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Fylgstu  
með Dorma á

n Mjúkt og 
slitsterkt áklæði

n Svæðaskipt 
gormakerfi

n Frábærar 
kantstyrkingar

n Aldrei að snúa

n Sterkur botn
n Burstaðar stál-

lappir

Nature’s Rest heilsurúm 
Verðdæmi: 120 x 200 cm. 
Fullt verð 
kr. 79.900 

ÚTSALA

AfSLáTTur
15%

67.915

120X200

n Mjúkt og slitsterkt 
áklæði

n Svæðaskipt poka
gormakerfi

n Aldrei að snúa

n Steyptar kant
styrk ingar

n Sterkur botn

n Heilsu og hæg
inda lag í yfir dýnu 
sem hægt er að 
taka af

n Burstaðar 
stállappir

Nature’s Comfort heilsurúm 
Verðdæmi: 160 x 200 cm. 
Fullt verð 
kr. 149.900 
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AfSLáTTur
20%

119.920

160X200
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Fyrir orrustuna um Milvian brú 
yfir Tíberfljót, 28. október 312, 

sá Konstantín mikli teikn krossins 
á himni og orðin “in hoc signo 
vinces” “Undir þessu tákni muntu 
sigra”.  Árið 313 er Konstantín var 
orðinn keisari veitti hann kristnum 
mönnum trúfrelsi eftir langvarandi 
ofsóknir.

Menin eru smíðuð á Íslandi eftir hugmynd  
Dr Gunnars Jónssonar og fást silfurhúðuð á 3.500,-  
úr silfri: 5.900,- (með demanti: 11.500,-) og  
úr 14k gulli á 49.500,- (með demanti: 55.000,-).

IN HOC SIGNO VINCES
(Undir þessu tákni muntu sigra)

10%
AFMÆLIS-AFSLÁTTURÍ FEBRÚAR

Skipholti 70 • Sími 553 0003
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Laun bankastjórnenda 
komin yfir milljarð króna
Bankastjórar, framkvæmdastjórar 

og stjórnarmenn í fjórum stærstu 
bönkum landsins fá samanlagt 

ríflega milljarð króna í laun á ári. Fjórir 
bankastjórar fá samanlagt um 130 millj-
ónir króna í laun á ári. Ætla má að 30 

framkvæmdastjórar í bönkunum fá yfir 
800 milljónir króna, eða að jafnaði yfir 26 
milljónir króna  hver í árslaun. Vel flestir 
bankaráðsmenn fá meira en sem nemur 
meðallaunum venjulegs launafólks.

Í launakönnun Samtaka starfsmanna 

fjármálafyrirtækja kom í ljós að 1.500 
konur sem svöruðu í könnuninni voru að 
jafnaði með lægri laun en lægst launaði 
bankaráðsmaðurinn í þremur stærstu 
bönkunum. 

Sjá nánar á bls. 2.

bankastjórar og formenn bankaráða fjögurra stærstu bankanna.
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Hjá okkur getur þú valið úr 15 tegundum af  
mannbroddum allt eftir því hvað þú ætlar að gera. 

Vilt þú rölta, ganga, skokka, hlaupa, ganga úti í náttúrunni, 
fara á fjöll eða jökla?  Þú hlýtur að geta fundið eitthvað við 
þitt hæfi.  Einnig getum við neglt í skósóla.  

 Líttu á úrvalið á heimasíðunni okkar  
www.skovinnustofa.is

Mikið úrval mannbrodda

Skóvinnustofa Sigurbjörns

Háaleitisbraut 68 – 103 Reykjavík
s. 553 3980Heildsala  

Smásala

Ljósveita Mílu í ný hverfi
Míla hyggst ljúka tengingum 

í ljósveitukerfi sínu í 
Breiðholti, Vesturbæ og 

Smáíbúðahverfinu á næstu mánuðum. 
Þegar hefur kerfið verið lagt í Grafar-
vog, Árbæ og Grafaholt. Fram kemur í 
tilkynningu frá Mílu að mikill hraði sé 
á tengingum í kerfinu og að til standi 

að tvöfalda hraðann víða, þannig að 
hraði heimilistenginga verði allt að 100 
Mb á sekúndu. Hermt er að fjögur af 
hverjum fimm heimilum landsins hafi 
aðgang að ljósveitunni við lok ársins. 
Framkvæmdum við ljósveituna fylgir 
að sögn lítið rask, þar sem fyrirliggj-
andi lagnir eru nýttar. 

Bankastjórnendur fá yfir milljarð
Stjórnendur í fjórum stærstu 

bönkum landsins fengu yfir millj-
arð króna í laun samanlagt árið 

2012. Þessar upplýsingar hefur Reykjavík 
vikublað tekið saman úr ársreikningum 
Arion banka, Íslandsbanka, Landsbanka 
og MP-banka fyrir árið 2012. Launin 
gætu hafa hækkað í fyrra, en reikningar 
fyrir síðasta ár liggja ekki fyrir. 

Mest í Arion
Launagreiðslur til stjórnenda voru 
mestar í Arion banka þetta ár. Alls 
338,4 milljónir króna. Þar af fengu 
9 stjórnarmenn ríflega 66 milljónir 
króna, en 14 stjórnarfundir voru 
haldnir þetta ár. Sumir þeirra höfðu 
raunar tekið að sér frekari störf fyrir 
bankann, en enginn stjórnarmanna 

fékk minna en fimm milljónir króna 
þetta ár. 

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri, 
fékk 44,5 milljónir króna, og höfðu 
laun hans hækkað um ríflega 7 millj-
ónir króna frá árinu á undan. Laun til 
níu framkvæmdastjóra nám hátt í 230 
milljónum króna. 

Hundruð milljóna  
í Íslandsbanka
Stjórnendur Íslandsbanka námu tæpum 
245 milljónum króna. Birna Einarsdóttir 
bankastjóri, fékk 31,5 milljónir króna, 
en laun til sjö framkvæmdastjóra námu 
tæpum 172 milljónum króna. Stjórnar-
menn fengu ríflega 40 milljónir króna í 
sinn hlut. Þeim sem minnst fékk, voru 
greiddar rúmar fimm milljónir króna. 

Í ársreikningi Íslandsbanka er einnig 
getið um ríflega 44 milljóna króna líf-
eyrisgreiðslur til stjórnenda, en ekki er 
skýrt af reikningnum hvort sú upphæð 
er innifalin í öðrum tölum. Sé henni 
bætt við, nema greiðslur til stjórnenda 
Íslandsbanka hátt í 300 milljónum króna. 

Ríkisbankinn drjúgur
Steinþór Pálsson, bankastjóri Lands-
bankans, fékk 16,6 milljónir króna í laun 
þetta ár. Stjórnendum voru greiddar alls 
283 milljónir króna þetta ár. Í tölunni 
eru fólgin laun bankastjórans, sjö 
framkvæmdastjóra og bankaráðs, en 
einnig er í henni uppgjör við tvo fram-
kvæmdastjóra sem hættu. Tekið er fram 
í ársreikningi bankans að mótframlag í 
lífeyrissjóð sé innifalið í tölunum. Enginn 

bankaráðsmaður fékk minna en 5,5 
milljónir króna. 

Íslenska ríkið á ríflega 80 prósenta hlut 
í Landsbankanum. Ríkið á einnig 13 pró-
senta hlut í Arion banka og 5 prósent í 
Íslandsbanka.

MP ekki áberandi minni
MP- banki er minnstur bankanna 
fjögurra og eru umsvif hans töluvert 
minni en hinna þriggja fyrrnefndu. 
Heildargreiðslur til stjórnenda hans 
námu tæpum 227 milljónum króna. 
Þar af fékk forstjórinn, Sigurður Atli 
Jónsson,35,8 milljónir króna. Sjö fram-
kvæmdastjórar bankans fengu ríflega 168 
milljónir. Enginn stjórnarmaður fékk 
lægri greiðslu en þrjár milljónir króna 
árið 2012. 

Í umræðu um 50 milljarða króna 
frískuldamark bankaskatts sem hefur 
mikið verið til umræðu í samfélaginu, 
kom fram í yfirlýsingu frá stjórnendum 
MP banka að bankinn væri „eina litla fjár-
málafyrirtækið“ sem greiddi bankaskatt-
inn. Bankinn er hins vegar ekki áberandi 
minni en aðrar bankastofnanir, þegar 
tekið er mið af launum stjórnenda. 

