija segir dóminn og
málsmeðferðina til skammar. „Það
liðu rúm tvö ár frá því að byrjað
var að rannsaka málið og þar til að
dómur féll. Á meðan gat hann um
frjálst höfuðið strokið og haldið
uppteknum hætti. Niðurstaðan
er sú að hann þarf ekki einu sinni
að sitja inni fyrir sína viðbjóðslegu
 atricija. Hún fór fram
glæpi,“ segir P

Gints Davidons fékk þriggja mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir að taka upp myndbönd
af stjúpdætrum sínum yfir eins árs tímabili á
baðherbergi heimilis þeirra.

á tvær milljónir króna í miskabæt
ur en mat dómstólsins var að 350

þúsund krónur væru hæfilegar
bætur. „Þetta er nokkrir tímar hjá

Tvennutilboð

Microfiber sæng og koddi

Verð: 9.900

Fullt verð: 13.300

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

sálfræðingi og í engu samhengi
við þann miska sem ég varð fyrir.
Það mun taka mig langan tíma að
vinna mig út úr þessu,“ segir Pat
ricija.

Henti brauðrist í konuna sína
sem hélt á ungum syni þeirra
Patricikja er 26 ára gömul og er frá
Lettlandi. Móðir hennar flutti til
Íslands ásamt yngri systur henn
ar í leit að betra lífi á sínum tíma.
Hér á landi kynntist hún Gints,
sem einnig er frá Lettlandi. Þau
hófu sambúð og fljótlega eign
uðust þau son saman. Patricija
elti síðan móður sína til Íslands
fyrir nokkrum árum og flutti inn á
heimilið til móður sinnar og stjúp
föður.
„Hann kom vel fram við mig og
við náðum að mörgu leyti ágæt
lega saman til að byrja með. Ég
varð þó fljótlega vör við að hann
kom afar illa fram við mömmu.
Hann virtist finna veikleika hjá
henni og nýtti sér það til hins
ýtrasta. Ég hef þó alltaf haft bein
í nefinu og því passaði hann sig
alltaf í kringum mig. Um leið og ég
brá mér út af heimilinu hófst of
beldið,“ segir Patricija.
Nefnir hún sem dæmi um
ofsafengin reiðiköst fyrrverandi
stjúpföður síns að hann hefði í
eitt sinn hent brauðrist í móð
ur hennar þegar hún hélt á ný
fæddum syni þeirra. „Hann var
algjört skrímsli. Samskipti okk
ar urðu þá mjög slæm því ég
leyfði honum ekki að komast upp
með þessa framkomu gagnvart

henni,“ segir Patricija. Hún bjó í
ár á heimilinu en gafst svo upp
og flutti að heiman til kærasta
síns. Allan þennan tíma hélt hún
að ofbeldið beindist aðeins gegn
móður sinni og hafði ekki hug
mynd um hið dulda ofbeldi sem
var í gangi gagnvart henni og yngri
systur hennar. „Mamma skildi síð
an loksins við Gints skömmu síðar.
Áreitið var slíkt að henni fannst sér
ekki vært á Íslandi og fluttist því til
Danmerkur,“ segir Patricija.

Gat ekki afborið að horfa á
myndböndin
Gints tók síðan saman við aðra
konu hér á landi. „Sú kona
er einnig frá Lettlandi og við
könnuðumst aðeins við hana,
hún og mamma eiga sameigin
lega vinkonu,“ segir Patricija. Það
voru þau tengsl sem urðu til þess
að upp komst um hin hræðilegu
myrkraverk Gints. „Mamma fékk
skyndilega skilaboð frá sameigin
legu vinkonunni um að sambýlis
kona Gints hefði fundið myndir
og myndbönd af dætrum hennar í
tölvunni hans. Myndir sem greini
lega voru ekki teknar með okkar
leyfi og vitneskju. Mamma hringdi
síðan í mig og mér varð flökurt
þegar ég heyrði hvers eðlis mynd
irnar voru,“ segir Patricija.
Gints
kom
Sambýliskona
myndunum til hennar á minnis
lykli en Patricija gat ekki hugs
að sér að skoða innihaldið. „Mér
fannst tilhugsunin ógeðsleg. Ég
hefði ekki getað afborið að horfa
á myndböndin. Ég keyrði því

AFSLÁTTARDAGAR
29. NÓV – 3. DES

- 20%

ÖLL SÖFNUNAR
STELL - GLÖS HNÍFAPÖR

- 20%

SATIN RÚMFÖT
VERÐ FRÁ KR.6.995

SYLVIA SILFUR MATARSTELL
20% AFSLÁTTUR

TARÍNUR M/HITARA&AUSU
NÚ AÐEINS KR.10.435

ÝMIS
ÖNNUR
TILBOÐ
Í GANGI

IVV PRIMULA VASAR,
MARGIR LITIR 10% AFSL

HNÍFAPARATÖSKUR F/12 M/FYLGIH.
FRÁ KR.24.995

OPERA KARAFLA + 6 GLÖS
AÐEINS KR.7.995

ÍTALSKIR SPEGLAR
30-35% AFSL

OPNUNARTÍMI

MÁN – FÖS KL.11:00 – 18:00
LAUGARDAG KL.11:00 – 17:00
SUNNUD. FRÁ KL.13:00 – 17:00
ÞAÐ ER STUTT TIL JÓLA
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

Afsláttur gildir ekki af öðrum tilboðsvörum.

Laugavegi 178 - Sími 568 9955
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Jólabækurnar
frá Sæmundi

Alls konar bækur fyrir alls konar fólk

Theódór Gunnlaugsson

NÚ BROSIR NÓTTIN
Rómuð ævisaga refaskyttunnar Guðmund
ar Einarssonar sem var goðsögn í lifanda
lífi. Hér er lýst samskiptum náttúrubarns
19. aldar við landið og lífríki þess.

Karl Jeppesen

FORNAR HAFNIR
Ljósmyndir og frásagnir af 160 verstöðvum
á Íslandi. Áningarstaðirnir eiga það sam
eiginlegt að þaðan reru forfeður okkar til
fiskjar. Heillandi ferðalag um tímann og
söguna – allt í kringum landið.

Lilja Magnúsdóttir

SVIKARINN
Það er sjaldnast heppilegt að þrír séu í
hjónabandi og þegar það eru orðnir fjórir
hlýtur eitthvað að springa. Ung kona verð
ur viðskila við ástmann sinn og hefur enga
hugmynd um afdrif hans.

Guðjón Ragnar Jónasson

HIN HLIÐIN
Örsögur úr menningarheimi sem mögrum
er hulinn. Ljóslifandi, grátbroslegar svip
myndir úr leikhúsi næturlífsins í bland við
minningarbrot sem opna lesandanum sýn
á réttindabaráttu hinsegin fólks.

Bjarni Harðarson

Í GULLHREPPUM
Hér segir af þjóðsagnapersónunni séra
Þórði í Reykjadal og hinu mikla veldi Skál
holtsstaðar á 18. öld. Listilega skrifuð bók
þar sem saga þjóðarinnar birtist okkur með
kröm sinni og skemmtan.

Guðmundur Brynjólfsson

EITRAÐA BARNIÐ
Skelfilegur glæpur skekur Eyrarbakka sum
arið 1899 og við tekur æsileg atburðarás.
Inn í söguna dragast m.a. Einar Benedikts
son og Eggert í Vogsósum en það er sýslu
mannsfrúin Anna sem stendur upp úr.

Finnbogi Hermannsson

UNDIR HRAUNI
Spennandi frásögn sem byggir á raunveru
legum atburðum þegar tveir þýskir skip
brotsmenn flúðu undan breska hernum
upp í Hekluhraun og unnu þar í púlsvinnu
fyrir Selsundsbónda. Meistaralega fléttað
saman af landsþekktum sagnaþul.

Edvard Radzinskij

STALÍN
Ítarlegust og merkust af þeim fjölda
ævisagna sem komið hafa út um hinn
goðumlíka harðstjóra. Hér koma fram ýmis
áður óþekkt atriði og að lokum frásagn
ir af dularfullum dauða Stalíns. Haukur
Jóhannsson þýddi úr rússnesku.
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Enginn hefur hugmynd um hvort að myndirnar komu aðeins fyrir sjónir ofbeldismannsins eða hvort að hann hafi dreift þeim til
annarra með svipaðar viðbjóðslegar kenndir.
Það er mjög erfið tilhugsun að glíma við. Maður
er algjörlega hjálparlaus.
beint upp á lögreglustöð, lagði
fram kæru og lét minnislykilinn
fylgja með,“ segir Patricija.
Við tók erfiður tími en loks hafði
lögreglan samband og Patriciju var
boðið í skýrslutöku. Hún var látin
bera kennsl á sjálfa sig á ljósmyndum sem og systur sína. Henni voru
einnig sýndar myndir af stúlkum
sem hún kannaðist ekki við. „Þetta
var hræðileg reynsla. Ég sá ekki
nein myndbönd af sjálfri mér, aðeins stillimyndir úr þeim þar sem
sást að þetta var ég. Enginn hefur hugmynd um hvort myndirnar
komu aðeins fyrir sjónir ofbeldismannsins eða hvort að hann hafi
dreift þeim til annarra með svipaðar, viðbjóðslegar kenndir. Það er
mjög erfið tilhugsun að glíma við.
Maður er algjörlega hjálparlaus,“
segir Patricija.
Yngri systir hennar var aðeins
fjórtán ára gömul þegar ofbeldið
átti sér stað og hún hefur átt mjög
erfitt í kjölfar þess. „Hún býr í Danmörku ásamt móður minni og hún
mun örugglega bera ör á sálinni
alla ævi vegna þessarar misnotkunar. Síðustu ár hefur hún verið
mjög lokuð, dregið sig inn í eins
konar skel. Við vonuðumst báðar
til þess að Gints hlyti þungan dóm
fyrir gjörðir sínar. Þessi hlægilegi dómur sem var kveðinn upp
yfir honum mun seinka bata okkar. Það er hræðileg tilhugsun að
hann þurfi ekki að sitja inni og geti
haldið óáreittur áfram,“ segir Patricija. n

Patricija Velina
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af öllum
Weather Report
vörum
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Kuldagallar
Stærðir 80-130

7.199
Verð frá

kr

Verð áður 8.999

Dömuúlpa svört

Dömuúlpa rauð, svört

Dömuúlpa vínrauð, svört

Stærðir 36-52

Stærðir 36-52

Stærðir 36-52

11.999

kr

Verð áður 14.999

9.599

kr

Verð áður 11.999

9.599

kr

Verð áður 11.999

Barnaúlpa vínrauð, svört

Herraúlpa græn, svört

Barnaúlpa svört, blá

Stærðir 130-170

Stærðir S-5XL

Stærðir 130-170

8.799

kr

Verð áður 10.999

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifu

11.999

kr

Verð áður 14.999

8.799

kr

Verð áður 10.999

Sjá
á

Infrared saunur verð frá 180.000 kr.
Viðarkyntir pottar verð frá 200.000 kr.

áðu úrvalið
á goddi.is

Eigum fjórar stærðir af lokum á
lager í gráum og brúnum litum
Verð aðeins 58.500 kr.

Marg
a
gerði r
r

Saunaog
• Sauna- og gistitunnur
• Hitaveitupottar
verð fráásamt
390.000 kr.
gistitunnur
• Nokkrar tegundir af skeljum verð frá 155.000 kr.
• Tvær
tegundir af rafmagnspottum
200x200 sm.
viðarkyntum
pottum
á 620.000 kr. m/loki og tröppu
Sjáðu úrvalið á goddi.is

Eigum fjórar stærðir af lokum á
lager í gráum og brúnum litum
Verð frá
kr.

58.500

GODDI.IS

Auðbrekku 19 - kópAvogi - S. 544 5550
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MIKILL MUNUR Á ORÐRÆÐU GUNNARS FYRIR
OG EFTIR BIRTINGU

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

Þ

ú ert komin út á rosalega skrýtna vegferð með
þessu,“ sagði Gunnar Bragi
Sveinsson,
þingmaður
Miðflokksins, þegar DV hringdi í
hann á miðvikudag. Það var áður
en nokkur frétt um fund sex þingmanna Miðflokksins og Flokks
fólksins á Klaustri hafði verið birt.
Gunnar hló og gerði lítið úr spurningum blaðamanns. Síðan þá
hafa DV og Stundin greint ítarlega
frá samtölum þingmannanna á
Klaustri, óhefluðum talsmáta um
konur, samkynhneigða og fatlaða.
Einnig að Gunnar hafi grobbað sig
af því að hafa „dílað“ með sendiherrastöður til að eiga inni greiða.

„Óskaplega skítlegt af þér“
„Heldur þú að ég hefði ekki sagt
eitthvað ef það hefði átt að setja
mig af sem þingflokksformann?“
sagði Gunnar og var ekki sáttur
við spurningar blaðamanns DV.
„Þetta er svo vitlaust, að halda að
menn séu að gera svona yfir bjór.“
Þegar Gunnari var gert ljóst
að samtalið hefði verið tekið upp
varð hann hneykslaður. „Hver er
að taka það upp þegar menn eru

að skemmta sér með vinum sínum? Skítaháttur er þetta. Við vorum að tala um allan fjandann.
Vá, hvað þetta er ómerkilegt. Mér
finnst ótrúlegt að þið séuð að fjalla
um eitthvað sem er tekið á laun.“
Blaðamaður gekk á Gunnar
og spurði hvort alvara hefði verið
með því að bjóða Ólafi og Karli að
ganga í flokkinn.
„Þetta er algjör þvæla og mér
þykir leitt að þið ætlið að fara að
snúa þessu upp í eitthvað svona
rugl. Menn verða að geta sest niður, haft gaman með félögum sínum. Þú ert að hlusta á hljóðupptöku sem var tekin upp án okkar
vitundar. Mér finnst það óskaplega skítlegt af þér sem fjölmiðlamanni að ætla að fara að nýta þér
það. Auk þess að snúa út úr því,“
sagði Gunnar og byrsti sig.

Auðmjúkur eftir fréttaflutning
Eftir að efni upptakanna hefur verið gert opinbert og almenningur
fengið að sjá inn í „reykherbergið“
hefur talsmáti Gunnars breyst til
muna. Í viðtali á Rás 2 á fimmtudagsmorgun var hann auðmýktin
uppmáluð.
„Menn gera alls konar vitleysu
þegar þeir eru drukknir, en það
réttlætir það samt ekki að setja

„

Vá, hvað
þetta er
ómerkilegt.
hlutina svona fram. Ég sagði þarna
hluti sem ég – mér bara dauðbrá
þegar ég heyrði þetta, en man ekki
allt sem fór þarna fram – en til
dæmis ummæli mín um Oddnýju
Harðardóttur eru bara hræðileg,“
sagði Gunnar.
Þá sagðist hann til dæmis hafa
beðið Friðrik Ómar Hjörleifsson söngvara afsökunar.
Á upptökunum heyrist
Gunnar tala um „smjör
á smokknum hjá honum þarna Friðriki
Ómari.“
Hann sagði einnig
að það væri langur listi af fólki sem
hann þyrfti að biðja
afsökunar. n

Mottur setja punktinn yfir i-ið á heimilinu.
Persía er sérdeild innan Parka með stök teppi og mottur.
Við bjóðum upp á sérvalin handhnýtt austurlensk teppi og fjölbreytt
úrval af vönduðum vélofnum gervi- og ullarteppum.
Bjóðum aðeins það besta fyrir þig.
VIÐARPARKET • UTANHÚSSKLÆÐNINGAR • VÍNYLPARKET • FLÍSAR • HURÐIR • TEPPI • KERFISLOFT • HARÐPARKET • INNRÉTTINGAR

Parki ehf. • Dalvegi 10-14 • 201 Kópavogi • www.parki.is • parki@parki.is • sími: 595 0570

Svíf þú inn í svefninn
Svíf þú inn...íírúmi
svefninn
frá okkur!
...í rúmi frá okkur!

RÚM
RÚM

Rúm, springdýnur, sængurver,
púðar, rúmteppi & gjafavara!
Rúm,
springdýnur,
sængurver,
…við erum
með þetta allt
og meira til!
púðar, rúmteppi & gjafavara!
…við erum með þetta allt og meira til!

Við vorum að taka upp nýja
sendingu af ilmstrám og
Við
vorum að
upp nýja
ilmkertum
frátaka
Mysenso.
sendingu af ilmstrám og
ilmkertum frá Mysenso.
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Mokar inn peningum og laðar að sér fjölda nýrra liðsmanna
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

F

yrir um ári voru liðsmenn
hryðjuverkasamtakanna
sem kenna sig við Íslamska
ríkið (IS) hraktir frá einum af
síðustu bæjunum sem þeir höfðu
á valdi sínu í Írak. Þessu fagnaði
Donald Trump Bandaríkjaforseti
með tísti þar sem hann sagði að
nú „væru dagar kalífadæmisins á
enda“. Þá hafði IS misst 98 prósent
af hinu svokallaða kalífadæmi sem
náði yfir þriðjung Írak og helming
Sýrlands á mektardögum IS 2014.
Ósigur IS var því nánast algjör, eða
hvað?
IS hefur sýnt að samtökin eru
langt frá því að vera dauð úr öllum
æðum og þau eru miklu hættulegri en margir töldu mögulegt.
Þrátt fyrir að hafa tapað yfirráðum
yfir nær öllu landsvæðinu, sem
samtökin höfðu náð á sitt vald, eru
samtökin enn við ágæta heilsu. Og
það virðist ekki hafa gert út af við
þau að tugir þúsunda liðsmanna
þeirra féllu í átökunum.
Samtökin samanstanda nú
af tæplega tuttugu deildum en í
hverri eru hundruð eða þúsundir
liðsmanna samtakanna. Þetta

sagði Russel Travers,
sem stýrir baráttu
Bandaríkjanna
gegn
hryðjuverkamönnum,
fyrir
öldungadeild
Bandaríkjaþings í október.
Sérfræðingar,
bæði í MiðAusturlöndum
og á Vesturlöndum,
segja að þessi lífseigla
IS sé tilkomin vegna uppbyggingar samtakanna. Þau eru
byggð upp á mörgum hryðjuverkahópum þar sem lítil miðstýring er til staðar en sú sem er til
staðar virkar mjög vel. Bæði Sameinuðu þjóðirnar og bandarísk
yfirvöld telja að nú séu um 30.000
vígamenn undir fánum IS en það
eru álíka margir og þegar best
lét á blómaskeiði samtakanna.
Talið er að um 100 erlendir vígamenn gangi til liðs við samtökin
í hverjum mánuði, mun færri en
þegar mest var en þá bættust um
1.500 erlendir vígamenn í hópinn í mánuði hverjum. Í nýlegri
skýrslu The Institue for the Study
of War, í Washington, kemur fram

Abu Bakr al-Baghdadi

Hvetur enn þá til hryðjuverkaárása á Vesturlöndum.

að með sömu þróun muni IS geta
hafið umfangsmikla hryðjuverkastarfsemi á nýjan leik og sigrað
hersveitir í Írak og Sýrlandi.

Hafa mikla fjármuni
Hryðjuverkasamtökin eru ekki á
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Wizar lock
Wizar lock Leður 239.900 kr.
Áskriftarklúbbsverð 179.925 kr.
Wizard lock Tau 199.900 kr.
Áskriftarklúbbsverð 149.925 kr.
Tilboðið gildir til áramóta.
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Síðumúla 30 - Reykjavík / Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri / Sími 462 3504

Áskriftarklúbbur DV
Meðlimir áskriftarklúbbs DV framvísa
aðildarkorti sem er í gildi hverju sinni til að
nýta sér þau tilboð og fríðindi sem eru í boði
hverju sinni fyrir áskrifendur DV.

Áskriftarklúbbur
.2018

rtið gildir til 31.12

Áskriftarklúbbsko

flæðiskeri stödd en á blómaskeiði
þeirra frá júní 2014 fram á vor 2015
voru tekjur þeirra um 5,5 milljarðar dollara. Uppistaðan var tilkomin vegna sölu á olíu og gasi, vopnaog eiturlyfjasölu, skattheimtu,
sektum, fjárkúgun, ránum og gripdeildum og alls kyns smygli. Útgjöld IS voru einnig mikil en samt
er talið að þau hafi tekið um 400
milljónir dollara með sér þegar
þau hröktust frá svæðum sínum.
Nú er unnið hörðum höndum
að því að hvítþvo þessa peninga í
gegnum löglega starfsemi. Ein af
aðferðunum sem notaðar eru felst
í því að samtökin, í gegnum milliliði, kaupa sig inn í lögleg fyrirtæki
eins og veitingastaði, bílasölur,
lyfjabúðir og alls konar verslanir. Milliliðirnir eru ekki endilega
stuðningsmenn IS, það er frekar
gróðasjónarmið sem ræður för hjá
þeim. Þeir fá peninga hjá IS gegn
því að greiða samtökunum hluta
af hagnaðinum.
En vinsælasta aðferðin er að
setja peningana í gjaldeyrisviðskipti. Þannig er hægt að skipta
ýmsum gjaldmiðlum í dollara sem
er hægt að nota um allan heim.
Talið er að í Bagdad séu mörg
hundruð litlar gjaldeyrissölur sem
eru á vegum IS. IS tók meira að
segja þátt í gjaldeyrisuppboðum
seðlabankans á árunum 2014 og
2015.
Samtökin láta nú aðallega til
sín taka á svæði norðvestur af
Bagdad og á mörgum svæðum
fyrir norðan við Mosul fer IS nánast með stjórnina og virðist sem
fall kalífadæmisins hafi ekki haft
mikil áhrif þar. Samtökin hafa
gert samstarfssamninga við fólk
sem áður tilheyrði öryggissveitum
Saddams Hussein og aðra sem

ISIS-liðar Langt frá því að
vera dauðir úr öllum æðum.

voru honum hliðhollir. Að nætur
lagi leika liðsmenn IS nánast algjörlega lausum hala og hafa árásir þeirra á ö
 ryggissveitir, óbreytta
borgara og innviði færst í aukana
á undanförnum mánuðum. Talið
er að samtökin hafi að meðaltali
tekið þrjá til fjóra ættflokkahöfðingja og þorpshöfðinga af lífi í viku
hverri á undanförnum mánuðum.
Samtökin virðast því vera að herða
tök sín á þessu helsta áhrifa- og
yfirráðasvæði sínu.
Í Sýrlandi láta samtökin einnig
enn að sér kveða og myrða
óbreytta borgara á yfirráðasvæðum stjórnarhersins. Þá eru mörg
þúsund liðsmenn samtakanna
á um 20 kílómetra langri ræmu
á landamærum Írak og Sýrlands,
svæði sem er annars á valdi Kúrda.
Kúrdískar hersveitir hófu sókn
gegn IS á þessu svæði í september og njóta stuðnings bandarískra herflugvéla. En átökin hafa
dregist á langinn og IS hefur sótt
sér liðsauka frá norðurhluta Sýrlands. Auk þess hafa Kúrdarnir verið uppteknir við að verjast
Tyrkjum í norðurhluta Sýrlands
og hafa því ekki getað einbeitt sér
að fullu að því að gera út af við IS.
Sókninni átti að ljúka í desember
en nú stefnir í að hún teygi sig inn
í næsta ár hið minnsta.
Leiðtogi IS, Abu Bakr al-Bagh
dadi, virðist heldur ekki vera dauður úr öllum æðum og í ágúst birtu
samtökin hljóðupptöku þar sem
hann sór þess eið að hann myndi
hefna sín á „vantrúuðum svikurum“ og hvatti til hryðjuverkaárása
á Vesturlöndum. Hann sagði að
ein árás á Vesturlöndum sé eins og
mörg þúsund árásir í Mið-Austur
löndum. n
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DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins á stafrænu
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Lekinn af Klaustri mun skila okkur á betri stað
Leiðari
Kristjón Kormákur Guðjónsson
kristjon@dv.is

Fara Ólafur og Karl í
Sjálfstæðisflokkinn?

Staða Ólafs Ísleifssonar og Karls
Gauta Hjaltasonar er nú orðin
ómöguleg innan vébanda
Flokks fólksins. Þeir sátu undir svívirðingum á formanninn,
Ingu Sæland, og mótmæltu
ekki. Hlutur Karls er sérstaklega alvarlegur í ljósi þess að
hann tók þátt í að níða af henni
skóinn.
Þeir tveir mynda helming af
þingliði flokksins og ógna því
heilindum flokksins og trúverðugleika. Inga hlýtur að
óska eftir því að þeir segi af sér
en ósennilegt er að sú verði
raunin. Þeir geta heldur ekki
leitað til Miðflokksins eftir allt
það sem á undan er gengið.
Það liggur því beinast við að
Ólafur og Karl gangi í Sjálfstæðisflokkinn. Ólafur hefur
áður gegnt trúnaðarstörfum
fyrir flokkinn. Hugsanlega gætu
þeir þó þurft að ganga eyðimerkurgöngu sem óháðir þingmenn í nokkra mánuði á meðan rykið sest.

Sendiherradraumurinn úti

M

ér finnst óskaplega skítlegt af þér sem fjölmiðlamanni að ætla að fara
nýta þér það, fyrir utan að
snúa út úr því líka. Þetta er algjör
þvæla og mér þykir leitt að þú ætlir
að fara snúa þessu upp í svona rugl
því að menn verða nú að geta sest
niður til að hafa gaman, en þetta
var mjög skemmtilegt hins vegar.“
Þetta hafði Gunnar Bragi
Sveinsson, þingmaður Miðflokksins, að segja þegar DV óskaði eftir
viðbrögðum við því að blaðið hefði
undir höndum upptökur þar sem
hann og fimm aðrir þingmenn,
 avíð
þar á meðal Sigmundur D
Gunnlaugsson, sátu að sumbli og
létu þung orð falla um fjölda fólks.
Þá stóðu þingmennirnir í margs
 ingað
konar baktjaldamakki sem h
til hefur farið fram í lokuðum reykMeðal
fylltum bakherbergjum. 
annars ótrúlegri fléttu í tengslum við þá ákvörðun að skipa Geir
H. Haarde sendiherra. Þar skipaði Gunnar Bragi, að eigin sögn,
„fávita“ í sendiherraembætti til
þess að draga athyglina frá skipun
Geirs. Taldi Gunnar Bragi að leikfléttan myndi tryggja honum sjálfum sendiherraembætti í framtíðinni. Upptökurnar voru teknar upp
án vitundar þingmanna þar sem
þeir drukku áfengi á sama tíma

og þeir áttu að vera í vinnunni.
Gunnari Braga fannst illa að sér
vegið og almenningi kæmi ekki við
hvað hefði átt sér stað þetta kvöld.
Þetta væri þeirra einkalíf og hvert
annað fyllerí þar sem slegið er á
létta strengi.
Og það var fyrsta spurningin
sem ritstjórn DV spurði sig að?
Fljótlega lá svarið fyrir. Ritstjórn
DV gætir þess að virða einkalíf þingmanna en þarna vógu almannahagsmunir
þyngra.
Í
raun er þessi leki ekki ósvipaður
Panamaskjölunum sem felldi heila
ríkisstjórn. Fólkið í landinu á rétt á
því að vita ef kjörinn fulltrúi talar
í opnu rými um baktjaldamakk,
þegar reynt er að leggja á ráðin um
að kljúfa stjórnmálaflokk, þar sem
talað er á skelfilegan hátt um konur, fatlaða og útlendinga og þá með

þeim hætti að erfitt var að hafa það
eftir. Þingmenn eiga að umgangast
þetta embætti af virðingu og, eins
og forsætisráðherra sagði, 
hefur
þetta áhrif á virðingu íslenskra
stjórnmála.
Þjóðin sjálf er slegin vegna
þessara upplýsinga. Á Alþingi
ríkir sorg og starfsmenn þingsins
sem og þingmenn eru niðurlútir og sorgmæddir. Líklegt er að
málinu ljúki á næstu dögum. Þá
þurfa þingmenn að draga lærdóm af þessari ótrúlegu atburðarás. Ábyrgðin liggur fyrst og fremst
þar. Það á að gefa fólki tækifæri á
ný og gefa því færi á að bæta sig. En
ætli einstaka þingmenn sér ekki að
horfast í augu við veruleikann, taka
sig á, biðjast afsökunar eða segja af
sér þá þarf þjóðin að láta þá sæta
ábyrgð í næstu kosningum.

Plott Gunnars Braga Sveinssonar gekk kannski hundrað
prósent upp á sínum tíma.
Skipun Árna
Þórs í sendiherrastöðu, á
sama tíma og
Geir var skipaður, vakti athygli.
Plottið um að fá
greiða fyrir greiða er hins vegar
úti núna.
Það yrði banabiti hvers utanríkisráðherra að skipa Gunnar
Braga sem sendiherra. Hann
getur ekki einu sinni fengið
stöðu ræðismanns á kyrrahafseyjunni Tonga. Í raun er það
nánast óhugsandi að Gunnar
fái nokkra stöðuveitingu eftir
að þingferlinum lýkur og líklegt
að hann verði að reyna fyrir sér
í einkageiranum.
Lausmælgi Gunnars á hótelbarnum er líka að vissu leyti
ágæt fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Nú geta þeir afskrifað framtíðargreiðann með góðri samvisku.

Spurning vikunnar

Gunnar Bragi var eins og áður
segir ósáttur. Hann var reiður
blaðamanni DV og átti vart orð yfir
að manneskja hefði tekið samtal
þingmannanna upp. Eftir að DV
birti sínar fyrstu fréttir mátti sjá
afar lítinn hóp taka undir þetta og
vildi skjóta sendiboðann sem kom
þessum sögulegu upplýsingum á
framfæri. En það er þessari manneskju að þakka að þjóðin hefur
fengið að líta inn í reykfyllt bakherbergi stjórnmálanna og enn eimir
af hinum gömlu, ljótu vinnubrögðum á þingi, vinnubrögðum sem
þjóðin vonaði að heyrðu sögunni
til. Sá sem lak upplýsingunum til
DV kallaði sig Marvin og taldi samræður þingmannanna eiga erindi
við almenning. Þegar hann heyrði
þingmennina 
hæðast að Freyju
Haraldsdóttur og þingkonu Samfylkingarinnar, Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, var honum
nóg boðið. Í samtali við DV segir
Marvin:
„Þá fékk ég æluna upp í háls og
ákvað að hér myndi ég sitja þangað til að samtali þeirra væri lokið. Þetta væri ekki í boði í siðuðu
samfélagi.“
Marvin fannst allt tal þingmannanna viðbjóðslegt og að það
ætti erindi við almenning að kjörnir
fulltrúar töluðu með þessum hætti.
Hann var að reyna að gera gagn og
það mættu sem flestir taka hann
sér til fyrirmyndar. En það er engin
ástæða til að enda þessi skrif með
háfleygum hætti. Það er viðeigandi
að gefa Marvin lokaorðið í þessum
leiðara. Einstaklingi sem hefur látið
gott af sér leiða fyrir íslenskt samfélag og þó að margir eigi um sárt að
binda núna mun þetta á endanum
skila okkur á betri stað. Marvin segir: „Það hvarflaði aldrei að mér að
ég væri að gera eitthvað ósiðlegt.
Stjórnmálamenn eru í valdamiklum stöðum og hafa skyldum að
gegna gagnvart okkur.“ n

Keyptir þú mikið á Black Friday?
„Ekki eitt einasta stykki. Er
verslunareigandi frá Akureyri og staddur
hér fyrir tilviljun.“

Ragnar Sverrisson

„Nei, ég var í Berlín.“

Ása Hafsteinsdóttir

„Ég keypti ekki nokkurn
skapaðan hlut á föstudaginn.“

Guðjón Árnason

„Nei, ég
var ekki á Íslandi.“

Sonja Hiller

KYNNING

Fjölskyldufyrirtæki í áratugi
Ú

tfararþjónusta
Rúnars Geirmundssonar er elsta starfandi útfararþjónustan
á höfuðborgarsvæðinu.
Rúnar hefur alla tíð veitt
fyrirtækinu forstöðu sem
framkvæmdastjóri þess og
útfararstjóri. Útfararþjónustan er í eigu Rúnars og
eiginkonu hans, Kristínar
Sigurðardóttur, og starfa
synir þeirra, Elís og Sigurður, þar ásamt föður sínum.
Orðsporið skiptir útfararþjónustu miklu. „Ef maður
sinnir sínu starfi vel er það
fljótt að spyrjast út,“ segir
Rúnar sem hefur 35 ára
reynslu af útfararþjónustu.
„Fyrst og fremst þarf að
taka tillit til þess að fólk er
í sárum eftir ástvinamissi.
Við þurfum að gæta að því
sem við gerum og segjum
og eins að nálgast fólk með
hlýju og auðmýkt. Það getur
verið mjög erfitt að bjóða
fólki við þessar aðstæður
þjónustu gegn greiðslu en
þetta hefur lærst í gegnum
árin og við tökum mikið tillit
til þess hvernig aðstæður
eru hverju sinni,“ segir hann.

Formaður Félags íslenskra
útfararstjóra
Ásamt daglegum
störfum við hefðbundna
útfararþjónustu er
Rúnar Geirmundsson
formaður Félags íslenskra

útfararstjóra. Félagið
hefur verið starfrækt í yfir
áratug og hefur Rúnar
verið formaður þess allt
frá upphafi. Aðaltilgangur
félagsins er skapa vettvang
til að halda utan um
siðareglur útfararstjóra.
„Starf mitt sem formaður
felst aðallega í því að
halda utan um fundastarf
og framfylgja reglum og
samþykktum aðalfunda.
Ég sæki einnig fundi
erlendis enda á félagið
í talsverðum erlendum
samskiptum. Siðareglur
evrópskra útfararstjóra
eru til að mynda grunnur
íslensku siðareglnanna,“
segir Rúnar. Ekki er lagaleg
skylda að útfararstjóra séu
í félaginu en nánast allir
starfandi útfararstjórar
eru þó félagsmenn og
hafa undirritað siðareglur
félagsins.

Virðingin og alúð

Rúnar hefur unnið
við útfararþjónustu
frá því 1983, fyrst hjá
Kirkjugörðunum og síðan
í eigin fyrirtæki. Aðspurður segist hann hafa lært
það á löngum ferli að það
skipti ekki höfuðmáli hvaða
trú fólk aðhyllist eða hvort
það aðhyllist trú yfirleitt,
virðingin fyrir hinum látna
sé alltaf í forgrunni. „Og
það þurfum við alltaf að

hafa í huga, án þess að taka
afstöðu til trúmála. Hlýja,
auðmýkt og virðing er það
leiðarljós sem við fylgjum
alltaf.
Þegar andlát ber að
garði er mikilvægt að hafa
samband við útfararþjónustu sem fyrst,“ segir Rúnar.
„Í fyrsta lagi þarf að flytja
hinn látna af dánarstað og
í líkhús og síðan að byrja að
undirbúa kistulagninguna.
Útfararstjórinn heimsækir yfirleitt aðstandendur
daginn eftir og þeir leggja
þá fram óskir sínar varðandi
framkvæmd kistulagningar
og síðan jarðarfarar. Í því
felst í flestum tilfellum að
velja prest eða athafnarstjóra og síðan að tímasetja
allar athafnir og bóka grafartöku eða bálför. Næsta
skref er svo að ákveða hvað
kemur í okkar hlut að sinna
en við sjáum um allt er lýtur

að undirbúningi og framkvæmd útfara. Til að mynda
höldum við utan um öll
samskipti við aðstandendur,
tónlistarfólk, kirkjur, blómabúðir, kirkjugarða og alla þá
sem koma að útför.“

Íslensk hönnun og handverk

Útfararþjónusta Rúnars
Geirmundssonar leggur
mikið upp úr því að vera
með fallegar kistur á góðu
verði sem standast ströngustu kröfur um umhverfisvernd. Algengastar eru
hinar hefðbundnu hvítu
kistur en alltaf er eitthvað
um að fólk vilji harðviðar
kistur, til dæmis eik eða
mahóní. Val á kistum getur
vafist fyrir aðstandendum
enda úrvalið nokkuð. „Við
eigum umhverfisvænar og
fallegar hefðbundnar hvítar
kistur, sem eru algengastar,

en einnig töluvert úrval af
viðarkistum.“ Í fyrsta sinn á
Íslandi hefur Útfararþjónusta Rúnars Geirmundssonar nú látið hanna og smíða
íslenskar kistur úr íslenskum
við í samstarfi við Þorstein
B. Jónmundsson trésmið.
„Við höfum hannað sérstaka kistu og duftker út frá
hugmyndinni um íslenska
kistu úr alíslenskum við til
brennslu og jarðsetningar,“
útskýrir Rúnar. Kisturnar
eru úr við sem er unninn og
þurrkaður í Hallormsstaðarskógi. „Þessi kista er mjög
falleg, úr grófum við og
ólökkuð eða máluð á náttúrulegan máta.“
Nánari upplýsingar er
að finna á utfarir.is eða í
síma 567-9110 allan sólarhringinn, alla daga ársins.
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„Hænan þjáist frá
fæðingu til dauða“
n Rakel Eyfjörð var eggjabóndi í sjö ár n Segir meðferð á hænsnum hrottafengna n Er vegan í dag

Það fer um Rakel þegar hún rifjar upp tímann í hænsnabúinu.