Mikill launamunur
Fram kom í launakönnun sem gerð var 
hjá Samtökum fjármálafyrirtækja að 
miðgildi launa um 1.500 kvenna sem 
svöruðu könnuninni væri ríflega 380 
þúsund krónur á mánuði, eða ríflega 
4,5 milljónir í árslaun. Það er umtals-
vert minna en flestir bankanna greiða  
fulltrúum eigenda í bankaráðum.. 

Afmá ummerki um Strawberries

„Það er verið að afmá öll ummerki,“ sagði iðnaðarmaður við blaðamann. 
Hann var þá í óða önn við að rífa límmiða úr gluggum við Lækjargötu, 
þar sem nektarstaðurinn Strawberries var til húsa. Ljóst er að sú starfsemi 
þarna er endanlega liðin undir lok.

Unglings-
stúlkur voru 
blóraböggull 
bændasam-
félagsins

„Fólk harmaði spillingu og upp-
lausn gamla bændaþjóðfélags-
ins og söknuðu sakleysis sem 

átti að hafa ríkt í fyrri tíð.  Lausnin 
var fundin í andlegri hreinsun 
þjóðarinnar sem var framin með 
þekktri aðferð; að finna blóra-
böggul, sem voru unglingsstúlkur 
í tygjum við hermenn og þá helst 
af verkamannastétt,“ segir Ásdís 
Thoroddsen, leikskáld. Leikritið 
Ástandið eftir hana sem flutt var í 
útvarpi fyrir tveimur árum byggir á 
ýmsum frásögnum og rannsóknum 
fræðimanna um aðstæður íslenskra 
stúlkna á árum Seinni-Heimsstyrj-
aldar.

Nýlega hafa víðtækar persónu-
njósnir á íslenskum stúlkum komist 
í hámæli, í kjölfar rannsóknar Þórs 
Whitehead. Fleiri fræðimenn hafa 
þó stundað rannsóknir á málinu. 
Jóhanna Knudsen safnaði upplýs-
ingum fyrir lögregluna. Þær voru 
skráðar í tíu bækur og voru heim-
ildarmenn margir. Sérstaklega þó 
„leynierindreki“ þáverandi lögreglu-
stjóra og lögregluþjónn. Gögnin 
komu í Þjóðskjalasafnið árið 1961, 
með því skilyrði að enginn fengi að-
gang að þeim í hálfa öld. Fræðimenn 
komust í gögnin fyrir tveimur árum. 
 Sjá bls. 10.

Hraunavinir neita sök
Níu manns sem lögregla 

ákærði fyrir að hlýða ekki 
fyrirmælum sínum, þegar 

fólkið mótmælti friðsamlega í Gálga-
hrauni í október, neituðu sök, við 
þingfestingu málsins í Héraðsdómi 
Reykjaness í vikunni. 

Greint var ítarlega frá málinu í síð-
asta tölublaði Reykjavíkur vikublaðs, 
en þar kom meðal annars fram að 
hin ákærðu eru aðeins hluti hópsins 
sem lögregla handtók í október, fyrir 
sömu sakir. Jón H. B. Snorrason, sak-
sóknari lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins, var spurður hvers vegna aðeins 
þessir níu væru ákærðir, og sagði 
hann: „Það getur vel verið að það hafi 
þurft að hafa afskipti af einhverjum, 
leiða hann í burtu, og hann hafi eftir 
það látið sér segjast.“

Næsta fyrirtaka í máli nímenning-
anna verður í héraðsdómi Reykjaness 
í febrúar. 

Voru talin hæfust
Stefán Jón Haf-

stein, Kolbrún 
Halldórsdóttir 

og Laufey Guðjóns-
dóttir, umsækjendur 
um stöðu útvarps-
stjóra, komu til 
álita í starfið, samkvæmt heimildum 
Reykjavíkur vikublaðs. Þau voru í 

hópi fjögurra af 39 umsækjendum sem 
boðið var í viðtal hjá fullri stjórn Rík-
isútvapsins, til þess að lýsa framtíðar-
sýn sinni. Öll hafa þau umtalsverða 
reynslu af fjölmiðlum. Magnús Geir 
Þórðarsson, leikhússtjóri, var ráðinn 
í starfið. Fjallað er ítarlega um ráðn-
ingu útvarpsstjóra í fréttaskýringu hér 
í blaðinu.  Sjá bls.6. 

Saksóknari vill upplýsingar
Embætti ríkissaksóknara hyggst 

leita frekari upplýsinga hjá 
innanríkisráðuneytinu vegna 

rannsóknar á minnisblaði um hæl-
isleitanda, sem hugsanlegt er að hafi 
verið lekið úr ráðuneytinu.

Fram kemur í tilkynningu á vef 
embættisins að eftir að hafa farið yfir 
svör ráðuneytisins „taldi ríkissak-
sóknari nauðsynlegt að fá frekari gögn 
og upplýsingar frá innanríkisráðu-
neytinu, áður en endanleg ákvörðun 
verður tekin um það hvort málinu 
verði vísað til lögreglurannsóknar.“

Hanna Birna Kristjánsdóttir, inn-
anríkisráðherra, ítrekaði í sérstakri 
umræðu um málið á Alþingi í vikunni, 
að athugun innanríkisráðuneytisins 
og rekstrarfélags stjórnarráðsins hefði 

ekki leitt í ljós að minnisblað með 
persónuupplýsingum um hælisleit-
andann Tony Omos og aðra nafn-
greinda einstaklinga, hefði farið úr 
ráðuneytinu til fjölmiðla. Þingmenn 
spurðu ráðherrann margra spurninga 
í umræðunni, en DV vakti athygli á 
því í veffrétt að sex spurningum þing-
manna hefði ráðherrann látið ósvarað. 
Kastjós Rúv greindi frá því í vikunni, 
að Hanna Birna Kristjánsdóttir, hefði 
heitið þættinum viðtali í þessari viku, 
en síðan afboðað komu sína.

Þingmennirnir Mörður Árnason 
og Valgerður Bjarnadóttir hafa nú 
lagt fram skriflega fyrirspurn til inn-
anríkisráðherra á Alþingi, þar sem 
ítarlega er spurt út í þátt ráðuneytisins 
í málinu.

ragnhildur Jónsdóttir, sem er ákærð, 
ræðir við Ómar ragnarsson í hér-
aðsdómi.



sími 534-1900

FÁÐU TIlboð
eða nánari upplýsingar fyrir hópinn 

þinn bokanir@smarativolis

VIÐ BJÓÐUM 
UPP Á Sértilboð 

á barnum 
fyrir alla 

hópa.

ERTU AÐ SKIPULEGGJA STARFSMANNAFAGNAÐ, ÁRSHÁTÍÐ, GÆSUN, 
STEGGJUN, AFMÆLI, FJÖLSKYLDUDAG, ÓVISSUFERÐ EÐA HÓPEFLI? 

Í SMÁRATÍVOLÍ ER HÓPURINN YKKAR HRISTUR SAMAN Í FJÖRUGUM LEIKJUM UNDIR 
LEIÐSÖGN HÓPSTJÓRA SEM SKIPULEGGUR DAGSKRÁ SEM HENTAR YKKUR

smarativoli.is   /  Sími 534 1900  /  Smáralind
SKEMMTUN FYRIR ALLA!
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Drög að uppsagnarbréfi
Þrjú listaverk sem ég hef velt fyrir 

mér upp á síðkastið knúðu mig 
til að skrifa þetta bréf: Þáttaröðin 

Breaking Bad, ævisagan Fátækt fólk eftir 
Tryggva Emilsson og hrollvekjan Þjóðar-
sátt eftir Stjórnvöld Á Hverjum Tíma. Í 
Breaking Bad hlæja nemendur upp í 
opið geðið á besta efnafræðikennara í 
heimi þar sem hann neyðist til að þvo 
bíla eftir vinnu til að ná endum saman. 
Fátækt fólk er saga af ójöfnuði og manni 
sem smám saman verður ljóst að það er 
vitlaust gefið. Ég á hvað erfiðast með að 
horfa á Þjóðarsátt. Mörg atriðin reyna bara 
um of á þolrifin: Atriðið á kaffihúsinu 
þar sem að leiðarahöfundurinn, verka-
lýðsleiðtoginn, stjórnmálamaðurinn og 
litlimaðurinn sitja við borð og láta stöð-
ugleikaverðbólgudraugstugguna ganga 
kjafta á milli. Senan þar sem ærulausa 
liðið úr bankahruninu heldur partíinu 
áfram með fingurinn á lofti ...