Lilja Katrín Gunnarsdóttir
lilja@dv.is

Í

sannleika sagt langaði mig
aldrei að verða bóndi. Ég átti
nokkur hross og var í hesta
mennsku en þáverandi eigin
maður minn var með stóra
drauma og keypti jörð með þessari
eggjaframleiðslu. Ég var að vinna
á leikskóla á Skagaströnd og hætti
þar til að taka við þessu búi,“ segir
Rakel Eyfjörð Tryggvadóttir. Rakel
er fædd og uppalin í Reykjavík en
í lok október árið 2011 flutti hún
á fyrrnefnda jörð fyrir norðan og
gerðist eggjabóndi. Henni leist
vel á sig fyrst um sinn en fljót
lega breyttist sveitadraumurinn í
martröð.
„Mér fannst hugmyndin góð,
aðallega fyrir hrossin, en ég vissi
ekkert um hænur. Hreint út sagt
hafði ég aldrei hugsað út í það
hvaðan eggin kæmu, nema nátt
úrulega úr hænunni. Ég hafði
aldrei pælt í neinu þessu tengdu
enda aldrei talað um það neins
staðar. Í febrúar árið 2017 gafst ég
hins vegar endanlega upp á sál og
líkama.“

Hænurnar skiptu ekki máli
Í sjö ár vann Rakel sem eggjabóndi
og var það hennar upplifun að lítið
væri hugsað um heilsu hænanna.
Eggin skiptu höfuðmáli.
„Satt að segja þegar ég byrjaði
að vinna við hænsnabúið þá var

eins og eitthvað dæi innra með
mér eftir því sem tíminn leið. Ég
varð tilfinningalega dofin gagn

vart dýrum, orkulaus og þreytt.
Ég var mjög vansæl þann tíma
sem ég vann við þetta. Mér fannst

Ég lifði af
Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

„

Þær eru gasaðar hjá
stærri búum en á
þeim minni eru þær jafnvel handsnúnar úr hálslið
hver á fætur annarri
ég alls staðar ganga á veggi þegar
ég reyndi að berjast fyrir vel
ferð hænsnanna. Ég þreif eins
og andskotinn hjá þeim til að
gera þessar ömurlegu aðstæður
betri að einhverju leyti en auðvit
að tókst það ekki – þær voru enn
fangar. Ég fékk endalaust hrós frá
Heilbrigðiseftirlitinu um hreinlæti
í húsinu en fékk síðan að heyra
að hænurnar skiptu ekki máli.
Það voru eggin sem skiptu máli,
hvaðan eggið kemur og hvert það
fer. Ég hélt samt áfram að sótt
hreinsa og þrífa eins og enginn
væri morgundagurinn. Ég fékk
síðan Matvælastofnun í heimsókn
einu sinni á ári og sama var uppi
á teningnum þar. Eingöngu spáð
í eggin, ekki velferð hænsnanna,“
segir Rakel.

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Sími 555 3100 www.donna.is

Dauðar hænur rotna með þeim
lifandi
Hún skefur ekkert utan af því

þegar hún er spurð hvernig slík bú
gangi fyrir sig.
„Þegar unginn kemur í hús þá
er hann ekki farinn að verpa. Hann
er fluttur í litlum plastkössum og er
tuttugu til þrjátíu ungum þjappað
saman í kassa. Þeir geta varla and
að og alls ekki hreyft sig. Þeir eru
síðan settir inn í búrin með hama
gangi því annars gæti fuglinn dáið,
bæði út af ferðalaginu, þorsta og
kvíða eða þrengsla. Margir fuglar
deyja í ferlinu, kremjast, vængeða fótbrotna. Þá þarf að snúa þá
úr hálsliðnum og henda þeim í
ruslið,“ segir Rakel og greinilegt
að fer um hana þegar hún lítur til
baka.
„Þegar fuglinn fer að verpa
hefst eggjaframleiðslan sem slík.
Fuglinn skortir ekki mat og er vel
fóðraður í sínu litla búri sem hann
deilir með tveimur til þremur hæn
um. Þær geta því ekki snúið sér við
nema traðka á hver annarri.

Níðsterk lakkbrynja
sem þolir tjöruþvott
Endist
6-10 sinnum
lengur en
hefðbundin
vaxbón
Einnig magnað
bón fyrir húsbíla
og hjólhýsi
Aðrir kostir:

è Útnefnt endigarbesta bátabónið í Svíþjóð
è Gagnast vel sem regnfæla á framrúðu
è Þolir að frjósa
è Hægt að byggja upp sterka vörn á
fleti undir miklu álagi
è Hreinsar vel veðrað lakk á bílum og
veðraða húð á trefjaplasti/bátum
è Gagnast vel á spegla í baðherberjum til
að draga úr móðumyndun

Fæst í Byko og N1 um allt land / ultraglozz.is
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Hér sjást hænurnar sem Rakel hélt á sínum tíma.

Rakel var eggjabóndi í sjö ár.

„

Margir fuglar deyja
í ferlinu, kremjast,
brjóta vængi eða lappir. Þá
þarf að snúa þá úr hálsliðnum og henda þeim í ruslið.

MIKIÐ ÚRVAL AF
VETRARFATNAÐI
SKÍÐASENDING KOMIN

Atomic
Redster X7

Skíðabuxur
verð frá
9.995 kr.Cloud

HREYFING
dömu skíði
• KRAFT
UR • ÁNÆGJA
Faxafen 12
Faxafen 12
108
Reykjavík
108
Reykjavík

Sími 534 2727
Sími 534 2727
alparnir.is
alparnir.is

Leita þarf að dauðum hænum
í búrum daglega, en ég veit að
margir gera það ekki, hvorki í búrné gólfframleiðslu. Þær hænur
rotna því bara með þeim sem eru
á lífi. Velferð hænsna er langt undir því sem telst mannlegt. Í sumum
búrum er ekki einu sinni mokað
út skít heldur látið anga af ammoníakfýlu svo dögum skiptir, eða
mánuðum,“ bætir hún við. Hún
segir erfitt að lýsa þeirri þjáningu
sem hænurnar upplifa á sinni
stuttu ævi.
„Hænan þjáist frá fæðingu
til dauða. Hún fæðist í búri og
drepst þar ef hún er ekki gösuð
eða snúin úr hálslið. Þegar egg
klekjast er unginn geymdur á smá
svæði þar til hann er kyngreindur. Karlkynið er drepið og kvenkynið sett í búr þar til hænurnar
eru þriggja mánaða. Þá fara þær
á eggjabýli til að framleiða. Hænan fær að lifa í átján mánuði, ef
hún nær því. Ef hún deyr ekki úr
eigin ammoníaklykt, öndunarfæri
hennar skemmast út af fínu dúnryki eða af því að hún er plokkuð
til dauða af þeim sem hún býr með
í búrinu. Hænur gera það ef þeim
leiðist. Svo borða þær hana jafnvel
ef enginn sér að hún er slösuð eða
dauð.“

Hræjunum hent í ruslið
Rakel lýsir einnig ferli sem kallað
er fiðurfelling þar sem hænan er
svelt og vatn tekið af henni. Þetta
er gert til að hænan safni kalkforða
sem gerir eggjaskurnina harðari
að sögn Rakelar.
„Hafið þið aldrei keypt egg og
skurnin er léleg? Þá er h
ænan
hálfnuð með líftíma sinn og þá
fer þetta ferli í gang. Hænan er
látin svelta í fimm til sjö daga með
ljósin slökkt. Margir fuglar deyja í
þessu ferli,“ segir Rakel. Hún segir
hænsnaslátrun heldur ekkert efni í
fallega ævintýrasögu.
„Þegar slátra á hænunum er
ekkert sem heitir mannúðlegt
við það ferli. Þær eru gasaðar hjá
stærri búum en á þeim minni eru
þær jafnvel handsnúnar úr hálslið
hver á fætur annarri. Þeim er síðan
hent í ruslið og það urðað. Skítur

hænsna er borinn á túnin. S umir
bændur henda hræjunum ekki í
rusl heldur í skítinn og láta hræin
síðan eyðast upp þar. Svo er þessu
dreift á túnin sem fínasti áburður
væri.“

Við höfum alltaf val
Rakel er menntaður leikskólakennari en er nú í jóganámi til að
bæta sín eigin lífsgæði. Ári áður
en hún hætti sem eggjabóndi, árið
2016, gerðist hún grænkeri fyrir
tilstuðlan dóttur sinnar, sem er 23
ára. Rakel hefur verið grænkeri allar götur síðan og segir pott brotinn
víða í matvælaiðnaði.
„Fólk hræðist að tala um þetta
málefni og engu líkara en þetta sé
tabú. Ég var svoleiðis sjálf. Margir
bændur hugsa vel um dýrin sín
og aðrir ekki. Neysla hefur breyst
mikið. Fólk er farið að opna augun
fyrir velferð dýra og er farið að velja
annað sem mér finnst að sjálfsögðu frábært. Við höfum alltaf val
að borða eitthvað annað og vera
óhrædd við að prófa eitthvað nýtt.
Þótt Íslendingar séu aldir upp á
kjöti, fisk og eggjum þýðir það
ekki að við þurfum að borða það í
dag. Í mínum draumaheimi tíðkaðist hvorki át á dýrum né afurðum þeirra,“ segir Rakel og brýnir
fyrir fólki að hugsa sig tvisvar um
áður en það leggur sér eitthvað til
munns og skoða umbúðir matvæla gaumgæfilega.
En hvað situr mest í þér eftir
þennan tíma sem eggjabóndi?
„Ég sé eftir að hafa ekki talað
um þetta fyrr og reynt að tala
um þetta við aðra. Ég hvatti til
eggjaneyslu fyrst um sinn, til að
auka söluna auðvitað. En einn lítill bóndi með þrjú þúsund hænur
segir ekkert. Risarnir eiga markaðinn og þeir gera allt sem þeir vilja
og komast upp með allt sem þeir
geta. Mér fannst ég samt gera mitt
allra besta miðað við ömurlegar
aðstæður í þessum bransa. Í raun
felst mín eftirsjá í því að hafa verið
þarna og lifað í þessum heimi. Ég
get þó ekki breytt því sem liðið er
og er þakklát fyrir að mitt tímabil
þarna sé búið.“ n

Íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

Vandaðir
krossar á leiði

Leiðiskrossar 12 volt,
24 volt og 32 volt.
Vönduð íslensk framleiðsla.

Skemmuvegi 34 - 200 Kóp.
Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996
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Lykill að langlífi er að borða
hvorki ávexti né grænmeti

n Guðrún Straumfjörð er 107 ára n Veiktist af spænsku veikinni og man frostaveturinn
Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

G

uðrún Straumfjörð er
fædd árið 1911 og því 107
ára gömul í dag. Er hún
næstelsti núlifandi Ís
lendingurinn en man æsku sína
líkt og hún hefði gerst í gær.
Minnstu munaði að Guðrún hefði
aðeins náð fimm ára aldri því hún
veiktist illilega. Síðan þá hefur
heilsan verið góð og lukkan mik
il. Hún er mikill húmoristi og seg
ir langlífi sitt helst til komið vegna
þess hversu lítið hún hefur borðað
af ávöxtum og grænmeti.

Líkbílarnir á ferð allan
sólarhringinn
Faðir hennar var skósmiður með
stofu við Laugaveginn og fyrstu
árin bjó fjölskyldan við Grettis
götu. Þegar Guðrún var fimm ára
gömul tók faðir hennar við hús
vörslu í gamla pósthúsinu í Austur
stræti. Þar bjó Guðrún þangað til
hún var 23 ára. Ævin hefði hæg
lega getað orðið mun styttri því að
árið 1916 veiktist Guðrún illilega.
„Þegar ég var fimm ára fékk ég
lungnabólgu og varð mjög veik.
Það var vakað yfir mér og læknir
að nafni Thoroddsen kom og
sinnti mér. Eitt kvöldið var ég svo
veik að hann sagði: Ef hún kemst
yfir þessa nótt verður henni borg
ið á lífsleiðinni. Það hefur sannast.
Ég hef verið mjög heilsugóð eftir
þetta.“
Árið 1918 var örlagaár á Íslandi.
Þá geisaði frostaveturinn mikli,
Katla gaus, fyrri heimsstyrjöldinni
lauk, spænska veikin geisaði og
landið fékk fullveldi frá Dönum.

Þetta ár var Guðrún sjö ára.
„Ég man vel eftir þessum tíma,“
segir hún og minnist sérstaklega
frosthörkunnar. „Eitt sinn stóð ég á
horni Klapparstígs og Grettisgötu
og sá niður alla götuna út á sjó.
Það var allt frosið út á Viðeyjar
sund og fólk var á göngu á ísnum
út í Viðey. Ég man að kuldinn var
mikill og þetta hlýtur að hafa verið
erfiður tími fyrir fólk.“
Guðrún man einnig glöggt eft
ir spænsku veikinni enda fékk hún
veikina sjálf.
„Ég sjálf slapp ansi vel. Pabbi
minn fékk veikina, en mamma
ekki. Þetta var hryllilegt. Þegar
maður leit út á götu sá maður
alltaf líkvagnana á ferðinni. Allan
daginn, frá morgni til kvölds. Ég
sá þá aldrei nema þegar spænska
veikin geisaði.“
Misstir þú ættingja eða vini?
„Já, en ekki nærkomna ætt
ingja.“

Litlir peningar til fyrir jólin
Guðrún stundaði nám við Barna
skólann við Tjörnina. Í æsku henn
ar voru nútímaþægindi smám
saman að verða að veruleika.
Vatnsveitan var komin en ekki raf
lýsingin þegar Guðrún man fyrst
eftir sér. Heimilið var upplýst með
olíulömpum og kynt með gasi.
Seinna komu raflamparnir. Fjöl
skyldan keypti matvörur hjá Zim
sen á Lækjartorgi og föt hjá Mar
teini kaupmanni við Laugaveg.
Hvernig voru jólin á þessum
tíma?
„Þau voru róleg og góð. Ég var
einbirni og við vorum þrjú heima.
Það var ekki sama verslunarbrjál
æðið eins og í dag. Fólk hafði ekki

peninga og það var dýrt í gamla
daga, að manni þótti. Til dæm
is vínarbrauð. Hvað heldur þú að
vínarbrauð hafi kostað, sundur
skorið? Það kostaði tólf aura sem
þótti mikill peningur.“
Manstu eftir einhverjum jólagjöfum?
„Það voru dúkkur aðallega.
Seinna fóru stelpur að hætta að
leika sér með dúkkur og fóru að
leika sér með bangsa. Ég fékk líka
alltaf nýjan kjól. Þá var ekkert síð
buxnastand komið hjá fólki. Alltaf
kjólar.“
Hvað var borðað?
„Lambasteik, mjög góð. Alltaf
súpa eða jólagrautur með, grjóna
grautur,“ segir Guðrún.

Dropi af
náttúrunni
Kaldunnin þorsklifrarolía
Íslensk framleiðsla
120/180
60

„Fyrir mér er
Dropi heilindi og
lífsorka”

220 ml

„

Ef hún
kemst yfir
þessa nótt verður henni borgið á
lífsleiðinni
Hvað gerðir þú þér til skemmtunar?
„Það var nú ekki mikið hægt
að gera sér til skemmtunar. Ég
fór ekkert út að dansa enda hafði
ég ekki gaman af því. Þegar ég var
búin að borða klukkan átta fór ég
gjarnan á rúntinn svokallaða til
tíu, þá með annarri vinkonu. Við
gengum frá horninu á Lækjar
götu og Austurstræti að Herkastal
anum og til baka. Fram og aftur í
tvo tíma. Þetta var ánægjan,“ segir
Guðrún og glottir. „Mér var sagt að
ef ég yrði ekki komin heim á rétt
um tíma yrði húsinu lokað. Það
hefði aldrei verið gert, en ég þorði
ekki annað en að hlýða.“
Guðrún nam eitt ár í verslun
arskóla og starfaði eftir það aðal
lega við skrifstofustörf í Reykjavík.
Lengst af vann hún sem gjaldkeri
hjá Skipaútgerð ríkisins, í meira
en tuttugu ár. Hún kynntist eigin
manni sínum, Ólafi, á vinnustað
hans, í heildverslun Garðars Gísla
sonar.
„Okkur vantaði aldrei neitt og
höfðum það þokkalegt,“ segir hún.

Sigldu fram hjá kafbátunum
Guðrún man glöggt hvar hún
var þegar seinni heimsstyrjöldin
braust út. Þann 1. september árið
1939 þegar skriðdrekar Hitlers
stormuðu inn í Pólland.
„Ég og maðurinn minn höfð
um verið í heimsókn hjá kunn
ingjum okkar í Þýskalandi. Við
vorum á leiðinni heim aftur. Við
þvældumst í eina viku á Norður
sjónum í vondu veðri. Þá var fullt
af kafbátum ofansjávar en við viss
um ekkert hvað þetta var, enda
kom okkur það ekki við. Þegar við
komum heim til Íslands fengum

við fyrst að heyra að stríðið hefði
brotist út.“
Guðrún segir að Reykjavík hafi
verið að breytast mikið á þessum
árum. Úr bæ í borg og fólk flutti
af landsbyggðinni. Hernámið og
stríðið sjálft hafði hins vegar ekki
mikil áhrif á líf hennar og stríðs
gangurinn var sjaldan ræddur á
hennar heimili. Guðrún og Ólafur
eignuðust son árið 1941, Jón Þ.
Ólafsson.
„Hann er mikill íþróttamaður
og fór á Ólympíuleikana árið 1964
í Tókýó.“ Jón keppti þar í hástökki
og var valinn íþróttamaður ársins.
Þú hefur væntanlega verið
mjög stolt af honum?
„Auðvitað var ég það. Ég fylgd
ist með öllum íþróttum og var sjálf
í leikfimi í gamla daga hjá Í.R. í
mörg ár. Hann er mér til heiðurs,
sonur minn.“
Ferðaðist þú mikið?
„Já, ég ferðaðist óstjórnlega
mikið. Ég hef komið til fimmtán
landa. Þegar ég var sextug fór ég til
Kanada og hélt upp á afmælið mitt
þar. Það er annar af tveimur falleg
ustu stöðum sem ég hef komið á.
Hinn er Júgóslavía. Borg þar sem
heitir Bled.“

Ávextir og grænmeti óæti
Er langlífi í ættinni?
„Nei. Faðir minn féll og höfuð
kúpubrotnaði og móðir mín fór úr
hjartabilun. Hjartabilun er í ætt
geng hjá okkur.“
Hverju þakkar þú þitt langlífi?
„Ég grínaðist með það í gamla
daga að ég væri svona hraust af
því að ég borðaði ekki grænmeti
eða ávexti. Pabbi minn 
kynntist
dönskum háseta hjá Íslandsskip
um sem sigldu á milli Íslands og
Danmerkur. Hann kom eitt sinn
með epli handa mér en það var svo
hart að ég gat ekki tuggið það. Þá
hét ég að borða aldrei epli framar.
Í annað skipti kom hann með app
elsínu og hún var svo súr að það
fór sömu leið. Ég hef lítið borðað
af grænmeti á lífsleiðinni. Aðeins
hvítkál og blómkál.“
Guðrún segist aldrei hafa reykt
um ævina. „Áfengi hef ég smakk
að ef mér hefur verið boðið það.“ n

„Dömur mínar og lollarar, ég þakka ykkur frá innstu
hjartarótum fyrir að setja ykkur í samband en há-

Hvað
leysi og eignabruna eru sem sagt heldur orðum
gerði
auknar: Ég lifi, sprikla og dilla mér þótt fjölmiðlar
beri á mig ímyndaðarhán?
sakir og leyfi sérfræðingum

værar frásagnir af afhroði mínu, hruni,
dauða,
æruSpennandi
skáldsaga
um nettröll á flótta
undan réttvísinni eftir
einn beittasta höfund
landsins.

(lol) að skálda í eyðurnar af sínu annálaða andríki.
Það er ekki liðin heil nótt frá því lögreglan barði að
dyrum á Samastað, ekki hálf klukkustund frá því ég
var sjálft hrakið á flótta, og sögurnar sem ég hef fyrir kærleika guðanna fengið að lesa um sjálft mig í
þeim miðlum sem kalla sig „hefðbundna“ eða jafnvel
„krítíska“ (he he) telja sennilega á annan tug. Það er
að sönnu gaman að fylgjast með – svona einsog það
„Grillandi heit skáldsaga. Heldur

allan tímann að
og rúmlega
það.“ á skordýr sem lent hefur á bakermanni
gaman
horfa
MUGISON

inu sprikla í þeirri von að finna fæturna aftur – en er
„Eiríkur er einn af albestu stílistum lands-

þetta
ekki pínulítið aumkunarvert? Í alvöru.
sílækað og fyrirlitið hán sem étur samtímann
ins og Hans Blær er ókynja, gervamölvandi,
í morgunmat.“

Fyrir 22 klst. 11 mín. síðan. 622 líkar við þessa stöðu.
STEINAR BRAGI

„Hæfileiki hans til að koma auga á það sem
181
hafa
gert
athugasemd.“
er efst á baugi, draga það út á öxul tímans
og snúa upp á það gerir hann að frábærum
satíruhöfundi.“
NAIMA CHAHBOUN / BORÅS TIDNING
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Um 70%
sakfellingahlutfall í
kynferðisbrotamálum

n Mikilvægt að tala kerfið ekki niður n Sannleikurinn er markmiðið n Verður aldrei 100
Erla Dóra

Útifuglafóður
Mikið úrval, gott verð

Smáratorg · Bíldshöfði · Grandi · Hafnarfjörður

erladora@dv.is
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dögunum birti Agnes Bára
Aradóttir brot úr skýrslu
töku yfir manni sem hún
kærði fyrir nauðgun. Ekki
var gefin út ákæra í málinu þar
sem það þótti ekki líklegt til sak
fellis, þrátt fyrir að sakborningur
virðist játa að hafa gert sér grein
fyrir að kynferðislegir tilburðir
hans væru brotaþola í óþökk.
Blaðamaður settist af þessu til
efni niður með Kolbrúnu Bene
diktsdóttur varahéraðssaksóknara
til að ræða um rannsóknir og sak
sókn kynferðisbrota á Íslandi.

Játning ekki sama og játning
Við meðferð sakamáls er krafist
milliliðalausrar sönnunarfærslu
fyrir dómi. Í því felst að sönnunar
gagna skuli aflað og þau færð
fram fyrir dómara. Ef játning er
gefin við við skýrslutöku hjá lög
reglu en sakborningur neitar sök
um fyrir dómi þá gerir þessi krafa
um milliliðalausa sönnunarfær
slu það að verkum að játning fyr
ir lögreglunni getur haft minna
gildi. Komi því ekki til frekari gögn
gegn sakborningi er varhugavert
fyrir dómara að fella dóm á grunni
slíkrar játningar einnar saman.
Um þetta segir Kolbrún að það
nægi ekki í öllum tilvikum að sak
borningur játi eitthvað við skýrslu

töku hjá lögreglu. „Það þarf alltaf
að fara yfir gögnin og meta það
hversu líklegt sé að játningin sé
rétt og hvort í málinu finnist fyrir
gögn sem styðja við játninguna.
Eftir því sem brot eru alvarlegri
aukast kröfur til játningarinnar og
til þess að hún styðjist við önnur
gögn.“ Kolbrún minnir á að bæði
ákæruvald og dómsvald beri laga
leg skylda til að viðhalda hlutleysi
í öllum sínum störfum. Markmið
þeirra er að leiða í ljós hið sanna
og rétta.
Kolbrún getur ekki tjáð sig um
einstaka mál en tekur þó fram að
í opinberri umræðu um kynferðis
brot liggi ekki fyrir öll gögn máls
ins en það geti gefið almenningi
bjagaða mynd af málum. Vissu
lega getur játning haft áhrif á
rannsókn máls en eftir því sem
brotin eru alvarlegri eykst krafan
um að hún sé studd gögnum. Kol
brún segir það óalgengt í nauð
gunarmálum að sakaðir játi á sig
sakir, ólíkt því sem tíðkist oft í öðr
um brotaflokkum.

Sönnunarfærslan ekki þyngri,
heldur torveldari
Í umræðunni er oft hent fram full
yrðingu um þyngri sönnunar
færslu í kynferðisbrotamálum.
Kolbrún telur það byggt á misskiln
ingi. „Reglurnar um sönnunar
byrði eru alltaf þær sömu. Það er
ákæruvaldið sem ber sönnunar
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Mikið vald
sem felst í
ákæruvaldinu og
með það þarf að
fara varlega

„

0% ákært og 100% sakfellt í nauðgunarmálum

Mér finnst öll
umræða um kynferðisbrot vera góð,
svo lengi sem hún er
málefnaleg, fagleg og
byggð á staðreyndum.

byrðina og þarf að sanna allt það
sem er hinum kærða í óhag.“
Sérstaða kynferðisbrota felist
þó í hvers konar sönnunargögnum ákæruvaldið hafi úr að moða.
Í nauðgunarmálum skiptir framburður brotaþola og geranda oft
mestu og stundum er engum öðrum gögnum fyrir að fara. „Við erum
oftast með tvo framburði, geranda
og þolanda.“ Því skiptir framburður einstaklinga mun meira máli í
brotaflokknum heldur en til dæmis í efnahagsbrotamálum þar sem

oftast er fyrir að fara sýnilegum
og áþreifanlegum sönnunargögnum og framburður getur því skipt
þar mun minna máli en ella þegar
mikið af sönnunargögnum liggur
fyrir.
Þegar ákæruvaldið er að meta
hvort ákæra verði gefin út í einstöku máli þarf að fara vel yfir
framburð málsaðila. „Við erum
þá að kanna hvort innbyrðissamræmi sé í frásögn aðila.“ Þó er
þess ekki krafist að aðilar greini
frá atvikum nákvæmlega eins

milli skýrslutakna og til þess tekur ákæruvaldið fullt tillit og hefur hlotið þjálfun í að meta eðlilegt misræmi. Mikið af tíma
saksóknara fer í að horfa á myndbandsupptökur af skýrslutökum til
að gera trúverðugleikamat á framburði. Eðlilegt misræmi getur til
dæmist falist í því að brotaþoli eða
meintur gerandi séu í miklu uppnámi við upphaflega skýrslutöku,
vegna þá brots eða handtöku,
einnig getur tími liðið milli þess
sem skýrslur eru teknar af sama
aðila. Staðan verður erfiðari þegar
framburður beggja aðila er metinn
trúverðugur og ekki eru til frekari
sönnunargögn. „Við þurfum að
fara eftir sönnunargögnunum og
ef ég hef ekkert í höndunum nema
tvo trúverðuga framburði og engin
önnur gögn, þá hef ég í rauninni
ekki neitt og ber lagaleg skylda til
að fella málið niður.“ Þetta stafar
af því að saksóknarar eiga ekki að
fara með mál fyrir dóm nema þeir
telji það líklegt til sakfellis. „Ef við
teljum að þarna sé eitthvað sem
getur stutt við framburð, þá ákærum við.“

Hversu líklegt til sakfellis?
En þá vaknar spurningin um

hversu viss saksóknari þurfi að
vera í sinni sök til að fara með
mál fyrir dóm. Hundrað prósent?
Öll mál yfir fimmtíu prósentum?
„Þetta er mjög áleitin spurning fyrir saksóknara að spyrja sig. Flestir
sem vinna á þessu sviði eru sammála um að mörkin liggi markvert
lægra í kynferðisbrotamálum en í
öðrum brotaflokkum og við látum
frekar reyna á þau heldur en önnur brot.“
Varðandi tölfræði yfir sakfellingar í kynferðisbrotamálum, segir Kolbrún að þær tölur séu í beinu
samhengi við það sem að framan
segir, saksóknarar reyna frekar að
sækja kynferðisbrotamál þó svo
þeir meti líkur til sakfellingar lægri
en í öðrum málum, en hlutfall sakfellinga í kynferðisbrotamálum er
svona í kringum 70%, sem er töluvert lægra en í öðrum brotaflokkum. „Ef sakfellingahlutfallið í kynferðisbrotum yrði 90% þá þætti
mér við saksóknarar ekki vera að
sinna hlutverki okkar. Það er eðlilegt að þetta hlutfall sé lægra út
af þeirri sérstöðu sem brotaflokkurinn hefur.“
Kolbrún segir að margt hafi
breyst til batnaðar á síðustu misserum.
Rannsóknarvinnan
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Þar sem sönnunarfærslan
í þessum málum kjarnast
um framburði þá skiptir höfuðmáli að við fáum góðan framburð strax í upphafi. Á það höfum við lagt áherslu.
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 efur batnað mikið, reynt er að
h
sækja fleiri mál og dómstólar farnir að veita gögnum á borð við sálfræðiskýrslur mun meira vægi en
til dæmis fyrir 20 árum.

Gæði framburðar og hversu
fljótt mál koma inn á borð lögreglu skiptir miklu máli
„Það er mikið vald sem felst í
ákæruvaldinu og með það þarf
að fara varlega.“ Þetta segir Kolbrún og tekur fram að vegna þessa
ábyrgðarhlutverks og þeirrar sérstöðu sem kynferðisbrot hafa innan refsivörslukerfisins þá sé stöðugt reynt að gera betur. „Þar sem
sönnunarfærslan í þessum málum
kjarnast um framburði þá skiptir
höfuðmáli að við fáum góðan
framburð strax í upphafi. Á það
höfum við lagt áherslu.“ Lögreglumenn sem að slíkum málum koma
fá fræðslu um hvernig eigi að taka
slíkar skýrslur, hvernig spurninga
beri að spyrja, og hvernig eigi að
nálgast slík samtöl. „Góður undirskiptir
búningur og góð þjálfun 
rosalegu máli, sem og hversu
fljótt málið kemst til vitundar lögreglunnar, bæði upp á framburð
sem og möguleikann á að tryggja
sönnunargögn ef þeim er til að
dreifa
Þetta erum við alltaf að reyna
að bæta, takmark okkar með sakamálarannsókn er að fá hið sanna
og rétta fram. Þá skiptir meginmáli
að umbúnaður í kringum skýrslutökur sé með þeim hætti að við
fáum réttan og góðan framburð.“
Ekkert kerfi hafið yfir gagnrýni
Gjarnan hefur verið spurt til hvers
brotaþolar ættu að standa í því að
kæra, ólíklegt sé að það erfiði skili
þeim einhverju og kerfið sé þeim
óvinveitt. „Ekkert kerfi er hafið
yfir gagnrýni,“ segir Kolbrún, kerfið hafi batnað mikið en alltaf megi
gera betur. „En það er vont þegar
við tölum kerfið niður.“
„Við erum með hlutlausa lögreglu og ákæruvald og það verður
aldrei 100% ákært og 100% sakfellt
í kynferðisbrotum. Við getum hins
vegar bætt vinnuferlana hjá okkur,
bætt rannsóknirnar okkar svo við
getum betur fengið fram hið sanna
og rétta.“
Við skýrslutöku lögreglu hefur
brotaþolum fundist eins að að
þeim sé ráðist þegar spurt er um
áfengisdrykkju, klæðaburð og
álíka. Kolbrún segir að þ
essar
spurningar séu hluti af verklagi
lögreglu og geti skipt miklu máli
til dæmis varðandi það hvort
meintur gerandi hafi notfært sér
ölvunarástand, hvort að í fatnaði
finnist einhver lífsýni eða til að
aðstoða lögreglu við að greina

brotaþola á upptökum úr eftirlitsmyndavélum. Lögreglumaðurinn
fer eftir ákveðnu verklagi og þarf
að fá ákveðin atriði fram til fá sem
mest af upplýsingum úr skýrslutökunni.

Vilja bæta upplifun brotaþola
Í dag hafa lögregla og ákæruvaldið
sett það sér markmið að bæta
reynslu og upplifun einstaklinga
af kerfinu. Vilja þau að brotaþolar geti litið til baka og sagt: „Ég er
samt ánægður með samskipti mín
við þetta kerfi, það var komið vel
fram við mig, mér fannst ég njóta
virðingar, fannst ég fá upplýsingar
og ég er sátt/ur við málsmeðferðina, jafnvel þótt niðurstaðan
hafi ekki verið sú sem ég vonaðist
eftir.“
Hjá
lögreglustjóranum
á
Norðurlandi eystra er í gangi tilraunaverkefni þar sem þolendum
kynferðisbrota er ekki tilkynnt um
niðurfellingu máls þeirra bréfleiðis líkt og hefur tíðkast. Þess í stað
er viðkomandi boðaður á fund
til lögreglu með réttargæslumanni þar sem niðurstaðan er
kynnt og brotaþola gefinn kostur
á að fá svör við spurningum sínum. „Meðal annars stendur til að
meta upplifun brotaþola af þessu
nýja fyrirkomulagi í samstarfi við
Háskólann á Akureyri. Það verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr
því og hvert framhalds verkefnisins verður.“
Kolbrún fagnar allri umræðu
um kynferðisbrotin en þó hætti
henni til að verða mjög svarthvít.
„Mér finnst öll umræða um kynferðisbrot vera góð, svo lengi sem
hún er málefnaleg, fagleg og byggð
á staðreyndum.“
Blaðamaður þakkar Kolbrúnu
fyrir gífurlega upplýsandi samræður og minnir á að sakfellingahlutfall nauðgunarmála er,
þrátt fyrir að vera lægra en í öðrum brotaflokkum, samt um 70%.
Hins vegar, af tæplega tæplega sjö
hundruð skjólstæðingum Stígamóta í fyrra kærðu aðeins um ríflega tíu prósent þeirra. Samkvæmt
Stígamótum er hlutfall þeirra sem
kæra að aukast en ljóst er að það
er gífurlega mikilvægt fyrir brotaþola að leita til lögreglu um leið
og þeir treysta sér til. Jafnvel þó að
mál sé fellt niður eða því ljúki með
sýknu þá geta kærur aukið vitund
almennings um það samfélagslega vandamál sem kynferðisbrot
eru og mynda þrýsting á kerfið til
að bæta málsmeðferð. Þar að auki
geta brotaþolar lýst því yfir með
kæru að þeir beri ekki ábyrgð á
nauðguninni. Með kæru geta þeir
skilað skömminni. n
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GYRÐIR ELÍASSON:

Sorgarmarsinn

Gyrðir Elíasson

T

extinn er bæði djúpur
og tær; þetta er
prósaskáldskapur eins
og hann verður fegurstur
á íslensku.“ Einar Falur

Ingólfsson, Mbl.

„Miðað við gæði á Gyrðir
að vera metsöluhöfundur
á Íslandi.“ Kolbrún

Bergþórsdóttir, Kiljan.

DV.„Þetta er lágstemmt og
látlaust meistaraverk.“ Ágúst

Borgþór Sverrisson,

„Ég kom í húsið til að semja
tónlist. Samt er ég ekki
tónskáld, ekki misskilja mig,
en ég hef gaman af að setja
músík á blað. Alveg frá því
ég lærði að skrifa nótur
þegar ég var átta eða níu
ára gamall, hef ég krotað
hjá mér tónhendingar sem
hafa komið til mín utan úr
loftinu. Koma þær ekki innan
úr höfðinu? kann einhver
að spyrja, en ég ætti í
vandræðum meðað svara
þeirri spurningu.“ n

RÚNAR HELGI VIGNISSON:

EFTIRBÁTUR

f

orvitnileg bók
með óvenjulegum
efnistökum á
mörkum furðusagna,
fagurbókmennta, sögu og
nútíma. Það er á þannig
slóðum sem best fiskast.“
Þorgeir Tryggvason,
Bókmenntavefurinn.
„Andskotinn hafi það,
farðu til fjandans, Ægir
djöfull, til fjandans með þig,
sjómannssonur, til fjandans
með þig nútímamaður,
til fjandans með þessa
leit þína, Skarpi má hirða
hlutinn. Aldrei hefðir þú átt
að þykjast vera eitthvert
karlmenni, fær í flestan sjó.
Hér ert þú í heljargreipum
þessa hlandkopps og
verður
að komast í land, annars
færðu innilokunarkennd
og tapar þér, sturlast
hreinlega, og það vonum
fyrr. Nú er ekki nema ein
leið fær.“ n

Rúnar Helgi Vignisson
©Kristinn Ingvarsson
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Svaðilför til Grænlands
S

umarið 1929 lögðu ellefu
menn upp í mikla óvissuför á
mótorbátnum Gottu VE 108 til
Grænlands með það að markmiði að
handsama nokkur sauðnaut og flytja
þau til Íslands.
Eftir mikil ævintýri á sjó, ís og landi
sneri áhöfnin aftur tæpum tveimur
mánuðum síðar með sjö sauðnaut
skálfa. Ekki er þó hægt að fullyrða að
þeim hafi farnast vel á Íslandi og fór
þessi tilraun til sauðnautaræktun
ar fljótt í súginn, eins og fram kemur
í nýrri bók Halldórs Svavarssonar,
Grænlandsför Gottu.
Þau voru sjö saman, dauðskelkuð
og umkomulaus og mynduðu eðli sínu
samkvæmt varnarvegg enda óvön
því að vera til sýnis á almannafæri líkt
og þessa síðsumardaga á Austurvelli
árið 1929. Það voru ekki bara Reyk
víkingar sem fjölmenntu á sýninguna,
fólk dreif víða að, enda höfðu Íslend
ingar ekki séð sauðnaut áður.
„Ég man eftir Gottu sem strákur og
að hafa heyrt talað um þessa frægu
Grænlandsför hennar,“ segir Hall
dór í samtali við Morgunblaðið. „Ég
vissi samt lítið um hvað málið snerist
fyrr en ég fór fyrir nokkrum árum að
fletta gömlu Bliki, sem er ársrit Gagn
fræðaskóla Vestmannaeyja. Þar var
lauslega sagt frá þessu ævintýri og
það kveikti í mér.“
Halldór tekur sérstaklega fram að
bókin sé öll unnin upp úr frásögnum
þeirra sem voru þarna á sínum
tíma, að ekki sé fyllt í neinar eyður
eða grísað á staðreyndir með
heimildavinnunni. Þar sem Halldór er
grúskari af Guðs náð fór hann að leita
að heimildum en komst fljótt að raun
um að ekki er sérlega margt til um
ferðina. „Fátt hefur verið skrifað um
þessa ferð gegnum tíðina sem helg
ast fyrst og fremst af tvennu. Annars
vegar vegna þess að ekki ríkti ein
hugur um þessa ferð á sínum tíma og
margir töldu hana feigðarflan og hins
vegar fyrir þær sakir að það hefur
löngum verið eðli íslenskra sjómanna
að gera lítið úr stórræðum sem þeir
lenda í,“ segir hann. n
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Ástarsögudrottingin með
ódýrustu jólabækurnar

R

auða serían varð til í kreppunni
1985 þegar við hjónin fórum
að gefa út nokkrar bækur í
Rauðu seríunni hjá prentsmiðjunni
Ásprent á Akureyri. Viðtökurnar fóru
fram úr væntingum og landsmenn
tóku framtakinu fagnandi. Þarna hafði
verið gat í markaðnum og bækurnar
rokseldust,“ segir Rósa Guðmundsdóttir,
eigandi Ásútgáfunnar. Ásútgáfan hefur
nú þegar gefið út 2.547 titla og er ekkert
lát á. Útgáfan hefur séð landanum fyrir
ástarsögum, örlagasögum, sögum um
ástir og afbrot, undirferli og óvissu í
hartnær 33 ár.

Handhægar bækur

Þegar útgáfan hófst var ekki hægt að
kaupa vasabrotsbækur á íslensku. „Mér
fannst það ósanngjarnt. Við leggjum
áherslu á að bækurnar séu ódýrar
svo allir hafi efni á að kaupa þær. Þess
má geta að við erum án alls vafa með
ódýrustu jólabækurnar. Einnig viljum
við að bækurnar séu handhægar svo
hægt sé að stinga þeim í veskið eða
vasann. Svo skemmir ekki fyrir að við
gefum bækurnar út sem rafbækur
og hljóðbækur samhliða prentuðu
útgáfunum. Fólk hefur tekið þessu afar
vel,“ segir Rósa.

Gerir nokkur bókaútgáfa betur?

Fólk trúði ekki að þetta gæti gengið
þegar Rósa byrjaði með rafbókabúðina.
Það hélt að prentuðu bækurnar myndu
hætta að seljast en það var fjarri lagi.
Það er alveg nýr lesendahópur sem
kaupir rafbækur. Margir Íslendingar
sem búa erlendis vilja lesa á íslensku.
Svo er eldra fólkið sem hefur alltaf lesið
bækurnar en sér illa. En það getur lesið
á spjaldtölvu. „Ég sendi þeim bækurnar
í Word-skjali svo það þurfi ekki að
hala þeim niður af netinu. Það er mjög
vinsælt að gefa spjaldtölvu með áskrift
að bókum í jólagjöf,“ segir Rósa. „Eftir að
rafbók hefur verið keypt er alltaf hægt
að sækja hana aftur inn á „mínar síður“
í rafbókabúðinni í hvaða tölvu sem er.
Margir kaupa 10–15 rafbækur áður en
farið er í frí og lesa svo í rólegheitum
í spjaldtölvunni á ströndinni eða
bústaðnum sem hefur ekkert internet.
Stundum kemur á daginn að fólk
uppgötvar að það vanti kannski eina bók
í einhverri seríu. Þá má bóka að hún er
til í rafbókabúðinni því þær eru alltaf til
þar,“ segir Rósa.

Fjölskyldusögur

Ásútgáfan fær sendar 60 nýjar bækur
á ensku í mánuði frá bókaútgáfunni
Harlequin Enterprises og les Rósa
um 15–20 bækur mánaðarlega til að
velja í flokkana. Þeir eru eins ólíkir og
þeir eru margir og það vita lesendur.
Rósa leggur líka upp úr því að gefa
út fjölskyldusögur sem koma saman í
seríum. „Ég bíð stundum hátt í fjögur
ár eftir því að safna saman í seríu,
því hver höfundur skrifar sjaldan
meira en tvær bækur á ári um sömu
fjölskylduna. Ég geymi bækurnar
þangað til þær eru allar komnar og þá
gef þær út allar í röð. Lesendur mínir
vilja flestir lesa alla seríuna í einum
rykk og láta ekki bjóða sér að fá 1–2
bækur á ári í fjögur ár. Við höfum svo
alltaf lagt mikið upp úr því að hafa
bækurnar á góðri íslensku og erum
svo heppin að eiga frábæra og vel
menntaða þýðendur. Góð þýðing er
undirstaða góðrar bókar,“ segir Rósa.

Hverjir lesa bækurnar?

Rósa segir að fólk úr öllum stigum
samfélagsins lesi bækurnar frá
Ásútgáfunni. „Menntun virðist ekki
skipta nokkru máli, það er engin
tenging. Þeir sem sinna krefjandi
störfum eru oft andlega þreyttir
þegar þeir koma heim og vilja hvíla
heilann. Það vita líka flestir hvað
það er gott að lesa fyrir svefninn því
þá sofnar maður í friði. Ég ræddi til
dæmis við lækni sem sagði lestur
virka eins og svefnpillu, þú einbeitir
þér að lestrinum og gleymir öllum
þínum vandamálum á meðan.
Í dag er töluverð endurnýjun í
lesendahópnum. Unga fólkið kynnist
sögunum í sumarbústaðnum hjá
ömmu og margir byrja að lesa
bækurnar um þrítugt, þá komnir
með börn og fjölskyldu. Það er líka
ótrúlegt að 98% af lesendunum
mínum lesa allar sex bækurnar sem
koma út í hverjum mánuði,“ segir
Rósa

Stéttaskipting í
bókmenntaumræðu

„Þegar maður fylgist með
bókmenntaumfjöllun í dag er ljóst
að þar finnst skýr stéttaskipting.
Mér hefur alltaf þótt skrítið að
bækurnar okkar hafa aldrei fengið
pláss í Kiljunni. Við vitum að lesendur
okkar eru jafnmargir og þeir eru
misjafnir. Bækurnar eru að sama
skapi ólíkar og það skal enginn segja
mér að engin þeirra sé nógu góð til
þess að hún verðskuldi umfjöllun.
Afleiðingarnar eru að fólk telur þetta
ekki til bókmennta og hálfskammast
sín fyrir að líta í bók úr Rauðu
seríunni. Sem er algerlega fráleitt.
Auðvitað eru þetta bókmenntir ekki
síður en allar glæpasögurnar sem
koma út ár hvert, eða bækurnar
hennar Guðrúnar frá Lundi. Þær
voru ekki álitnar góðar bókmenntir
hér áður og margir skömmuðust
sín fyrir að lesa þær. En í dag hafa
þær fengið uppreist æru. Ég skora
á bókmenntaunnendur sem hafa

ekki enn dottið í Rauðu seríuna að
líta í nokkrar bækur og sjá hvort þar
leynist ekki gimsteinar. Sjálf veit ég
að bækurnar eru frábærar, enda vel
ég þær sjálf. En það á ekki að þurfa
að skammast sín fyrir að lesa það
sem maður hefur unun að,“ segir
Rósa.

Hvernig sögur eru þetta?

Bækurnar sem koma út frá
Ásútgáfunni lúta ákveðnum
lögmálum og væntingum sem verður
að uppfylla. „Í fyrsta lagi þarf að
vera efni í henni, á blaðsíðu 15 þarf
að vera komin spenna. Við stílum
inn á rómantíkina en yfirleitt eiga
sögupersónur við einhver vandamál
að stríða. Sagan þarf að ganga upp
og fólk verður að ná saman í lokin.
Allar mínar bækur enda vel. Fólk vill
ekki vera skilið eftir í uppnámi með
óljós endalok. Við lesum til að öðlast
gleði, ekki til að búa til ný vandamál.

Saga sem gerist í Reykjavík

Sögurnar innihalda langflestar
sterkar persónur, bæði karla og
konur. Það eru lögreglukonur,
kvenkyns hermenn og karlarnir eru

engar mannleysur.
Þetta eru samt ekki bara
sakleysingjar, það eru líka fúlmenni
og illkvendi. Svo er gaman að
segja frá því að aðalpersóna í
bók sem kemur út eftir áramótin
er bresk kona. Hún er læknir sem
kemur til Íslands til að vinna á
Landspítalanum. Þar kynnist hún
íslenskum björgunarsveitarmanni
sem hefur slasast í þyrluslysi. Sagan
gerist á Íslandi. Það finnst mér
frábært,“ segir Rósa.
Bækurnar frá Ásútgáfunni má
finna í öllum bestu bókabúðum
landsins sem og fjölmörgum
matvöruverslunum.
Nánari upplýsingar má nálgast á
asutgafan.is n
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Sýning og kvöldverður
– tilvalin jólagjöf
S

pennandi sýningar fram undan
á Sögulofti Landnámsseturs
Grettir og Auður djúpúðga snúa
aftur og tvær sýningar bætast við.
Grettis saga Einars Kárasonar og
Auðar saga Vilborgar Davíðsdóttur
hafa notið gífurlegra vinsælda
á Sögulofti Landnámssetursins í
Borgarnesi. Sýningum átti að ljúka
í haust en til að koma á móts við
þá sem þurftu frá að hverfa verða
nokkrar sýningar eftir áramót. Auk
þess verða tvær nýjar sýningar
frumsýndar á Söguloftinu; FARÐU Á
ÞINN STAÐ eftir Theodór Þórðarson

(Tedda löggu) og Njálssaga Bjarna
Harðarssonar. Það er einfalt að
kaupa gjafabréf á sýningarnar á
Söguloftinu og hægt að bæta við
kvöldverði sem gerir upplifunina enn
eftirminnilegri. Best er að senda
tölvupóst á landnam@landnam.is
en einnig er hægt að kaupa miða á
heimasíðu Landnámsseturs: www.
landnam.is/viðburðir
„Fyrirbærið Söguloft er einstakt á
heimsvísu, það þori ég að fullyrða, og
starfsemin þar blómstrar, sem betur
fer.“ (Silja Aðalsteinsdóttir TMM). n

Auðar saga djúpúðgu

V

ilborg Davíðsdóttir heillaði
áhorfendur upp úr skónum
þar sem hún lagði með þá í
ferðalag um slóðir Auðar djúpúðgu
á Bretlandseyjum og í kjölfarið til
eylandsins á enda veraldar. Saman
við viðburðaríkt líf Auðar á Írlandi
og Skotlandi fléttast atburður sem
markaði upphaf landnámsins blóði:
þrælauppreisn á suðurströnd Íslands.
Sýningar í febrúar.

laugardagur 2. febrúar kl. 20.00
sunnudagur 3. febrúar kl. 16.00
laugardagur 16. febrúar kl. 20.00
sunnudagur 17. febrúar kl. 16.00
sunnudagur 10. mars kl. 16.00

Grettis saga Einars Kárasonar

E

inar er sá listamaður sem hefur
verið með flestar frumsýningar
í Landnámssetrinu. Þetta er
hans sjötta sýning en mörgum er enn
í fersku minni frábær flutningur hans
á Skáldinu Sturlu og Óvinafagnaði.
„Það sem Einar gerir best er
hvernig hann tekur söguna saman,
þjappar henni þannig að hún rúmist
á tveim tímum og hvernig hann – um
leið og hann styttir – túlkar hana og
opnar hana fyrir manni án þess að

fara nokkurn tíma offari í skýringum.“
(Silja Aðalsteinsdóttir TMM) Sýningar
í janúar.

Njála Bjarna Harðarsonar

B

jarni Harðarson flytur sína
Njálu þannig að nýr skilningur
mun vitrast þeim sem eru
reiðubúnir að opna bæði hug og
hjarta fyrir fagnaðarerindinu.
Sunnlendingurinn Bjarni er alinn
upp með Njálu sér við hjartastað.
Hann þykist því þess umkominn að
tala eins og sá sem valdið hefur
þegar kemur að því að rýna og
túlka þessa bók bókanna í íslenskri
miðaldamenningu. Komið og

ykkur mun opnast ný Íslandssaga.
Frumsýnt í mars.

laugardagur 2. mars kl. 20.00
frumsýning
sunnudagur 3. mars kl. 16.00
laugardagur 16. mars kl. 20.00
sunnudagur 17. mars kl. 16.00

Farðu á þinn stað
sýningu tekur hann sjálfan sig til
kostanna í sjálfsævisögulegum einleik
þar sem ferðast er frá Kínahverfinu í
Borgarnesi og alveg út á Ystu Nöf, þar
sem hann nú býr. Hann rekur í máli og
myndum ýmis atvik í samskiptum sínum
við samferðafólk sitt, allt frá barnæsku
og fram til vorra daga. Frumsýnt í
janúar.

laugardagur 12. janúar kl. 20.00
sunnudagur 13. janúar kl. 16.00
laugardagur 9. febrúar kl. 20.00
sunnudagur 10. febrúar kl. 16.00

laugardagur 19. janúar kl. 20.00
forsýning
laugardagur 26. janúar kl. 20.00
frumsýning
laugardagur 27. janúar kl. 16.00
föstudagur 1. febrúar kl. 20.00
laugardagur 16. febrúar kl. 16.00

T

edda löggu þarf ekki að kynna
fyrir Borgfirðingum og margir
landsmenn þekkja hann úr
Laufskálanum í útvarpinu. Í þessari

laugardagur 23. febrúar kl. 20.00
sunnudagur 24. febrúar kl. 16.00
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BÓKSALA STÚDENTA:

Persónuleg þjónusta
og góð stemning
B

óksala stúdenta er staðsett
í hjarta háskólasamfélagsins
á Háskólatorgi, sem er við
hlið aðalbyggingar Háskóla Íslands.
„Bóksalan leggur áherslu á að
vera almenn bókabúð, sem býður
upp á allar jólabækurnar, auk
þess að þjónusta námsmenn með
þeirra bækur,“ segir Óttarr Proppé
verslunarstjóri. „Við leggjum okkur
eftir því að vera aðal bókabúð allra
okkar viðskiptavina.“
Bóksalan er komin í jólabúninginn
og þar fást allar jólabækurnar á vel
samkeppnishæfu verði, auk þess
sem boðið er upp á mikið úrval af
erlendum bókum og gjafavöru, sem
kemur mestmegnis frá Englandi
og Hollandi. „Bæði vörur fyrir börn
og skemmtilegar smávörur, eins og
kaffibollar, skrautvara og fleira. Við
leggjum áherslu á umhverfisvænar
og skemmtilegar vörur, og sumar eru
tengdar bókaútgefendum sem við
erum í miklum viðskiptum við.“
Bóksalan býður upp á notalega
stemningu í jólaatinu, faglega og
persónulega þjónustu, það er gott
aðgengi og næg bílastæði. Tilvalið er
að setjast niður í bókakaffinu og fletta
jólabókunum.
„Það er góð og skemmtileg
stemning hjá okkur, eins og við viljum
hafa það, alls konar fólk, bækur,
leikföng, ritföng og hvaðeina, og
við lítum svo á að bókakaffið okkar
sé falin perla,“ bætir Óttarr við, en
Bókakaffi stúdenta er í samstarfi við
Te & Kaffi og með vörur og vélar frá
þeim. „Margir hafa komist á bragðið
með að hittast í bókakaffinu hjá okkur
og það er hluti af jólastemningunni,
að hittast og njóta aðventunnar
saman.
Það er hlutverk okkar sem bóksala
að vekja athygli á því sem okkur þykir
skara fram úr,“ segir Óttar aðspurður
hvort starfsfólkið lesi jólabækurnar.
„Við erum í kapphlaupi að lesa
jólabækurnar og erum að undirbúa
okkur fyrir að tilnefna bókaverðlaun
bóksala, sem verða tilkynnt í Kiljunni
12. desember.“
Auk þess að bjóða upp á bækurnar
sem koma út fyrir jólin, er Bóksalan
stór bókabúð með mikið úrval, bæði
fræðibækur og almennar bækur, en

að sögn Óttars eru um 12–15 þúsund
titlar til í versluninni hverju sinni. Fáist
bókin ekki í versluninni má nýta sér
pöntunarþjónustuna.
„Við erum með öfluga
sérpöntunarþjónustu og getum
útvegað flestar fáanlegar bækur,“
segir Óttarr, en sú þjónusta er vinsæl
og vex sífellt, enda býr bóksalan yfir
öflugum vef og góðum tengslum
við innlenda og erlenda útgefendur

og forlög. „Áherslan er að við
viljum þjónusta alla og útvega allar
bækur sem óskað er eftir. T.d. er
hægt að skoða úrvalið á boksala.
is úti á sjó, ganga frá kaupum og fá
bókunum innpakkað, þannig að allt
sé tilbúið þegar menn koma í land á
Þorláksmessu.“
Bóksala stúdenta er á
Háskólatorgi, Sæmundargötu 4.
Síminn er 570-0777 og netfangið

boksala@boksala.is. Opið er virka
daga frá kl. 9–18, en alltaf er opið í
vefversluninni á boksala.is. Fyrir jólin
er boðið upp á ókeypis innpökkun,
bæði í verslun og í vefverslun.
Lengri opnunartími er síðustu
tvær helgarnar í desember, helgina
15.–16. desember er opið kl. 12–16 og
laugardaginn 22. desember kl. 12–16,
á Þorláksmessu verður síðan opið kl.
12–19. n
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Jólamarkaður, jólaleikrit,
listsmiðjur, jólatréskemmtun
A

ðventuhátíð Kópavogsbæjar
verður haldin þann 1.
desember og verður
mikið um dýrðir. Menningarhúsin
í Kópavogi bjóða upp á
fjölbreytta dagskrá frá kl. 13.00
og á sama tíma verður opnaður
aðventumarkaður á túninu með
úrvali af spennandi varningi í anda
jólanna. Klukkan 16 verður kveikt
á jólatrénu; jólasveinar syngja
og dansa með börnunum og
skemmtikraftar kíkja í heimsókn.

Stórskemmtilegt jólaleikrit

Jólaleikritið Strákurinn sem týndi
jólunum verður meðal þess sem
er á dagskrá en það verður sýnt í
Salnum kl. 14. „Verkið er fyrir börn
á öllum aldri,“ segir Ingi Hrafn
Hilmarsson, annar höfunda og
leikari verksins. „Það er fullt af
húmor og þótt við séum bara tveir,
koma þar við sögu fjölmargar
persónur sem bregða sér í alls kyns
líki,“ segir Ingi.
„Leikritið fjallar um Jónatan,
ungan dreng sem er kominn
með upp í kok af jólastússinu og
stressinu heima fyrir og strýkur
að heiman. Á ferðum sínum hittir
hann jólaálf sem þykir leitt hvernig
er komið fyrir Jónatani. Álfurinn
ákveður að blekkja Jónatan
og sendir hann í ferðalag, en
aðaltilgangur ferðalagsins er að
endurvekja jólagleðina í hjarta
Jónatans. Í svaðilförinni hittir
Jónatan alls konar persónur og
meðal annars eldri konu sem ekki
er öll þar sem hún er séð.“ Auk Inga
Hrafns kemur einnig fram leikarinn
Jóel Sæmundsson, hinn höfundur
verksins.

Menningarhúsin iða af lífi og
fjöri til kl. 16. Á Bókasafninu verður
skemmtilegt og notalegt jólaföndur
þar sem m.a. verður hægt að læra
að brjóta origami. Þar mun sjálfur
jólakötturinn einnig birtast og
lesa glænýja jólasögu eftir Arndísi
Þórarinsdóttur. Í tengslum við
söguna býður Náttúrufræðistofan
börnum að hlýða á létt og
skemmtilegt fræðsluerindi um
jólaköttinn og ættingja hans.
Gaman verður að ganga um
Náttúrufræðistofuna þar sem búið
er að klæða sum dýrin upp í jólafötin
og þeir áhugasömustu geta jafnvel
sest niður og teiknað af þeim myndir.
Á Gerðarsafni svífur gamli
jólaandinn yfir vötnum en þar verður
hægt að hanna sinn eigin jólapappír
með kartöflustimpli.

Tónleikar, útimarkaður og jólaball

Menningarhúsin í Kópavogi
eru staðsett í hnapp við fallegt
og bjart útivistarsvæði. Þar
verður stórskemmtilegur
aðventumarkaður þar sem seldar
verða frábærar gæðavörur. Til að
koma öllum í réttu stemninguna
verða kórar og tónlistarhópar á
svæðinu. Einnig kemur fram hin
rómaða Skólahljómsveit Kópavogs,
en hápunkti nær hátíðin þegar
dansað verður í kringum nýtendrað
jólatréð.
Menningarhúsin eru staðsett í
Hamraborg 4–6, 200 Kópavogi
Nánari upplýsingar má nálgast á
menningarhusin.kopavogur.is n
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Jólabækur Drápu

D

rápa er ungt bókaforlag
sem leggur áherslu á að
bjóða íslenskum lesendum
gæðabækur frá öðrum löndum. Í
jólabókaflóðinu að þessu sinni er
Drápa með þrjár ólíkar bækur á
frábæru verði, allt verðlaunabækur
frá Svíþjóð.
Þeim sem vilja kynna sér bækurnar
frá Drápu er bent á drapa.is þar
sem einnig er hægt að skoða og
lesa nokkrar síður úr hverri bók. n

PAX – Níðstöngin

N

ú er loksins kominn til landsins
vinsælasti barna- og
unglingabókaflokkur Svíþjóðar
undanfarin fjögur ár!
Viggó og Alríkur flytja enn einu
sinni. Komnir til nýrra fósturforeldra, í
nýjan bæ og í nýjan skóla. Þeir lenda
strax upp á kant við skólafélagana
og kennarana. En í þeim býr kraftur,
sem þeir vissu ekki af. Þeir eru
nefnilega stríðsmenn hins góða og
munu berjast gegn fornsöguleglegum
skepnum myrkraaflanna – með
aðstoð Estridar og Magnars,
gæslumanna bókasafnins.
Hörkuspennandi og vel
myndskreyttar bækur fyrir 11–15
ára krakka sem gerast í nútímanum
– með skírskotunum í goðsagnir

og myrkraverur. Þannig kemur
norræna goðafræðin meðal annars
reglulega við sögu. Asa Larsson,
hinn heimsþekkti
krimmahöfundur,
er annar tveggja
höfunda. PAX
– Níðstöngin
er fyrsta bók í
ógnarspennandi
bókaflokki.
n

990 kr.

n

144 bls

Handbók fyrir ofurhetjur – þriðji hluti: Alein

Þ

að breyttist allt hjá Lísu þegar
hún varð ofurhetjan Rauða
gríman. Hún hefur öðlast áður
ófundið sjálfstraust – en er samt
ennþá einmana!
Hér er komin þriðja bókin í
bókaflokknum um stelpuna sem allir
lögðu í einelti – en varð svo óvænt
ofurhetja. Bækurnar eru spennandi,
hraðar og hjartnæmar um stelpu
sem grípur til sinna ráða. Síðurnar
eru fallega myndskreyttar og eru
bækurnar aðgengilegar og góðar
fyrir krakka sem vilja spennandi og
auðlesnar bækur.
Bækurnar hafa ekki bara verið
lofaðar sem góðar sögur fyrir börn,
heldur líka vegna þess að þær skapa
umræðu um einelti og hversu mikils

Norrænu goðin

H

ér eru norrænu goðin
komin fram á sjónvarsviðið í
glæsilegri og eigulegri bók
sem sýnir norrænu goðin í algerlega
nýju ljósi.
Johan Egerkrans er sænskur
snillingur sem bæði teiknar og skráir
textann. Hann hefur gefið sér góðan
tíma og það fer ekki á milli mála að
hann hefur kynnt sér viðfangsefnið út
í æsar, bæði ígrundað goðsagnirnar
og það sem um þær hefur verið
skrifað. Hann leggur ekki á borð fyrir
lesendur þurrt samansafn sagna úr
gömlum alfræðibókum heldur vinnur
textann upp á nýtt og raðar honum
upp á aðgengilegan og spennandi
máta. Þetta er allt öðruvísi en
myndasögurnar um Goðheima og
ólíkt öllum öðrum útgáfum sem hafa

virði vinir eru. Handbók fyrir Ofurhetjur,
þriðji og annar hluti, voru valdar saman
sem bestu spennubækurnar í Svíþjóð
2108, fyrir 6–11 ára krakka.
n

390 kr.

n

104 bls.

komið út. Þannig á það líka að vera.
Þessar goðsagnir tilheyra öllum og
þær halda áfram að lifa meðal okkar
þegar við segjum þær hvert á sinn
hátt.
Í Norrænu goðunum kynnumst
við öllum persónum
norrænu
goðafræðinnar –
hinum ólíku heimum
ása, vana, jötna og
fleiri – og fáum auk
þess allar helstu
sagnirnar um ævintýri
goðanna. Bókin
er tilvalin jólagjöf
fyrir fólk á aldrinum
15–95 ára, ekki síst
fyrir menntskælinga
sem eru að læra
um goðafræðina.
Norrænu goðin fæst

einnig á ensku.
n

990 kr.

n 160 bls. – stórt brot,
strigaklædd kápa.
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Fjölbreyttar gæðabækur
frá Skruddu

Frjáls eins
og fuglinn
Æviminningar
Mats Wibe Lund.
Glæsileg ljósmyndabók.

Ævintýri úr
Þúsund og
einni nótt

Heillandi ævintýraheimur
Austurlanda. Sindbað
sæfari, Aladín og Ali Baba
eru komnir aftur.

Brúsi

Eins og
skot

Spennandi saga um vináttu
manns og refs sem veitir
jafnframt börnunum nýja
sýn á náttúru Íslands.

Handbók skotveiðimannsins.
Allt sem vita þarf um hleðslu
og meðferð skotfæra.
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Desember
2018

JÓLA

BÖRN OG FJÖLSKYLDUR

DAGSKRÁ

Í MENNINGARHÚSUM
BORGARBÓKASAFNSINS

JÓLAFÖNDUR

Gamalt verður nýtt

Laugardaginn 1. desember kl. 13:00 - 14:30
Borgarbókasafnið | Menningarhús Sólheimum

JÓLAFÖNDUR
Fimmtudaginn 6. desember kl. 15:30 - 17:00
Borgarbókasafnið | Menningarhús Árbæ

JÓLAFÖNDUR
Laugardaginn 8. desember kl. 13:30 - 15:00
Borgarbókasafnið | Menningarhús Kringlunni

TÝNDU JÓLIN | LEIKRIT UM ÞORRA OG ÞURU
Laugardaginn 8. desember kl. 14:30 - 15:00
Borgarbókasafnið | Menningarhús Spönginni
HERRA BLÝANTUR OG LITADÝRÐ

Litadagur með Veróníku Björk Gunnarsdóttir

Laugardaginn 15. desember kl. 13:00 - 15:00
Borgarbókasafnið | Menningarhús Spönginni
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Í desember verÐum við í hátíÐarskapi og
a
l
bjóÐum upp á jóladagatal fyrir börnin!
Einn gluggi opnast á dag og geta krakkarnir hlustað
á nýjan og spennandi kafla í framhaldssögunni
Ullarsokkar í jólasnjó sem rithöfundurinn Eva Rún
Þorgeirsdóttir skrifaði sérstaklega fyrir Borgarbókasafnið. Tekst bókaverunni Zetu að komast að því af
hverju jólin fuku burtu? Og verða einhver jól?

Fylgist mEÐ á borgarbokasafn.is og njótiÐ hátíÐanna meÐ okkur!

GRÆNAR
PÖKKUNARSTÖÐVAR

Sími 411 6100
www.borgarbokasafn.is

Á bókasöfnunum í Grófinni og Kringlunni
Endaðu jólagjafaleiðangurinn á bókasafninu
og pakkaðu gjöfunum inn í endurunninn
pappír úr bókum.

Borgarbókasafnið
@borgarbokasafn
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LISTASAFN ÍSLANDS VIÐ TJÖRNINA:

Upplifun á aðventu

L

istasafn Íslands er þjóðlistasafn og
leggur megináherslu á 19. og 20.
aldar list, íslenska og erlenda. Það
á merkasta safn íslenskra verka hér á
landi og eftir alla helstu myndlistarmenn
þjóðarinnar. Það hefur einnig að geyma
vaxandi safn erlendra verka eftir
heimsfræga listamenn, svo sem Pablo
Picasso, Edvard Munch, Karel Appel,
Hans Hartung, Victor Vasarely, Richard
Serra og Richard Tuttle.
Listasafn Íslands heldur að staðaldri
fjölbreyttar sýningar sem endurspegla
listaverkaeign þess. Auk þess efnir það
árlega til víðtækra sérsýninga á verkum
íslenskra sem erlendra listamanna. Í
tengslum við þær eru gefin út ítarleg og
vönduð rit.

Listasafn Íslands við Tjörnina

Í dag eru fjórar mjög ólíkar sýningar í
safninu. Fullveldissýningin Lífsblómið
fjallar um fullveldi Íslands í 100 ár.
Að sýningunni standa Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum,
Þjóðskjalasafn Íslands og Listasafn
Íslands. Handrit, skjöl og myndlistarverk
frá þessum stofnunum mynda kjarnann
í sýningunni. Auk þess hafa önnur
söfn og stofnanir, sem og einkaaðilar,
bæði hér á landi og í Danmörku,
lánað verk á sýninguna. Myndlistin
ljær umræðunni um ýmis átakamál
á fullveldistímanum rödd og ýmsar
sögulegar heimildir veita okkur aðgang
að hugsun og lífi genginna kynslóða.
Í hjarta sýningarinnar er að finna
handrit og mikilvæg skjöl er varða
íslenska menningu og snerta sjálfsmynd
þjóðarinnar, sjálfstæðisbaráttuna og
fullveldi þjóðarinnar.

Fjársjóður þjóðar

Í fórum Listasafns Íslands eru á tólfta
þúsund verka af ýmsum gerðum, frá
ýmsum löndum og ýmsum tímum. Á
sýningunni Fjársjóður þjóðar er dágott
úrval verka úr þessari safneign, sem
gefur yfirlit yfir þróun myndlistar á
Íslandi frá öndverðri nítjándu öld til
okkar daga. Með um það bil áttatíu
listaverkum er dregin fram fjölbreytni
þeirra miðla og stílbrigða sem einkenna
þessa stuttu en viðburðaríku sögu.
Fyrstu áratugina byggðist safneign
Listasafns Íslands einvörðungu upp á
gjöfum, málverkum eftir höfðinglega
erlenda listamenn, einkum danska
og norræna, en upp úr þar síðustu
aldamótum urðu listaverk eftir
Íslendinga æ meira áberandi. Núna er
aðeins um tíundi hluti listaverkaeignar
safnsins erlendur þó svo að enn séu
ögn fleiri erlendir en íslenskir listamenn
höfundar verka í Listasafni Íslands.

Véfréttir

Úrval verka Karls Einarssonar
Dunganons sem er ætlað að varpa ljósi
á líf og list þessa einstaka listamanns
sem hafði alla tíð sterkar taugar til
Íslands og arfleiddi íslensku þjóðina
að verkum sínum. Varðveitir Listasafn
Íslands rúmlega tvö hundruð myndverk,
en ljóð hans, úrklippubækur og önnur
gögn eru geymd í Þjóðskjalasafni
Íslands.

Einn miði – Þrjú söfn!
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7 við Tjörnina

Safn Ásgríms Jónssonar, Bergstaðastræti 74
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, Laugarnestanga 70

Bókfell í Vasulka-stofu

Í febrúar 2014 dvaldi Steina um
mánaðar skeið á Íslandi og vann að
hugmynd um rafrænt verk í samvinnu
við Listasafn Íslands og Árnastofnun.
Hún fékk aðgang að handritunum
í Árnastofnun og þannig birtist ný
hlið á höfundarverki hennar þar sem
fornsögunum er búin nýstárleg umgjörð
í formi rafræns listaverks. Í verkið valdi
Steina ýmis handrit sem hún skeytti
saman með hugvitsamlegum hætti
þannig að þau líða áfram og vindast,
snúast, umhverfast og bólgna út líkt
og bóluþang í straumröst. Í fyrsta sinn
verður ritlistin og blekteikningin Steinu
að viðfangsefni þegar blóðrauðir
höfuðstafir og ægifagrar myndir renna
fyrir augum áhorfandans í hægfljótandi
sístreymi.

Safn Ásgríms Jónssonar

Sýningin Korriró og dillidó veitir allri
fjölskyldunni kærkomið tækifæri til að
kynnast þeim einstaka ævintýraheimi
skrautbúinna álfa og ógnvekjandi
trölla sem Ásgrímur Jónsson túlkaði
af mikilli einlægni og ástríðu. Áhersla
er lögð á að virkja ímyndunarafl gesta
og gefa þeim kost á að njóta þessa
menningararfs sem um margt getur
varpað ljósi á ótta, drauma og þrár
genginna kynslóða og sambúð þeirra
við ógnvekjandi náttúru landsins.

Krakkaklúbburinn Krummi

Vönduð og skemmtileg dagskrá fyrir
fjölskyldur í hverjum mánuði. Þann 8.
desember kl. 14 verður jólakortasmiðja
á safni Ásgríms Jónssonar við
Bergstaðastræti 74.

Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Tengingar

Sigurjón Ólafsson og nokkrir
samferðamenn hans.
Í tilefni þess að þann 21. október
2018 voru liðin 30 ár frá því að
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar var
opnað almenningi, er efnt til sýningar
þar sem fjórtán myndlistarmenn, sem
allir tengdust Sigurjóni og list hans með
einum eða öðrum hætti, eiga samtal við
verk Sigurjóns í fyrrum vinnustofu hans.

Listamennirnir eru Erlingur
Jónsson, Gerður Helgadóttir,
Gestur Þorgrímsson, Guðmundur
Benediktsson, Guðmundur Elíasson,
Hallsteinn Sigurðsson, Helgi Gíslason,
Jón Benediktsson, Kristín Jónsdóttir
frá Munkaþverá, Páll Guðmundsson frá
Húsafelli, Svava Björnsdóttir, Sverrir
Haraldsson, Tove Ólafsson og Örn
Þorsteinsson.

Hinir ýmsu viðburðir

Listasafn Íslands er með fjölda viðburða
tengda list og almennri menningu sem
hægt er að finna upplýsingar um á
heimasíðu og Facebook-síðu safnsins.
Meðal þeirra eru Gæðastundir sem er
dagskrá eldri borgara, Krakkaklúbburinn
Krummi, Freyjujazz, Flautukórinn,

fjölbreytt skólastarf, leiðsögn af ýmsum
toga og fleira.
Safnbúð Listasafn Íslands við
Tjörnina. Við munum standa fyrir
jólamarkaði frá og með 4. desember.
Bækur, kort og plaköt á ótrúlegu verði
til jóla.
Nánari upplýsingar er að finna á
listasafn.is
Listasafn Íslands við Tjörnina
Opið daglega frá kl. 10 til 17 (lokað
mánudaga)
Safn Ásgríms Jónssonar
Opið daglega frá kl. 13 til 17 (lokað
mánudaga)
Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Opið laugardaga og sunnudaga frá kl.
13 til 17 n
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SPENNANDI BÆKUR FRÁ ÓÐINSAUGA:

Fjórir höfundar segja frá bókum sínum

Tröllasaga – þegar Lóa mannsbarn hittir Rípu tröllastelpu
„Bókin um Rípu er fullgerð saga
um vináttu tröllastelpunnar Rípu
og mannsbarnsins Lóu og ýmsar
uppákomur sem verða þegar Rípa
fær að kynnast mannheimum.
Textinn hentar öllum læsum börnum
allt til 12 ára aldurs og þess vegna
eldri svo lengi sem þau hafa gaman
af ævintýrum. Ég segi gjarnan að
ef þau geta lesið Harry Potter þá
geta þau lesið Rípu. Síðan breikka

myndir Freydísar Kristjánsdóttur
lesendahópinn, þar sem yngri börn,
allt niður í 3–4 ára njóta þess að
skoða þessar stórkostlegu myndir
og heyra söguna um leið. Það er von
mín að sagan veki áhuga lesandans,
skemmti honum og efli kannski
málskilning um leið,“ segir Sigríður
Ólafsdóttir, höfundur Rípu. Sigríður
hefur áður sent frá sér ljóðabókina
Bikarinn tæmdur.

Lavander á ferð – Fantagóð fantasía, uppfull af kímni
Sögurnar um Lavander Petrillot
eru gamansögur og því hálfgerðir
hvítir hrafnar í íslenskum
nútímabókmenntum, að mati
höfundarins Jóns Páls Björnssonar.
„Þunglyndislegur drungi er víðsfjarri
herra Petrillot, að fylgja honum eftir á
að vera spennandi, óvænt og umfram
allt skemmtilegt,“ segir Jón Páll.
Aðalsögupersónan er óprúttinn og
svikull karl á miðjum aldri sem vílar
ekki fyrir sér að ljúga, svindla og

stela til þess að komast í gróðann.
„En þrátt fyrir það er hann nokkurs
konar ævintýrahetja þótt hann hafi
tæpast geislandi útlit, hugprýði,
hreinleika eða íþróttamannslegt
atgervi. Geislandi útlit, hugprýði,
hreinleiki og íþróttamannslegur vöxtur
eru líka hrikalega ofmetin og nánast
gagnslaus ef maður vill græða alvöru
peninga,“ bætir höfundurinn við.
Þetta er önnur bókin um Lavander.
Fyrri bókin heitir Lavander á leik.

Föruneyti Signýjar: Persónur úr íslenskum þjóðsögum
Föruneyti Signýjar er skáldsaga
eftir Jón Axel Egilsson, byggð á
íslenskum ævintýrum og þjóðsögum.
Hér eru Sálin hans Jóns míns
og Hlini Kóngssonur endurvakin.
„Sögupersónan er Signý, ung
stúlka, sem telur sig eiga sök á því
að tröllskessa hafi rænt Hlina, syni
Hrings, höfðingjans í Brekavík. Á
sama tíma koma tveir ferðalangar
fljúgandi úr framtíðinni í tröllarúmi,
en missa alla stjórn á því er

tröllskessan stekkur upp í rúmið og
flýgur á brott með Hlina. En aftan á
rúmgaflinum leynist laumufarþegi
sem á eftir að breyta sögunni,“ segir
höfundurinn. Föruneyti Signýjar
er fyrsta skáldsaga Jóns Axels
Egilssonar. Skáldsaga byggð á
íslensku ævintýri og þjóðsögu hefur
ekki verið skrifuð á Íslandi síðan
Eiríkur Laxdal skrifaði Ólandssögu
1777, sem var ekki gefin út fyrr en
200 árum seinna, 1986.