Samfélag sem heldur úti metnaðar-
fullum söfnum, glæsilegum sendiráðum 
og menningarhúsum en tímir ekki að 
borga kennurum, heilbrigðisstéttum og 
löggæslufólki – getur ekki horft framan í 
þetta fólk og sagt að ekki séu til peningar. 
Það er upplýst ákvörðun að búa svona um 

hnútana. Þannig eru t.d. reglulega stofn-
aðir nýir og glæsilegir skólar án þess að 
rekstur þeirra sem fyrir eru hafi verið 
tryggður.

Ég gegni mikilvægasta starfi í heimi. 
Er ekki augljóst að vel menntuð  mann-
eskja sem hefur tileinkað sér allt hið besta 
verður aldrei byrði á samfélaginu? Góður 
kennari sem opnar augu nemenda fyrir 
mikilvægi góðrar næringar og hreyfingar 
er mun mikilvægari en skurðlæknirinn 
sem minnkar maga offitusjúklinga. Alltaf 
er þessu stillt eins upp: Læknar bjarga 
mannslífum. Kennarar eru „bara að 
kenna“ (þó aðallega í fríi). 

Svo er önnur saga hvort ég næ að sinna 
þessu mikilvæga starfi almennilega. Ég 
legg mig allan fram en ég bý við óþolandi 
hömlur sem koma í veg fyrir að mér takist 
ætlunarverk mitt. Ég er í þessu til að ná 
árangri. Fyrir utan launin þá líkist starf 
mitt starfi tannlæknis. Góð tannheilsa er 
grundvallarmarkmið tannlæknisins. Það 
hlýtur því að vera fúlt að fá nýtennt börn í 
stólinn með allar skemmdar eða að þurfa 
að sjá Ísland neðst í einhverjum alþjóð-
legum samanburði um tannheilsu. Á sama 
hátt tek ég því persónulega þegar ég sé illa 
saminn texta hjá nemanda í fjórða bekk 
framhaldsskóla sem hefur notið skólunar 
í 14 ár. Hverjar eru þessar hömlur sem 
koma í veg fyrir árangur? Það er hægt 
að nefna fjöldamargt: Viðhorf nemenda, 
bekkjastærðir, kennsluskyldu, skamm-
degið, launin, skipulag skólaársins, stráka-
menningu, íslenskukunnáttu, einsleitt 
námsframboð, almenningsálit og launin.

Ég er 41 árs með 5 ára háskólanám 
að baki, ótal námskeið og mikla starfs-
reynslu. Ég myndi sætta mig við svona 
laun fyrir átakaminna starf. Kennarinn er 
leikari, foreldri, sálfræðingur og kennari 
og það kostar orku. Þú sem glímir við 
dyntóttan 16 ára ungling á heimilinu um 
tölvutíma og tiltekt – er sanngjarnt að 
greiða 284.000 kr. á mánuði fyrir að glíma 
við 27 slík eintök?

Spjaldtölvur, fundir, kennsluvefir, brillj-
ant kennsluaðferðir, sjálfsmat, skýrslur, 
flippuð kennsla, kennslurými með tíu 
metra lofthæð, skjávarpar. Orð fá ekki 

lýst hversu frábært allt þetta er en við 
skulum ekki gleyma því að kennarinn er 
maðurinn, hann er ásamt foreldrunum 
og þjálfaranum mikilvægasta persónan 
í lífi barna og unglinga. 

Reglulega dreymir suma vota drauma 
um nám án kennara. Vatnsgreiddur piltur 
með svört aronpálmarsgleraugu vaknar 
í bítið, opnar tölvuna og svalar ólgandi 
þekkingarþörf sinni fram eftir degi. Hver 
þarf kennara? Þetta er allt á netinu. Af 
hverju ætli íslenska landsliðið í handbolta 
þurfi þjálfara? 

Enginn hefur áhuga á verkfalli en ég 
er til í slaginn. Fyrst sting ég þó upp á 
fjöldafundi kennara af öllum skólastigum. 
Ég mæli með því að við mætum niður á 
Austurvöll með töflur og krítar og látum 
ískra vel; sjáum hvað þeir þola það lengi.

Þetta eru drög að uppsagnarbréfi. Ég 
veit hvað kemur í veg fyrir að ég klári 
það; það þarf þjóðarsátt um að hækka 
laun kennara á öllum skólastigum og 
gera starfið að því eftirsóknarverðasta í 
samfélaginu. Eins, ef staða ríkissjóðs er 
þannig, þá get ég sætt mig við að aðrir 
ríkisstarfsmenn, t.d. Alþingismenn, taki 
upp launataxta kennara, svona uppá 
Þjóðarsáttina að gera. 

Ég hef nóg til hnífs og skeiðar og 
margir hafa það verr en ég. Ég ætla hins-
vegar ekki að sætta mig þetta ástand; ég 
ætla ekki að vakna upp á grafarbakkanum 
og verða það ljóst að ég át skít hvern ein-
asta dag minnar kennaraævi meðan að 
mér var hlegið.

Eitt allra mikilvægasta fólkið í samfélaginu eru þeir sem sinna öldruðum 
og fötluðum. Þeir sem kenna börnunum okkar. Fólkið sem eldar matinn 
í mötuneytinu eða í skólanum. Fólkið sem vinnur við færiböndin og 

kannski ekki síst fólkið sem þrífur skítinn eftir okkur hin. 
Mat samfélagsins er hins vegar að þessi störf skuli meta lítils – þegar viðmiðið 
er þykktin á launaumslaginu.
Það virðist ekki skipta máli hvort fólk hafi menntun, jafnvel mikla menntun 
á sínu sviði. Sum störf eru einfaldlega lítils metin. Stundum eru þau kölluð 
„kvennastörf “ með vísan til þess að í gegnum tíðina hugsuðu konur um börn 
og uppeldi, umönnun, eldamennsku og þrif. 
Í þessum störfum – og vitaskuld fleirum - verða til ómetanleg verðmæti fyrir 
samfélagið allt. Hvers vegna eru þau, og fólkið sem vinnur þau, ekki metin að 
verðleikum?
Fólki sem vinnur þessi störf eru boðnar  smánarlegar launahækkanir. Að vísu 
tímabundið, en launahækkun sem ekki nær verðbólgstiginu, á víst að tryggja 
þjóðarsátt og stöðugleika. Þetta gengur jafnt upp úr stjórnarherrum, forystu-
mönnum Samtaka atvinnulífs og verkalýðshreyfingar.
 Þetta er fallið til þess að viðhalda stórkostlegum ójöfnuði í samfélaginu. Dettur 
einhverjum virkilega í hug að það setji efnahagslífið úr skorðum ef fiskverka-
konu tekst kannski að ná endum saman um mánaðamót? Þessi  málflutningur 
fær ekki staðist.
Það er svo merki um undarlegt mat í einu samfélagi að nokkrir bankastarfsmenn 
séu svo óendanlega mikilvægir að það þurfi að greiða þeim yfir þúsund milljónir 
króna á ári, fyrir að mæta í vinnuna. Samfélag sem hefur efni á því að halda fólki 
á slíkum launum, á ekki að þurfa að skera niður krónu í þjónustu við almenning. 

Ingimar Karl Helgason
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Grátkór  
í beinni 
Grátkór Land-
sambands ís-
lenskra útvegs-
manna hefur 
verið áskrifandi 
að fréttatímum 
í vikunni, eins og svo sem oft áður. 
Kvartað er undan veiðigjöldum, að 
Hafró sé of nísk og ekki er síður 
kvartað undan því að stjórnvöld, 
sem þó eru einstaklega vinsamleg 
stórútgerðinni, vilji ekki lögbinda 
eign örfárra einstaklinga á makríl-
kvóta til eilífðar. Nýjasta skýrsla 
Hagstofunnar um afkomu í sjáv-
arútvegi sýnir að hreinn hagnaður 
nam hátt í 60 milljörðum króna árið 
2012. Ætla má að veiðigjöld nemi í 
heildina um einum sjötta af þessum 
hreina hagnaði á þessu fiskveiðiári, 
eftir að stjórnvöld lækkuðu þau um 
þrjú þúsund milljóna, sem skornar 
eru niður annars staðar, meðal 
annars með uppsögnum.