Mömmugull: Hjartnæm frásögn um það mikilvægasta í lífinu
okkar – börnin
„Mér þykir svo vænt um bókina
Mömmugull og boðskapinn sem
henni fylgir. Hún kennir börnum
að þau þurfi ekki að eiga mest og
stærst af öllu til þess að vera rík.
Raunverulegur fjársjóður lífsins
hefur alltaf verið beint fyrir framan
nefið á þeim. Í þessum kappsama
heimi finnst mér mikilvægt að festa
þessa vitneskju sem fyrst í sessi.
Lesturinn er léttur, skemmtilegur

og dásamlegur. Það fullkomnar
sögustundina svo að syngja saman
lagið Gull og perlur í endann. Það
lag læra þau flest í leikskólanum
og fjallar það um verðmæti
vináttunnar,“ segir Katrín Ósk
Jóhannsdóttir, höfundur bókarinnar
Mömmugull. Katrín Ósk hefur áður
skrifað bækurnar um Karólínu
kónguló en þær eru orðnar þrjár
talsins.
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Vestfirskt atvinnuleikhús á hjólum

K

ómedíuleikhúsið er fyrsta
og eina atvinnuleikhúsið á
Vestfjörðum, stofnað árið
1997. Leikhúsið hefur sett á svið
yfir 40 leikverk sem eiga það flest
sameiginlegt að tengjast sögu
Vestfjarða á einn eða annan hátt.
„Leikhúsið starfaði fyrstu þrjú
árin í borginni en flutti búferlum
vestur um síðustu aldamót, þá
kom einfaldlega í ljós að við vorum
fyrsta og eina atvinnuleikhúsið
á Vestfjörðum,“ segir Elfar Logi
Hannesson, forystumaður og
leikari Kómedíuleikhússins, en hann
er, að eigin sögn, jafnframt eini
atvinnuleikarinn sem búsettur er á
Vestfjörðum. „Þegar við settum upp
okkar fyrstu leiksýningu vestra kom
náttúrlega ekkert annað til greina
en að setja upp einleik.“

sérlega blessað. Geisli segir sögu
Bíldudals eins og hún hefur aldrei
verið sögð áður,“ segir Elfar.
„Hin bókin sem við gefum út í ár
er Allir dagar eiga kvöld, ljóðaúrval
Stefáns frá Hvítadal. Hér er á
ferð sérlega vönduð útgáfa með
úrvali úr ranni þessa áhrifamikla
skálds er kenndi sig við Hvítadal.
Hann var vormaður í orðsins fyllstu
merkingu bæði í verkum sínum og
ljóðlistinni sjálfri. Skáldið er fólksins
æð, kvað hann í einu ljóða sinna.
Ósjaldan hitti hann á æð sinna
lesenda í ljóðum sínum sem eru
mörg hver með því dásamlegasta
og áhrifaríkasta í ljóðlistasögu
þjóðarinnar. Ljóð hans hafa þó
eigi verið aðgengileg í svo veglegri
útgáfu í meira en hálfa öld.“

Á þriðja tug útgáfuverka

Bækur Kómedíuleikhússins fást í
bókaverslunum um land allt sem og
á heimasíðunni komedia.is. Leikhúsið
hefur gefið út á þriðja tug bóka.
Margar bækur tengjast vitanlega
Vestfjörðum á einn eða annan hátt,
nú eða þá leikhúsinu. „Við höfum
gefið út þó nokkrar leikhúsbækur
m.a. kennslubókina Leikræn tjáning
og Einleikjasaga Íslands,“ segir Elfar
Logi en báðar bækurnar eru eftir
hann.
„Við erum, jú, leikhús
landsbyggðarinnar,“ bætir
Elfar við. „En segja má að árið
2005 hafi orðið straumhvörf í
Kómedíuleikhúsinu. Þá frumsýndum
við leikritið Gísli Súrsson sem er
langmest sýnda leikrit Vestfjarða og
þótt víðar væri talið og leitað. Hefur
það verið sýnt yfir 320 sinnum
bæði hér heima og erlendis. Það
hefur tvort tveggja verið sýnt á
íslensku og ensku og í dag sýnum
við langoftast á ensku fyrir erlenda
ferðamenn sem sækja okkur heim.

Fyrsti einleikur Kómedíuleikhússins
var Leikur án orða, 2001, eftir
Samuel Beckett en eftir það hafa
allir einleikirnir komið úr smiðju
leikhússins. Þess er gaman að geta
að Kómedíuleikhúsið hefur starfað
talsvert í útgáfu og gefið út yfir á
þriðja tug verka.
„Í ár gefum við út tvær bækur
sem báðar tengjast Vestfjörðum
sterkum böndum. Fyrst skal nefna
verkið Geisli Bíldudal. Um miðja
síðustu öld kom út á Bíldudalsblaðið
Geisli. Ritstjóri var séra Jón Kr.
Ísfeld, sóknarprestur á Bíldudal.
Blaðið var safnaðarblað en gerði
þó meira en að miðla kristilegu efni
því í hverju tölublaði voru fréttir
úr heimahögum auk margs konar
fróðleiks um Bíldudal og Arnarfjörð
í fortíð og samtíð. Hér gefur að
líta úrval úr Geisla þann tíma
sem blaðið var gefið út á Bíldudal
1946–1960. Öllu kristilegu efni er
þó sleppt þótt allt sé það gott og

Leikhús landsbyggðarinnar

Hvert leikhús þarf sína mjólkurkú og
það má sannlega segja að hjá okkur
sé það Gísli Súrsson.“
Kómedíuleikhúsið er leikhús
á hjólum og ferðast um land
allt með sýningar sínar. Nýjasta

sýning leikhússins er Valhöll en þar
fylgjumst við með æðsta og elsta
goðinum, Óðni, en hann er einnig
goð skáldskapar, dauðra, hernaðar,
töfra og galdra og rúna. n
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BÓKASAFN ÁRBORGAR:

Bækur og menning

Alltaf heitt á könnunni

B

ókasafn Árborgar
samanstendur af þremur
bókasöfnum. Þá er Bókasafn
Selfoss staðsett í fallegasta
húsinu á Selfossi. Bókasafnið á
Stokkseyri er í grunnskólanum þar
og Bókasafnið á Eyrarbakka er til
húsa í Blátúni. „Ásamt því að hýsa
bókasöfn Árborgar þá erum við
með fjölda menningarviðburða.
Við erum með tónlistarviðburði,
listasýningar, upplestra og margt
fleira. Það má alltaf bóka að það sé
eitthvað skemmtilegt að gerast á
bókasöfnunum. Svo er auðvitað alltaf
notalegt að koma hingað og kíkja í
blöðin. Það er alltaf heitt á könnunni!“
segir Heiðrún Dóra Eyvindardóttir.

Dagskrá á Bókasafni Árborgar,
Selfossi

Fyrsti desember: Á morgun
munum við opna fyrsta
Jólagluggann í bænum kl. 10.00,
sem myndlistamaðurinn Rakel Sif
Ragnarsdóttir sá um að skreyta.
Í framhaldi verða opnaðir nýir
jólagluggar hjá hinum ýmsu
fyrirtækjum á hverjum degi fram að
jólum.
Þrettándi desember:
Rithöfundurinn Bjarni Bjarnason les
upp úr nýrri bók sinni, Læknishúsinu.
Sagan er æsispennandi fjölskyldu-,
ættar- og draugasaga og á sér stað
í læknishúsinu á Eyrarbakka,“ segir
Heiðrún. Viðburður hefst kl. 17.15 og
eru allir velkomnir

Alltaf eitthvað að gerast

Sýningasalurinn Listagjáin er
starfræktur í kjallara bókasafnsins á
Selfossi. „Við erum alltaf með opna
myndlistarsýningu í Listagjánni og er
þetta í raun eini salurinn á Selfossi þar
sem eru alltaf sýningar. Núna stendur
yfir falleg málverkasýning Rakelar
Sifjar sem starfar jafnframt á safninu.
Hún sér alla jafna um skreytingar á
safninu og hefur til að mynda skreytt
jólagluggann og gerði allar skreytingar
í barnadeildinni.
„Á hverjum fimmtudegi kl. 10.30
kemur Kiddý, sem er fyrrverandi
leikskólakennari, til að lesa fyrir börnin.
Þessar stundir eru alltaf þéttsetnar af
áhugasömum börnum og foreldrum
þeirra enda er Kiddý ótrúlega lifandi
í lestrinum og með áratuga reynslu,“
segir Heiðrún.
„Mig langar sérstaklega að
minnast á öldungaráðið, sem er
skipað fólki á öllum aldri. Þau koma
saman á hverjum morgni til skrafs og
ráðagerða og fara yfir landsins gagn
og nauðsynjar.“

Kökuform til leigu

Það er ljóst að Bókasafn Árborgar
býður upp á skemmtilega dagskrá í
aðdraganda jólanna og ættu flestir að
geta fundið sér viðburði við hæfi. „Það
er svo notalegt að koma við í safninu,
finna sér bók til að lesa, kannski detta
inn á einhverja tónleika. Svo má ekki
gleyma því að Bókasafnið á Selfossi er
eina bókasafnið á landinu sem er með
kökuform til leigu!“ segir Heiðrún.
Nánari upplýsingar má nálgast á
bokasafn.arborg.is http://bokasafn.
arborg.is/
Tölvupóstur: bokasafn@arborg.is
Austurvegur 2, Selfossi
Sími: 480-1980
Opnunartími yfir vetrartíma: 1.
september–15. maí. Virkir dagar:
8.00–19.00 og laugardagar: kl.
10.00–14.00

Eyrarbraut 2, Stokkseyri
Sími: 480-3223
Opið er mánudaga og fimmtudaga
kl. 16.00–18.00. Þriðjudaga kl. 19.00–
21.00
Túngötu 40, Eyrarbakka
Sími 480-1991
Opið er mánudaga og fimmtudaga
kl. 16.00–18.00. Þriðjudaga kl. 19.00–
21.00 n
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Endurnýjað Listasafn á Akureyri
vekur hrifningu – Árskort í safnið
frábær jólagjöf
F
rá því að við opnuðum aftur
í ágúst hefur gestafjöldinn
tvöfaldast frá því sem áður var
og gestir eru afskaplega ánægðir
með breytingarnar,“ segir Hlynur
Hallsson, safnstjóri Listasafnsins á
Akureyri. Safnið var opnað að nýju í
sumarlok eftir gagngerar breytingar
og má segja að upp sé risið nýtt og
stærra listasafn.
„Við tókum efstu hæðina í
notkun og tengibygginguna á
milli Ketilhússins og listasafnsins.
Opnuðum kaffihús og sjö nýja sali.
Það er mikill kostur að þurfa ekki
lengur að loka safninu þegar skipt
er um sýningar því það eru alltaf
nokkrar aðrar sýningar í gangi. Safnið
er því opið alla daga vikunnar. Núna
erum við til dæmis með sex sýningar í
gangi og fjölbreytnin er mikil, þetta er
allt frá klassík upp í það nýjasta. Sem
dæmi um hið fyrrnefnda má nefna
sýninguna Úrval úr safneigninni
og sýninguna Svipir sem kemur frá
Listasafni ASÍ, en það eru portrett
eftir gömlu meistarana. En auk þess
erum við með það allra nýjasta, til
dæmis splunkuný verk eftir Magnús
Helgason og Hjördísi Frímann,“ segir
Hlynur.
Aukin fjölbreytni hefur ekki bara
stórfjölgað gestum safnsins heldur
segir Hlynur að aldurssamsetning
sýningargesta sér orðin mun
fjölbreyttari auk þess sem fólk staldri
mun lengur við í safninu núna þegar
meira er í boði.

Sýning sem breytist og þróast á
hverjum degi

„Stóra sýningin okkar núna er Örn Ingi
Gíslason – Lífið er leik-fimi. Eitt það
skemmtilegasta við þessa sýningu
er að hún er að breytast og þróast
á hverjum degi. Á opnuninni voru
bara auðir veggir og fullt af kössum
en síðan er Halldóra Arnardóttir
sýningarstjóri að taka upp úr
kössunum af þessu æviverki Arnar
Inga, sem lést í fyrra. Sýningin verður
ekki endanleg fyrr en á lokadegi í

janúar og eðlilega koma margir oft á
hana.“
Fjölbreyttir viðburðir eiga sér stað
á sýningunni og þann 1. desember
verða listakonurnar Brák Jónsdóttir
og Hekla Björt Helgadóttir þar
með gjörning sem ber yfirskriftina
Fullveldið endurskoðað, taka tvö –
Rósaboðið.
Tvær nýjar sýningar eru núna
í undirbúningi og verða opnaðar
í byrjun febrúar. Þá mun Tumi
Magnússon sýna vídeó- og hljóðverk
og þær Kristín Gunnlaugsdóttir
og Margrét Jónsdóttir verða með
sýningu sem áður var sett upp í
Nordatlantens Brygge í Danmörku
og ber heitið Super Black. Þar
verða til sýnis áhrifarík málverk og
leirlistarverk.

Sýningaropnun 8. desember: Ange
Leccia

Hinn þekkti franski listamaður Ange
Leccia opnar sýningu í Ketilhúsinu
þann 8. september. „Þetta er
vídeóverk sem byggt er á verki sem
hann sýndi í Listasafni Íslands. Þetta
er hins vegar önnur útfærsla en
verkið heitir Hafið eða La Mer,“ segir
Hlynur.

Gjafakortin frábær jólagjöf

Sem fyrr segir er nýtt og stærra
listasafn risið upp eftir endurbætur á
Listasafninu á Akureyri. Það eru fleiri
og fjölbreyttari sýningar, kaffihús og
viðburðir. Listasafnið á Akureyri er
því orðinn staður þangað sem sífellt
fleiri sækja sér upplifun, skemmtun
og andlega næringu. Fyrir þá sem
vilja sækja safnið oft og fylgjast
með því sem þar er að gerast er
mun hagstæðara að kaupa árskort
í safnið í stað þess greiða aðgang
hverju sinni. Árskortin eru líka frábær
jólagjöf og þau má kaupa í afgreiðslu
safnsins í Listagilinu á Akureyri.
http://www.listak.is/is/ n
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BARNA- OG UNGLINGABÆKURNAR FRÁ UGLU:

Kitlandi spenna, ískrandi
húmor og hugljúf ævintýri

D

ag einn í ósköp venjulegu húsi varð ósköp
venjulegri stelpu — henni Rúnu — það á að
gefa frá sér mjög óvenjulegan ROPA. ROPA
sem var svo óvenjulegur að hann feykti hlutum
um koll. Þvílíkt ROPTRÚLEGT leyndarmál hlaut að
kvisast út. Áður en varði var Rúna orðin ROPANDI
fræg um allan heim …

H

yldýpið er fyrsta bókin í mögnuðum þríleik
sem mæðgurnar Camilla og Viveca Sten,
hinn vinsæli glæpasagnahöfundur, hafa
skrifað um Hafsfólkið. Bækurnar slógu í gegn í
Svíþjóð og hafa fengið mjög lofsamlega dóma
gagnrýnenda.

B

old-fjölskyldan býr í venjulegu húsi í ósköp
venjulegu úthverfi – en hún er fjarri því að
vera venjuleg fjölskylda. Hún á sér nefnilega
ótrúlegt leyndarmál. Frábærlega skemmtileg
bók fyrir börn á öllum aldri eftir breska grínistann
Julian Clary. Fyndnasta bók ársins!

L

itskrúðugi fíllinn Elmar hefur unnið hug og hjörtu
barna um allan heim. Hugljúf og skemmtileg
barnabók um fíl sem sker sig úr fílahjörðinni
vegna litarafts síns. Einstaklega fallega myndskreytt
bók um gleði, umburðarlyndi og fjölbreytileika.

Í

húsi þúsund óska verður allt, sem Harvey
hefur látið sig dreyma um, að veruleika.
Líka martraðirnar hans. Ætíðarþjófurinn
eftir Clive Barker er ein frægasta
fantasíubók síðari ára fyrir börn og unglinga
á öllum aldri.

E

lmar sér og heyrir margt ótrúlegt í
göngutúrnum sínum, en hin dýrin eru of önnum
kafin til að stoppa og njóta þess með honum.
Hvað skyldum við uppgötva í göngutúrnum hans
Elmars?

A

llt sitt líf hefur Anna verið ein á báti
og þurft að treysta á sjálfa sig. Núna
stendur hún frammi fyrir því að
svíkja þá sem hún elskar mest til að bjarga
systur sinni. Annað bindi í æsispennandi og
bráðskemmtilegum þríleik.
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Kveðskapur um daglega
lífið og fréttamálin
É

g byrjaði að yrkja sem sjómaður
á unga aldri. Það voru glettilega
margir hagmæltir um borð og
við köstuðum á milli okkar stökum. Ég
hef verið um og innan við fermingu
þegar þetta byrjaði. Manni fannst
þetta ekki merkilegt og var ekki að
flíka því. Þannig að mest af þessu
hefur farið í glatkistuna,“ segir
Hafsteinn Reykjalín Jóhannesson
sem var að senda frá sér ljóðabókina
Í heimahöfn, en það er fjórða ljóðabók
höfundar.
Hafsteinn er frá Ásbyrgi á
Hauganesi við Eyjafjörð en býr núna
í vesturbæ Kópavogs. Hann fór fyrst
fyrir alvöru að fást við listir eftir að
hann settist í helgan stein. „Ég er
svo dásamlega heppinn að vera
heilsuhraustur og nýt þess að fást við
listsköpun. Ég geri þetta umfram allt
ánægjunnar vegna,“ segir Hafsteinn.
Fyrir utan þykkar ljóðabækur hefur
Hafsteinn samið lög við sum ljóða
sinna og gefið út tvo geisladiska með
slíku efni. Þar syngur hann hvorki né
spilar sjálfur en flutningurinn er allur
í höndum einvalaliðs landsþekktra
söngvara og hljóðfæraleikara.
Lögin frá honum hafa náð hátt í
sönglagakeppnum, t.d. þriðja og
fjórða sæti í samkeppnum RÚV um
jólalög og sjómannalög. Enn fremur
hefur Hafsteinn fengist mikið við
myndlist og nýju ljóðabókina prýða
margar myndir eftir hann. Hefur
Hafsteinn haldið 14 sýningar.

Orti kvæði við leigubílastaura

Ef einhverjum finnst skrýtið að
fást við yrkingar úti á sjó þá hefur
Hafsteinn fengist við ljóðagerð á mun
sérstæðari stöðum. Gefum honum
orðið:
„Ég hafði lengi vel engan tíma í
þetta, ég var í mjög erilsömu starfi
sem forstjóri og framkvæmdastjóri
eigin fyrirtækis. En svo hætti ég
því og gerðist leigubílstjóri um tíma
og þá hafði ég miklu meiri tíma og

stundum orti ég á meðan á beið
við leigubílastaurana eftir næstu
ferð. Þá var gott að hafa meðferðis
skriffæri og tíminn leið miklu hraðar
við yrkingarnar.“

Rímuð og stuðluð ljóð og málefni
líðandi stundar

Í heimahöfn er þykk ljóðabók, yfir
100 blaðsíður og langflest ljóðin
eru háttbundin, stuðluð og rímuð.
Efnisvalið er fjölbreytt, þarna eru
ástarljóð og jólaljóð, sem Hafsteinn
hefur síðan samið lög fyrir. En
að sögn Hafsteins er algengast
að hann yrki um málefni líðandi
stundar. „Oft fæ ég hugmyndir við
að fletta morgunblöðunum. Ýmislegt
í tíðarandanum verður mér að
yrkisefni, vandamál og viðfangsefni
líðandi stundar. Ég á það til að vera
meinlegur en þá er það ekki eitthvað
sem kemur frá hjartanu, heldur skynja
ég ákveðið andrúmsloft í samfélaginu
sem ég samlagast.“
Hér gefur að líta skemmtilegt
kvæði úr bókinni:

Árið senn að lokum líður
Árið senn að lokum líður,
liggur brátt að fótum mér.
Ára fjöldi ennþá bíður,
elska það að lifa hér.
Minningar sem lækir líða,
langar svo að muna allt.
Sumt er ljóst og samfelld blíða,
svo er annað gleymsku falt.
Nýt mín þegar nýtt ár kemur,
notast þá við I-Pad spjald.
Það sem karlinn sjálfur semur,
segir lítið í það gjald.
Nú þarf ekki allt að muna,
aðeins þetta, copý, peist.
Galdra fram einn góðan spuna,
geyma hann og málið leyst. n
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Átakanlegar sögur af baráttu
HEIÐUR:

Sólveig Jónsdóttir

H

eiður er áleitin saga um
togstreituna á milli þess að
berjast fyrir réttindum heillar
þjóðar eða hamingju eigin fjölskyldu. Í
bókinni endurspeglast samtímasaga
norðurírsku þjóðarinnar í sögu lítillar
fjölskyldu sem sundrast í Reykjavík. Til
að eiga möguleika á því að halda áfram
með lífið í einhvers konar sátt eða friði
þarf Heiður að gera upp fortíðina, fá að
vita sannleikann um föður sinn og það
sem átti sér stað fyrir öllum þessum
árum. Allt er þetta samtvinnað. Hún var
bara barn þegar faðir hennar og bróðir
hverfa úr lífinu og líf þeirra mæðgna
varð aldrei samt eftir það. Eftir því
sem hún kemst að fleiri staðreyndum
um örlög eigin föðurfjölskyldu kemst
hún líka að því að óuppgerð mál heils
þjóðfélags munu alltaf draga dilk á eftir
sér. Friður er að sjálfsögðu mikilvægur
og kærkominn en honum verður að
fylgja réttlæti til þess að ekki sé hætta
á að sagan endurtaki sig.

er hægt að lesa um í sögubókum eða
fræðiritum heldur erfiðar upplifanir
sem nánast urðu hversdagslegar á
þessum flóknu tímum. Það er búið að
vera mjög áhugavert að tala við fólk
sem hefur lesið bókina. Margir tala
um að hafa alltaf haft mikinn áhuga
á þessari átakasögu Írlands og muna
eftir fréttaflutningi frá því að þessi
ófriðartími stóð sem hæst.“ n

Um skáldsöguna Heiði segir Sólveig:

„Sagan er að stórum hluta byggð á
frásögnum og sönnum atburðum úr
lífi fólks á Norður-Írlandi. Ég eignaðist
marga vini frá Norður-Írlandi þegar
ég bjó í Skotlandi um nokkurra ára
skeið. Ég kynntist líka fjölskyldum
þessara vina minna og fékk að vita
um hluti sem sumt af þessu fólki
upplifði bæði á tímum The Troubles og
svo eftir að friðarsamkomulagið var
samþykkt. Þetta eru atburðir sem ekki

HASIM:

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir

Þ

að er hægt að lesa
bókina um Hasim eins og
spennusögu, barn sem er
borið út og látið týnast í risastórri,
ókunnugri borg. Barn sem þvælist
um í Kalkútta, milli barnafangelsis,
munaðarleysingjahælis og
heimavistarskóla fyrir fátæka
drengi og endar loksins á Íslandi, í
litlu sjávarþorpi.
Hasim er ekki venjulegur drengur
og hann hefur ekki lifað neinu
venjulegu lífi. Hann kemur hingað
til lands tólf ára á handskrifuðu
vegabréfi. Það fylgja honum mjög
litlar upplýsingar og enginn veit að
hann á að baki erfiðar minningar
um ofbeldi og kynferðislega
misnotkun. Eftir ár á Íslandi er
honum skilað og hann verður aftur
umkomulaus. Við taka mjög erfið
unglingsár þar sem hann lifir á
jaðrinum og býr um skeið meðal
utangarðsmanna í miðborginni.
Þótt nánast allt í lífinu hafi
verið honum mótdrægt missir
hann samt ekki lífsgleðina og
baráttuviljann, hann eygir alltaf
von um að hitta móður sína
aftur þótt það verði að teljast
óraunsætt. Hann fer til Indlands,
tvítugur að aldri, til að láta
drauminn rætast. Endurfundirnir
verða þó öðruvísi en hann hafði
séð fyrir.
„Elsti sonur Hasims segir að
í sínum huga hafi Hasim verið
ævintýrapersóna frekar en
pabbi og eftir lestur bókarinnar
skilur lesandinn af hverju,“
segir Þóra Kristín Ásgeirsdóttir,

höfundur bókarinnar. „Hasim
hefði auðveldlega getað endað í
ræsinu en hann vann að lokum í
fjölskyldulottóinu. Í dag er hann
fimm barna faðir, elsta barnið á
hann með íslenskri konu en hin
fjögur með eiginkonu sinni frá
Pakistan. Hann býr og starfar í
Noregi en segist fyrst og fremst
vera Íslendingur.“ n
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LESPÚSL ÞÓRARINS ELDJÁRNS:

Smáskammtalækningar
handa leslausum
Þ

að er flestum
bókaunnendum ljóst að
höfundarverk Þórarins
Eldjárs er ekki smátt í sniðum,
enda hefur komið út eftir hann
fjöldinn allur af skáldsögum,
smásögum, ljóðum, barnaljóðum,
þýðingum og fleiru á 45 ára ferli.
„Bókaútgáfunni Gullbringu er nú
um stundir aðallega ætlað að
endurútgefa höfundarverk mitt,
gefa út ófáanlegt efni sem fólk
hefur verið að spyrja um. Margt
hefur komið út einu sinni og fæst
hvergi lengur. Nú verð ég við
ósk lesenda minna og við höfum
valið smásögur, ljóð og fleira sem
eiga sameiginleg umfjöllunarefni
eða form og gefið út saman í
bókaröð sem kallast Lespúsl,“ segir
Þórarinn.
Kápurnar á Lespúsl bókunum
eru hannaðar af grafíska
hönnuðinum Sigurði Oddssyni
og vöktu verðskuldaða athygli
á síðastliðnum Hönnunarmars.
Þegar þeim er raðað rétt saman
mynda kápurnar bókstaf úr
stafrófinu. Fyrstu fjórar bækurnar
mynda þannig bókstafinn a, og
svo munu aðrir bókstafir birtast
smám saman. Bækurnar eru litlar
og handhægar, tilvaldar að lesa á
ferðalögum, eða hvar sem er.

Lespúsl a samanstendur af
fjórum bókum:

Vaxmyndasafnið er smásaga
þar sem sögð er saga
vaxmyndasafnsins sem haft var
til sýnis í Þjóðminjasafninu fram
undir 1970. Landnámur inniheldur
þrjár smásögur sem eiga allar það
sameiginlegt að fjalla um einhvers
konar landnám á fremur sérstakan
hátt. Sonnettur er eins og nafnið
gefur til kynna ljóðabók, og þar
má finna allar sonnettur Þórarins
frá ýmsum tímum. Loks er Ævintýri
sem geymir fjórar smásögur í
ævintýrastíl.

doðranta. Svo eru þessi kver
líka tilvalin sem jólagjafir,“ segir
Þórarinn.

Erlendar þýðingar

Þórarinn er staddur úti í Svíþjóð
á bókmenntahátíð í Åmål þar
sem hann er að kynna nýja
sænska þýðingu á bók sinni
Landnámur. Bókin er einnig til í
þýðingu á ensku, þýsku, dönsku
og frönsku. „Þýðingarnar hafa
fengið bókstafinn Þ og henta vel
til gjafa fyrir þá sem eiga erlenda
vini hér heima eða í útlöndum og
langar að kynna þeim íslenskar
bókmenntir. Bækurnar passa
auðveldlega í póstumslag og eru
léttar þannig að það kostar ekki
formúu að póstsenda þær milli
heimshorna,“ segir Þórarinn.
Bækurnar má nálgast í öllum
betri bókabúðum landsins
og einnig á netinu: https://
gullbringa.is/ n

Landnámur á sænsku

Landnámur

Sonnettur

Lespúsl a

Handhægar jólagjafir

„Ég vildi gera þetta svona; gefa
út margar litlar bækur sem eru
auðveldar í lestri og mynda eina
heild í stað stórra óhentugra
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LISTASAFN REYKJAVÍKUR:

Myndlist í skammdeginu

L

istasafn Reykjavíkur telur þrjú
listasöfn. Það eru Hafnarhúsið
við Tryggvagötu, Ásmundarsafn
við Sigtún og svo Kjarvalsstaðir við
Flókagötu. „Við skiptum ört um sýningar
og í dag eru 8 sýningar í gangi. Það hafa
alls verið átján sýningar í söfnunum
þetta árið og fleiri á döfinni. Því ættu
flestir að geta fundið eitthvað við sitt
hæfi,“ segir Áslaug Guðrúnardóttir,
kynningar- og markaðsstjóri Listasafns
Reykjavíkur.

Litaþema

„Í Hafnarhúsi eru fjórar ólíkar sýningar
sem sameinast í þemanu „litur“. Fyrst
má nefna verk eftir Erró. Sýningin
nefnist Svart og hvítt og samanstendur
af ólíkum verkum sem eru öll svarthvít.
Þau tengjast þemanu með því að vera
laus við lit,“ segir Áslaug.
Verk á sýningu Ingólfs Arnarssonar,
Jarðhæð, tengist þemanu að því
leyti að verkin virðast við fyrstu
sýn litlaus, en þegar betur
er að gáð má greina daufa
litatóna. Sýningin Litur: Skissa
II samanstendur svo af
nýlegum verkum úr safneign
listasafnsins. „Verkin eru öll í
lit og virka sem mótvægi við
Errósýninguna,“ segir Áslaug.

Svart og hvítt. Erró.

Sólveig Aðalsteinsdóttir. Án titils. 1993.

Sólarströnd á listasafni

Í D-sal Hafnarhúss sýnir safnið
verk nýrra og upprennandi
listamanna og nú stendur
yfir sýning Maríu Dalberg, Suð.
„Sterkur gulur litur er í þeirri sýningu
og er notalegt að koma þangað inn í
skammdeginu og baða sig í gula litnum.
Þetta er svona eins og að koma á
sólarströnd,“ segir Áslaug. Þess má geta
að sýningunni lýkur 25. nóvember.

Andstæður á Kjarvalsstöðum

Á Kjarnvalsstöðum standa yfir tvær
sýningar. Annars vegar er sýning á
málverkum Kjarvals sem heitir …lífgjafi
stórra vona og samanstendur af
landslagsmyndum og málverkum af
fólkinu hans Kjarvals. „Þar er t.d. málverk
af leigubílstjóranum sem keyrði Kjarval
alltaf upp á Þingvelli. Myndirnar segja
sögu Kjarvals á skemmtilegan hátt,“
segir Áslaug. Hins vegar er yfirlitssýning
á verkum Haraldar Jónssonar. Sýningin
spannar 30 ára feril og heitir Róf og er
skemmtileg andstæða við hefðbundin
málverk Kjarvals.

Verk sem flæða

„Haraldur er flinkur að tengja verkin við
sýningargesti og umhverfið. Hann fékk
íbúa á Flókagötunni til þess að byrgja
glugga sína með lituðum gluggatjöldum
frá honum og þannig flæða listaverkin
út úr safninu, yfir götuna og inn í
einkarýmið. Einnig flæðir verk út úr
safninu á völdum sunnudögum þegar
gestum gefst kostur á að láta taka
úr sér blóð og fá það með sér heim.
Þannig fer listaverkið inn í, og út úr
manneskjunni og hún verður partur af
verkinu. Verkið heitir Blóðnám. Fyrir utan
safnið eru svo tvö hljóðverk sem ég hvet
gesti og gangandi til að koma og hlusta
á,“ segir Áslaug.

Innrás í Ásmundarsafn

Í Ásmundarsafni stendur nú yfir
sýning á höfundarverki Ásmundar
Sveinssonar frá upphafi. Enn fremur
hefur fjórum listamönnum verið boðið
að koma og gera listræna innrás inn í
sýningarrýmið. Síðasta innrásin stendur
nú yfir og er í höndum Margrétar Helgu
Sesseljudóttur og nefnist Innrás IV.

Spennandi viðburðir

Það er alltaf eitthvað um að vera í
söfnunum og margs konar viðburðir
í gangi. Fyrsta fimmtudag í hverjum
mánuði kl. 20.00 er Hafnarhúsið
t.d. með kvöldstund fyrir þá sem vilja
kynna sér betur myndlist í nútímanum.
„Við bjóðum öllum sem hafa áhuga
að koma og fá heiðarleg svör við því
sem þeim liggur á hjarta varðandi
myndlist í samtímanum. Við viljum víkka
sjóndeildarhring sem flestra og okkar vilji
er að myndlist sé fyrir alla,“ segir Áslaug.
Nánari upplýsingar má nálgast á
http://listasafnreykjavikur.is/
Netpóstur: listasafn@reykjavik.is
Hafnarhús Tryggvagata 17
Sími: 411-6400
Opið: 10–17, fimmtudaga 10–22
Kjarvalsstaðir Flókagata 24
Sími: 411-6420
Opið: 10–17
Ásmundarsafn Sigtún
Sími: 411-6430
Opið: maí–september 10–17
október–apríl 13–17 n
Verk Ingólfs Arnarssonar af sýningunni
Jarðhæð eða Ground Level.

Jóhannes. S. Kjarval. Esja í febrúar.
List fyrir fólkið. Ásmundur Sveinsson.

Bækur og menning

KYNNINGARBLAÐ

©Mosfellingur

30. nóvember 2018

Jólamenning í Mosfellsbæ
L

jósin tendruð á jólatré
Mosfellsbæjar í dag
Laugardaginn 1. desember
verða ljósin tendruð á jólatré
Mosfellsbæjar við hátíðlega athöfn
á Miðbæjartorginu kl. 16.00.
Tendrun ljósanna á jólatrénu á
miðbæjartorginu hefur um árabil
markað upphaf jólahalds í bænum og
á sér fastan sess í hjörtum bæjarbúa
sem fjölmenna á viðburðinn ár hvert.
Skólakór Varmárskóla, ásamt
skólahljómsveit Mosfellsbæjar, spilar
fyrir gesti og gangandi, Matti Matt
tekur nokkur jólalög og gera má ráð
fyrir að einhverjir jólasveinanna komi
ofan úr Esju þennan dag til að dansa
í kringum tréð með börnunum.

Kakó, kaffi og nýbakaðar vöfflur

Eftir að dansað hefur verið í kringum
jólatréð verður haldið inn í Kjarna
þar sem Kammerkór Mosfellsbæjar
mun syngja lög ásamt strengjasveit
Listaskóla Mosfellsbæjar og Barnakór
Lágafellskóla. 4. flokkur kvenna í
knattspyrnu í Aftureldingu sér um
sölu á heitu kakó, kaffi og vöfflum
og jóla Pop-up markaður er opinn í
Kjarna frá 12.00–18.00.

Þrettándabrenna, flugeldasýning
og jólahyski

Hin árlega þrettándabrenna
Mosfellsbæjar verður haldin
laugardaginn 5. janúar. Brennan er
einn stærsti viðburður bæjarins og
á ári hverju leggur mikill fjöldi leið
sína í Mosfellsbæ til að taka þátt í
hátíðarhöldunum. Blysför leggur af
stað frá Miðbæjartorginu kl. 17.30
og gengið verður niður Þverholtið
að Leirunum. Skólahljómsveit
Mosfellsbæjar leikur og Stormsveitin
spilar fyrir gesti. Álfakóngur,
álfadrottning, Grýla, Leppalúði

og þeirra hyski verða á svæðinu.
Björgunarsveitin Kyndill sér um
glæsilega flugeldasýningu.
Bókmenntahlaðborð Bókasafns
Mosfellsbæjar var haldið 15.
nóvember. n
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LEITIN AÐ
JÓLAKETTINUM
Eftir sögustund hjá ömmu Siggu
ákveður Sara að halda af stað upp
á Esju til þess að fanga jólaköttinn. Hún leggur af stað með
tveimur bestu vinum sínum.
Höfundurinn, Ólíver Þorsteinsson,
vinnur á leikskólanum Kópahvoll
í Kópavogi.

JÓLAGJAFIR SEM ÖLL BÖRN MUNU ELSKA

DAGBÓK KIDDA KLAUFA
LEYNIKOFINN

LEYNDARMÁL
LINDU

10. bókin í þessum gríðarlega vinsæla
bókaflokki um Kidda klaufa

Fimmta bókin um Leyndarmál Lindu.

Bókaútgáfa

Þú getur fylgst með okkur á facebook: Tindur-bókaútgáfa
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Tvær vinsælar og
stórfróðlegar frá
Háskólaútgáfunni

Á mörkum mennskunnar – Sögur af sérkennilegu fólki

Heilnæmi jurta og hollusta matar: Varnar- og

Höfundur: Jón Jónsson

lækningamáttur jurtanna

Í

bókinni Á mörkum mennskunnar er
fjallað um förufólk fyrr á öldum á
Íslandi, fólk sem flakkaði um landið
og fékk húsaskjól hjá bændum. Gefið
er yfirlit um sögu og sérstöðu þessa
jaðarsetta hóps, fjallað um sögurnar
sem voru sagðar um flakkarana
og viðhorfin til þeirra. Oft líkist
förufólkið meira þjóðtrúarverum en
manneskjum í þessum sögum. Tekinn
er fjöldi dæma um einstaklinga
í hópnum sem gengu um sveitir
landsins á 19. öld og lífshlaup þeirra
skoðað nánar. Þannig er sagt frá
hörmulegu atlæti Stuttu-Siggu í
æsku, rifnum klæðum Jóhanns bera
og skringilegum leikþáttum Halldórs
Hómers sem fór á milli bæja og tók
að sér prestverk til skemmtunar.
Sérstakur kafli eða sagnaþáttur er
um Sölva Helgason sem hefur orðið
frægastur allra flakkara.
Bókin er fræðirit sem er skrifað
með það í huga að miðla fróðleik
og þjóðfræðilegri þekkingu til
almennings á aðgengilegan hátt.

Sjónarhornið í henni færist frá því
að vera í anda yfirlitssögu, yfir í
frásagnir þar sem einstaklingarnir
sjálfir eru í forgrunni. Þannig er
lífshlaup förufólksins sett í samhengi
við heildarmyndina sem verður um
leið fyllri og þéttari með einstökum
dæmum. Aðferðir þjóðsagnafræði
eru áberandi, en lesandinn fær líka
um nóg að hugsa og getur dregið
sínar eigin ályktanir.
Athyglinni er beint að viðhorfum til
förufólksins, sagnamyndun um fólkið
og samspil við þjóðtrúarhugmyndir.
Um leið er fjallað um óskráðar
reglur og kerfi í samfélaginu, t.d. um
gestakomur, gestrisni og samhjálp,
einkum á 19. öld þegar heimildirnar
verða fjölbreyttari. Lög og reglur um
flakk á þessum tíma gefa ekki sömu
mynd og birtist þegar sagnaþættir,
ævisögur og fleiri persónulegar
heimildir bændafólksins eru skoðaðar
til hliðsjónar, en ólíkir heimildaflokkar
bæta hver annan upp. n

Höfundar: Margret Þorvaldsdóttir og Sigmundur Guðbjarnason

Í

náttúrunni má víða finna forvarnir
gegn sjúkdómum og í þessari bók
hafa hjónin Margrét Þorvaldsdóttir
og Sigmundur Guðbjarnason tekið
saman margvíslegan fróðleik um slíka
eiginleika jurta og ávaxta – Sigmundur
frá sjónarhóli vísinda og Margret í ljósi
sögunnar.
Í grænmeti og ávöxtum er að
finna fjölmörg efni sem styrkja varnir
líkamans gegn ýmsum sjúkdómum
og geta gagnast í baráttunni við
sýkla. Sigmundur fjallar um þennan
varnar- og lækningamátt og gefur
góð ráð. Hann greinir einnig frá þeim
hættum sem manninum stafar af
hormónatruflandi efnum sem berast
í líkamann með mat og snyrti- og
hreinlætisvörum.
Margret fjallar annars vegar um
uppruna og þróun læknisfræðinnar á
Vesturlöndum og hversu veglegan sess
jurtalækningar skipuðu lengst af innan
hennar. Einnig skoðar hún gamlar

íslenskar heimildir um jurtalækningar
en þær gefa til kynna að menn hafi
öldum saman búið yfir góðri þekkingu á
nytjum náttúrunnar hér á landi.
Margret Þorvaldsdóttir starfaði lengi
sem blaðamaður á Morgunblaðinu
og skrifaði einkum um neytendamál,
bæði neyslu- og heilsutengd, og
var þar með vikulega dálk um „rétt
dagsins“. Hún hefur áður gefið út tvær
matreiðslubækur.
Sigmundur Guðbjarnason nam
efnafræði við Tækniháskólann í
München og stundaði vísindastörf við
Læknaskóla Wayne State University
í Detroit. Hann byggði upp nám í
efnafræði við Háskóla Íslands og
rannsóknir í efnafræði, matvælafræði
og lífefnafræði við Raunvísindastofnun.
Sigmundur var rektor Háskóla Íslands
1985–1991. Því næst hóf hann
rannsóknir á lækningajurtum og
stofnaði sprotafyrirtækið SagaMedica
árið 2000 ásamt öðrum. n
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JÓLABÓK ER GÓÐ Í SKÓ!
Því miður
TILBOÐSVERÐ: 2.299.Verð áður: 2.999.-

Leit að lífi
TILBOÐSVERÐ: 6.999.Verð áður: 8.999.-

Hryggdýr
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Forargata
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Hyldýpið
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Mannlíf milli húsa
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 5.999.-

Undir hrauni
TILBOÐSVERÐ: 4.299.Verð áður: 5.499.-

Víti - úr gleðileiknum
guðdómlega
TILBOÐSVERÐ: 7.899.Verð áður: 9.999.-

Sálumessa
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 4.999.-

Einar Jónsson
myndhöggvari
TILBOÐSVERÐ: 7.899.Verð áður: 9.999.-

Ritgerð mín um sársaukann
TILBOÐSVERÐ: 5.499.Verð áður: 6.999.-

Ástin Texas
TILBOÐSVERÐ: 5.299.Verð áður: 6.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 3. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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MANNESKJUSAGA
Manneskjusaga er skáldævisaga
sem fjallar um margbrotið lífshlaup
Reykjavíkurstúlku sem tíðarandinn
fordæmir og fólkið gleymir.

AUÐNA
Auðna er byggð á raunverulegum
atburðum þriggja systra sem alast
upp í Reykjavík á stríðsárunum.
Spennandi saga sem kemur verulega
á óvart.
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DRAUMSÝN:

Flottar bækur og vinsælt spil

HÓFÍ EIGNAST VINI:

Monika Dagný
Karlsdóttir

H
ANDSTÆÐUR:

Guðrún Sigríður
Sæmundsen

A

ndstæður er spennandi og
áhrifamikil samtímasaga byggð á
raunverulegum heimildum og gefur
sterka sýn inn í harðan heim vændis og
fíkniefna. n

MOJFRÍÐUR EINKASPÆJARI

:

Marta Eiríksdóttir

ófí eignast nýja vini á bóndabænum á
meðan hún bíður eftir að fara heim til nýju
fjölskyldunnar sinnar. Lífið er spennandi
og skemmtilegt í sveitinni! Ævintýrin um Hófí eru
innblásin af íslenska fjárhundinum Hólmfríði frá
Kolsholti (1988–2003) Bækurnar eru fagurlega
myndskreyttar af hollenska hönnuðinum og
teiknaranum Martine Jaspers-Versluijs. n

M

ojfríður stendur uppi ein eftir að foreldrar
hennar deyja með voveiflegum hætti. Hún
ákveður að láta þann draum sinn rætast
að starfa sem einkaspæjari fyrir konur er gruna
eiginmenn sína um framhjáhald og græsku. Á vegi
hennar verða ýmsar hindranir sem hún þarf að
sigrast á og þeirra á meðal er ástin. Mojfríður er
engin venjuleg kona, hún er kynlegur kvistur sem
lætur engan ósnortinn sem fær að kynnast henni. n

HÓFÍ ER FÆDD:

Monika Dagný
Karlsdóttir

H

ófí litla nýtur lífsins á bóndabænum.
Hún vex og dafnar og kynnist heiminum í
kringum sig. Fylgið henni í þessu ævintýri
um fjölskyldu hennar, arfleifð og sögu Íslands. n

RAGNARÖK Örlög goðanna:

Reynir A. Óskarson

N

ýtt einstakt spil um norræna goðafræði.
Stokkurinn inniheldur sextíu og fimm spil
sem kynna til sögunnar verur og hugtök
úr norrænni goðafræði. Upplýsingarnar á hverju
spili eru fengnar úr frumheimildunum. Sex leikir
eru mögulegir með stokknum og miðast þeir við
þekkingu á fræðunum, allir ættu að finna eitthvað
við sitt hæfi, ungir sem aldnir, fróðir jafnt sem þeir
sem eru að kynnast fræðunum.
Spilið er að koma út í fyrsta sinn í íslenskri útgáfu
en enska útgáfu þess gáfum við út í fyrrahaust.
Hefur það hlotið verðskuldaða athygli og er þegar
selt til fleiri landa auk þess sem mikið er keypt af því
af ferðamönnum hér. Í síðustu viku kom spilið út í
danskri þýðingu í Danmörku og snemma á næsta
ári kemur spilið út í Noregi og Þýskalandi. Því er ljóst
að það er mikill áhugi fyrir því. n
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Jólahefð í áratug
H

jónin Agnes Sigurðardóttir
og Ólafur Þröstur Ólafsson,
stofnuðu bruggverksmiðjuna
Kalda á Árskógssandi í Eyjafirði
árið 2006. Tveimur árum síðar kom
Kaldi á markað. Og í fyrra opnaði
heilsulindin Bjórböðin, sem hafði
lengi verið draumur Agnesar.
„Við sáum að þarna var tækifæri
og okkur fannst vanta eitthvað nýtt
í jólasöluna,“ segir Agnes aðspurð
af hverju Kaldi fór í framleiðslu á
jólabjór. „Á þessum tíma voru fjórar
eða sex tegundir til í Vínbúðinni og
markaðurinn kallaði á meira úrval.“
Jólakaldi hefur borið aldurinn
vel, viðtökurnar eru góðar á hverju
ári og Jólakaldi selst alltaf upp.
„Viðtökurnar voru gríðarlega góðar
strax fyrsta árið, það var greinilega
þörf á honum,“ segir Agnes.
Viðtökurnar eru góðar á hverju
ári og eftirspurnin hefur aukist
ár frá ári, en Agnes segir að
núna sé komið ákveðið jafnvægi í
framleiðsluna og um 250 þúsund
flöskur framleiddar og seldar árlega.
Jólakaldi kemur í sölu um miðjan
nóvember, og er ávallt uppseldur um
þrettándann. Jólakaldi er á dælu á
14 veitingastöðum og á öllum betri
veitingastöðum fæst hann á flösku.
Árið 2015 ákvað Kaldi að
framleiða Súkkulaðiporter sem
var hugsaður fyrir sælkerana.
„Við ákváðum 2015 að framleiða
nýja vöru, þá brugguðum við
súkkulaðiporter sem við notum
Nóa Siríus súkkulaði í,“ segir Agnes.
„Viðtökurnar við honum hafa
einnig verið mjög góðar, magnið
er takmarkað eða um 60 þúsund
flöskur.“
Jólakaldi er að sjálfsögðu
í boði í Bjórböðunum fram að
þrettándanum. Og á jólahlaðborði
Kalda er hann í öndvegi, en síðasta
jólahlaðborðið er laugardaginn 1.
desember. „Kaldi verður síðan áfram
í boði á veitingastofunni hjá okkur
eftir að jólahlaðborðinu lýkur, en hún
er opin alla daga nema sunnudaga.“
Bjórböðin hlutu nýlega
nýsköpunarverðlaun Samtaka
ferðaþjónustunnar árið 2018. Eliza
Reid forsetafrú afhenti Bjórböðunum
verðlaunin á 20 ára afmæli
Samtaka ferðaþjónustunnar sem
fram fór á Hilton Reykjavík Nordica
laugardagskvöldið 10. nóvember.

Gjafabréf, sápur og fleira í
jólapakkann

„Við erum með bjórsápur. Við notum
bjórsalt og bjórólíur ofan í böðin,
sem gefa einnig góða lykt. Við eigum
líka sjampó, hárnæringu, og fleira.
Fyrir jólin munum við bjóða upp á
gjafapakka. Einnig eru gjafabréf í
boði, sem sníða má eftir vali hvers og
eins, hvort sem er ákveðin upphæð
eða meðferð,“ segir Agnes, en úrvalið
má skoða á heimasíðunni: bjorbodin.
is
Allar upplýsingar má fá í
síma 466-2505, netfanginu
bruggsmidjan@bruggsmidjan.is og á
heimasíðunni: bruggsmidjan.is n
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Ábyrgðarmaður: Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir / kolla@dv.is Umsjón: Jóhanna María Einarsdóttir / johanna@dv.is

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga fyrir
fyrirtæki, stofnanir og
heimili í verslun okkar

ÞRIF OG RÆSTIVÖRUR:

Öll þrif fyrir fyrirtæki,
Fágæt
sérþekking
stofnanir og heimili

og
persónuleg þjónusta

• Hjá Þrif- og ræstivörum starfa nú um 100 manns við ræstingar og hreingerningar
öllumerstærðum
ogað gerðum.
rif ogaf
ræstivörur
um margt
faglegri ráðgjöf við viðskiptavini
er
vinna með þessa hluti alla
ræstingarverkefni á Akureyri,
afar áhugavert fyrirtæki með
daga þannig að viðskiptavinir fá
Húsavík, Dalvík, Ólafsfirði, Siglufirði, í sem ávallt hefur einkennt
• Ísérstöðu.
dag þjónustum
við
70 fyrirtæki
í daglegri
ræstingu.
mikla
Fyrirtækið er
starfsemi fyrirtækisins þrátt
mjögum
sérhæfða
ráðgjöf um valog
og stofnanir
Mývatnssveit
og víðar.“
á Akureyri og rekur annars vegar
fyrir að það stækki og
notkun á efnum og tækjum. Þetta
• Auk
þess
rekum
við
öﬂuga
og
Nilfisksérverkefnadeild.
stenst tímans tönn
sérverslun
með efni
og tæki
til
umsvifin aukist.
er eitthvað
semhreingerningafólk fær ekki annars

Þ

hreingerninga og veitir hins vegar
víðtæka og fjölbreytta ræstinga- og
hreingerningarþjónustu til fyrirtækja
og einstaklinga.
Verslunin er að Frostagötu 4C
og er opin virka daga milli kl. 8 og
16. Þar er meðal annars að finna
hinar þekktu Evans hreinsivörur
frá Bretlandi og margvísleg önnur
hreinsiefni. Þar eru einnig margs
konar áhöld, vélar og tæki til
ræstinga: tuskur, svampar, sköft,
skúringavagnar og skúringafötur
með vindum.
Af öðrum
vörum má
nefna pappír,
pappírsstanda og
sápuskammtara frá
hinum virta merki Katrin.
Enn fremur er mikið úrval
af ryksugum, gólfþvottavélum
o.fl. undir hinu klassíska Nilfiskmerki til sölu í versluninni, sem
og hreingerningarvélar frá
þýska framleiðandanum
Kärscher – en þar ber
hæst afar vinsæla vél til
heimilisnota sem bæði
skúrar og ryksugar.
Kärscher vélin sem bæði
skúrar og ryksugar – hefur
slegið í gegn hér á landi
„Helsta sérstaða
verslunarinnar er kannski
sú að þar starfar fólk sem

staðar. Mörg sterk hreinsiefni eru
ekki fyrir alla og þú getur skemmt
meira með þeim en gert gagn. Það
er mikilvægt að velja rétta vöru
sem hentar í viðkomandi verkefni.
Við höfum alltaf lagt mikið upp úr
persónulegri og góðri þjónustu,“
segir Sveinn Rúnar, annar eigenda
fyrirtækisins, en hinn eigandinn er
eiginkona hans, Birna Böðvarsdóttir.
Starfsemi Þrifa og ræstivara
hefur vaxið mikið í gegnum árin
en fyrirtækið sinnir daglegum
ræstingum og hreingerningum fyrir
hina ýmsu aðila, stóra og smáa,
fyrirtæki jafnt sem einstaklinga og
heimili. Starfsmenn eru nú um 120
talsins, allt í allt.

Dagleg eða regluleg þrif:

•
•
•
•
•

Gluggaþvottur
Aðalhreingerningar
Viðhald gólfefna
Bónleysing og bónun gólfefna
Salernis- og kísilhreinsun

Sveinn Rúnar segir þörfina mikla
og er lögð mikil áhersla á faglega
ráðgjöf og persónulega þjónustu í
hreingerningum, viðhaldi gólfefna
og öðrum sérverkefnum. Fyrirtækið
sinnir margs konar vandasömum
sérverkefnum en Sveinn Rúnar telur
að sú sérþekking sem fyrirtækið búi
yfir á þessu sviði sé fágæt.
Meðal stórra viðskiptavina
Þrifa og ræstivara er Samkaup en
fyrirtækið hefur séð um ræstingar
fyrir allar verslanir Samkaupa
á Norðurlandi í 12 ár. Einnig má
nefna Samherja, Akureyrarbæ,
Norðlenska, Íslandsbanka,
Sjúkrahúsið á Akureyri,
Mjólkursamsöluna og Eimskip.
„Við höfum líka sérhæft okkur
mjög í tækjabúnaði til að þjónusta
tryggingafélög í tjónamálum,“
segir Sveinn Rúnar. „Við erum
vel búnir tækjum til að glíma við
afleiðingar vatnstjóns, erum t.d. með
rakabúnað, skilvindur, blásara og
fleira sem til þarf. Einnig erum við
sérhæfð í að fást við brunatjón, t.d.
með búnaði og tækjum til að
fást við þrif eftir bruna
og eyða lykt.“
Að sögn Sveins
Rúnars eru verkefnin
óþrjótandi en mikil
áhersla er lögð á
að viðhalda þeirri
persónulegu þjónustu með

•
•
•
•

Nánari upplýsingar
um starfsemina
veitir Sveinn Rúnar í
síma 865-2425 en
einnig er að finna
upplýsingar á
Facebook-síðunni
Þrif og ræstivörur
sem og á
heimasíðunni
thrif.is. n

Teppa- og ﬂísahreinsun
Þrif eftir iðnaðarmenn
Bruna- og vatnstjónaþrif
Veggja-, lofta-, ljósaog gluggaþrif

Sala á öllum hreinlætisvörum
og áhöldum til ræstinga
Starfsemin nær víða út fyrir
Akureyri: „Við veitum þjónustu
alveg austur á firði og vestur
fyrir Blönduós. Við erum
með föst

fyrir fyrirtæki, stofnanir og
Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
í verslunokkar
okkar
Markmið okkar er aðheimili
veita viðskiptavinum
ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.
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ÞVOTTAHÚSIÐ FJÖÐUR:

Þvær fyrir þig
Þ

vottahúsið Fjöður ehf. er
alhliða þvottahús, efnalaug og
hreinsun sem hefur áratuga
langa reynslu í þjónustu við fyrirtæki
og einstaklinga varðandi allan þvott.
„Okkar helstu viðskipti í dag eru við
hótel, veisluþjónustur og stofnanir,
en slíkir aðilar þurfa að láta þvo
umtalsvert magn af þvotti reglulega,
svo sem dúka, sængurföt og fleira.
Að sjálfsögðu þjónustum við einnig
einstaklinga með þvott og hreinsun
á líni og fatnaði. Að auki bjóðum
við upp á leigu á líni og dúkum fyrir
einstaklinga og fyrirtæki,“ segir
Baldur.

Nýjar sérhæfðar græjur

„Við stofnuðum þvottahúsið Fjöður
árið 2007 og byrjuðum á að sjá
um þvott fyrir þrjú hótel. Þá voru
þrír starfsmenn. Í dag hefur Fjöður
heldur betur vaxið fiskur um hrygg
og eru starfsmenn orðnir tólf talsins.
Okkar þvottur fer í gegnum nýjustu
græjurnar. Við erum með góðar
stórar þvottavélar og hágæða
strauvélar sem skila þvottinum af sér
brakandi sléttum og glansandi fínum.
Okkar metnaður liggur í því að skila
verkinu frá okkur hratt, örugglega
og með fyrsta flokks frágangi,“ segir
Baldur.

Hagkvæmur kostur fyrir hótel og
Airbnb-gestgjafa

Undanfarin ár hefur meira borið
á túrisma í kringum hátíðarnar
og ferðamenn flykkjast að til
þess að upplifa íslensk áramót.
Ferðamennirnir gista á hótelum
og í Airbnb-íbúðum og hefur þessi
aukning í túrisma yfir vetrarmánuðina
að sjálfsögðu bein áhrif á starfsemi
þvottahúsanna. „Hjá Fjöður erum
með hagkvæman kost fyrir hótel og
Airbnb-gestgjafa sem léttir þeim

vinnuna töluvert við gestaskipti. Við
bjóðum upp á línleigu auk þess að
vera með alhliða umsjón á þvotti.
Við erum einnig með þjónustu þar
sem við sækjum og skilum sé þess
óskað. Öll þjónusta er sniðin að
þörfum viðskiptavinarins varðandi

afhendingu og frágang, allt lín
straujað og brotið saman og kemur
tilbúið beint á rúmið,“ segir Baldur. Sé
um regluleg viðskipti að ræða gerir
Fjöður föst verðtilboð.
Nánari upplýsingar má nálgast á
fjodur.is, https://www.fjodur.is/ og á

Facebook-síðunni Þvottahúsið Fjöður.
Fyrirtækið er staðsett að Ármúla
44, 108 Reykjavík.
Sími: 553-7979
Farsími: 846-4611
Netpóstur: fjodur@fjodur.is n
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ÞVOTTAKOMPANÍIÐ:

Þvottahús á uppleið

Þ

vottahúsum hefur ekki fjölgað
hér undanfarin ár en á sama
tíma hefur verkefnum fjölgað
mjög mikið vegna aukinna umsvifa
í ferðageiranum. Það eru því mikil
tækifæri í þessari starfsgrein fyrir
þá sem eru tilbúnir að leggja mikið
á sig og veita góða þjónustu,“ segir
Guðmar V. Kjartansson, eigandi
Þvottakompanísins. Guðmar tók við
rekstrinum fyrir rúmlega þremur
árum og hafa umsvifin aukist jafnt
og þétt síðan þá.
„Ég hef verið að endurnýja
tækjakostinn og tók fyrr á árinu
inn vél sem tekur tæpleg 60 kíló
af þvotti í einu, en til samanburðar
tekur venjuleg heimilisvél 5–7 kíló.
Fyrir eru þrjár þvottavélar og tvær
strauvélar,“ segir Guðmar.
Þvottakompaníið er fyrst og
fremst á fyrirtækjamarkaði þó að
það neiti ekki einstaklingum um
þvottaþjónustu. „Um helmingur
af verkefnunum er fastir
þjónustusamningar þar sem við
veitum heildarlausn. Þetta eru
mikið til veitingastaðir og hótel og í
mörgum tilvikum sjáum við þessum
aðilum fyrir líni, handklæðum,
tuskum og þess háttar – afföll geta
verið töluverð og því sjá aðilar
oft þann vænstan kost að leigja
lín og þurfa þannig ekki að hafa
yfirsýn með birgðahaldi. Við sjáum
yfirleitt um að sækja og senda
og viðskiptavinirnir þurfa ekki að
standa í því að senda til okkar
óhreint tau og þess háttar,“ segir
Guðmar.
Guðmar segir að sumir
viðskiptavinir hans í hótel- og
veitingageiranum þurfi daglega
þjónustu allt árið um kring en
algengt sé að sinna þurfi verkefnum
þrisvar í viku fyrir hvern aðila.

„Ég hef líka verið að þjónusta
verktaka með kuldagalla og
önnur vinnuföt. Verktakar hafa
oft ekki fasta starfsstöð og þá
hefur þeim fundist gott koma með
uppsafnaðan þvott beint til mín.“
Starfsmenn Þvottakompanísins
eru fjórir að Guðmari meðtöldum.
„Ég geng í öll verk. Ef maður ætlar

að reka þvottahús þá þýðir lítið að
vera í einhverjum skjalatöskuleik,
maður verður að vera í þessu af lífi
og sál.“
Guðmar segir að töluvert sé að
gera allt árið um kring en verkefnin
tvöfaldist síðan á sumrin. Einnig
fjölgar þeim mikið í kringum hátíðir.
„Það er ljóst að við þurfum að fjölga

fólki í framtíðinni og umsvifin eru
bara að aukast,“ segir Guðmar.
Nánari upplýsingar um starfsemi
Þvottakompanísins er að finna
á heimasíðunni thvottahus.is.
Þar er einnig hægt að senda inn
fyrirspurnir og panta þjónustu. n
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Er gamla æðardúnssængin
þín orðin slitin?

F

ólki þykir eðlilega vænt um
æðardúnssængurnar sínar
enda afskaplega notalegt
að sofa með slíkar ábreiður ofan
á sér. En æðardúnssængur slitna
eins og aðrir veraldlegir hlutir og
stundum fara þær að leka að auki
og æðardúnninn getur verið orðið
óhreinn. Margir vita ekki að hér á
landi er hægt að fá þá þjónustu að
fá gömlu slitnu æðardúnssængurnar
sínar góðar á ný. Dóróthea Guðrún
Sigvaldadóttir rekur fyrirtækið
Morgunroða, sem staðsett er við
Borgarnes, og þar er meðal annars
boðið upp á þá þjónustu að koma
með slitnar æðardúnssængur.
Æðardúnninn er þá þveginn og settur
í nýtt ver og fólk fær til baka mjúka,
slétta og fallega æðardúnssæng.
„Við þvoum æðardúninn,
skiptum um dúnver á gömlum
æðardúnssængum og setjum nýjan

æðardún í dúnver. Einnig seljum við
nýjar æðardúnssængur og merkjum
æðardúnssængur,“ segir Dóróthea.
Fyrir utan þessa þjónustu við
sængureigendur sinnir Morgunroði
öllum æðardúnsþvotti fyrir
dúnhreinsistöðvar. Dóróthea fær þá
æðardúninn til sín hreinsaðan og
skilar honum hreinum til baka svo
hann er tilbúinn í framleiðsluvörur,
sængur eða annað. Dúnþvotturinn
er þar í vissum skilningi hluti af
framleiðsluferlinu.
Enn fremur sinnir Morgunroði
dúnþvotti fyrir einstaklinga sem hafa
dúntekju og þurfa að láta þvo dúninn
sinn. Margt dúntekjufólk veit ekki af
þessari þjónustu en hún getur komið
sér afar vel.
Til að kynna sér og nýta sér
þjónustu Morgunroða ehf. er best að
hafa samband í síma 893-2928. n
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PROLAN:

„Besta ryðvarnar- og smurefni
sem ég hef komist í tæri við“
Þ

að var ekki fyrr en ég
komst í tæri við undraefnið
Prolan frá Nýja-Sjálandi,
að ég fann hið fullkomna
ryðvarnar- og smurefni. Þetta
er undantekningarlaust það
besta sem ég hef komist í
tæri við,“ segir Smári Hólm
Kristófersson, stofnandi og eigandi
ryðvarnarverkstæðisins Hjá Smára
Hólm, á Rauðhellu 1, Hafnarfirði.
Í seinni tíð hefur Smári í auknum
mæli sérhæft sig í forvörnum
gegn ryði. Við þá þróun hafa
starfsmennirnir leitað að nýjum og
árangursríkum leiðum til þess að
takast á við ryð og hin hvimleiðu
vandamál sem hljótast af því. Það
var þá sem þeir rákust á Prolan.
Efnið er unnið úr lanolín, öðru nafni
ullarvaxi sem myndast í fitukirtlum
dýra sem hafa ullarfeld. Lanolin
er sannkallað undraefni og er m.a.
uppistaða í mörgum snyrtivörum,
sem og sérhæfðum smur- og
varnarefnum fyrir matvælaiðnað
og flugvélar.

Fyrir …

… og eftir Prolan.

Fyrir …

Óhætt að nota í matvælaiðnaði

Prolan hefur varið miklu í
vöruþróun sem stuðlar að því
að útbúa sérhæfðar lausnir fyrir
krefjandi aðstæður. Vörurnar
frá Prolan hafa þá verið
þrautprófaðar við ýmsar öfgafullar
aðstæður og er útkoman sú
að það stenst m.a. allar kröfur
NSF-vottunar, sem þýðir að
fullkomlega óhætt er að nota
efnið í matvælaiðnaði. M.a. stenst
efnið háþrýstiþvott með allt að
170 bara þrýstingi. Einnig þolir
efnið klór og sterk sápuefni auk
þess sem skítur og ryk loðir ekki
við það. Að auki skemmir Prolan
ekki gúmmi (getur haft áhrif á
EPDM-gúmmí), þvert á móti ver
það gúmmí og smyr. Bændur geta
því að skaðlausu úðað efninu
yfir heyvinnuvélar, dráttarvélar
og önnur tæki á haustin. Þegar
vélarnar eru teknar í notkun á vori
er óþarfi að þvo efnið af. Því hafa
íslenskir bændur sýnt Prolanefnunum mikinn áhuga, því óhætt
er að nota þau sem ryðvörn á
dráttarvélar og önnur tæki án þess
að valda skaða í umhverfinu eða á
framleiðsluvörum bænda.

Ótrúleg virkni

Það hafa margir heyrt um WD 40
enda varla til það heimili sem er
ekki með efnið í kústaskápnum til
þess að laga hin ýmsu vandamál
sem koma upp á heimilinu. „Ég
get fullyrt að Prolan gerir allt sem
WD 40 gerir, og meira til. Prolan
er líka smurefni. Þess vegna hefur
Prolan margfalt meiri virkni. Sjálfur
hef ég gert tilraunir með virkni
Prolan. M.a. er hægt að nota
það til að verja keðjur, járn og ál.
Ég setti til dæmis upp rekka við
Hellisheiðarvirkjun til að prófa
hvort Prolan stæðist tæringu af
völdum brennisteinsvetnis, en
þekkt er að gufa frá virkjuninni
tæri allar rafmagnssamstæður
í flutningslínum á Hellisheiði. Ég
setti þetta líka á bíla frá Tempra
og fleiri fyrirtækjum. Auk þess hef
ég prófað þetta sem felgubón og
fleira. Prolan hefur ótrúlega virkni

… og eftir Prolan.
á allt sem ég hef prófað það á og
meira til.
Prolan hefur ótrúleg áhrif á
klakasöfnun á bretti og undirvagna
á bílum. Jeppakarlarnir sem ösla
í klaka og krapa uppi á jöklum og
nota Prolan segja mér að það
festist aldrei klaki undir bílunum
hjá þeim. Það eina sem hefur
áhrif á Prolan undir bílunum er
barningur af sandi frá hjólbörðum
sem virkar þá eins og sandblástur.
Það stenst í raun ekkert efni slíkt,
en þá þarf bara að úða aftur á
þá álagsstaði með Prolan. Þegar
menn gera við bíla sem áður hafa
verið úðaðir með Prolan-efni eru
aldrei vandræði með að boltar og
skrúfur hafi ryðgað fastar. Enda
smýgur Prolan inn í allar glufur og
gengjur og smyr.
Felguhringir á vörubílum sem
gjarnir eru á að ryðga fastir hætta
að vera til vandræða sé Prolan
borið á þá. Því eru vörubílstjórar
í Danmörku mikið farnir að nota
Prolan. Sama á við bremsurnar,
en hægt er að úða Prolan á
bremsudælur sem eiga til að ryðga
fastar í bílum til að koma í veg fyrir
það. Einnig er þjóðráð að bera
Prolan á gúmmífattningar (með
svampi) í bílhurðum á veturna til
þess að koma í veg fyrir að þær
frjósi fastar.“
Sjá nánar á Facebook-síðunni
Prolan ryðvörn og vefsíðunni
smariholm.com
Rauðhella 1, Hafnarfirði
Sími: 861-7237 n
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Helgarkrossgátan

Sudoku

----------

----------

----------

----------

fiskur

----------

----------

----------

----------

----------

----------

efnislitlar

----------

----------

----------

----------

----------

----------

freðna

----------

----------

----------

----------

----------

----------

ákærið

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

egndar

litaðir

vel stóra
-----------merkti

krossgátugerð: Teikning:
Bjarni sími: Halldór Andri
eftirprentun
845 2510
bönnuð

iðnaðarmann

Auðveld
meðlimur stæðurnar

gjóta
------------óglatt

7
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------------strollan
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Verðlaunagáta
Helgarkrossgátan inniheldur lausnarorð.

þröngva
------------4 eins

samtök

Lausnarorð skal senda ásamt nafni og símanúmeri á netfangið
krossgata@dv.is

frásögn
------------fræ

þiðna
lamin

lóga
ferskur
-----------megin

eignaðist

vitur

mykju

3
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reið

Lausnarorðið var RUGLUDALLAR
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kyrrðina
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Gréta hlýtur að launum
bókina: Bókin um gleðina,
varanleg hamingja í breytilegum heimi.
Í verðlaun fyrir gátu helgarblaðsins er bókin Smáa letrið

umdæmi

fikt

Gréta F. Kristinsdóttir
210 Garðabær

ógna

2 eins

Vinningshafi krossgátu síðustu helgar er …

Sautjándajúnítorgi 3

hamla
------------lota

aldan

1

9

lærlingana

2

7
1

7 6
1 5
8
9
3 6
4

skítuga
-----------spyrja
áttund

5

mennina

49
------------hrjáðar

8

5 eins

1

3 2

2

þegar

5

kært
------------huslaði

6

9 6
4
4
6
5
9 1
9 4 8
1
7
8
2
1
9
6
7
8
6
9 4 8
3 5
2 9
6
8
6
1
4

bón
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slefaði
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Erfið

skemma

2 eins
------------viðbjóður
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9
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tryggur
-------------unaðinn

vömbin
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Smáa letrið er sjöunda ljóðabók Lindu Vilhjálmsdóttur, kynngimögnuð bók full af
hárbeittum og sjóðandi femínískum byltingarljóðum um formæður og fjallkonur, dömur
og druslur – konur fyrr og nú, „dæmdar í óskráða ánauð / allar sem ein“. Ljóðin eru hrein
og bein, meitluð og leiftrandi kímin á köflum, og áhrifamáttur þeirra felst ekki síst í því
hve rækilega þau afhjúpa ríkjandi ástand.
Síðasta bók Lindu, ljóðabókin Frelsi sem út kom 2015, hlaut einróma lof gagnrýnenda
og einstakar viðtökur lesenda. Hún var verðlaunuð bæði heima og erlendis og meðal
annars tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Einnig hlaut Linda verðlaun
fyrir pólska þýðingu Frelsis á bókmenntahátíðinni „Evrópsk frelsisskáld“ vorið 2018.
Höfundur: Linda Vilhjálmsdóttir

PIZZERIA
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Kanil bátur

ELDBAKAÐAR
EÐAL PIZZUR
WWW.CASTELLOS.IS

dolce pizza

súkkulaði hálfmáni

Kebab pizza

lux borgari

osta stangir

DALVEGI 2, 201 KÓPAVOGI
DALSHRAUNI 13, 220 HAFNARFIRÐI
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HAFNAR ÁSÖKUNUM
INGÓS VEÐURGUÐS
n Var alvarlegt veðmálasvindl á Íslandi? n Málið kom upp árið 2016 en
maðurinn neitar sök í samtali við DV

I

ngólfur Þórarinsson, stundum kallaður Ingó Veðurguð,
er í áhugaverðu viðtali við
Fótbolta.net sem birtist í vikunni. Þar sakar hann liðsfélaga
sinn úr Ægi, sumarið 2016, um að
hafa hagrætt úrslitum. Málið kom
upp þetta sumarið en ekkert tókst
að sanna. Leikmaðurinn sem
Ingólfur nefnir til sögunnar er frá
Austurblokkinni, lék á Íslandi frá
2009 til 2016, hann kom við sögu
hjá Haukum, Keflavík og fleiri liðum áður en hann lauk ferli sínum
á Íslandi þetta umrædda sumar.
Aldrei var hægt að tengja hann
við hagræðingu úrslita.
Samkvæmt heimildum DV úr
herbúðum KSÍ áttu sér ekki stað
nein óeðlileg veðmál í kringum
þennan leik, þá var ekki hægt að
rekja neina slóð sem lá til mannsins sem Ingólfur ræðir um. Umræddur leikmaður lék aðeins örfáa leiki með Ægi þetta sumar,
hann hætti þegar ásakanir um
svindlið fóru á flug.
Í samtali við DV.is harðneitar
umræddur leikmaður ásökunum Ingólfs. „Þetta er ekki satt, ég
átti í vanda með einum liðsfélaga
minna þarna. Hann var að reyna
að komast í liðið á minn kostnað og fór að bera út þessar sögur,“ sagði leikmaðurinn þegar
DV bar málið undir hann. „Hann
spilaði sömu stöðu og ég og var
ekki að spila.“ Ægir fékk dæmdar
á sig vítaspyrnur í fyrstu þremur

l eikjum tímabilsins og var það eitt
af því sem nefnt var til sögunnar
þegar kom að hagræðingu úrslita. Sögur um þetta fóru strax
á flug. Leikmaðurinn lék ekkert
með Ægi eftir þetta, en tveir liðsfélagar hans í létu vita af málinu
sem aldrei tókst að sanna. Hann
hefur ekkert spilað á Íslandi eftir
þetta atvik.

Leikmenn klöguðu
„Fyrir einn leikinn tilkynntu tveir
Serbar í liðinu þjálfaranum og
stjórninni að einn leikmaður í
liðinu hefði boðið þeim peninga
fyrir að breyta úrslitum í leiknum
og svindla,“ sagði Ingólfur í Hlaðvarpsþættinum Miðjunni á Fótbolta.net í vikunni og átti þar við
umræddan leikmann.
„Mér fannst þetta mál ekki
sigla hátt. Eins og samfélagið er
þá ertu saklaus þangað til sekt er
sönnuð. Þetta mál var erfitt út af
því að þetta var orð á móti orði.
Það er hrikalegt ef þetta er satt
eins og allt bendir til. Að leikmaður í liðinu hafi verið að breyta úrslitum og gefa vítaspyrnur og alls
konar hluti þegar tuttugu leikmenn eru búnir að æfa allan veturinn. Þá er ekki hægt að standa
í þessu. Svona veðmálasvindl eru
algjör þvæla,“ sagði Ingó í Miðjunni.
er
þekkt
Veðmálasvindl
vandamál í íþróttum, slíkt mál
hafa komið upp á Íslandi en

aldrei hefur tekist að sanna neitt.
„Ég veit ekki hvernig þetta
var tæklað en mér fannst verst
að þetta hafi ekki verið gert
meira opinbert og fylgt betur
eftir. Bæði hjá KSÍ og klúbbnum. Til að koma í veg fyrir að
leikmenn geri þetta aftur og
sérstaklega þessi leikmaður
ef þetta var satt. Ég trúi þessu
persónulega 100%. Þetta lá eiginlega í augum uppi. Þetta var
góður leikmaður en það komu
augnablik í leikjum þar sem
maður skildi ekki hvað hann var
að gera. Maður hélt kannski að
hann væri klaufskur en þegar
þessar ásakanir komu fram þá
lagði maður saman tvo og tvo
og þá var þetta frekar augljóst.
Að sama skapi finnst mér vont
ef það er verið að saka hann um
eitthvað sem er ekki rétt. Þess
vegna er mikilvægt fyrir alla aðila að þetta sé leitt til lykta. Var
hann að þessu eða ekki? Það
þurfa að vera yfirheyrslur eða
eitthvert kerfi. Maður sér hvað
þetta er stórt vandamál í heiminum og það þarf að hafa kerfi á
þessu.“

Af hverju hætti hann í Ægi
eftir þessar ásakanir?
Athygli vakti sumarið 2016 að
leikmaðurinn hætti að leika
með Ægi eftir að þessar ásakanir komu upp. Hann segir það ekki
tengjast þeim. „Ég var meiddur á

Súpurnar sem hafa
yljað landann um áraraðir

þessum tíma, ég talaði við stjórnina og við ákváðum að láta staðar
numið. Það var aldrei neitt sannað,
ég gerði þetta ekki. Ég veit ekki hvað
ég á að segja. Ég er hættur í fótbolta,
málinu er lokið, ég er bara að vinna
á Íslandi í dag.“ n

Fyrirliðinn
með neglu
Bækur

Hörður Snævar Jónsson
hoddi@433.is

Aron, sagan mín
Höfundur: Aron Einar Gunnarsso,
Einar Lövdahl
Útgefandi: Fullt tungl
302 bls.