Traust- 
yfirlýsing?
Guðlaugur G. 
Sverrisson, fyrr-
verandi bæjar-
s t j ór nar maður 
úr Framsóknar-
flokknum, gagn-
rýndi Ríkisút-
varpið harðlega í 
grein á Pressunni snemma á árinu, 
einkum fyrir að fjalla um fyrirhug-
aðar ráðstafanir ríkisstjórnarinnar 
og að fjalla um ávarp forsætisráð-
herra í fréttum á nýársdag. Hann 
hefur nú verið kjörinn í stjórn Rík-
isútvarpsins. Einnig var í stjórn-
ina kjörin Ásthildur Sturludóttir, 
öflug bæjarstjórnarkona Sjálfstæð-
isflokksins af Vestfjörðum og dóttir 
fyrrverandi ráðherra flokksins. 
Spyrja má hvort þessar ráðstafanir 
sendi nokkur önnur skilaboð en 
að stjórnarflokkarnir séu að herða 
tökin á Ríkisútvarpinu. 

Ný Stjórnar-
tíðindi
Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarút-
vegs- landbúnaðar og umhverfis-
ráðherra veitti sérstaka undanþágu 
fyrir þorrabjór með hvalamjöli, 
enda þótt mjölið sem notað er í 
bjórinn, sé ekki til manneldis og 
ekki einu sinni í dýrafóður. En lög-
fræðin verður til skoðunar í ráðu-
neytinu fram yfir Þorra, meðan 
bjórinn er í sölu. Athygli vekur 
að ákvörðun ráðherra var hvergi 
birt opinberlega, til dæmis á vef-
síðu ráðuneytisins, heldur upplýsti 
framleiðandi bjórsins um málið í 
héraðsblaðinu Skessuhorni. Menn 
spyrja sig nú hvort það sé í verka-
hring einstakra bjórframleiðenda 
að miðla stjórnvaldsákvörðunum í 
héraðsfréttablöðum.

Í fréttum

Gagnrýni  
og jákvæðni
Þingmennirnir Þórunn Egilsdóttir 
og Óttar Proppé hafa stofnað félag 
jákvæðra þingmanna og ítrekuðu 
það í ræðum á Alþingi í vikunni, þar 
sem þau fögnuðu undirtektum við 
framtakinu. Í umræðum í þinginu 
kom líka fram önnur hugmynd sem 
ekki er síður athyglisverð. Lilja Raf-
ney Magnúsdóttir, 
þingkona Vinstri 
grænna lagði til 
að stofnað yrði 
Félag stjórnmála-
manna með gagn-
rýna hugsun. 
Víst er að 
engin van-
þörf er á.

Gylltir ermahnappar
Þeir sem leggja 
leið sína í héraðs-
dóm Reykjavíkur 
þegar réttað er í 
málum fyrrverandi 
út r ás ar v í k i ng a , 
taka eftir því að sakborningarnir og 
lögmenn þeirra eru gjarnan mun 

betur til fara en saksóknararnir. 
Varnarmegin bera menn rólexúr 
gullslegin eða úr platínu og gylltir 
ermarhnappar glampa í dómssölum. 
Sóknina einkenna hins vegar gjarnan 
ódýr tölvuúr og venjulegar plasttölur 
á skyrtuermum. 

Gulli gegn dómurum?
Guðlaugur Þór Þórðarson, þing-
maður Sjálfstæðisflokks og félagi í 
hagræðingarhópi ríkisstjórnarinnar, 
slær hvergi af í herferð sinni gegn 
opinberum starfsmönnum. Hann 
hefur farið mikinn bæði á Alþingi 
og í fjölmiðlum. „Ég ligg ekki á þeirri 
skoðun minni að æviráðningar séu 
óeðlilegar,“ sagði þingmaðurinn við 
Fréttablaðið. Honum – sem og fjöl-
miðlum – hefur hins vegar sést yfir 
að æviráðningar voru lagðar af árið 
1996. Þær tíðkast raunar enn í tilviki 
Hæstaréttar- og hér-
aðsdómara. Flestir 
eru sammála um að 
óháðir og sjálfstæðir 
dómarar eigi að 
njóta starfsöryggis. 
En kannski 
ekki Guðlaugur 
Þór?

héðan og þaðan …

Ummæli með erindi:
„Þegar bæði hjónin vinna utan 

heimilis hljóta þau að standa 
andspænis óunnum heimils-

störfum nema þau útvegi starfskrafta til 
að leysa þau af hendi. Sá vandi verður 
ekki leystur til lengdar nema heimilis-
störf njóti verðugrar viðurkenningar, 
hver sem þau vinnur.“ 

Ragnhildur Helgadóttir, þingkona, í 
viðtali við Frjálsa verslun. 1975.

Höfundur er
Arnar Már Arngrímsson  

kennari við MA



Flokksval

Guðni Rúnar

Björk
Anna María

Magnús Már
Dóra

Natan

Dagur 

Kristín Erna

Þorgerður Laufey

Reynir 

Hjálmar
Kristín Soffía 

Skúli 

Heiða
Sverrir

xsreykjavik.is

•	 Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, 2. sæti.
•	 Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi og læknir,  

1. sæti.
•	 Dóra Magnúsdóttir stjórnsýslufræðingur, 4. sæti.
•	 Guðni Rúnar Jónasson framkvæmdastjóri, 
•	 3. til 4. sæti.
•	 Heiða Björg Hilmisdóttir deildarstjóri LSH, 
•	 3. til 4. sæti.
•	 Hjálmar Sveinsson varaborgarfulltrúi, 3. sæti.
•	 Kristín Erna Arnardóttir háskólanemi og 

kvikmyndagerðarmaður, 3. til 4. sæti.
•	 Kristín Soffía Jónsdóttir varaborgarfulltrúi, 3. sæti.

•	 Magnús Már Guðmundsson 
framhaldsskólakennari, 4. sæti.

•	 Natan Kolbeinsson, formaður Hallveigar,  
félags UJ í Rvk, 3. til 4. sæti.

•	 Reynir Sigurbjörnsson rafvirki, 1. til 4. sæti.
•	 Skúli Helgasson stjórnmálafræðingur,  

3. sæti.
•	 Sverrir Bollason skipulagsverkfræðingur,  

3. sæti.
•	 Þorgerður L. Diðriksdóttir kennari,  

3. til 4. sæti.
•	 Anna María Jónsdóttir kennari, 3. til 4. sæti.

Samfylkingarinnar í Reykjavík 7. - 8. febrúar 2014

Sameiginlegur framboðsfundur 
í Iðnó þriðjudaginn 4. febrúar klukkan 20:00.
Á sameiginlegum fundi frambjóðenda í Iðnó gefst almenningi kostur á 
að kynnast frambjóðendum og því sem þeir standa fyrir.  Fundurinn er 
öllum opinn.  Einnig er hægt að kynna sér frambjóðendur á xsreykjavik.is.
Frambjóðendur í flokksvali Samfylkingarinnar eru:



Fréttaskot  Áskrift  

Er nokkuðsvona heimahjá þér...

Bara fagmennska!
Láttu Ráðtak ástandsskoða 
íbúðina, fyrirtækið, sumar
bústaðinn, farartækið, skipið, 
húsbílinn áður en þú kaupir, 
leigir eða selur.
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Rekstrarformið  
skipti máli um hæfið
Án ohf-væðingar Ríkisútvarpsins er ólíklegt að Magnús Geir Þórðarson 
hefði getað sótt um stöðu útvarpsstjóra sökum stjórnarsetu sinnar og þátt í 
undirbúningi ráðningarinnar. Væri RÚV hefðbundin stofnun hefði nýráð-
inn útvarpsstjóri talist vanhæfur samkvæmt stjórnsýslulögum. Hann má 
því að nokkru leyti þakka ráðninguna Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, 
sem hafði forystu um ohf-væðingu RÚV sem menntamálaráðherra. Hún 
er í dag stjórnarformaður Borgarleikhússins og er sem slíkur yfirmaður 
leikhússtjóra, starfsins sem Magnús hefur sinnt undanfarin ár. 