A

ron Einar Gunnarsson,
fyrirliði karlalandsliðsins
í fótbolta, var að gefa út
ævisögu sína. Aron – sagan
mín kom í verslanir á dögunum
en þar fer Aron yfir feril sinn sem
knattspyrnumaður, frá æskuárunum á Akureyri og yfir í stærstu
augnablik í íþróttasögu Íslands
þegar íslenska karlalandsliðið
fór á Evrópumótið í Frakklandi
og heimsmeistaramótið í Rússlandi. Bókin er mjög vel heppnuð,
undirritaður fékk bókina í hendur
á mánudagskvöld og kláraði hana
seint, kvöldi síðar. Saga Arons er
merkileg, hann kemur úr stórri
fjölskyldu og er vel virkur og fyrir
mann eins og mig eru skemmtilegustu kaflarnir í bókinni í fyrri
hlutanum. Saga sem maður hefur ekki heyrt áður, í seinni hlutanum hefur Aron verið einn frægasti
Íslendingurinn og margt komið
fram, hann bætir þó við skemmtilegum sögum sem halda manni
við efnið. Einar Lövdahl Gunnlaugsson skrifar söguna og tekst

honum vel
til. Þekkjandi Aron örlítið fannst
mér það vel heppnað hjá Einari
að skrifa bókina eins og Aron talar,
snáði, böllur og fleiri orð sem Aron
notar í tali sínu, fara á prent og það
gerir bókina að hans. Ef gagnrýna
mætti eitthvað þá hefði Aron mátt
vera neikvæðari í garð einstaklinga sem hann hefur lent upp á
kant við á ferli sínum. Að mínu viti
hefði mátt koma fram allt fylleríið
sem var í kringum liðið framan af.
Þegar starfsmenn KSÍ voru oftar
en ekki að trufla undirbúning leikmanna og drekka óhóflega í ferðum þegar liðið var í verkefni. Bókin er hins vegar mjög vel heppnuð
og er ekki bara fyrir þá sem hafa
áhuga á íþróttum. Hugarfar Arons
Einars er smitandi og getur kveikt
neista hjá hverjum sem er.

Hefur þú
þörf fyrir

þrif
Fyrirtæki og húsfélög, gerum
tilboð ykkur að kostnaðarlausu
Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir í skammtímaleigu
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Tímavélin

Gamla
auglýsingin
20. nóvember 2018

Uppþotið á Litla-Hrauni
n Áflog og morðhótanir n Víkingasveitin kölluð til
Síðumúlafangelsið

Kristinn Haukur Guðnason

Einangrunarvist fyrir
uppþotsmenn.

kristinn@dv.is

F

angelsisuppþot eru vin
sæll efniviður í Hollywood
bíómyndum og flestum
fjarlægur
Íslendingum
veruleiki. Sumarið 1993 sauð hins
vegar upp úr í fangelsinu að Litla
Hrauni. Til átaka kom og fanga
vörðum og fangelsisstjóranum var
hótað lífláti. Kalla þurfti til aukalið
frá Reykjavík og Selfossi til að ná
tökum á ástandinu. DV ræddi við
fangavörð sem var í uppþotinu
miðju.

Fangaverðir flúðu af ganginum
Aðfaranótt þriðjudagsins 24. ágúst
árið 1993 fundu fangaverðir á Litla
-Hrauni umbúðir utan af róandi
lyfjum. Eftir það var ákveðið að
kalla út aukavakt og gera allsherjar
leit í fangaklefunum klukkan sex
morguninn eftir. Við leitina fund
ust fíkniefni og einnig ýmis tól, svo
sem hnífar, skæri og skrúfjárn.
Fangarnir urðu margir óróleg
ir við leitina. Voru þeir sparkandi,
kallandi og hótandi allan þriðju
daginn. Til að slá á spennuna var
ákveðið að aðskilja helstu óláta
seggina frá hinum og flytja þá í
fangelsið á Selfossi. Fyrsti fanginn
var fluttur klukkan sjö um kvöldið.
Síðan var annar fluttur. Þegar átti
að flytja þann þriðja sauð upp úr.
Sex fangaverðir voru á vakt
og þrír voru á ganginum að taka
hann. Fanginn lét mjög illa og
náði að brjóta rúður. Þegar fanga

verðirnir ætluðu að færa hann í
járn komu aðrir fangar aðvífandi.
Voru þeir um tuttugu talsins, æp
andi og öskrandi og hótuðu fanga
vörðunum. Alls voru 52 fangar
Fangaverðirnir
á Litla-Hrauni. 
héldu á fanganum og brutu sér
leið í gegnum mannfjöldann en
ákváðu síðan að sleppa honum til
félaga sinna.
Á þessum tímapunkti var
ástandið í húsinu orðið voveiflegt.
Fangaverðirnir þrír sáu þann kost
vænstan í stöðunni að koma sér af
ganginum því fangarnir voru farn
ir að hóta að drepa þá. Fóru þeir út
til hinna og lokuðu að sér og var þá
enginn eftir á ganginum.

Samkomulag svikið
Á þriðjudagskvöldinu róaðist
ástandið. Fangaverðirnir fóru inn
á ganga og sömdu við fangana.
Ef þeir færu inn á klefana sína á
venjubundnum tíma, klukkan
hálf tólf, yrði ekkert fleira aðhafst

í málinu.
Á miðvikudagsmorgninum tók
önnur vakt við. Ákváðu þá fang
elsisyfirvöld að flytja sex mestu
óeirðaseggina frá þriðjudeginum
í einangrunarvist í Síðumúlafang
elsinu. Klukkan átta voru klefarnir
opnaðir hjá öllum nema þeim. Var
föngunum jafnframt tjáð að það
kæmi ekki til greina að þeir tækju
stjórn fangelsisins og þessi uppá
koma yrði að hafa afleiðingar. Um
það yrði ekki samið.
Varð þá allt vitlaust þar sem
föngunum fannst yfirvöld hafa
svikið samkomulagið frá þriðju
dagskvöldinu. DV ræddi við fanga
vörð sem var á staðnum, en hann
vill ekki láta nafns síns getið.
„Þeir voru vondir út í fram
kvæmdastjóra fangelsisins og
fannst hann ósanngjarn. Þetta
voru menn sem voru búnir að vera
í dópi.“
Gústaf Lilliendahl var á
þessum tíma framkvæmdastjóri


LEIÐANDI Í GREIÐSLULAUSNUM

Sjálfstandandi greiðslulausnir
og handfrjálsir posar
Greiðslulausnir tengdar
helstu afgreiðslukerfum
Hlíðasmára 12 201 Kópavogi verifone@verifone.is S: 544 5060

Spenna í loftinu
Óeirðaseggirnir
leiddir út í bíl.

og beindist mikil reiði gegn hon
um. Útbjuggu fangarnir til dæmis
mótmælaskilti sem á stóð „Rekið
Gústaf.“

Ætluðu að stinga
fangelsisstjórann
Ráðgert var að taka einn og einn
einangrunarfanga út úr fangels
inu. Þegar sá fyrsti var færður úr
klefanum sínum hafði hann í hót
unum. Réðst hann svo að aðal
varðstjóranum og sló hann með
stól. Var hann þá járnaður niður.
Lögreglubíll kom til að sækja
hann og flytja til Reykjavíkur um
hádegið. Þá trylltust fangarnir á
ganginum, brutu rúðu og köst
uðu hlutum í lögreglubílinn.
Skömmu seinna var náð í annan
af sexmenningunum. Hann stökk
hins vegar á fangavörð og spark
aði í hann. Sá fangi var járnaður á
höndum og fótum og fluttur bein
ustu leið í Selfossfangelsið. Fanga
vörðurinn segir:
„Eftir að þeir brutu rúðuna tóku
þeir glerbrotið og ætluðu að skera
framkvæmdastjórann með því
og ætluðu að drepa hann. Það er
nú eins og gengur og gerist þegar
menn eru dópaðir og kolruglað
ir. Ég gekk þá að þeim sem hélt á
brotinu og sagði honum að láta
mig hafa það samstundis. Hann
gerði það.“
Urðuð þið hræddir?
„Nei, við vorum aldrei smeyk
ir. Þetta tók nokkuð fljótt af og
við náðum að stoppa þetta. Þeir
hlýddu okkur fyrir rest enda áttu
þeir ekkert sökótt við okkur fanga
verðina. Þetta voru flestir ágætis
menn en ólátabelgirnir voru tekn
ir úr umferð.“
Víkingasveit og þyrla
Eftir þetta voru mikil læti í húsinu
og kallað var á aukalið sem barst
um klukkan þrjú. Alls komu fjöru
tíu manns, lögreglumenn frá Sel
fossi og víkingasveitarmenn frá
Reykjavík. Þyrla frá Landhelgis
gæslunni kom og sveimaði yfir
Litla-Hrauni. Þá var slökkviliðið
haft í viðbragðsstöðu.
Var föngunum gerð grein fyrir
að víkingasveitin væri komin og
að loka ætti alla fanga inni í klef
um sínum. Það gekk vel og tók
alls um sex mínútur. Klukkan hálf

Gústaf Lilliendahl Fangelsisstjórinn á
Litla-Hrauni.

fjögur kom víkingasveitin inn og
fjarlægði fimm fanga til viðbótar
og fór með þá í einangrun í Síðu
múlafangelsinu.
Eftir að rykið hafði sest síðar um
daginn var haldinn blaðamanna
fundur á Litla-Hrauni. Voru þar
bæði Gústaf og Haraldur Johann
essen fangelsismálastjóri. Sögðu
þeir að uppþotið hefði verið vegna
hertari reglna innan fangelsis
ins. Nokkuð hefði verið um strok
fyrr um sumarið og því reglurn
ar stífari en vanalega. Þetta hefðu
fangarnir ekki sætt sig við. Tveir
af ólátaseggjunum hefðu reyndar
verið meðal þeirra sem tóku þátt í
stroktilraununum.
Á fundinum sögðu þeir að eftir
litið yrði hert enn frekar. Það væri
aftur á móti vandkvæðum háð
í ljósi þess að einangrunarrými
væru fá í fangelsinu og takmark
aðir fjármunir eyrnamerktir fang
elsismálum. Alls tóku um fjöru
tíu fangar þátt í uppþotinu en um
tíu höfðu sig mest í frammi. Voru
verðirnir nokkuð smeykir í ljósi
þess hversu mikið magn af vopn
um hafði fundist á þriðjudags
morgninum. Haraldur sagði:
„Það er nauðsynlegt að efla
gæslu því aldrei að vita hvað
glæpamenn gera.“
Var ákveðið að Rannsóknarlög
regla ríkisins og lögreglan á Sel
fossi rannsakaði uppþotið. Að
sögn fangavarðarins sem DV
ræddi við var eftirlitið aðeins hert
næstu dagana á eftir uppþotið. Þá
voru ekki fleiri fangar teknir inn á
tímabili. n
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ROSTUNGURINN VALLI VÍÐFÖRLI Í KLANDRI Á ÍSLANDI
n Með forsætisráðherra frá London n Strandaglópur í Keflavík
Kristinn Haukur Guðnason

Gunnar Thoroddsen Bauð
rostungnum frítt far til Íslands.

Tvífari Valla við Rifshöfn DV 13. janúar 1983.

kristinn@dv.is

Á

Gunnar sá sér leik á borði
Í septembermánuði árið 1981
fannst tveggja ára, eintenntur
rostungsbrimill við Skegness á
austurströnd Bretlands. Vakti
þetta mikla athygli í fjölmiðlum
ytra og fékk hann viðurnefnið
Wally the Walrus. Í íslenskum
blöðum, sérstaklega Morgunblaðinu sem fylgdist grannt með,
var hann kallaður Valli víðförli.
Rostungar halda sig venjulega
við rekís á grunnsævi með fram
strandlengjum
Norður-Íshafslanda. Einstaka sinnum koma
þeir að Íslandi en sjaldgæfara er
að þeir flækist sunnar á bóginn.
Nokkrir hafa sést við strendur
Bretlands og Írlands.
Á þessum árum var náttúruvernd mikið í deiglunni og tvö
samtök í Bretlandi, World Wildlife
Fund og RSPCA, tóku Valla undir sinn verndarvæng. Vildu þau
koma honum aftur á sínar heimaslóðir við strendur Grænlands.
Dagblaðið Daily Mail bauðst til
að aðstoða og greiða 2.500 punda
ferðakostnað gegn því að fá
einkarétt á sögunni. En þá komu
Íslendingar og stálu þrumunni.

laugardaginn 26. september kom
babb í bátinn.
Sendibíllinn sem átti að sækja
Valla og fara með hann niður að
höfn var allt of lítill. Ekkert sást
heldur til bátsins sem átti að ferja
Valla og fulltrúi World Wildlife
Fund var hvergi sjáanlegur. Valli
var strandaglópur á flugvellinum og starfsfólkið vissi ekkert
hvað til bragðs ætti að taka.
Eins og oft þegar Íslendingar
lentu í vandræðum var haft
samband við varnarliðið á
Keflavíkurstöðinni. Herforingjarnir tóku vel í það og áætluðu að ferja Valla með flugvél
til Grænlands. Til að byrja með
yrði hann hins vegar að bíða í
einu flugskýli varnarliðsins. Þá
kom hins vegar í ljós að engin
flutningavél var laus og heldur ekki flugmaður til að sjá um
verkið. Varð Valli því að bíða í
flugskýlinu yfir nóttina.

Hápólitískt mál
Á sunnudeginum hófst alþjóðleg rekistefna um hvernig
leysa ætti hnútinn. Um miðjan
sunnudaginn höfðu hundruð
símtala milli Íslands, Bandaríkjanna, Bretlands og Danmerkur átt sér stað. Gunnar
Thoroddsen og Ólafur Jóhannesson utanríkisráðherra voru í
storminum miðjum til þess að
leysa málið farsællega. Gunnar hafði boðið Valla hingað en
hnúturinn var orðinn vandræðalegur fyrir Íslendinga þar
sem augu heimsins fylgdust
með.
Um tíma kom það til tals
að Valli yrði áfram á Íslandi og
yrði færður Sædýrasafninu í
Hafnarfirði að gjöf. Meðlimir Dýraverndunarfélags Íslands

Sleðahundafóður
Margir höfðu áhyggjur af heilsu
Valla þó að fljótt á litið virtist
hún ágæt. Við skoðun dýralækna
kom í ljós að hann hefði ekki
étið neitt vikum saman. Höfðu
Bretarnir sérstakar áhyggjur af
þessu. Einnig varð þeim bylt við
þegar hringt var til Grænlands og
beðið um aðstoð við að taka vel
á móti Valla þegar hann kæmist
loks á leiðarenda. Á hinum enda
línunnar var hlegið og sagt að
flestir rostungar sem sæjust við
strendur Grænlands á þessum
árstíma væru veiddir og kjötið
nýtt í fóður fyrir sleðahunda. Liði
væntanlega ekki á löngu þar til

það yrðu örlög Valla.
Á mánudeginum lagði Týr af
stað. Valli var enn í búrinu sínu
og heilsaðist ágætlega á leiðinni.
Þriðjudaginn 29. september kom
Týr að Aquiteq á vesturströnd
Grænlands og var Valla sleppt þar
á borgarísjaka. Teygði hann úr sér
þegar hann bægslaðist úr kassanum og dýfði sér síðan ofan í sjóinn.

Valli snýr aftur
Eftir að Valla var sleppt fréttist ekkert meira af honum í meira en ár.
Hefði hann þess vegna getað endað í maga sleðahunds. Þann 11.
janúar árið 1983 var Íslendingum
brugðið þegar vitavörður sá rostungsbrimil við Rifshöfn á Snæfellsnesi. Lét hann vita af þessu og
töldu margir að Valli væri snúinn
aftur.
Fjöldi
blaðamanna,
ljósmyndara og kvikmyndatökumanna var sendur í flýti vestur á
Rif til að mynda „Valla.“ Fjölmargir

heimamenn og aðkomumenn
komu einnig til að líta rostunginn
augum.
Þessi rostungur var um þriggja
til fjögurra ára og eintenntur.
Hann var um tvö til þrjú hundruð kílóum þyngri en Valli var
haustið 1981 en það væri eðlileg
þyngdaraukning. Þar að auki var
hann óhræddur við mannfólk
sem gaf til kynna að hann hefði
áður verið innan um það.
Aldrei fékkst staðfesting á að
rostungurinn við Rifshöfn hefði
verið Valli sjálfur en mikið var fjallað um hann í fjölmiðlum. Jafnvel
meira en árið 1981. Tengdu sumir endurkomu hans við hvalveiðibannið og að Valli væri að sýna
frændum sínum stuðning. Aðrir
sögðu að Valli væri kominn til
að heimsækja vin sinn Gunnar
Thoroddsen. Þriðja og líklegasta
skýringin er sú að Valli hafi verið að gera aðra tilraun til að komast til sólarlanda, eftir að hann var
truflaður í fyrra skiptið. n

Frost í kortunum?
Ekki láta kuldann koma þér í vandræði
Komdu við og láttu mæla rafgeyminn þinn!

TUDOR

Alltaf öruggt start
eftir kaldar nætur

ð þ jó n u

sta

Strandaglópur í Keflavík
Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra var í heimsókn í Lundúnum
þegar mál Valla víðförla kom upp.
Á þessum árum voru Íslendingar
mjög lágt skrifaðir í náttúruvernd
vegna hvalveiða og Gunnar sá sér
leik á borði til að bæta orðsporið. Ræddi hann við forráðamenn
Flugleiða sem einnig voru í Lundúnum og ákváðu þeir að bjóða
Valla ókeypis flug til Íslands. Samtökin World Wildlife Fund myndu
svo ferja hann með báti yfir til
Grænlands.
Ferð Valla byrjaði með stoppi í
Lundúnum. Þar var hann geymdur í stóru búri á flugvellinum á
meðan hann beið eftir Flugleiðavélinni. Fjöldi blaðamanna og
ljósmyndara fylgdist með honum
en Valli virtist hvergi banginn. Aðeins lúinn reyndar eftir sjóferðina
suður til Bretlands.
Svo kom vélin og Valli var
settur um borð. Íslenski forsætisráðherrann og kona hans, Vala
Thoroddsen, voru honum samferða sem og blaðamenn frá Daily
Mail og Daily Express. Flugferðin
gekk áfallalaust fyrir sig en þegar
lent var á Keflavíkurflugvelli

 örðust hins vegar hart gegn því
b
og var hugmyndin slegin út af
borðinu.
Að lokum leystu íslensk stjórnvöld málið sjálf og var Landhelgisgæslunni falið að sigla með
Valla vestur í varðskipinu Tý.

Hra

rið 1981 komst rostungurinn Valli víðförli í heimsfréttirnar. Hann fannst við
Bretlandsstrendur og átti
að fara aftur heim til Grænlands.
En þá blandaði forsætisráðherra
Íslands sér í málið og fór svo að
Valli endaði í kassa í flugskýli
Bandaríkjahers. Að lokum var
hann sendur aftur heim til Grænlands þrátt fyrir hótanir þarlendra
um að veiða hann í hundafóður.
Rúmu ári síðar kom rostungur
sem var sláandi líkur Valla í heimsókn að Snæfellsnesi.

Við mælum
rafgeyma og
skiptum um

MIKIÐ ÚRVAL, TRAUST
OG FAGLEG ÞJÓNUSTA
Bíldshöfða 12 / S. 577 1515 / skorri.is
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Harmleikurinn
í Halifax
2.000 manns létust

Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

Þ

að var bjart og kalt að
morgni 6. desember 1917 í
Halifax í Kanada. Franskur
skipstjóri stýrði skipi sínu,
SS Mont Blanc, upp innsiglinguna
að höfninni í Halifax, mikilvægustu höfn Kanada við Atlantshafið. Um klukkan 8.30 leit franski
skipstjórinn upp, um leið og skipinu var siglt inn í flöskuhálsinn á
milli innri hafnarinnar og hafsins,
og sá svolítið sem ekki átti að vera
þar. Það var SS Imo, norskt flutningaskip, sem stefndi beint fyrir SS
Mont Blanc í þessari þröngu innsiglingu.
Báðir
skipstjórnendurnir
þeyttu flautur skipanna og reyndu
að víkja undan svo skipin rækjust
ekki á hvort annað, en kinnungar
þeirra rákust samt sem áður
saman. Þetta var ekki svo slæmur árekstur að skipin biðu stóran
skaða af. Vandinn var hins vegar
að SS Mont Blanc var fljótandi
sprengja og því var áreksturinn
það versta sem gat gerst. SS Imo

hafði í raun rekist á 3.000 tonna
fljótandi sprengju. Um borð í SS
Mont Blanc voru ýmis hergögn
sem áttu að fara til Evrópu. Auk
þess voru 2.500 tonn af dýnamíti
og mjög sprengifimri sýru um
borð. Dekk skipsins var þakið
bensíntunnum.
Allt
þetta
olli
stærstu
sprengingu af mannavöldum, áður
en kjarnorkuöld hófst, að sögn
sérfræðinga. Sprengingin gjöreyddi hafnarsvæðinu og jafnaði
nærri 2,5 ferkílómetra svæði við
höfnina við jörðu. Rúmlega 2.000
manns létust og um 5.000 særðust. Þetta voru tæplega 12 prósent af íbúafjölda Halifax. Massífir skipsskrokkarnir tættust í smá
hluta sem dreifðust um nágrennið
og í margra kílómetra fjarlægð
frá höfninni. Hálfs tonns hluti af
akkerinu þeyttist um þriggja kílómetra leið og er enn á þeim stað
þar sem hann lenti, til minningar
um þau ógnaröfl sem þarna voru
að verki. Öflugri sprenging varð
ekki hér jörðinni fyrr en Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju á Hiroshima 1945.

Af litlum neista verður mikið
bál
Það má kannski líkja ástandinu
í borginni eftir sprenginguna við
það sem var í New York í kjölfar
hryðjuverkaárásanna 11. september 2001. Blóðugt fólk ráfaði um
götur, byggingar höfðu jafnast við
jörðu og brak lá yfir öllu.
Mikill uppgangstími hafði
verið í Halifax en íbúum borgarinnar hafði fjölgað mikið
vegna annríkis í tengslum við
fyrri heimsstyrjöldina. Höfnin gegndi mikilvægu hlutverki
hvað varðaði hergagnaflutninga
og var heimahöfn kanadísku og
bresku flotanna. Hún var einnig
meiriháttar birgðastöð herjanna
og þar var tekið við særðum hermönnum frá evrópsku vígvöllunum.
Mikill mannfjöldi var á hafnarsvæðinu þegar sprengingin varð
og skar hún sig í gegnum vetrarkuldann. SS Mont Blanc hafði tekið farm sinn í Brooklyn í Bandaríkjunum og var skipið komið til
Halifax til að slást í för með fleiri

Straumhvörf

í neysluvatnsdælum

Grundfos Scala 3-45

Álagsstýrð, heldur jöfnum þrýsting og
hljóðlát. Dregur vatn allt að 8 metra
Innbyggð þurrkeyrsluvörn
Afkastar 8 aftöppunar stöðvum
Dragháls 14-16
110 Reykjavík

Sími 412 1200
www.isleifur.is

Hermenn

Björgunarstarf eftir
sprengingarnar.

skipum í skipalest til Evrópu. SS
Imo var á leið til New York til að
sækja neyðarbirgðir sem átti að
flytja til Belgíu. Skipstjórar og
stýrimenn beggja voru vanir siglingum og hafnsögumenn voru um
borð í báðum skipum.
Mikil skipaumferð var í höfninni þennan dag og SS Imo hafði
nýlokið við að sveigja fram hjá
dráttarbáti og bandarísku herskipi
þegar áreksturinn varð en skipið
var þá þvert á siglingaleið SS Mont
Blanc.
Báðir skipstjórarnir reyndu að
forða árekstri skipanna og í smá
stund leit út fyrir að þeim myndi
takast það en á síðustu stundu
ákvað skipstjóri SS Imo að bakka.
Þá sveigði skipið og kinnungur þess lenti á SS Mont Blanc.
Engar sérstakar merkingar voru
á SS Mont Blanc um farm þess.
Fáir vissu hvað var um borð nema
áhöfnin og örfáir hafnarstarfsmenn. Um leið og bensíntunnurnar opnuðust og eldur komst í þær
þusti áhöfnin að björgunarbátunum. Menn réru eins og þeir
gátu í átt til lands og þegar á land
var komið tóku þeir til fótanna og
öskruðu aðvörunarorð til þeirra
sem þeir mættu, en á frönsku. Fáir
íbúar Halifax á þessum tíma töluðu frönsku. Sífellt fleiri hlupu
niður að höfninni til að sjá eldinn
í stað þess að hlaupa á brott enda
vissi fólk ekki um þá miklu hættu
sem var á ferðum.
Stjórnlaust rak SS Mont Blanc
að bryggjukantinum og sendi frá
sér svartan reyk. Slökkviliðsmenn
þustu að skipinu. Áhöfnin á SS
Imo fylgdist með þessu úr löskuðu
skipi sínu. Alls staðar var fólk að
fylgjast með.
Klukkan 9.35 gerðist það síðan.
SS Mont Blanc sprakk í loft upp.
Enn þann dag í dag er klukkan í
ráðhústurninum föst á 09.35 og
hefur verið í rúm 100 ár. Nákvæm

tímasetning
sprengingarinnar
fékkst með jarðskjálftamælingum.
Rúmlega 1.600 byggingar
eyðilögðust samstundis og 12.000
til viðbótar skemmdust. Tugir
þúsunda rúða brotnuðu við höggbylgjuna og margir, sem höfðu
staðið innan við þær og fylgst með,
slösuðust illa, 37 urðu blindir og
250 misstu sjón á öðru auganu.
Mörg hundruð eldar kviknuðu
þegar hús hrundu til grunna í
kringum eldstæði. Eldurinn barst
í timbrið. Fljótlega ómuðu sársauka- og hryllingsöskur nauðstaddra um alla borg. Margir létust
af völdum brunasára.
Enn þann dag í dag er fólk að
grafa málm úr SS Mont Blanc upp
úr görðum sínum. Sprengingin var
svo öflug að fallbyssa úr SS Mont
Blanc flaug um fjögurra kílómetra
leið.
Það var kannski ákveðin kaldhæðni í því að öll áhöfn SS Mont
Blanc lifði af nema einn sem varð
fyrir málmstykki úr skipinu. Allir
sem voru í brú SS Imo létust en
tveir kafarar lifðu af því þeir voru
neðansjávar.

Björgunarstarf hófst
Á næstu klukkustundum streymdu
mörg þúsund hermenn, sjómenn, skógarhöggsmenn og aðrir inn á hamfarasvæðið til aðstoðar. Hjúkrunarkonur hersins hófu
strax störf en þær voru vanar að
takast á við mikinn fjölda særðra
í einu. Skurðlæknar störfuðu án
hvíldar.
Aðstoð barst frá bandarískum og breskum herskipum innan skamms. Frá Massachusetts
í Bandaríkjunum var send járnbrautarlest með læknum, hjúkrunarfræðingum og birgðum. Enn
þann dag í dag gefa yfirvöld í Nova
Scotia, þar sem Halifax er, Boston
risastórt jólatré til að sýna þakklæti Kanadamanna. n

Russell Hobbs

SALT- OG
PIPARKVÖRN

Vönduð KitchenAid eldhúsvog
að andvirði kr. 11.995
fylgir öllum 175/185
KitchenAid hrærivélum!

2 stk
Keramik
malari

VERÐ FRÁ ... 94.995

VERÐ ... 6.995

MEDISANA
SNYRTISPEGILL

REVLON
HÁRBLÁSARI
360 SURROUND

JÓLABÚÐIN ÞÍN

Allt að 60%
fljótari að
blása hárið

2 IN1
LED LÝSING,
5X STÆKKUN

VERÐ ...14.995

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ .....5.995

OBH NORDICA POPPVÉL

BIG
POPPER

VERÐ .....8.995

Le Creuset
POTTUR 24sm

Fissler Paris
POTTASETT
5stk

VERÐ ...36.995

Le Creuset
GRILLPANNA 26sm

VERÐ ...24.995

JBL BLUETOOTH
HÁTALARI

JBL
BLUETOOTH
HEYRNARTÓL

VATNS

HELDUR

VERÐ ÁÐUR ....39.995
TILBOÐ ..........29.995

ERIK BAGGER
XO KARAFLA
OG GLÖS
2stk
VERÐ ...14.995

Melissa
SOUS VIDE TÆKI
Fyrir nákvæmari eldamennsku
VERÐ ...14.995

FÆST Í
MÖRGUM
LITUM

VERÐ ... 15.495

SWITCH KAFFIVÉL

FÆST Í
MÖRGUM
LITUM

Fyrir 1 bolla eða heila könnu
VERÐ ÁÐUR ... 22.995
TILBOÐ ......... 19.995

BODUM
PIZZUSETT

VERÐ .....6.995

GEORGE FOREMAN

HEILSUGRILL

SPAÐI, STEINN
OG SKERI
1200W

VERÐ ... 7.995

OBH NORDICA
LOFTTÆMINGARVÉL CHEF

1650W

VERÐ ...16.995

FULLT VERÐ ... 9.995
TILBOÐ ......... 7.995

VERÐ ... 9.995

1850W

VERÐ ...11.995
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Osowiec Hluti virkisins stendur enn.

ÁRÁS HINNA DAUÐU

Gagnárás gasbrenndra hermanna á austurvígstöðvunum
Kristján Kristjánsson
ritstjorn@dv.is

F

yrri heimsstyrjöldin einkenndist af skotgrafahernaði
og umsátrum sem varað
gátu mánuðum eða árum
saman. Sumarið 1915 gerðu Þjóðverjar gasárás á eitt rammgerðasta
virki austurvígstöðvanna. Töldu
þeir að varnirnar væru algjörlega
brostnar. Þeim brá hins vegar í
brún þegar Rússar gerðu gagnárás
„dauðra manna.“

Umsátur í næstum heilt ár
Á seinni hluta nítjándu aldar voru
öll stórveldi Evrópu að vígbúast
og traustið á milli þeirra lítið.
Osowiec var eitt rammgerðasta

virki rússneska keisaradæmisins.
Það var byggt árin 1882 til 1892 við
ána Biebrza, þar sem nú er Pólland, til að verjast hugsanlegum
árásum Þjóðverja. Osowiec var
eina leiðin yfir ána á stóru svæði.
Auk þess að vera byggt til að þola
árásir þá var virkið einnig varið af
torfæru mýrlendi í kring.

Í september árið 1914, tveimur mánuðum eftir að fyrri heimsstyrjöldin hófst, sendu Þjóðverjar mikið lið að Osowiec. Fjörutíu
deildir þýskra fótgönguliða herjuðu á langtum fámennari rússneska deild sem varði virkið. Um
tíma komust þýskar stórskotadeildir í færi við Osowiec en Rússar náðu að hrekja þá til baka. Við
þetta sat í fjóra mánuði.
Þjóðverjar gerðu aðra stórsókn að virkinu í byrjun febrúar
árið 1915. Varð þeim svo ágengt

HÁGÆða DaNSKar

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

Fjölbreytt úrval aF hurðum, Framhliðum,
klæðningum og einingum

Þitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um
samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst við
líka uppsetningu og endanlegan frágang.
Fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Opið:
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18
Laugardaga kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

að stórskotaliðið komst aftur í færi
við virkið. Vel yfir milljón sprengjússar
um rigndi yfir Osowiec. R
bjuggust við að missa virkið og
hófu undirbúning að brottflutningi hersins og almennra borgara
af svæðinu. Fjölmargar byggingar
hrundu og erfitt var að komast á
milli staða. Sprengjurnar dundu
á virkinu með fjögurra mínútna
millibili. Rússnesku herforingjarnir vonuðust til að geta haldið
virkinu í tvo sólarhringa en svo
liðu mánuðirnir og herdeildin gaf
sig ekki.

Uppvakningar með byssustingi
Í ágúst árið 1915 töldu Þjóðverjar
sig hafa styrkinn til að ná virkinu
á sitt vald. Þá voru fimm hundruð
Rússar eftir í virkinu. Þjóðverjar
biðu eftir hagstæðri vindátt sem
kom sjötta þess mánaðar og létu
klórgashylkjum rigna yfir svæðið.
Á eftir gasinu komu tólf herfylki,
samanlagt sjö þúsund fótgönguliðar. Bjuggust þeir við því að
mæta lítilli eða engri mótspyrnu
og að vel flestir Rússarnir væru
dauðir.
Annað kom hins vegar á
daginn. Út úr gasmekkinum komu
á bilinu sextíu til hundrað eftirlifandi rússneskir hermenn og hófu
gagnsókn. Það var ófrýnileg sjón.
Rússarnir komu hlaupandi með
byssustingina mundaða. Þeir voru
með blóðuga klúta fyrir vitunum
og alvarleg brunasár í andlitunum. Þeir hræktu blóði og tægjum
úr eigin lungum og öndunarvegi.
Það var eins og her uppvakninga
kæmi aðvífandi að.

„

Uppnám Þjóðverjarnir

tvístruðust þegar þeir
mættu her hinna dauðu.

Þeir hræktu
blóði
og tægjum úr
eigin lungum og
öndunarvegi
Þessi sýn olli svo miklu uppnámi meðal þýsku hermannanna
að þeir tvístruðust og hlupu til
baka. Þeir festust í drullunni og
tröðkuðu hver annan niður. Margir
þeirra festust í gaddavír þýska
hersins og urðu auðveld bráð f yrir
Rússana. Loks hófu 
Rússarnir
skothríð og stráfelldu Þjóðverjana.
Síðan héldu þeir aftur í virkið og
tóku sínar stöður á ný.

Slembilukka
Þjóðverjar gerðu ekki aftur árás á
Osowiec en Rússar héldu virkinu
ekki lengi eftir þetta. Þeir gerðu sér
grein fyrir að atvikið, sem hefur
fengið nafnið „árás hinna dauðu“,
var slembilukka. Á endanum
myndi virkið falla. Tveimur vikum
seinna, þann 18. ágúst, yfirgáfu
Rússar Osowiec og eyðilögðu það
sem þeir gátu.
Osowiec varð aftur orrustusvæði í seinni heimsstyrjöldinni
og eftir stríðið var staðurinn gerður að bækistöð fyrir pólska flugherinn. Enn þá stendur hluti virkisins sem byggt var fyrir um 120
árum. Í dag er þar minnisvarði
um umsátrið mikla árin 1914 og
1915. n
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Ritdómur um Ungfrú Ísland:

Skáldað skáld sem gæti hafa verið til
Bækur
Jóhanna María Einarsdóttir
johanna@dv.is

Ungfrú Ísland
Höfundur: Auður Ava Ólafsdóttir
Útgefandi: Benedikt
239 bls.

S

káldsagan Ungfrú Ísland,
eftir Auði Övu, gerist á
æviskeiði aðalsöguhetjunnar Heklu, sem flytur í
bæinn til þess að vinna og skrifa.
Við fjögurra ára aldur gýs eldfjallið Hekla (líklega 1947) og hefur óafturkræf áhrif á söguhetjuna. Þar hefur fæðst nýtt skáld,
að vísu fjórum árum of snemma.
Bókin sýnir hlutverkin sem
Heklu stendur til boða í samfélaginu sem hún fæðist inn í. Á
leiðinni til Reykjavíkur er henni
boðið að taka þátt í fegurðarkeppninni Ungfrú Ísland sem
geti komið henni til útlanda.
Ísey, vinkona Heklu, er að sama
skapi víti til varnaðar. Ísey er föst
í eiginkonu- og móðurhlutverki,
hugsar og talar eins og skáld,
skrifar stundum í óþökk eiginmanns síns, en gefur þó ekkert
út. Einnig er að finna í bókinni
konu sem klárar aldrei setningar
sínar, klárar aldrei heila hugsun.
En Hekla er hetja. Hún þrástagast við að skrifa sem hefur áhugaverðar afleiðingar í för með sér.

Vængstýfðar skáldsystur
Skáldkonan Hekla er líklega
lauslega byggð á skáldkonunni
Unni Benediktsdóttur Bjarklind
sem ferðaðist um Evrópu, skrifaði undir dulnefninu Hulda og
dó ári áður en Hekla gaus. Hulda
var áhugavert, jafnvel frumlegt
skáld og er einna þekktust fyrir að endurvekja 
þuluformið

í
ljóðaskáldskap.
Hennar
þekktasta ljóð, fyrir utan „Hver
á sér fegra föðurland“ er án efa
ljóðið „Ljáðu mér vængi“. Ungfrú Ísland er stútfull af myndmáli um fugla, lýsingum á fuglum og sögupersónur líkja sér við
fugla. Það er því ekki fjarstæða að
hugurinn tengi saman Heklu og
Huldu.
„Grágæsamóðir,
ljáðu mér vængi,“
svo ég geti svifið
suður yfir höf.
…
Langt í burt ég líða vil
ljá mér samfylgd þína.
Enga vængi á ég til,
utan löngun mína,
utan þrá og æskulöngun mína.
Auður segir bókina fjalla um
það hvernig samfélagið vængstýfir skapandi, viðkvæmt og
næmt fólk og birtist það ljóslifandi í kærasta Heklu. Hann
er sjálfur skáld og ætti að skilja
sköpunarþörf Heklu. Samfélagið
nær þó lúmskum tökum á honum
og Hekla neyðist til þess að gera

ÍMYND
GLÆSILEIKANS

Nokia 7.1
Með öllu því
nýjasta frá Google
• 12 mp tvöföld
ZEISS myndavél
• full hd+ 5.84” hdr skjár
• 4/64gb minni

breytingar á lífi sínu. Vængstýfðasti fugl bókarinnar er ekki Hekla
sjálf, heldur vinurinn Davíð Jón
John Stefánsson Johnsson. Jón
John er „hómósexúalisti“ eins og
það er nefnt í bókinni og á tíma
bókarinnar er slíkum karakterum ekki tekið vel. Þarna sést að
þó svo einn hópur í samfélaginu
fái aukin réttindi er alltaf þörf
fyrir breytingar, því það eru alltaf
einhverjir sem sitja eftir.

Karlar sem eigna sér verk
kvenna
Auður Ava segist hafa viljað „…
búa til frumlegan kvenrithöfund sem gæti hafa verið til ef
samfélagið hefði verið öðruvísi“, eins og segir í bókmenntaþættinum Kiljunni. Þegar Hekla
kemur í bæinn hefur hún fengið
nokkur ljóð birt í virtum tímaritum, en aldrei undir eigin nafni,
líkt og Hulda. Það kemur líka
í ljós að aðrir karlrithöfundar
hika ekki við að eigna sér verk
Heklu ef á þá eru bornar sakirnar. Í bókmenntasögunni er fjöldi
dæma þess að efast hafi verið um
ágæti kvenrithöfunda. Þær jafn-

vel sagðar hafa fengið ótæpilega hjálp frá eiginmönnum sínum við handrit sín, eins og sagt
var um Mary Shelley, höfund
Frankenstein. Með Ungfrú Ísland nær Auður að snúa þessu
við og setur spurningarmerki við
að öll þau skáldverk, sem komið
hafa út eftir karlkyns rithöfunda,
séu í raun eftir þá. Þeir gætu allt
eins hafa ljáð skáldsystrum sínum nafn sitt og vængi svo bækur
þeirra yrðu gefnar út. Og til þess
að setja punktinn yfir i-ið vísar
kápan í hönnun Gísla B. Björnssonar á bókarkápu Dagleiðar á
fjöllum eftir Halldór Kiljan Laxness, en að margra mati hefði
nóbelsskáldið líklegast ekki verið svo afkastamikið ef ekki hefði
verið fyrir eiginkonuna, Auði
Sveinsdóttur.

Fimmta stjarnan
Hvort sem þú sérð Heklu frá
Laugarvatni eða Selfossi líkist
hún alltaf maganum á óléttri
konu, kringluleit, löguleg útbungun. Hræringar hóta því að
setja hana af stað þá og þegar
enda er tími til kominn að
jörðin fari bráðum að fæða af
sér nýtt hraun.
Ég veit vel að gagnrýnendur eiga að gagnrýna bækur af
hlutleysi og ábyrgð en ég held
að ekki sé til betra hrós fyrir
nokkuð skáld en að vita til þess
að bók þess hafi veitt öðrum
innblástur. Því má kannski líta
á efnisgreinina að framan sem
fimmtu stjörnuna í þessum
fjögurra stjörnu dómi. n

BANNER-UP STANDAR
Ódýr
og einföld
leið til að
kynna
þína vöru.
Sundaborg 1
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is
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EINAR FALUR INGÓLFSSON / MORGUNBLAÐIÐ

Ólafur Gunnarsson fer með
lesandann í ævintýraferð
um fortíðina
Ógleymanlegar persónur
Skrautlegt mannlíf
Óborganlegur húmor

„Lesandinn grætur hlæjandi, þyrstur
í næstu blaðsíðu. Mögnuð.“
AUÐUR JÓNSDÓTTIR

„Algjört snilldarverk.“

„Þessi bók er eins og góð kvöldstund
með kærum vini sem þekkir lífið og
mennina og kann að segja sögurnar.“
GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

EINAR KÁRASON

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Ritdómur um Eitraða barnið:

Nútímaleg saga úr fortíðinni
Bækur
Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is

Eitraða barnið
Höfundur: Guðmundur S. Brynjólfsson
Útgefandi: Sæmundur
198 bls.

E

itraða barnið er skáldsaga
sem gerist í kringum alda
mótin 1900 en talar þó
með áleitnum hætti inn í
nútímann og fellur vel inn í þjóð
félagsumræðu síðustu missera:
Sagan lýsir því meðal annars
hvað konur voru varnarlaus
ar fyrir kynferðisofbeldi á þess
um tíma og fordómunum sem
þolendur slíkra brota gátu mætt,
en vekur um leið þá spurningu
hvort ástandið hafi breyst nægi
lega. Kynferðisbrot eru í það
minnsta enn gífurlegt böl í nú
tímasamfélagi. Í dag ríkir enn
fornaldarhugsunarháttur víða á
Vesturlöndum og árið 1900 var
til fólk með nútímalegan hugs
unarhátt mannúðar og víðsýni
– þessa sér einmitt stað í þessari
prýðilegu skáldsögu.
Sagan gerist á Eyrarbakka
og í nærsveitum, á heima
 uðmundar
velli höfundarins, G
Brynjólfs
sonar.
Hún
rekur

spennandi sakamál þar sem
meðal annars koma fyrir tvær
nauðganir og barnsmorð.
Fléttan er býsna slungin og
lausnin vel hugsuð.
Í flestum góðum skáld
sögum er persónusköpun
in samt mesta hnossið og
það gildir svo sannarlega um
Eitraða barnið. Þetta er bæði
þétt og persónumörg
efnis
saga miðað við aðeins tæp
ar 200 síður. Aðalpersónurnar
eru sýslumannshjónin Eyjólf
ur Jónsson og eiginkona hans
Anna Bjarnadóttir. Að öðrum
persónum ólöstuðum eru þau
eftirminnilegust, og á hæla
þeim kemur skítmennið Kár
Ketilsson. Sýslumaðurinn er í
raun veiklundað góðmenni en
eiginkonan er afar röggsöm,
með réttlætiskenndina í prýði
legu lagi og dómgreindina
hnífskarpa. Þar sem bókin er
ekki lengri sér maður eftir þess
um skemmtilegu persónum
að lestri loknum en góðu frétt
irnar eru þær að við munum fá
að hitta þær aftur, því Eitraða
barnið er fyrsta bókin í þríleik
eftir Guðmund Brynjólfsson.
Við lifum skrýtna og þver
sagnarkennda tíma á íslenskum
bókamarkaði: lesendum fer sí
fellt fækkandi en nýjum og
spennandi höfundum fjölg
andi. Guðmundur Brynjólfs

son er reyndar ekki ungur mað
ur en byrjaði fyrst að gefa út
árið 2009. Síðan hefur hver
skáldsagan rekið aðra auk þess
sem Guðmundur hefur verið at
kvæðamikill í leikhússkrifum.
Þá hefur hann vakið athygli fyrir
umdeilda en afburðavel stílaða
blaðapistla.
Mér virðist Guðmundur sí
fellt vera að brýna sín vopn og
ná ógnartaki á tungumálinu.
Eitraða barnið er bæði afar vel
stíluð og prýðilega uppbyggð.
Hún vekur tilhlökkun fyrir
næstu verkum höfundar. n

Ritdómur um Sorgarmarsinn:

Tónlistin í hversdagsleikanum
Bækur
Ágúst Borgþór Sverrisson
agustb@dv.is

Sorgarmarsinn
Höfundur: Gyrðir Elíasson
Útgefandi: Dimma
164 bls.

H

vers vegna fæst fólk
við listsköpun? Til að
gera sig ódauðlegt með
meistaraverki eða öðlast
skilning á lífinu? Eða er einhver
önnur ástæða? Til að græða
hjartasár? Kannski einmitt það
síðastnefnda, því sjaldan hef
ur heilandi hlutverk listsköp
unar opinberast undirrituð
um með jafn áþreifanlegum
hætti og við lestur nýjustu bók
Gyrðis Elíassonar sem ber
ar 
heitið Sorgarmarsinn. Þetta er
lokaverkið í þríleik sem hófst
með Sandárbókinni og var
fram haldið með Suðurglugg
anum. Fyrsta bókin fjallar um
listmálara, önnur um rithöfund
og nú er komið að tónskáldi.
Allir eiga mennirnir það sam
eiginlegt að halda inn í ein
angrun í litlu þorpi og reynast
vera úr tengslum við annað fólk
og jafnvel sjálfa sig.
Aðalpersónan
í
Sorgar
marsinum glímir við mikla
sorg, barnslát og yfirvofandi
sambandsslit. Enn fremur hvíl
ir yfir honum skuggi ofbeldis
fulls föður frá æskuárunum.

En kannski er villandi að segja
að hann glími við sorgina. Er
hann ekki frekar að flýja hana,
neita að horfast í augu við hana
og eigin tilfinningar? Maður
inn fæst við tónlistarsköpun
með þeim hætti að hann verð
ur hvarvetna fyrir hughrifum af
hljóðum í umhverfinu og pár
ar lítil tónstef innblásin af þeim
með nótnaskrift í litla minn
isbók. Listaverk einkennast af
reglu og samræmi, þau koma
reglu á óreiðuna sem virðist
blasa við í veröldinni og stund
um í lífi okkar og tilfinningalífi.
Ekki er hægt að verjast þeirri
tilhugsun að með þessari sköp
un sé sögupersónan að finna
sér athvarf frá glundroðanum í
eigin lífi.
Daglegt líf okkar er fullt af
smámunum sem eru 
okkur
kærir en okkur þykir ekki frá

sagnarverðir:
Minnisbókin
okkar sem við höldum upp á,
skrýtni kaupmaðurinn í litlu
búðinni sem við erum orðin
vön að sjá reglulega. Í verk
um Gyrðis er athyglinni beint
að þessu smáa því þegar allt
kemur til alls þá er lífið fyrst
og fremst ofið úr smámunum.
Dramatíkin, angistin og sála
rátökin mara síðan undir yfir
borðinu án þess að vera nefnd
berum orðum.
Stílfimi Gyrðis 
Elíassonar
er rómuð og alþekkt en h
 efur
kannski aldrei risið hærra en
í þessum unaðslega texta þar
sem sorg, kímni og fegurð
mynda lágstemmda en afar
eftirminnilega
hljómkviðu.
Sorgarmarsinn er kannski ekki
besta bók sem ég hef lesið en
hún er örugglega í hópi þeirra
bestu. Um leið er hún ein

hvern veginn fullkomin – galla
laus listasmíði. Hér ætti ekki að
hnika til orði. Það er hægt að
njóta þess að lesa hana aftur
og aftur eða grípa niður í henni
hér og hvar, njóta stílsnilldar

innar og lesa ávallt eitthvað
nýtt úr úr textanum.
Þetta er lágstemmt og lát
laust meistaraverk. n

VIÐ SÆKJUM BÆTURNAR
Það kostar ekkert að kanna rétt sinn. Fyrsta viðtalið frítt!
Þegar fólk lendir í slysum er
nauðsynlegt að það geti
einbeitt sér að því að því að ná
heilsu í stað þess að eyða orku í
að ná fram bótarétti sínum. Það er
miklu betra fyrir hinn slasaða að
verja tíma sínum hjá læknum,
sjúkraþjálfurum og öðrum
meðferðaraðilum en í samtölum
við tryggingarfélög, sem geta
orðið nokkuð flókin. Slysabætur.is
er fyrirtæki sem tekur að sér að sjá
um þessi mál fyrir fólk sem lendir í
slysum.
Fyrirtækið, sem hefur 10 ára reynslu
af samskiptum við skjólstæðinga,
tryggingafélög og aðra sem að
málum koma, hefur orð á sér fyrir
persónulega þjónustu. Slysabætur.
is taka alfarið að sér að innheimta
slysabætur fyrir viðskiptavini sína,
hvort sem um er að ræða

bætur vegna umferðar-, vinnueða frítímaslysa. Þá hafa slysabætur.is oft aðstoðað brotaþola sem
eru fórnarlömb refsiverðs verknaðar
og haldið uppi bótakröfu í refsimáli.
Mikilvægt er að hafa í huga ef slys
ber að höndum, að flestir eru með
tryggingar sem bæta hugsanlegt
líkamstjón sem fólk verður fyrir. Það
er algengur misskilningur að fólk
eigi ekki rétt á bótum ef slysið er að
einhverju leyti þeim að kenna, t.d.
að viðkomandi sé í órétti í bílslysi.
Fólk á oftast rétt á bótum frá
viðkomandi tryggingafélagi þótt
slysið sé þeim sjálfum að kenna.
Það getur skipt sköpum að hafa
samband við slysabætur.is sem
allra fyrst þannig að málið fari í
réttan farveg frá byrjun. Fyrsta
viðtalið hjá fyrirtækinu er alltaf frítt

“Takk kærlega fyrir og takk fyrir góð samkipti”

og getur fólk hringt og kannað
réttarstöðu sína eða sent tölvupóst
og bókað fund í leiðinni. Lögð er
mikil áhersla á að fræða fólk um
þann rétt sem það hefur, enda
getur sá réttur oft á tíðum verið
nokkuð óljós. Þá er þóknun
fyrirtækisins árangurstengd þannig
ef ekki fást neinar bætur þá
innheimtast engin þóknun. Það er
því engin fjárhagsleg áhætta sem
fylgir því að fá slysabætur.is til þess
að sækja rétt sinn.
Slysabætur eru til húsa að
Suðurlandsbraut 14, 3. hæð.
Símanúmer er 588 0188 og netfang
er slysabaetur@slysabaetur.is.
Nánari upplýsingar eru á vefsíðunni
slysabaetur.is en þar er að
finna áhugaverðan og gagnlegan
fróðleik um bótarétt við hin ýmsu
slys og áföll.

“Frábært takk fyrir alla hjálpina”

”Frábært, takk fyrir að berjast fyrir mínum hagsmunum”
“Takk fyrir allt það sem þú gerðir fyrir mig og fyrir fjölskyldu mína”
”Takk aftur fyrir alla þá aðstoð sem þú hefur veitt mér og konu minni. Þú varst mjög
liðleg og þægileg í samskiptum og maður fann að þú varst að gera þína vinnu vel”

Umsögn frá Björk

Helga lentiveittu
í bílslysi.
„Slysabætur
mér persónulega þjónustu og ráðgjöf alla
HúnÞað
hlaut
áverkaSlysabóta
á hálsi. að þakka að ég gafst ekki
leið.
er starfsfólki
upp og fékk þær bætur sem mér bar.”
Lifðu lífinu - Við sækjum bæturnar.

Lifðu lífinu - við sækjum bæturnar

HÉR KEMUR MJÖG GOTT QUOAT
HÉR KEMUR MJÖG GOTT QUOAT
HÉR KEMUR MJÖG GOTT QUOAT
Suðurlandsbraut
14 • 108
ReykjavíkMJÖG
• Sími 588 GOTT
0188 • slysabaetur@slysabaetur.is
HÉR
KEMUR
QUOAT
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Þegar þingmenn u
n Ók vörubíl á Langanesi n Lék í sjónvarpsþætti í Kóreu n Ritstýrði DV

H

ugtakið stjórnmálastétt
er ekki gripið úr lausu
lofti. Oft finnst okkur
sem alþingismenn sitji
í fílabeinsturni, aftengdir við
þjóðfélagið og tuði um hluti sem
skipti raunverulegt fólk litlu máli.

Vörubílstjórinn

Knattspyrnustjórinn

Njáll Trausti Friðbertsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
sat um áratuga skeið í flugturninum á Akureyri og stýrði
umferð. Hann var þó með
knattspyrnustjóradraum í
maganum og sýndi getu sína í
draumaliðsleik DV sumarið
1995 sem hann vann örugglega.

Vallarstjórinn

Á meðan sitji stærri og alvarlegri
mál á hakanum. Það verður hins
vegar að hafa það í huga að þingmenn eru fólk af holdi og blóði.
Með baksögu eins og við öll. DV
skoðaði fyrri störf fulltrúanna
okkar.

Sumir halda að Steingrímur
J. Sigfússon þingforseti hafi
fæðst á Alþingi. Hið rétta er
að hann hefur verið þar síðan árið 1983.
Þar áður
starfaði
hann meðal annars
sem vörubílstjóri á
Langanesi.

Uppboðshaldarinn

Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er þekktur fyrir að svara hratt fyrir
sig. Það hefur hann sjálfsagt lært þegar hann
var uppboðshaldari.

Logi Már Einarsson starfaði lengi sem arkitekt áður
en hann settist á þing og
fékk formannssætið hjá
Samfylkingunni óvart upp í
hendurnar. Í heimabæ hans,
Akureyri, er hann
þó fyrst og fremst
þekktur sem
vallarstjórinn á
Þórsaravellinum.

Stór í Kóreu

Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra er af mörgum
talin framtíðarleiðtogi Framsóknarflokksins. Hún hefur
gerst svo fræg að leika í sjónvarpsþætti í Suður-Kóreu
árið 1994. Sagðist hún hafa
orðið nokkuð þekkt á götum Seúl eftir þetta en
þó ákveðið að láta
staðar numið í leiklistinni.

Jafningjafræðarinn

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ritari Sjálfstæðisflokksins, komst fyrst í kastljósið þegar
hún ræddi um humar og hvítvín. Þar áður aðstoðaði hún unglinga með jafningjafræðslu í
Hinu húsinu.

Kúluvarparinn

Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, á að
baki langan feril í stjórnmálum og viðskiptalífinu. Á árum áður var hann hins vegar fyrst og
fremst þekktur sem einn af fremstu kúluvörpurum landsins.

Organistinn

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Ísfirðingur og
þingmaður Samfylkingarinnar, er músíkölsk
fram í fingurgóma. Hún hefur lokið áttunda stigi
á píanó og í sex ár starfaði hún sem organisti
víðs vegar í kirkjum Vestfjarða.

Fararstjórinn

Fréttaritari Al Jazeera

Willum Þór Þórsson
var einn af þekktustu
knattspyrnustjórum Íslands. Svo þekktur að færri
vita að hann situr á Alþingi
fyrir Framsóknarflokkinn. Á
árum áður var hann fararstjóri
hjá Samvinnuferðum
Landsýn.

Í slorinu

Tónlistarkennarinn

Rósa Björk Brynjólfsdóttir leiðir órólegu
deildina í Vinstri grænum. Enginn veit í raun
hvort hún er í stjórn eða stjórnarandstöðu.
Hún var áður fréttaritari Al Jazeera á Íslandi.

Smári McCarthy
er guðfaðir Pírata
og kannski stærðfræðingur. Eins og svo
margir Píratar er hann
forfallinn tölvunörd en
þar áður vann hann í
fiskvinnslu.

Svandís Svavarsdóttir er í dag
heilbrigðisráðherra sem hlýtur að vera eitt mest stressandi
starf landsins. Áður fyrr var
hún tónlistarkennari í Hrísey sem hlýtur að vera eitt
það rólegasta. DV hefur
ekki heimildir um hvaða
hljóðfæri hún kenndi á
en við giskum á harmonikku.
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unnu alvöru starf
Fóstran

Björn Leví Gunnarsson, þingmað
ur Pírata, var nýlega sakaður um
að stunda einelti í
þinginu. Því verð
ur vart trúað upp
á hann enda
starfaði hann á
leikskólunum
Staðarborg og
Jörfa árin 1996
til 1999 og má því
kannski til sanns
vegar færa
að hann
sé nú á
heima
velli.

Framleiddi tómar spólur
Bjarkey Olsen Gunnars
dóttir, þingmað
ur Vinstri grænna,
bjó lengi á Ólafs
firði. Árin 1994
til 1999 rak hún
þar fyrirtæki sem
framleiddi tóm
ar spólur ásamt
eiginmanni sínum,
Helga Jóhannssyni.
Hét það Íslensk
tónbönd.

Passaði steinull

Líklega hafa fáir þorað að brjót
ast inn í Steinullarverksmiðjuna á
Sauðárkróki árin 1989 til 1991. Þá
hefðu þeir mætt
vökulum aug
um Gunnars
Braga Sveinsson
ar, síðar utan
ríkisráðherra og
þingmanns Mið
flokksins.

Karate-Karl

Karl Gauti Hjaltason hjá Flokki fólksins
var lengi sýslumaður og kom landanum
fyrir sjónir við upplestur kosningatalna.
Karl er líka mikill íþróttagarpur og stofn
aði til dæmis Karatefélagið Þórshamar
árið 1979.

Barnabókarmógúllinn

Mosfellingurinn Bryndís Haralds
dóttir hefur setið á Alþingi fyrir
Sjálfstæðisflokkinn síðan 2016. Áður
stofnaði og rak hún útgáfufyrirtækið
Góðan dag sem gaf meðal annars út
barnabækur.

Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis
ráðherra gegndi áður starfi
heilbrigðisráðherra, sem hefur oft ver
ið talið vanþakklátt. Hann hlýtur þó að
hafa haft þykkan skráp í ljósi þess að
hann starfaði sem tryggingasölumað
ur í samtals fimm ár.

Bókmenntarýnir DV

Skemmtikrafturinn

Fáum líkar illa við Katrínu
Jakobsdóttur, for
sætisráðherra og
þingmann Vinstri
grænna til margra
ára. Hún var
áður stigavörð
ur í Gettu betur
og dúx í skóla.
Hennar mesta
vegsemd var þó
að skrifa bók
menntarýni
fyrir DV árið
2002.

Ljóðanörd

Allir vita að Píratinn Helgi Hrafn
Gunnarsson er tölvunörd enda
hefur hann fengist við forritun í
langan tíma. Færri vita að það eru
ekki aðeins táknin 0 og 1
sem
heilla hann heldur
gnægtarborð ís
lenskrar ljóðlist
ar og bragfræði.
Árið 2002 opnaði
hann stafrænt
athvarf fyrir skáld
til að varðveita af
urðir sínar
um ald
ur og
ævi.

Skáldið

Flestir vita að Ari Trausti Guð
mundsson, hjá Vinstri grænum,
er einn fremsti jarðvísindamað
ur landsins og hefur lengi starfað
við fræðin. Færri vita að hann erfði
listagáfuna frá foreldrum sínum og
hefur skrifað sjö ljóðabækur.

Tryggingasölumaðurinn

Inga Sæland, formaður Flokks fólks
ins, er öryrki vegna blindu. Áður en
hún skaust upp á stjörnuhimin stjórn
málanna var hún Ís
landsmeistari í
karókí og tróð upp
í veislum í kjölfar
sigursins. Sig
urlagið var The
Greatest Love
of All með
Whitney
Houston.

Slökkviliðsmaðurinn

Miðflokksmaðurinn Birgir Þórarins
son er sannkristinn Suðurnesjamað
ur. Árin 1991 til 1996
starfaði hann sem
slökkviliðsmað
ur á Keflavíkur
flugvelli.

Afruglarinn

Handboltastjarnan

Á geðdeild

Sjóari með sítt að aftan

Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðis
flokksins, þykir fróður um ýmis málefni.
Svo sem hvalveiðar og vegtolla. Áður fyrr
var hann helsti sérfræðingur landsins í af
ruglurum og starfaði sem yfirmaður aug
lýsinga og áskriftardeildar Stöðvar 2.

Andrés Ingi Jónsson, hjá Vinstri grænum,
er brosmildasti og hlýjasti þingmaður
inn. Glensið er heldur aldrei fjarri. Þessir
mannkostir hafa vafalaust nýst honum vel
þegar hann starfaði á geðdeild Landspít
alans árin 2002 til 2004.

Eins og allir fulltrúar Viðreisnar
kom Hanna Katrín Friðriksson lóð
beint úr viðskiptalífinu. Þar áður var
hún handknattleiksstjarna hjá Fram
og Val. Er hún með alls 36 landsleiki
á bakinu.

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs
ráðherra var lengi vel bæjarstjóri.
Fyrst á Dalvík en síðan Akureyri.
Áður en ferillinn í stjórnmálum
hófst var hann stýrimaður á Dalvík
og var með sítt að aftan.

Ritstjóri DV

Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálf
stæðisflokksins, á langan feril að baki
í fjölmiðlum og útgáfu. Hans mesta
vegsemd á ferlinum var að sjálfsögðu
þegar hann ritstýrði DV á árunum
1999 til 2003.
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Frábært
jólaverð

Hypervolt
Eins og fætur toga

Einstök víbrandi nuddbyssa.
Hypervolt er fyrsta alvöru græjan á viðráðanlegu
verði sem þú getur notað til að nudda auma vöðva,
frábær hvort sem er fyrir einstaklinga eða
meðferðaraðila.

Frábær jólagjöf!

Frábært
jólaverð

Hypershere

69.990 kr.

Frábært
jólaverð

24.990 kr.
Vyper

• Nuddkúla með 3 stillingar á víbring sem
veitir nákvæma og djúpa bandvefslosun
• Fer dýpra inn í vöðvann
• Eykur blóðflæði
• Endurhlaðanleg Lithium-Ion rafhlaða

Frábært
jólaverð

29.990 kr.

• Þrjár stillingar á víbring.
• Fer lengra inn í vöðvann og fer betur með hann en
venjuleg rúlla.
• Vyperinn er miklu fljótari að vinna en venjuleg
foamrúlla.
• Hefur fengið mikla umfjöllun, fjölda verðlauna og
viðurkenninga.

3.990 kr.*
Icespike hálkuskrúfur
Skrúfugaddar sem eru settir undir
hlaupaskó, vinnuskó og aðra skó sem nota
á í hálku.
• Endast yfir 800 kílómetra eða lengur en
nokkur önnur hálkuvörn
• Frábærir undir vöðlur og vinnuskó
• Skemma ekki skóna, ekkert mál að
skrúfa úr
* Verð kr. 3.990 ef við setjum undir skóna,
kr. 4.990 með skrúfjárni og auka skrúfum

Skór ársins!
Brooks skór

17.990 24.990 kr.

Ghost er söluhæsti einstaki skórinn í
hlaupaverslunum í USA og í Evrópu 3. ár í röð.
Adrenline söluhæsti stöðugi skorinn 6. árið í röð.
Allir helstu skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá
Runners world síðustu þremur árum.
Frábærir skór á frábæru verði!

Frábært
jólaverð

1.990 6.990 kr.
Feetures sokkar
• Feetures eru með nálægt 40%
markaðshlutdeild í USA
• Feetures eru með „heel lock“ og
renna ekki niður, saumalaus
táhetta, sérgerðir fyrir vinstri og
hægri fót.
• Þrýstisokkarnir auka blóðflæðið í
gegnum vöðvann.
• Frábært við beinhimnubólgu og
öðrum festuvandamálum.

feel the
Frábært
jólaverð

7.990 kr.
Í OOFOS® heilsusandalanum er
höfundarréttarvarið OOfoam efni
sem er 37% meira höggdempandi
en í hefbundnum skóm.

Höfum opnað glæsilega sölusíðu
www.gongugreining.is

Einstök fótlaga hönnun gefur frábæran stuðning og mikla mýkt,
það hefur mjög góð áhrif á hælspora og iljarfellsbólgu og getur
minnkað verki í fótum, ökklum, hnjám, mjöðmum og baki.
Þess vegna mæla fótaaðgerðafræðingar og sjúkraþjálfarar
með OOFOS ®.
Sandalarnir eru hannaðir til að hvíla fótinn og henta því bæði
sem inniskór, í vinnu, eftir íþróttir og sem sundskór. Þeir þola
bleytu og fljóta í vatni, einnig má þvo þá í þvottavél á lágum hita.
Frauðefnið er lokað svo að það dragi ekki í sig raka, bakteríur og
þar af leiðandi táfýlu.
Mýktin og dempunin frá OOfoam endist vel og er ekki plastefni
eins og þekkist í svipað útlítandi sandölum.
Þó það sé ekki hælband á OOFOS ® gerir einstakt lagið á
fótbeðinu það að verkum að skórnir sitja fastir á fætinum.
Einfaldlega ótrúlega þægilegir heilsusandalar á sambærilegu
verði og fæst í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

www.gongugreining.is
Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100
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Hvað kosta jólin?
n 200 þúsund fyrir fjögurra manna fjölskyldu n Gjafirnar tveir þriðju af heildarkostnaði

Hefðbundin jól fjögurra manna fjölskyldu kosta um
200 þúsund krónur. Þetta er viðmiðunarkostnaður
sem DV reiknaði út miðað við par með tvö börn.
Stærstur hluti jólakostnaðarins snýr að gjöfunum,
eða um tveir þriðju. Sparifatnaður kemur þar á
eftir en skreytingar og matur eru frekar lítill hluti af
heildarkostnaðinum.

Jólagjafir

Dýrustu jólagjafirnar eru
yfirleitt til maka og barna.
Má ætla að hver gjöf sé að
minnsta kosti 20 þúsund
króna virði. Þar að auki eru
keyptar gjafir handa vinum
og ættingjum. Verð þeirra
er yfirleitt á bilinu 3.000–
4.000 krónur. Í tilfelli fjögurra
manna fjölskyldu er gert ráð
fyrir tólf slíkum gjöfum.
122.000 kr.

Skógjafir

Þetta er dulinn kostnaður sem ekki má ræða nema
að mjög takmörkuðu leyti.
Til eru dæmi um óða „jólasveina“ sem gefa börnum
rándýrar skógjafir. Hefðbundin skógjöf kostar á bilinu 300
til 500 krónur. Kertasníkir er
undantekningin því hann fær
að gefa fyrir um það bil 2.000
krónur til að stytta börnunum
stundir á aðfangadag.
13.600 kr.

Skreytingar

Jólatréð er yfirleitt langdýrasti
skreytingakostnaðurinn, yfirleitt á bilinu 4.000–10.000 krónur og fer eftir stærð og tegund.
Flestir eiga töluvert magn af
jólaskrauti í geymslunni en þó
bætist reglulega við eitthvert
smáræði. Sum árin þarf að
endurnýja stærri hluti eins og
seríur.
8.000 kr.

„

Hangikjöt Dýrara en

Jólagjafir Langstærsti

hamborgarhryggur.

útgjaldaliðurinn.

Hefðbundin skógjöf
kostar á bilinu
300 til 500 krónur

Skreytingar Minnsti kostnaðurinn við jólin.

Fatnaður

Fæst fullorðið fólk kaupir sér
sérstök spariföt fyrir jólin enda
er það löngu hætt að vaxa lóðrétt. Annað gildir hins vegar
um börnin sem umbreytast
mikið milli jóla. Gjarnan er
keyptur kjóll, sokkabuxur og
skór fyrir stúlkur. Skyrta, vesti,
buxur og skór fyrir drengi.
Kostnaðurinn er mjög svipaður á milli kynjanna, um 15.000
krónur á haus.
30.000 kr.

I
E
N
U
Ð STI
G
E
S PLA
VIÐ

Þorláksmessa

Aðeins gamalt fólk og sveitalarfar fá sér skötu á Þorláksmessu.
Á Þorláksmessu hefur fólk allt
of mikið að gera til þess að elda
eitthvað flókið. Því er tilvalið að
panta pítsu.
4.500 kr.

Aðfangadagur

Á aðfangadag er vitaskuld gert
vel við sig í mat og drykk. Mismunandi er hvað landsmenn
velja sem sinn aðfangadagsmat en flestir eru með hamborgarhrygg. Það er aðgengileg máltíð sem flest börn sætta
sig við. DV gerði ráð fyrir að í
máltíðinni fælust einnig brúnaðar kartöflur, Waldorf-salat,
baunir, malt og appelsín, kók,
ís og konfekt.
Hamborgarhryggur 3.998 kr.
Kartöflur 719 kr.
Gular baunir 199 kr.
Rjómi 533 kr.
Smjör 481 kr.
Suðusúkkulaði 269 kr.
Vínber 499 kr.
Malt 680 kr.

Jóladagur

Jóladagur er öllu fastmótaðri
en aðfangadagur. Þá borða
langflestir hangikjöt. Kjötið
sjálft er mun dýrara en hamborgarhryggurinn en yfirleitt
er afgangur að öðrum mat
frá deginum áður.
Hangilæri 6.091 kr.
Kartöflur frá deginum áður
Grænar baunir 159 kr.
Rauðkál 299 kr.
Laufabrauð 2.387 kr.
Malt, appelsín og kók frá
deginum áður
Ís og konfekt frá deginum
áður
Annað 1.000 kr.

9.936 kr.

Appelsín 311 kr.
Kók 295 kr.
Ís 598 kr.
Íssósa 419 kr.

Annar í jólum

Hér er engin nauðsyn að
draga upp budduna. Mamma
og pabbi eða tengdó bjóða í
matarboð.

Nóa konfekt 3.839 kr.
Mackintosh’s 1.379 kr.
Annað 1.000 kr.

10.001 kr.

Kristinn Haukur Guðnason
kristinn@dv.is

masainternational.is

VILLTU KAUPA
FASTEIGN Á SPÁNI

MASA International hefur starfað á fasteignamarkaði á Costa Blanca
ströndinni á Spáni frá árinu 1981 og veitt íslendingum persónulega og
þægilega þjónustu allar götur síðan.

Skoðunarferðir með öllu inniföldu
eru í boði fyrir

MASA International hefur ISO 9001 vottun, sem tryggir
viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.

Dagur 2 - 3
• Eignir og svæði skoðuð

45.000 kr.

Dagur 1
Við bjóðum uppá mikið úrval af nýjum og notuðum eignum frá öllum
• Komudagur til Spánar
helstu byggingaraðilum á Costa Blanca.
• Akstur á Hotel MASA í Torrevieja
Mögulega finnur þú “þitt annað heimili í sólinni” hjá okkur.
• Skoðunartúr um næsta nágrenni

Dagur 4
• Eignir sem kaupandi hefur áhuga á
skoðaðar aftur
• Farið yfir kaupsamning og fjármögnun
• Akstur á flugvöll

Bókaðu viðtal og kynntu þér hvað er í
boði á þínum forsendum.
Hafðu samband við Jónas og Jón Bjarna
í síma 555 0366 eða í tölvupósti
info@masainternational.is

SÉRHÆÐ Í EL RASO

Verð frá € 153,000

ÍBÚÐ Í VILLAMARTIN

Verð frá € 142,000

Fáðu sendan bækling í tölvupósti og kynntu þér hvað er í boði á COSTA BLANCA Á SPÁNI

80

30 nóvember 2018

5

ára og sjö mánaða synir ensku konunnar Jeyavani
Vageswaran fundust látnir síðdegis fimmtudaginn 9. janúar 2014. Það var faðir drengjanna,
Sakthivel, sem fann drengina þegar hann kom heim í
Woodgrange Close frá vinnu þennan dag. En ekki nóg
með það því móðir drengjanna, Jeyavani, var einnig dáin.
Niðurstaða rannsóknar var að Jeyavani hefði kæft syni
sína og síðan svipt sig lífi með hengingu. Hjónin, sem
komu frá Srí Lanka, höfðu komið við sögu yfirvalda
aðallega vegna heimilisófriðar og hafði einn nágranna á
orði að „þau hefðu sífellt rifist og öskrað.“

SAKAMÁL

GERVIPRINSINN O

n Fátt var sem sýndist hjá Ali og Marguerite n Hann var ekki prins og hún var vændis- og

U

pp
úr
aldamótunum
1800/1900 lifði og bjó í
Frakklandi ung kona sem
kallaði sig Maggie Mellor. Á unglingsárunum sá hún sér
farborða sem vændiskona aðallega í París en einnig í Bordeaux.
Fimmtán ára að aldri eignaðist
hún dóttur. Um föður dótturinnar
er ekkert vitað og kemur hún ekki
frekar við sögu hér. Maggie tileinkaði sér þá framkomu sem þurfti til
að gerast háklassa fylgdarkona og
tungutak hennar var sagt einkennast af mikilli skrúðmælgi.
Árin liðu og Maggie giftist,
kastaði Maggie Mellor-nafninu
fyrir róða og varð Marie Margue
rite Laurent. Litlum sögum fer af
hjónabandinu en það fór á endanum í vaskinn. Marie Margue
rite varð með tímanum ágætlega
þekkt í París, í ákveðnum kreðsum, og sýndist sitt hverjum um líferni hennar.

Prins ásælist Marguerite
Árið 1922 hljóp heldur betur á
snærið hjá Marie Marguerite. Í
maí það ár var egypskur prins, Ali
Kamel Fahmy Bey, staddur í París og fékk augastað á Marguerite,
sem þá var skilin við eiginmann

Í Egyptalandi

Marguerite var að
eigin sögn undir
stöðugu eftirliti.

„

Marie Marguerite Fahmy
Hjónaband hennar og Ali uppfyllti ekki væntingar hennar.

sinn. Þess er vert að geta að Ali
Kamel, sem starfaði við sendiráð
Frakka í Kaíró, var enginn prins,

Hjá okkur eru alltaf

en flíkaði þeim titli óspart þegar
hann var fjarri heimahögum.
Þegar þarna var komið sögu var

Gerið gæða- og verðsamanbuð

Mikið úrval af heilsurúmum á frábæru verði
Öll verð eru með botni og fótum
Opið virka daga kl. 10:00 - 18:00

Laugardaga 12:00 - 16:00

Hágæða 7 svæðaskiptar 5 Svæðaskipt heilsudýna
heisludýnur
Verð frá 67.900 kr.
Verð frá 94.900 kr.