Sátt út á við
Opinberlega hlaut Magnús Geir starfið 
með fullum stuðning allrar stjórnar. 
Málið virðist þó, samkvæmt heimildum 
Reykjavík vikublaðs, talsvert flóknara 
en svo. Frá upphafi virðist sem ekki 
hafi annar umsækjandi staðið stjórn 
til boða. Þrátt fyrir brotalöm var það 
talið mikilvægt fyrir trúverðugleika 
stofnunarinnar að útvarpsstjóri hæfi 
störf með fullum stuðning stjórnar. 
Um þetta vottar til að mynda stöðu-
færsla á Facebook Árna Gunnarssonar, 
varamanns í stjórn fyrir hönd Samfylk-
ingar. Þar gagnrýnir hann nýlega kosn-
ingu til stjórnar RÚV og segir; „Þegar 
stjórn Ríkisútvarpsins greiddi atkvæði 
um nýjan útvarpsstjóra, var ekki farið í 
pólitískan skrípaleik. Ástæða þess var 
m. a. sú, að það var talið mikilvægt fyrir 
stofnun í uppnámi, að nýr útvarpsstjóri 
fengi afgerandi og einróma stuðning.“

Tillitsemi
Auk Magnús Geirs voru þau Stefán Jón 
Hafstein, Kolbrún Halldórsdóttir og 
Laufey Guðjónsdóttir kölluð til viðtals 
á fullum stjórnarfundi. Athygli vekur 
að Ingvi Hrafn Óskarsson, stjórnarfor-
maður RÚV sagði skömmu eftir að upp-
lýst var hver hlotið hefði starfið að ekki 
yrði gefið út hverjir hefðu verið metnir 
hæfastir. Ákvörðun stjórnar um tak-
markað aðgengi að upplýsingum mun 
vera tekin í nafni tillitsemi við umsækj-
endur. Færa má rök fyrir að ákvörðun 
stjórnar gagnist stjórninni sjálfri talsvert 
í að koma í veg fyrir sjálfstætt mat al-
mennings á ferli ráðningarinnar og þátt 
nýráðins útvarpsstjóra í eigin ráðningu. 

Í höndum stjórnar
Sem stjórnarmaður í RÚV hafði 

Magnús, líkt og aðrir í stjórn, möguleika 
á aðkomu að ákvörðunum um að aug-
lýsa, getur haft áhrif á hæfniskröfur, 
velur í verkefnanefnd um ráðninguna, 
getur haft áhrif á ákvörðun stjórnar 
um framlengingu umsóknarfrests og 
hefur umtalsvert meira aðgengi að 
upplýsingum en aðrir umsækjendur. 
Komið hefur fram að Magnús Geir hafi 
á einhverjum tímapunkti sagt sig frá 
stjórn en með hvaða hætti og hvenær 
er óljóst. Reykjavík vikublað lagði í vik-
unni fram upplýsingabeiðni til stjórnar 
og Magnúsar Geirs, enda hann þá enn 
skráður stjórnarmaður. Engin viðbrögð 
hafa verið við fyrirspurninni. 

Langt ferli
Af þeim 39 sem sóttu um voru 11 
taldir hæfir. Sex voru boðaðir í fram-
haldsviðtal og svo fjórir beðnir um 
að kynna framtíðarsýn sína fyrir allri 
stjórn. Áður höfðu nokkrir umsækj-
enda tekið tvö próf bæði rökleiðslu- og 
persónuleikapróf. Stjórn RÚV skipaði 
sérstaka verkefnanefnd sem starfaði 
með Capacent ráðgjafafyrirtækinu sem 
vann að ráðningunni. Í verkefnastjórn 
sátu Ingvi Hrafn Óskarsson, Magnús 
Stefánsson og Björg Eva Erlendsdóttir 
auk starfsmanns Capacent. 

Af þeim fjórum sem fengu færi á að 
kynna framtíðarsýn sína er Magnús 
Geir ekki með reynslu af rekstri fjöl-
miðla. Stefán Jón Hafstein hefur starfað 
um áraraðir við fjölmiðlun. Hann hefur 
meðal annars unnið að dagskrárgerð í 
útvarpi og ritstýrt prentmiðli. 

Kolbrún Halldórsdóttir var dag-
skrárgerðarmaður hjá Ríkisútvarpi og 
sjónvarpi í áratug. Hún á að auki langan 
feril að baki við leikstjórn og stjórnun 
menningarefnis. Þá hefur hún setið 

í nefndum yfirvalda um stjórnun og 
stefnumótun RÚV í fjölda ára. Laufey 
Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Kvikmyndamiðstöðvar Íslands starf-
aði sem dagskrárstjóri hjá RÚV. Hún 
er menntuð í kvikmyndagerð og starf-
aði á menningaskrifstofu mennta- og 
menningamálaráðuneytis þar sem hún 
vann einkum að kynningu kvikmynda 
erlendis. 

Ópólitískur
Nýráðinn útvarpsstjóri hefur frá árinu 
2011 setið í stjórn RÚV sem fulltrúi 
Sjálfstæðisflokks. Hann lét nýlega hafa 
eftir sér, í viðtali við DV, að hann hefði 
aldrei verið í stjórnmálaflokki. Hann 
hefur samt um árabil starfað í umboði 
Sjálfstæðisflokksins. Enda þótt sagt sé 
að stjórnarmenn séu óháðir í störfum 
sínum, má spyrja hvort ekkert sam-
ráð eigi sér nokkurn tímann stað við 
umbjóðandann. Í því samhengi má 
benda á að lögum um stjórn RÚV ný-
lega breytt til að auka enn frekar ítök 
stjórnmálamanna í hlutafélaginu opin-
bera. Auðvelt er að færa rök fyrir því að 
talsvert meira vægi sé í að starfa sem 
fulltrúi flokks en að skrá sig í félagaskrá 

hans. Vert er að benda á að jafnvel um-
sækjendur um starf útvarpsstjóra eiga 
stjórnarskrárbundinn rétt til tjáningar 
og þátttöku í félagasamtökum. Stjórn-
málaþátttaka ein og sér gerir menn ekki 
vanhæfa. 

Flokkurinn og RÚV
Mörg dæmi eru þekkt um vilja nú-
verandi stjórnarflokka til að tryggja 

stöðu sína innan RÚV. Fulltrúum rík-
isstjórnarflokkanna var þannig fjölgað 
um einn í vikunni. Í stað fulltrúa Pírata 
var Guðlaugur G. Sverrisson, fulltrúa 
Framsóknarflokks bætt í stjórn. Áhugi 
hans á almannaútvarpinu virðist fyrst 
og fremst vera ósætti við fréttastofu 
sem hann telur illa sinna kynningastarfi 
fyrir eigin flokk. Þá er þáttur Þorgerðar 
Katrínar Gunnarsdóttur í upphaflegri 
ráðningu Páls Magnússonar nokkuð 
þekktur en ítrekað hefur komið fram 
að hún valdi hann til starfa. Fyrir var 
Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri 
en hann hafði starfað sem borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. 
Raunar sat Markús Örn tvisvar í stól 
útvarpsstjóra. Þá vakti ráðning Auðuns 
Georgs Ólafssonar sem fréttastjóra 
athygli á sínum tíma. Auðunn sagði 
starfi sínu lausu skömmu eftir ráðn-
inguna. Atvikið hefur verið talið skýrt 
dæmi um tilraunir Framsóknarflokks 
til ítaka á RÚV. 

fréttaskýring 

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fv. 
ráðherra.

Illugi Gunnarsson menntamálaráð-
herra.