Hágæða sjö svæðaskipt
heilsudýna sem stuður
rétt við líkamann
Verð frá 94.900 kr.

Umboðsaðilar: Húsgagnaval - Höfn / Bara snilld ehf. - Egilsstöðum

Ali Kamel 23 ára, tíu árum yngri
en Marguerite en með þeim tókust
náin kynni.
Altalað var heima í Egyptalandi
að Ali Kamel væri samkynhneigður en það var ekki að sjá þann
tíma sem hann gekk á eftir glæsilegu, brúnhærðu og fráskildu konunni með grasið í skónum. Lífsstíll
Alis Kamel einkenndist að sögn af
taumlausu óhófi og einnig ku hafa
verið grunnt á sadisma hjá honum.

Hjónaband með skilyrðum
Hvað sem öllu þessu leið þá var
Marguerite með Ali Kamel í för
þegar hann sneri heim til Kaíró og
sótti hann fast að þau myndu búa
þar saman. Ekki leist Marguerite á
þá hugmynd og stakk Ali þá upp á
því að þau gengju í hjónaband.
Marguerite samþykkti það,
en með skilyrðum þó. Samningur var skjalfestur og kvað hann á
um að Marguerite mætti klæðast
samkvæmt vestrænum venjum og
skilja við „prinsinn“ hvenær sem
henni hugnaðist slíkt. Að því gefnu
myndi hún snúast til islam og
þannig erfa Ali Kamel ef sú staða
kæmi upp. Þegar hjónavígslan fór
fram, að múslímskum sið, þann
23. janúar 1923, lét Ali fjarlægja
skilnaðarákvæðið úr samningnum
og tryggði sér heimild til að kvænast þremur konum ef hann kærði
sig um.
Ekkert sældarlíf
Hjónabandið reyndist ekkert
sældarlíf fyrir Marguerite. Engu
hafði verið logið upp á Ali um

Við, í þessu
landi, hefjum konur okkar
á stall: í Egyptalandi ríkja önnur
sjónarmið.

sadismann sem bjó innra með
honum. Hann barði 

Marguerite
iðulega og lét pilt úr hjúaliði sínu
fylgja henni hvert fótspor og jafnvel fylgjast með þegar hún afklæddist.
Nú, hjónakornin ákváðu um
mitt ár 1923 að skella sér til Englands og að morgni sunnudagsins
1. júlí renndi glæsibifreið upp að
Savoy-hótelinu í London. Úr bifreiðinni stigu Fahmy-hjónin og
með þeim í för var einkaritari Alis,
Said Enani.

Blæðingar á viðkvæmum stað
Þegar hjónin höfðu dvalið í
London í nokkra daga fékk Marguerite lækni hótelsins upp á svítu
sína; innvortis blæðingar í endaþarmi gerðu henni lífið leitt. Upplýsti hún lækninn um að eiginmaður hennar hefði „rifið hana
við óeðlilegar samfarir.“ Hann
þrýsti sífellt á hana um þannig
kynlíf. Bað hún lækninn um að
skjalfesta ástand hennar, en ein-
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ára fasteignasali, Vicki Robinson, hvarf frá heimili sínu í Carrollwood, úthverfi Tampa í Flórída,
þann 27. júní 1998. Vicki var fráskilin, móðir tveggja táninga og fljótlega beindust sjónir lögreglunnar að Valessu, yngri dóttur hennar. Valessa var nefnilega horfin líka og vitað var að Vicki
hafði átt erfitt með að tjónka við hana enda var hún uppreisnargjörn með eindæmum.
Einna helst höfðu þær mæðgur deilt vegna nýjasta kærasta Valessu, Adams Davis. Adam, sem var 19 ára,
hafði nýlega verið sleppt úr fangelsi þar sem hann hafði afplánað sex mánaða dóm fyrir þjófnað og innbrot.
Sex dögum síðar voru Valessa, Adam og vinur þeirra, Jon Whispel, stöðvuð í bifreið Vicki eftir glæfralega
eftirför í Texas. Daginn eftir fannst lík Vicki í plastpoka í skóglendi skammt frá heimili hennar. Jon samdi við
ákæruvaldið og sagði að Valessa hefði, í LSD-vímu, stungið upp á því að þau myrtu móður hennar. Adam sá
um morðið og Valessa hjálpaði til. Adam fékk dauðadóm árið 1999 Valessa 20 ára dóm.

OG GLÆSIKVENDIÐ

g fylgdarkonan Hjónabandið einkenndist af átökum n Endaði með morði um miðja nótt

Standard
Examiner

Vitnisburður
Marguerite hafði
mikil áhrif.

hverra hluta vegna varð hann ekki
við þeirri beiðni.
Þann 9. júlí fóru hjónin í Daly’s
leikhúsið þar sem þú sáu verkið
The Merry Widow, Káta ekkjan, og
fóru síðan heim á hótel og fengu
sér síðbúinn kvöldverð.

Kastaðist í kekki
Heldur betur kastaðist í kekki hjá
hjónunum í kvöldverðinum, en
hnútukast virtist vera orðið dag
legur viðburður hjá þeim. Reynd
ar gott betur því Ali hafði sést á al
mannafæri með rispur í andlitinu
og Marguerite hafði sést með mar
bletti sem hún hafði reynt að hylja
með kremi og púðri, en ekki tekist.
Á meðal deiluefna þeirra þetta
kvöld var aðgerð sem Marguer
ite þurfti að fara í. Ali vildi að að
gerðin yrði gerð í London, en
Marguerite heimtaði að þau færu
til Frakklands vegna hennar.
Minnst á morðhótun
Sagan segir að á meðan þau
snæddu í matsal hótelsins hafi
hljómsveitarstjórnandinn komið
aðvífandi og spurt hvort þau
vildu heyra eitthvert sérstakt lag.
Marguerite svaraði á frönsku: „Ég
vil ekki hlýða á tónlist,“ og bætti
síðan við: „Eiginmaður minn hef
ur hótað að drepa mig í kvöld.“
Hljómsveitarstjórinn taldi að
um væri að ræða glens af hálfu
þessarar fínu frúar, og svaraði:
„Frú, ég vona að þér verðið hér
enn í fyrramálið.“
Rifrildi hjónanna koðnaði nið
ur um síðir og Marguerite tók á
sig náðir upp úr klukkan eitt eft
ir miðnætti, en Ali ákvað að fara í
West End-hverfið, hugsanlega til
að kaupa sér kynlífsþjónustu konu
eða karls.
Skothvellir um miðja nótt
Um tvö leytið eftir miðnætti dró til
tíðinda á Savoy-hótelinu. Þá var
næturvaktmanni gengið fram hjá

„

Eiginmaður
minn hefur
hótað að drepa
mig í kvöld
dyrum svítu Fahmy-hjónanna.
Heyrði hann þá lágt flaut, leit yfir
öxlina og sá Ali krjúpandi. Hann
var að flauta á kjölturakka Margu
erite sem hafði elt vaktmanninn.
Vaktmaðurinn velti því ekki frekar
fyrir sér og hélt áfram för sinni.
Ekki hafði hann tekið mörg
skref þegar hann heyrði þrjá skot
hvelli. Hann flýtti sér til baka og
sá inn um dyrnar að Marguerite
henti frá sér skammbyssu. Ali lá í
hnipri upp við vegg og blóðið rann
í stríðum straumum úr sári á enni
hans og stóðu beinflísar út úr því.
Marguerite virtist í öngum sínum
og sagði í sífellu: „Hvað hef ég gert,
elskan mín.“

Verjandinn mikli
Hótelstjórinn var kallaður til og
var þá komið annað hljóð í strokk
inn hjá Marguerite, sem virtist fyrst
og fremst hafa áhyggjur af sjálfri
sér: „Ó, ágæti herra“ sagði hún við
hann, „ég hef verið gift í hálft ár, og
það hefur verið þrautaganga fyrir
mig. Ég hef þjáðst óumræðilega.“
Ali var fluttur helsærður á
sjúkrahús þar sem hann skildi við
skömmu síðar.
Marguerite var ákærð 
fyrir
morð og 10. september, 1923,
hófust réttarhöld yfir henni. Verj
andi hennar voru sir Edward
Marshall Hall og sir Henry Curtis-
Bennett. Þá þegar var Edward
Marshall Hall, 65 ára, vel þekktur
fyrir einstök afrek sín í dómsölum
og hafði fengið viðurnefnið „The
Great Defender“, verjandinn mikli.

Prins, en
ekki prins

Grunnt var
á sadisma
hjá Ali samkvæmt almannaróm.

Mannorð Alis að engu gert
Ekki verða réttarhöldin reifuð
hér í smáatriðum heldur vind
ur sögunni beint í endasprettinn
og málalyktir. Í sinni lokaræðu til
varnar Marguerite, sem þegar

Fórnarlambið Ali Kamel
Fahmy Bey kolféll fyrir
Marguerite.

HAGBLIKK

Brotna ekki
Ryðga ekki

Álþakrennur & niðurföll
Litir á lager:
Svart, hvítt, ólitað, rautt, silvurgrátt og dökkgrátt
Smiðjuvegur 4C - 202 Kópavogur - S 587 2202
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desember, 2008, sást Shakeylia Anderson, 17 ára
stúlka frá Gulfport í Mississippi í Bandaríkjunum,
setjast inn í bifreið þar í borg. Að sögn þess sem
síðar vitnaði um það sat Leslie nokkur Galloway III undir
stýri. Shakeylia sást ekki á lífi eftir það.
Nokkrum dögum síðar fundu veiðimenn lík hennar í Desoto
National Forest.
Galloway III var handtekinn fjórum dögum eftir að Shakeylia
hvarf og viðurkenndi hann að hafa boðið henni far umrætt
kvöld. Galloway III var grunaður um að hafa gert gott betur
og á undirvagni bílsins fundust tægjur úr líkama Shakeylia.
Að réttarhöldum loknum var talið yfir allan vafa hafið að
Galloway III hefði nauðgað Shakeylia, skorið hana á háls og
borið eld að líkinu. Hann var dæmdur til dauða 24. september árið 2010.

Verjandinn mikli Edward

Vettvangur morðsins

Marshall Hall fór mikinn í
réttarhöldunum.

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

ÁLKLÆÐNINGAR
& UNDIRKERFI
HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

Nánari upplýsingar á
mt.is og í s: 580 4500

Savoy-hótelið í London hefur
hýst margt frægðarmennið.

þarna var komið sögu var k ölluð
Madame Fahmy í fjölmiðlum,
níddi Edward Marshall Hall skó
inn af Ali heitnum og tróð mann
orð hans niður í svaðið.
Edward Marshall Hall lýsti Ali
sem skrímsli austræns kynferðis
legs óeðlis og lét ekki nægja að
saka hann um samkynhneigð, því
ritari Alis sáluga, Said Enani, var
undir sömu sök seldur að hans
sögn.

Heltekinn af eigin karlmennsku
Verjandinn gekk svo langt að vara
konur, sem voru viðstaddar rétt
arhöldin, við, þær yrðu „að taka
afleiðingum þess.“ Eftir því var tek
ið margar kvennanna voru undir
tvítugu – engin yfirgaf réttarsalinn.
Edward Marshall Hall beið ekki
boðanna og gerði að umfjöllunar
efni hve mikið Ali hafði hneigst
til endaþarmsmaka. Ali hafði að
sögn Hall „þróað með sér afbrigði
legar fýsnir og aldrei umgengist
Madame á eðlilegan hátt.“
Hall sagði ekki vert að dvelja
við þá staðreynd að Ali hefði v erið
yngri en eiginkona hans: „Já,
hann var aðeins 23 ára. En svall
og ólifnaður var hans ær og kýr og
hann var heltekinn af eigin karl
mennsku.“
Austurlenskur undir skinninu
Hall lét ekki staðar numið þar.
Hann minnti þá, sem á orð hans
hlýddu, á að í huga Ali, sem aust
urlensks karlmanns, hefði Madame
aldrei verið annað en eign hans og
þrátt fyrir að hann hefði sýnt af sér
vestræna fágun út á við þá hefði
hann aldrei verið annað en aust
urlenskur undir skinninu. Auðugur
Austurlandabúi sem lagðist á vest
rænar konur með það fyrir augum
að lítillækka þær og eyðileggja sið
ferðisleg gildi þeirra.
Þegar Marguerite steig í vitna
stúkuna fjölyrti hún, að áeggjan
Hall, um tilveru sína sem múslímsk
brúður og var það mat margra að
við þá lýsingu hefðu orðið straum
hvörf í málinu og fólk snúist á sveif
með henni.

„

Þegar þarna var
komið sögu var Ali
Kamel 23 ára, tíu árum
yngri en Marguerite.

Undir eftirliti „hálfsiðaðs
þjóns“
Marguerite sagði meðal annars
frá einu skipti þegar hún var að
afklæðast og komin „á það stig
að kvenleiki hennar leyfði ekki
að jafnvel þerna hennar sæi til“.
Þá heyrði hún undarlegt hljóð og
dró til hliðar tjöld fyrir skoti í her
berginu. Þar „húkandi, á stað þar
sem hann gat fylgst með hverri
hreyfingu hennar, var einn af fjöl
mörgum, ljótum, svörtum, hálf
siðuðum þjónum eiginmanns
hennar, sem hlýddu honum í einu
og öllu.“
Hún hrópaði á hjálp en þegar
eiginmaður hennar kom, úr
aðliggjandi herbergi, hló hann
bara og sagði: „Hann [þjónninn]
er enginn, hann telst ekki með. En
hann hefur rétt til að vera hér, eða
hvar sem þú ert, og upplýsa mig
síðan um athafnir þínar.“

á stall: í Egyptalandi ríkja önnur
sjónarmið.“
Það tók kviðdóm innan við
klukkustund að komast að þeirri
niðurstöðu að Marguerite væri
saklaus af hvoru tveggja morði og
manndrápi. Við það sat og hún var
frjáls kona þaðan í frá.

Niðurstaða kviðdóms
Ljóst var að hvort tveggja vörn Hall
og vitnisburður Marguerite fengu
hljómgrunn hjá dómaranum, Rig
by Swift. Hann beindi orðum sín
um til áheyrenda í dómsalnum
og sagði: „Þetta er hryllingur, við
bjóðslegt. Hvernig nokkur getur
hlýtt á svona frásagnir ótilneydd
ur er óskiljanlegt. Dómarinn hafði
greinilega orðið fyrir áhrifum af
vörn Hall og sagði einnig: „Við, í
þessu landi, hefjum konur okkar

En það er önnur saga.
Marguerite erfði ekki auðæfi
eigin
manns síns sem hafði ekki
gert erfðaskrá. Hún settist að í
París og naut sviðsljóssins nokkur
næstu ár og birtist meira að segja á
hvíta tjaldinu í lítilvægum frönsk
um kvikmyndum, meðal annars í
hlutverki eiginkonu Egypta.
Marie Marguerite Fahmy giftist
ekki aftur. Hún dó 2. janúar, 1971,
í París. n

Lék eiginkonu Egypta
Dómarinn hafði hafnað beiðni
ákæruvaldsins til að gagnspyrja
Marguerite. Ef það hefði verið gert
hefði kviðdómur fengið að heyra
af yngri árum hennar og hvaða
iðju hún stundaði þá.
Að auki hafði ákæruvaldið ráð
ið einkaspæjara sem hafði komist
að því að Ali var ekki sá eini sem
hneigðist til kynlífs með sama
kyni. Í París var það alkunna að
Madame Fahmy „er sólgin, eða var
sólgin í taka þátt í ýmislegu með
öðrum konum.“

Stelpur mega
syngja um kynlíf
„
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n Sylvía Erla Scheving stefnir hátt n Reykir hvorki né drekkur

Guðni Einarsson
gudnieinarsson@dv.is

S

ylvía Erla Scheving er 22
ára gömul söngkona sem
er þegar farin að láta að sér
kveða í íslensku tónlistarlífi.
Árið 2013 birtist hún Íslendingum
í Söngvakeppni Sjónvarpsins með
laginu Stund með þér. Nú hefur
hún gefið út fimm smáskífur og
vinnur að barnabók og heimilda
mynd um lesblindu. Sylvía hefur
sjálf þurft að kljást við lesblindu
frá unga aldri og þurft að leggja sig
alla fram til að ná árangri.

Lífið var lærdómur
Sylvía segist hafa verið óskaplega
venjuleg stelpa frá Seltjarnarnesi.
Aðeins fjögurra ára gömul byrjaði
hún að læra á píanó. Þá vissi hún
að hún elskaði tónlist og að tón
list yrði alltaf hluti af hennar lífi.
Seinna gekk hún í Mýrarhúsaskóla
og Valhúsaskóla. Draumurinn var
alltaf að komast í Verslunarskól
ann og nemendasýningarnar.
„Ég var greind lesblind í níunda
bekk og ég þurfti að leggjast í mjög
mikla vinnu til að komast inn í
Versló. Það var því mjög stór sigur
fyrir mig þegar ég fékk inngöngu.
Ég tók samt aldrei þátt í nemó,“
segir Sylvía og hlær. „Stundum í
lífinu þarf maður að fórna einu
fyrir annað. Út af lesblindunni
þurfti ég að leggja mig alla fram
við námið. Líf mitt var bókstaflega
lærdómur. Ég var lengur en aðrir

með flest verkefni sem gerði það
að verkum að lærdómurinn tók
mest allan minn tíma. Ég hugsaði
alltaf: ef ég legg mig hundrað pró
sent fram í því sem mér finnst ekki
skemmtilegt, þá mun ég leggja
þúsund prósent á mig í því sem
mér finnst skemmtilegt.“
Áhuginn á dansi kviknaði á
sama tíma og tónlistaráhuginn.
Tíu ára gömul var hún innrituð
í Dansskóla Birnu Björnsdóttur
og seinna hjá Dansstudio World
Class hjá Stellu Rosenkranz.
„Ég á Stellu mikið að þakka.
Hún hefur verið mér ákaflega góð
og alltaf verið tilbúin að aðstoða
mig.“

Stelpur mega syngja um kynlíf
Sylvía hefur ekki verið lengi í
bransanum en hefur unnið með
þekktum og færum framleiðend
um.
„Ég er ótrúlega heppin með
fólkið í kringum mig og þá sem
ég hef unnið með. Fyrsta lagið
sem ég gerði var Gone eftir Lár
us Örn Arnarsson en Ásgeir Orri
gerði textann með mér. Síðan
kynntist ég Printz Board sem er
framleiðandi í Los Angeles sem
hefur unnið með öllum þeim
bestu í bransanum, þar að með
al Michael Jackson og var sjálfur
í hljómsveitinni Black Eyed Peas.
Vinur minn kynntist honum og
þannig náði ég teningu við Printz.
Við Printz Board pössuðum mjög
vel saman, og erum enn þá í góðu

Út af lesblindunni
þurfti ég að leggja
mig alla fram við
námið

sambandi.
Sylvía hefur gefið út fimm smá
skífur, sú nýjasta er Bedroom
Vibes. Sylvía segir að Gone hafi
komið öllu af stað og hún gerði
myndband við það. Gone hefur
nú fengið um 600 þúsund spilan
ir á Spotify.
„Ég eyddi öllum fermingarpen
ingnum mínum í myndbandið. Ég
vann með eðalfólki að því mynd
bandi og það kom skemmtilega út.
Eftir það gaf ég út lagið Wolf Call
og ég vann það lag úti í London
með mjög góðum framleiðend
um, Steven Manovski og Sam
Grey. Síðan gaf ég út lagið Ægisíðu
með teyminu mínu, Jóni Bjarna og
Ásgeiri Orra. Þeir eru algjörir snill
ingar og Bedroom Vibes var unnið
með þeim líka.“
Hver er hugmyndin á bak við
Bedroom Vibes?
„Flest lög sem stelpur syngja
eru um ást eða ástarsorg en flest
lög sem strákar syngja eru tengd

kynlífi. Það pirraði mig hvern
ig samfélagið sendir okkur stelp
um skilaboð um að við ættum ekki
að gera lög um kynlíf. Það kem
ur meðal annars fram í orðun
um drusla, lauslát og fleiri orðum.
Það er svo skrýtið, því við erum öll
mannleg og erum með sömu þarf
ir. Hvers vegna eru misjöfn orð og
viðhorf milli kynja í þessu sam
hengi?
Mig langaði að snúa þessu al
veg við. Ef það er í lagi að strákar
syngi um kynlíf eins og ekkert sé,
af hverju get ég það þá ekki líka?
Stelpur þurfa ekki að skammast
sín eða finna þörfina fyrir að fela
kynferðislegar langanir til þess að
koma í veg fyrir að fá druslustimp
il. Við vorum ekki sett á þessa jörð
til að dæma annað fólk.“

Heimildamynd um lesblindu
Sylvía er að vinna að mörgum öðr
um verkefnum, til dæmis að fram
leiða heimildamynd um lesblindu
í samstarfi við Saga Film.
„Það verkefni er búið að taka
langan tíma og kemur vonandi út
á næsta ári. Það ferli er búið að
vera mjög lærdómsríkt fyrir mig.
Ég fékk þessa hugmynd átján ára
og fékk Saga Film með mér í verk
efnið. Ég henti mér bara í þetta
verkefni án þess að kunna nokk
uð, en í dag fer ég frá því með
mikla reynslu. Ég bæði tók þátt í
fjármögnun, handriti, leikstjórn
og klippivinnu. Þessi mynd skipt
ir mig miklu máli og get ég ekki
beðið með að sýna fólki hana.“
Sylvía hefur einnig verið að
skrifa barnabók um hundinn sinn
Oreo. Hún segir það mjög metn
aðarfullt verkefni og er byrjuð að
kynna bókina í Bandaríkjunum.
„Draumurinn er líka að halda
fyrirlestra um lesblindu í skólum
til að fylgja myndinni eftir,“ segir

Sylvía. Þá er hún einnig byrjuð að
vinna að nýrri tónlist. Lagið er til
búið og verður tekið upp í Lund
únum.

Reykir hvorki né drekkur
Hvað finnst þér hafa mótað þig
mest?
„Þegar ég áttaði mig á að álit
annarra skiptir mig ekki máli. Eina
álitið sem skiptir máli er hvern
ig ég lít á mig sjálfa. Sumt sam
ferðafólk í lífi mínu hefur brugðist
mér og reynt að hafa áhrif á sjálfs
mynd mína. Um leið og þú leyfir
einhverjum að ákveða hvernig þú
sérð þig, þá ert þú ekki við stýrið í
þínu lífi. Við berum ábyrgð á okk
ur sjálfum og við eigum rétt til að
taka okkar eigin ákvarðanir sem
eru bestar fyrir okkur sjálf. Ef þú
veist hver þú ert og fyrir hvað þú
stendur þá er erfiðara að brjóta þig
niður. Enginn á að ákveða hvernig
þú sérð þig.“
Hvað er það sem er erfiðast við
að vera í tónlist?
„Ef maður brennur fyrir eitt
hvað þá verður það aldrei leiðin
lega erfitt. En þessi bransi er eins
og að ganga á fjall. Þú verður bara
að halda áfram, fylgja hjarta þínu
og hafa gaman af þessu. Þú ert að
minnsta kosti að eyða tímanum í
að gera það sem þú elskar og tím
inn er það dýrmætasta sem við
eigum. Plötufyrirtæki stóð undir
ferð minni til Lundúna í „writing
session“ og ég komst að því þar
hvað ég passa ekki inn í þenn
an týpíska bransa. Ég drekk ekki,
reyki ekki, reyki ekki gras og fer
aldrei að djamma eða á klúbba.
Allir þarna úti voru að þessu, en
þau virtu mínar ákvarðanir og
voru ekki að þessu í kringum mig.
Þetta er bara mín ákvörðun og ég
hef engan áhuga á að breyta mér
til að falla inn í hópinn.“ n

bíllinn

Færir fyrirtækjum jólin upp á borð

Viljið þið panta
bara einu sinni?

Þá er þessi pakki tilvalinn,
8,5 kg af ávöxtum á 6.500 kr.
Svo pantið þið bara aftur.

Jólakörfur

• Blandaðar ávaxtakörfur.
• Blandaðar ávaxtakörfur
með súkkulaðisveinum
og ýmsu öðru.
• Ávaxta- og ostakörfur
með ýmsum blæbrigðum.

Mandarínukassar

Eitthvað ægilega jólalegt
við að hafa þá uppi á borði í
kaffistofunni fyrir jólin.

Epla- og mandarínukörfur
með merki fyrirtækisins á öllum ávöxtum
Talsvert töff að þakka samstarfsfyrirtækjum fyrir
árið með því að senda þeim svona körfur.

Veislubakkar

Ávaxtaðu betur

Ávaxta- og grænmetisveislubakkar
við hvert tækifæri.

www.avaxtabillinn.is • avaxtabillinn@avaxtabillinn.is • 517 0110

MITSUBISHI

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

OUTLANDER
PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

4.990

4.690
ÞÚSUND

Síðustu bíla
á sérstöku ti rnir
lboði

Hlaðnir
aukabúnaði
Leðursæti

Leiðsöguker

360 gráðu myndavélaker

Rafdrin aurhleri

Akreinavari

Blindhornsviðvörun

Árekstrarvari

Fjarlægðartengdur hraðastillir

Outlander star á húddi

og margt eira...

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:*
Hleðslustöð 85.000 kr.
Krókur 90.000 kr.
Heilsársdekk 60.000 kr.
* Gildir eingöngu með nýjum Outlander
frá Stóru Bílasölunni.

Þokuljósasett að framan
Bílar í ábyrgð

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

-

Allt að 90% fjármögnun - Til í ýmsum litum

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

-

Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

...á verði fyrir þig!
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„Ég er
alltaf
að ögra
sjálfri mér“
Ragna Gestsdóttir
ragna@dv.is

L

ilja Ingvadóttir vaknaði upp
við vondan draum fyrir tíu
árum þegar talan á vigtinni
nálgaðist 100 kíló. Hún ákvað
að stíga upp úr sófanum, setja
sjálfa sig í fyrsta sæti og byrjaði í
líkamsrækt. Í dag er hún 47 ára, í
besta formi lífs síns og keppir inn
an skamms í fyrsta alþjóðlega fit
nessmótinu sem haldið verður á Ís
landi.
Lilja er lærður snyrtifræðingur,
var með eigin rekstur og vann síð
an á annarri stofu. Fyrir nokkrum
árum lærði hún einkaþjálfun í Keili
og fór að þjálfa konur í Sporthús
inu. „Ég fann bara að þetta togaði
í mig, mér finnst þetta svo gaman,
það er frábært að sjá aðra ná ár
angri og geta miðlað eigin reynslu.“
Í dag er hún búin að vinna sem
einkaþjálfari í fjögur ár og segir

að hana langi að hjálpa öðrum að
ná árangri. Lilja ólst upp í Borgar
nesi, var alltaf á fullu í alls konar
íþróttum og átti hreinlega heima
í íþróttahúsinu. „Það var ekkert
gjald fyrir hvert sport, heldur bara
eitt gjald og maður mátti æfa allt,
þannig að maður var þarna allan
daginn. Ég hef alltaf hreyft mig, þó
með smá pásum á milli, áður en ég
tók málin föstum tökum fyrir tíu
árum.
Ég tengi best við konur sem eru
í sömu stöðu og ég var í, búnar að
setja sig í aftasta sætið, alltaf þreytt
ar, með slen, líður ekki vel andlega.
Fyrir 10 árum þá small þetta allt
í einu hjá mér eitt kvöldið, ég var
komin með nóg,“ segir Lilja, sem
var þá á enn einum megrunarkúrn
um. „Maður bara gleymdi sér, setti
sjálfan sig í aftasta sæti og hugsaði
um alla aðra. Maður byrjar að bæta
á sig, meðal annars eftir barns
burð, og maður borðaði bara það

sem hendi var næst. Svo allt í einu
er maður orðinn of þungur og líð
ur illa í skrokknum. Ég fór í rækt
ina, fékk mér einkaþjálfara, tók til í
mataræðinu og missti 30 kíló á einu
ári og hef haldið mér í formi síðan.“
Lilja á tvö börn, 29 ára dóttur
og 22 ára son. Sonurinn býr heima
og borðar bara sama mat og móðir
sín. „Þannig að hollustan skilar sér
til barnanna, maður þarf að borða
og ég er ekki dýr þar,“ segir Lilja að
spurð hvort sportið sé ekki kostn
aðarsamt. Einnig nýtur hún að
stoðar góðra styrktaraðila, meðal
annars meðferða hjá Heilsu og út
liti og Húðfegrun.
Hefðbundnir dagar hjá Lilju
byrja snemma, hún byrjar að þjálfa
snemma, klukkan 6 á morgnana og
þjálfar fram að hádegismat. Síðan
fer hún sjálf á æfingu og þjálfar síð
an aðra seinni partinn.
„Þegar ég var búin að vera 3–4 ár
í ræktinni þá fór fólk að spyrja mig
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Næsti kafli
hefst hjá okkur

SPÓAHÖFÐI 2, 270 MOSFELLSBÆR

Fallegt 4-5 herbergja endaraðhús á eftirsóttum stað í
Mosfellsbæ. Húsið er í heildina 179,6 fm, þar af bílskúr
29,6 fm. Mjög rúmgott risloft með óskráðum fm. nýtt í
dag sem sjónvarpsherb. og skrifst. Bílskúr er með góðri
lofthæð og geymslulofti (óskráður gólfflötur). Bílaplan
með hitalögn. Húsið var málað að utan sumarið 2017.
Nánari upplýsingar veitir: Elín Urður, aðstm.,
elin@gimli.is, s. 690 2602 eða halla@gimli.is

75.900.000 kr.
Tegund
Stærð
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Halla Unnur Helgadóttir, lögg. fast. s.659 4044
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af hverju ég væri ekki að keppa og
ég spurði bara hvað væri að fólk
inu,“ segir Lilja, sem sagði fólk hafa
svarað að hún væri með X-faktor
inn og bygginguna, þrátt fyrir að
hún hafi ekki séð hana sjálf. Hún
keppti á tveimur mótum, áður en
hún fór að æfa undir handleiðslu
fitnesskonungs Íslands, Konráðs
Vals Gíslasonar.
„Mér finnst gaman að vera hjá
Konna, hann pælir allt út og hvað
er í gangi, nýjar rannsóknir, nýjar
uppgötvanir, hvað er hægt að gera
til að hlutirnir verði betri. Það er
enginn eins, sumir þurfa að borða
meira, aðrir minna. Svo er spurn
ing hvar hausinn á þér er staddur,
það er númer 1, 2 og 3. Maður pælir
meira í því þegar maður er í undir
búningnum, en aðra daga getur
maður verið misupplagður og þarf
að hvíla sig meira suma daga og
aðra ekki.“
Lilja keppti á Íslandsmótinu
í fyrra og í ár á Arnold Classic í
Bandaríkjunum og á Royal London
Pro-viku síðar í London. „Mér gekk
mjög vel, varð í 18. sæti á Arnold,
þar var risahópur, og í 8. sæti í
London. Þarna setur maður sér
ákveðinn standard, þetta er ólíkt;
Íslandsmót og svo erlendu mótin,
þarna er maður bara að keppa á
móti þeim bestu í heimi.
Ég er spennt fyrir fyrsta fitness
mótinu og hlakka líka til að sjá hvað
gerist eftir það,“ segir Lilja.
Á þessu móti er hægt að sækja
um „pro card“, atvinnumanns

skírteini sem gefur keppendum
kost á að taka þátt í stærstu mót
um heims. „Það er fjöldi fólks að
reyna við það og þetta dregur fólk
að alls staðar frá. Þetta mót getur
ekki verið í betri höndum en hjá
Konna. Svo er hann svo rólegur yfir
þessu og ég er bara; hvernig ferðu
að þessu?“
Lilja endar á að segja að þegar
hún byrjaði að keppa hafi margir
viljað draga úr henni kjarkinn: „Af
hverju ertu að þessu komin á þenn
an aldur?, félagslegur þrýstingur
var mikill, boð og fólk að skipta sér
af hvað ég væri að borða og drekka,
af hverju ég væri ekki að drekka.
Krakkarnir spurðu mig hvort ég
gæti ekki sleppt æfingu af því þá
langaði að gera annað og ég sagði
bara: „Nei, það er ekki í boði“, ég
setti sjálfa mig algjörlega í fyrsta
sæti.
Ég hugsa þetta bara út frá mér,
ég er að gera þetta fyrir mig,“ segir
Lilja, sem er að uppskera árangur
erfiðis síns, eitt mót í einu.
Hún hvetur alla til að drífa sig
upp úr sófanum og bæta lífsgæði
sín. „Ef þú hugsar ekki vel um þig
núna þá færðu það í bakið seinna.
Byrjaðu núna, ekki á morgun eða
2019, farðu af stað núna, bara eitt
hvað einfalt sem þú treystir þér í og
bættu ofan á það.
Ekki fara í megrunarkúra, þeir
skila aldrei neinu. Hugsaðu að þú
ætlir að gera þetta þar til þú ferð í
gröfina.“ n
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Elsta jólagjöf Bergþórs
Hver er elsta jólagjöfin sem þú
átt?
„Ég held að það séu rúmföt sem ég fékk frá mömmu og
pabba þegar ég var unglingur. Ég
hafði sagt mömmu að mig langaði svo í dökkblá rúmföt. Þetta
var þegar úrvalið var lítið og ég
er svo skrýtinn að ég vil eiginlega alltaf vera öðruvísi en aðrir.
Mamma skellti sér auðvitað í að
sauma, án þess að ég vissi af. Á
Þorláksmessu gekk ég óvart inn
í þvottahús, þar sem pabbi var
að strauja þau. Ég mátti hafa mig
allan við að taka ekki eftir neinu,
sneri við á sekúndubroti og þóttist ekkert vita. Það heppnaðist
ágætlega og tilhlökkunin eftir
jólunum varð ekkert minni. Þó
að þessi rúmföt séu
orðin dálítið lúin
mörgum áratugum síðar, fæ ég
alltaf yl í hjartað, af því að þau
minna mig á samvinnu mömmu
og pabba við
að gleðja
mig.“

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

Mel B. hundsar Fjölni í nýrri ævisögu

N

ý ævisaga kryddpíunnar
Mel B., „Brutally honest“,
hefur
vakið
talsverða
athygli í heimspressunni.
Ástæðan er ekki síst opinskáar
lýsingar hennar á ástarsamböndum hennar við þá Eddie Murphy
og Stephen Belafonte sem og
eiturlyfjanotkuninni.
Íslenskir
aðdáendur verða þó fyrir sárum vonbrigðum því kryddpían
eyðir ekki einni setningu í samband hennar við athafnamanninn Fjölni Þorgeirsson. Mel B. og
íslenski kvennaljóminn byrjuðu
saman árið 1996 og varði sam-

band þeirra í rúmt ár. Það vakti
mikla athygli á sínum tíma enda
voru Kryddpíurnar í hópi vinsælustu hljómsveita heims á þessum
tíma. Birtust myndir af parinu á
forsíðum erlendra stórblaða auk
þess sem íslenskir miðlar létu ekki
sitt eftir liggja.
Kryddpían virtist afar ánægð
með Fjölni miðað við viðtöl sem
hún veitti þegar þau voru saman. Í
 jölnir
einu viðtalinu sagði hún að F
væri með „ótrúlegan líkama og
væri yndislegur maður.“ Parið ráðgerði að gifta sig en skyndilega
slitnaði upp úr sambandinu árið

1997. Hefur 
Fjölnir
látið hafa eftir sér að
tónlistarkonan
hafi
„verið í rugli“ og hann
ekki viljað koma nálægt
því. Hann hafi því hætt með
henni ósáttur og það hafi tekið
hann langan tíma að jafna sig.
Vonsviknir aðdáendur geta
þó huggað sig við það að í fyrri
ævisögu sinni „Catch a Fire“,
sem kom út árið 2002, þá minntist kryddpían á Fjölni. „Eftir þetta
byrjaði ég með Fjölni Þorgeirssyni
frá Íslandi, sem ég kynntist einnig
í Blackpool. Ég féll kylliflöt fyrir

honum en síðan flutti hann aftur
til Íslands. Samband okkar var
mjög ástríðufullt.“ Svo mörg voru
þau orð.

GÖTUBARN Í
KALKÚTTA OG
REYKJAVÍK

Lítt þekkt
ættartengsl

Bræður glíma við
náttúruhamfarir

F

undur bankaráðs Seðlabanka Íslands vakti
mikla athygli í vikunni, sérstaklega vegna
þeirrar staðreyndar að Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, fékk boð um
 efur
að sitja fundinn. Hann h
átt í hatrömmum deilum við
Má Guðmundsson seðlabankastjóra, í kjölfar þess að 15
milljóna króna sekt bankans á
hendur Samherja vegna brota
á reglum um gjaldeyrismál var
dæmd ógild á dögunum. Már
ákvað að sitja ekki fundinn og
lét sig hverfa til útlanda á meðan honum stóð.
Bróðir Más er einnig vanur
að glíma við náttúruhamfarir.
Það er jarðeðlisfræðingurinn
Magnús Tumi Guðmundsson,
prófessor við Háskóla Íslands.
Ýmsar ógnvænlegar e ldstöðvar
víða um land hafa látið á sér
kræla undanfarin misseri og
Magnús Tumi hefur eflaust vakandi auga með þeim. Á meðan
þarf bróðir hans að glíma við
brjálaðan Þorstein Má og vildi
eflaust glaður skipta um hlutverk.

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir
skrifar sögu Hasims af
miklu næmi og innsæi

Ævintýralegt ferðalag
ungs drengs frá Indlandi
til Íslands
Saga af höfnun,
baráttuvilja og dug

Bölvaður melur
er hún!
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