Magnús Geir Þórðarsson nýráðinn útvarpsstjóri.
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1/2 síða_Hafið.indd   1 1/30/14   10:16 PM



1.  febrúar 2014REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ8

hringborðið
Framundan eru vetrarólympíuleikar í Rússlandi. Þeir verða haldnir í 
borginni Sochi og verða settir 7. febrúar. Ástand mannréttindamála í 
Rússlandi hefur mjög verið gagnrýnt. Skemmst er að minnst fangelsisdóma 
yfir konunum í Pussy Riot, ástands tjáningarfrelsis og fjölmiðla í landinu, 
auk strangra laga um samkynhneigð. Þá hefur Pútín forseti tengt saman 
samkynhneigð og barnaníð. Ísland sendir keppendur á leikana, en einnig 
ætla ráðherrar að halda til Rússlands og ekki er útilokað að forsetinn geri 
það einnig. Hvernig væri réttast að bregðast við? 

Lilja D. Alfreðsdóttir,  
alþjóðahagfræðingur 

Hæpið að snið-
ganga leikana
„Staða mannréttinda í Rússlandi er 
bágborin og hefur verið það því miður 
síðustu áratugi. Nýleg þróun er þar 
engin undantekingin, þ.e. fangels-
isdómar yfir meðlimum Pussy Riot 
og umræðan um samkynhneigða. 
Lestur bókar Önnu Politkovskaya 
sem ber heitið: Rússland Pútíns og 
kom út árið 2007 var átakanlegur en 
þar lýsir hún fyrst og fremst atburðum 
sem gerast á árunum 2000-2004, eða á 
fyrsta kjörtímabili Pútíns sem forseta 
m.a. stríðinu í Tsjetsjeníu og mann-
réttindabrotum sem þar áttu sér stað 
af hálfu rússneska hersins. Svo virðist 
vera að ástandið hafi ekki breyst til 
batnaðar.

Varðandi það hvort íslenskir ráða-
menn eigi að sniðganga leikanna, þá 
tel ég það ekki þjóna tilætluðum ár-
angri en hins vegar tel ég sjálfsagt að 
athugasemdum sé komið á framfæri.“

Íris Ellenberger, sagnfræðingur

Fylgi fordæmi 
Obama
„Ég velti því aðallega fyrir mér hvað 
vakir fyrir yfirvöldum og Íþrótta- og 
ólympíusambandinu að senda íþrótta-
fólk og embættismenn til lands þar sem 
hinsegin fólk mætir gegndarlausu of-
beldi. Hvernig er hægt að setja hinsegin 
fólk innan hópsins í þessar aðstæður? 
Og það af landi sem stærir sig af því 
að vera fremst í flokki hvað varðar 
réttindi og lífsgæði hinsegin fólks. En 
þá er líklega gert ráð fyrir að bara cis 

gagnkynhneigt fólk geti verið íþrótta-
fólk og embættismenn. 

Annars er ég sammála Samtökunum 
’78 um að íslenskir embættismenn ættu 
að fordæma tafarlaust þau skelfilegu 
mannréttindabrot sem eiga sér stað 
í Rússlandi, sniðganga Ólympíuleik-
ana og heita frekar stuðningi við 
mannréttindasamtök í landinu. En 
ef það þarf endilega að senda fólk til 
Sochi þá mætti e.t.v. fara að fordæmi 
Baracks Obama Bandaríkjaforseta sem 
skipaði samkynhneigt íþróttafólk í 
Ólympíusendinefndina í stað þeirra 
embættismanna, m.a. hans sjálfs, sem 
hafa verið fastagestir á leikunum síð-
ustu áratugina. Hér á Íslandi erum við 
með sterk hinsegin mannréttindasam-
tök og hinsegin íþróttalið, Íþróttafé-
lagið Styrmi, sem myndu örugglega 
gera meira gagn í Rússlandi en emb-
ættismenn sem hvísla ástarorð í eyra 
Pútíns, jafnvel þótt þeir geri það með 
vísifingur á lofti.“

Hallfríður Þórarinsdóttir, forstöðu-
maður Miðstöðvar innflytjendarann-
sókna í Reykjavíkur akademíunni 

Afturkalli 
mætinguna
„Að sjálfsögðu eiga íslenskir ráðamenn 
að sniðganga vetrarólympíuleikana í 
Sochi og skipa sér í lið með öðrum 
ríkjum sem gera það í mótmælaskyni 
við þráfaldleg mannréttindabrot sem 
rússnesk yfirvöld fremja á borgurum 
sínum. Í þeim hópi myndi Ísland fylkja 
liði með öllum stærstu ríkjum Evrópu 
– Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, 
Spáni, ásamt Finnlandi og Svíþjóð 
auk Bandaríkjanna,  Kanada og æðstu 
ráðamanna ESB. Það eru að mínu mati 
sterkustu mótmæli sem íslenskir ráða-
menn geta haft í frammi.

Að mæta eins og ekkert sé – senda 
tvo ráðherra og aukinheldur forseta 
lýðveldisins - felur í sér óbeina stuðn-
ingsyfirlýsingu við ólýðræðislega 
og kúgandi stjórnarhætti núverandi 
„Rússakeisara“ , Vladimirs Putin. 
Ráðamenn þurfa að spyrja sig hvaða 
áhrif mæting þeirra hefur á orðspor 
íslenska ríkisins á alþjóðavettvangi. Ef 
ætlun þeirra er að mæta og vera með 
mótmæli á staðnum er hætta á að þau 
megi sín lítils í því flóði annara tíðinda 
sem þar verða. Nema að því gefnu að 

slík mótmæli væru höfð í frammi í fé-
lagi við önnur ríki sem ætla sér slíkt 
hið sama. Ísland er smáríki og rödd 
þess hljómar mun sterkar í félagi við 
aðra.  Ég skora á íslenska ráðamenn að 
afturkalla mætingu sína og leggja þar 
með mannréttindabaráttu rússneskra 
borgara lið.“

Haukur Hauksson,  framkvæmdastjóri 
og tíðindamaður í Moskvu

Hefnd á  
hefnd ofan
„Í tengslum við Ólympíuleikana í 
Sotsí, í S-Rússlandi, sem hefjast núna 
7. febrúar, þá er ég almennt á móti því 
að verið sé að blanda saman íþróttum 
og stjórnmálum.  Menn hafa verið að 
tala um þessi lög sem Dúman setti og 
kölluð eru „til að vernda unglinga gegn 
áróðri fyrir samkynhneigð og barna-
girnd“ og vilja margir að leikarnir verði 
hundsaðir; ef menn ætla að mótmæla 
öllum fáránlegum lagasetningum bu-
rokrata hér og þar, þá er ansi langur 
listi sem til mætti taka. 

Það var náttúrulega byrjað á 
þessu í Kalda stríðinu, þegar Banda-
ríkin hundsuðu  Ólympíuleikana í 
Moskvu 1980 ásamt öðrum Vestur-
löndum vegna innrásar Sovétmanna 
í Afganistan, sem átti sér stað 27. 
desember 1979.  Ólympíunefnd Ís-
lands tók þá ákvörðun að taka ekki 
þátt í þessum „refsiaðgerðum“ og 
kom Ísland fram undir eigin fána 
og þjóðsöng. Bretar sendu stórt lið á 
Moskvuleikana en þeir kepptu undir 
Ólympíufánanum og í stað þjóðsöngs 
Stóra-Bretlands var Ólympíuóðurinn 
leikinn.

Rússarnir með alla Austurblokkina 
í eftirdragi hefndu sín náttúrulega 
næst og tóku ekki þátt í leikunum í 
Los Angeles 1984. Sú hundsun var það 
gert í nafni þess að „markaðsvæðing“ 
leikana væri óásættanleg og ekki í anda 

Ólympíuhreyfingarinnar; mér finnst að 
svona þurfi að linna.   

Hvað varðar þátttöku íslenskrá ráða-
manna í Ólympíuleikunum í Sotsí þá er 
ekkert sem mér finnst því til fyrirstöðu 
að forsetinn og aðrir fyrirmenn fari, sé 
þeim boðið og sé hefð fyrir því.    

Rússarnir eru að reyna að sýna að 
land þeirra sé gjaldgengt meðal þjóð-
anna og þeir vilja „vera memm“ þeir 
eru mjög viðkvæmir fyrir því þegar 
þeim finnst verið að skilja þá út undan. 
Svo hafa þeir lengi verið íþróttastór-
veldi og eru að reyna að lyfta sér aftur 
meðal efstu þjóða á þeim verðlauna-
palli; Pútín hefur persónulega mikinn 
metnað hér og er að reyna allt sem 
hann getur í þessu sambandi.“

Ísold Uggadóttir,  
kvikmyndagerðarkona

„Treysti á kjark 
og manngæsku“
„Íþróttamálaráðherra Svíþjóðar 
hyggst sniðganga opnunarhátíðina, 
líkt og Obama, Hollande og fleiri 
ráðamenn hyggjast gera, og e.t.v. eði-
legt að íslenskir ráðamenn færu að 
þeirra fordæmi.  Hins vegar þætti mér 
ennþá sterkari leikur ef Íslendingar 
sýndu í verki að þeir létu sig mann-
réttindabrot í Rússlandi varða, og að 
þeir væru meiri menn en svo að þeir 
stæðu aðgerðarlausir hjá á meðan 
samkynhneigðir eru barðir, fangels-
aðir og svívirtir í skjóli hættulegra laga.  
Auðvitað eiga íslenskir ráðamenn að 
sýna kjark og mótmæla öðrum eins 
mannréttindabrotum, hvort sem er 
í orði eða gjörðum.  Hvaða hið síð-
arnefnda varðar, þá væri kjörið taka 
sér þýska Ólympíuliðið sér til fyrir-
myndar, eða jafnvel leita hugmynda 
hjá Jóni Gnarr.  Mér dettur t.d. í hug 
íslensk lopapeysa í regnbogalitum, 
eða jafnvel þjóðbúningurinn í öllu 
litríkari útgáfu en við eigum að venj-
ast.  Hvaða útfærsla sem verður fyrir 

valinu, hlýtur að gera þá kröfu að hún 
innihaldi skýr skilaboð frá íslensku 
þjóðinni um að hún standi þétt við 
bakið á samkynhneigðum í Rússlandi.  
Slíkum stuðningi yrði tekið fagnandi, 
veit ég fyrir víst, þótt að fögnuður-
inn fari fram í felum.  Ég treysti á að 
það verði kjarkur og manngæska sem 
ráði för hjá íslenskum ráðamönnum 
á Ólympíuleikunum 2014, fremur en 
meðvirkni og heigulsháttur.“    

Hulda Þórisdóttir, lektor

Skoðunin kom-
ist á framfæri
„Almennt má segja að ef þú vilt fá 
einhvern til þess að breyta hegðun 
sinni eða viðhorfum þá er það ekki 
vænlegt til árangurs að ögra honum 
eða lítillækka né heldur er æskilegt að 
hunsa hann og gefa ekki skýr skilaboð 
til allra viðeigandi hvaða hegðun eða 
viðhorf væru æskilegri. Enn síður á 
þetta við þegar aðilinn hefur yfirdrifið 
stolt eins og á við um Rússa.  Ef mark-
mið ráðamanna er að vera dropinn sem 
holar steininn í breyttum viðhorfum 
rússneskra stjórnvalda og þjóðarinnar 
í garð samkynhneigðra er því líklega 
árángursríkast að sitja ekki heima 
heldur mæta á staðinn. En það er mitt 
álit að slíkt ættu þeir einungis að gera 
ef þeir hafa tryggt eða séð fyrir með 
hvaða hætti þeir muni hafa tækifæri 
til þess að koma á framfæri skoðun 
sinni á mannréttindamálum í Rúss-
landi, formlega jafnt sem óformlega. 
Íþróttamenn tel ég á hinn bóginn að 
eigi ekki að þurfa bera pólitíska byrði 
í þessu samhengi.“

Reykjavík – vikublað 
hefur fengið stóran 
hóp valinkunnra 
kvenna og karla til 
að spá í málefni líð-
andi stundar með 
lesendum. Þátttak-
endur í Hringborðinu 
eru eingöngu fulltrúar 
eigin sannfæringar en 
ekki hagsmunaaðila, 
fyrirtækja, stjórnmála-
flokka, íþróttafélaga 
eða annarra samtaka 
og stofnana.



VIÐ STÖNDUM MEÐ LAUNÞEGUM
OG HÆKKUM EKKI VERÐ!

Gæði til framtíðar
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Njósnað var um hundruð kvenna og þær ofsóttar vegna samskipta sinna við erlenda hermenn:

Uppgjörið og afsökunin eru eftir
„Sagan fjallar um sjómanns-

dótturina Guðrúnu, sem lendir 
inn í þessari mulningsvél sem er 

fáránlegt dómskerfi, laust við skyn-
semi. Þrautargöngu Guðrúnar er 
fylgt; sjálfsvirðing hennar og kynferði 
verða fyrir árás. Um leið er þetta saga 
okkar samfélags og er sú saga enn að 
koma í ljós,“ segir Ásdís Thoroddsen, 
leikskáld og leikstjóri, í viðtali við 
Reykjavík vikublað. Leikverk hennar, 
Ástandið, var flutt í Útvarpsleikhúsinu 
árið 2011, en þar er sögð sú skelfilega 
saga af víðtækum persónunjósnum 
sem nýlega birtist í fréttum og verkum 
sagnfræðinga. Njósnað var um einkalíf 
hundruða íslenskra stúlkna, sem höfðu 
leyft sér að umgangast erlenda her-
menn sem hér voru. 

Ásdís segir að hugmyndin að verk-
inu hafi kviknað þegar hún hafi verið 
innanbúðar í ReykjavíkurAkademí-
unni upp úr aldamótum. Þar hafi hún 
umgengist fræðimenn og í eitt skipti 
hafi ástandið borið á góma í sam-
ræðum. 

Myndirnar létu  
mig ekki í friði
„Skömmu síðar las ég áhrifamikla grein 
eftir Báru Baldursdóttur sagnfræðing í 
afmælisritinu Kvennaslóðum sem hét 
„Þær myndu fegnar skifta um þjóð-

erni“. Myndirnar sem kviknuðu við 
lesturinn létu mig ekki í friði,“ segir 
Ásdís. Síðar hafi vinkona sín stungið 
upp á því að þær skrifuðu um efnið 
og fyrsta uppkastið hafi „svo að segja 
fullbúið“ sprottið fram. En reyndar 
varð ekki að samvinnu í það sinnið. 

Átti að verða kvikmynd
Styrki til skrifanna fékk hún frá Hlað-
varpanum og Kvikmyndamiðstöð 
Íslands. Handritið var upphaflega að 
kvikmynd, en var breytt í leikrit fyrir 
útvarp eftir hrun. „Efnahagsástæður 

voru þannig að framleiðsla var ill-
möguleg, enda um sögulegt efni að 
ræða. Það er dýrt. Efnahagurinn verður 
að ná að rétta úr kútnum áður en ég 
hugsa til þess á nýjan leik.“

Fjölbreyttar heimildir
Ásdís leitaði víða heimilda við skrifin. 
En hún hafði ekki erindi sem erfiði 
þegar hún sóttist eftir skjölum Jó-
hönnu Knudsen í Þjóðskjalasafni. Hún 
gat aftur á móti stuðst við viðtalsbók 
Herdísar Helgadóttur, „Úr fjötrum. 
Íslenskar konur og erlendur her“, auk 

MA-ritgerðar Báru Baldursdóttur, 
„This Rot spread like an Epidemic“, 
en undirtitill hennar er: „Policing 
Adolescent Female Sexuality in Iceland 
during World War II“. Bára vann meðal 
annars úr skjölum frá Sakadómara 
Reykjavíkur. Ásdís studdist einnig við 
aðrar greinar eftir fræðimenn, auk þess 
sem hún fór yfir bókina „Ástandið“ 
eftir Hrafn Jökulsson og Bjarna Guð-
marsson. 

Dæmd á hæli
En það sem snerti hana dýpst og 
hélt henni við skriftirnar voru bútar 

úr raunverulegum bréfum stúlku 
sem birtust í fyrrnefndri grein Báru 
Baldursdóttur í Kvennaslóðum. 
„Stúlkan hafði verið dæmd til hæl-
isvistar á Kleppjárnsreykjum. Bréfin 
skrifar hún í angist til vinkonu sinnar 
og lýsir þar ást sinni á hermanni,“ segir 
Ásdís. Fyrir tilviljun bárust Ásdísi 
einnig bréf frá Bretlandi. „Vinur minn 
einn úr títtnefndri akademíu var á ferð 
með börnum sínum í London og gistu 
þau á heimili í Fulham. Gestgjafinn 
var kona sem hafði aldrei áður séð Ís-
lending, en faðir hennar hafði verið á 

 menningin
Helga Þórey  

Jónsdóttir

25 ÁR

Heimsent: 
1.590 kr. + 900 kr. heimsendingargjald

·  Svínakjöt í kungpaósósu

·  Kjúklingur í sataysósu

·  Djúpsteiktar rækjur með 
súrsætri sósu

·  Núðlur með grænmeti

- Opnar kl. 17:00 alla daga -

Ekki missa af ...
. . . B a r n a t ó n -
leikum Stock-
holm Saxophone Quartet á Myrkum 
músíkdögum í dag. Tónleikarnir fara 
fram í Hörpu og gefst börnum 
einstakt tækifæri til þess að skapa og 
leika tónlist með kvartettnum. Tón-
leikarnir hefjast klukkan 11.00 og 
standa yfir í 40 mínútur. 
. . . Me i s t a r a h e l g i 
Svartra sunnudaga 
sem nú stendur yfir í 
Bíó Paradís. Þema 
helgarinnar er að 
þessu sinni leikstjór-
inn Brian de Palma. Í 
kvöld klukkan 20.00 verður kvik-
myndin Scarface (1983) sýnd en á 
morgun lýkur helginni með óði de 
Palma eftirlitsmynda sjöunda og átt-
unda áratugarins, Blow Out (1981). 
...Tónleikum eins 
áhrifamesta jazz-
trommuleikara okkar 
tíma, Jim Black í tón-
leikahúsinu Mengi, 
Óðinsgötu 2. Black 
hefur leitt sína eigin hljómsveit 
AlasNoAxis síðan árið 2000 og sent 

frá sér 6 diska með þeirri sveit á 
Winter & Winter. Hann starfrækir 
einnig tríó með Thomas Morgan á 
bassa og Elias Stemeseder á píanó 
og bb&c tríóið ásamt Tim Berne og 
Nels Cline. Hann hefur leikið með 
Human Feel ásamt Kurt Rosenwin-
kel, Andrew DÁngelo og Chris 
Speed síðan 1990. Jim Black er ís-
lendingum að góðu kunnur enda 
hefur hann margoft leikið hér á 
landi undanfarin 20 ár. Í þetta sinn 
leikur hann ásamt Eiríki Orra 
Ólafsyni á trompet og Hilmari Jens-
syni á gítar. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 21.00. 
...Ljóðaslammi á 
Borgarbókasafn-
inu næstkomandi 
föstudag. Ljóðaslammið er ætlað 
ungu fólki (frá aldrinum 15-25 ára) 
og er skilgreint á afar opinn hátt 
sem einskonar ljóðagjörningur og 
er áherslan ekki síður lögð á flutn-
inginn en á ljóðið sjálft. Að þessu 
sinni er þema keppninnar af öllu 
hjarta. Keppnin hefst klukkan 20.30 
og kynnir kvöldins er Anna Svava 
Knútsdóttir. 

Framhald á bls 14.

Um 30 þúsund erlendir hermenn 
voru hér á landi um mitt ár 1941. 
Flestir voru í Reykjavík, en fjöldi 
bæjarbúa var þá undir 40 þúsundum. 
Jóhanna Knudsen skrásetti upplýs-
ingar um rösklega fimm hundruð 
konur. Þessar upplýsingar fékk hún 
einkum frá „leynierindreka“ sem 
virðist hafa verið á launaskrá lög-
reglu. Nöfn stúlkna sem sem sáust 
með hermönnum í bænum voru 
vandlega skráð. Fram kom í svo-
nefndri „ástandsskýrslu“ að lög-

reglan teldi þessar 500 konur hefðu 
haft náin samskipti við hermenn.150 
þeirra hefðu verið á „lágu siðferð-
isstigi“. Fram kemur í grein Þórs 
Whiteheads sagnfræðings, sem að 
lögreglan hefði farið langt út fyrir 
valdsvið sitt. Konur voru dæmdar 
fyrir sérstökum ungmennadómstól 
og sumar sendar í vinnuskólann á 
Kleppjárnsreykjum, í betrunarvist. 
Mörgum þeirra hafði áður verið mis-
þyrmt, en ofbeldismennirnir voru 
aldrei dæmdir. 



Laugarnar í Reykjavík

Sími: 411 5000   •  www.itr.is

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

600 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

Fyrir 
líkama 
og sál

Sími: 411 5000   • www.itr.is
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Er enginn glanskall
Vinsældir fiskbúða hafa vaxið 

og dvínað á víxl síðust ára-
tugi. Í eina tíð þótti sjálfsagt 

að fiskbúð væri í hverjum bæ og hverju 
hverfi en fyrir nokkrum árum var svo 
komið að flestir töldu að fiskbúðir 
myndu brétt heyra sögunni til. Allra 
síðust ár og misseri hefur hins vegar 
gengið vel hjá þeim flestum. Hluta af 
þessari velgengni má rekja til þess að 
nú koma sjómenn með betra hráefni 
að landi, fagmennskan í búðum hefur 
aukist og vöruúrvalið vaxið til muna. 
Enn er þó gamla góða soðningin vin-
sæl, þótt það hafi líka breyst, segir 
Kristján Berg, umsvifamesti fisksali 
höfuðborgarsvæðins. 

500 tonn á ári
Kristján rekur Fiskikónginn við Soga-
veg og einnig Fiskbúðina Höfðabakka. 
Vöxturinn hefur verið mikill og í fyrra 
keypti hann tæp 500 tonn af fiski á 
fiskmörkuðum, fyrir utan það keypt 
var beint. Stór hluti af starfi Kristjáns 
fer því orðið fram á skrifstofunni. 
„Ég er nú alinn upp og Breiðholtinu 
og enginn glanskall,“ segir Kristján, 
þegar matarblaðamaður spyr hann 
hvort hann gangi enn í öll verk í fyr-
irtækinu. „Maður verður að vera yfir 
þessu vakinn og sofinn. Það eru meira 
en tuttug ár síðan ég byrjaði í þessum 
bransa og veit að svona fyrirtæki er 
ekki rekið með vinstri hendi.“

Þorskurinn vinsælli en ýsa
Allra söluhæsta varan hjá fiski-
kónginum eru hnakkastykki af þorski, 
ýsa er í öðru sæti en svo koma tegundir 
eins og langa, keila, blálanga, lax, hlýri, 
koli og humar – og skata er auðvitað 
drjúg í desember. Sú þekking sem 
Kristján hefur aflað sér kemur að 
góðum notum þegar hráefnið er keypt. 
„Ég þekki alla báta, alla sem vinna á 
mörkuðunum og nánast hvern einasta 
lyftarakall hringinn í kringum landið. 
Ég veit þannig hvar er vænlegast að ná 
í besta fiskinn á hverjum tíma.“

Hefur ekkert að fela
Fjöldi manns vinnur orðið hjá Fiski-
kónginum. Megnið af hráefninu er 
keypt í gegnum fiskmarkaðina og 
unnið í húsi. Það þarf her manns í að 
flaka og vinna fiskrétti. Bakatil er því 
rekin lítil fiskvinnsla. Hún er líklega eitt 

af best varðveittu leyndarmálum borg-
arinnar. Það búast ekki margir við því 
að rekast á flæðilínu eða aðgerðarborð 
við Sogaveginn. En þessu ætlar Krist-
ján að breyta. „Við erum í smá fram-
kvæmdum og ætlum að opna á milli, 
þannig að viðskiptavinirnir í búðinni 
geti séð inn í vinnsluna í gegnum gler. 
Við höfum ekkert að fela og erum 
stoltir af því sem við erum að gera,“ 
segir Kristján. 

Selur 7-10 þúsund  
máltíðir á dag
„Ætli það séu ekki á bilinu sjö til tíu 
þúsund manns sem borða fisk frá okkur 
á hverjum degi. Það er búinn að vera 
mikil vinna að ná þessari stærð. Þetta 
er harður bransi“ segir Kristján, sem 
er sex barna faðir. „Mín börn borða 
að sjálfsögðu fisk, en ég held að við 
Íslendingar mættum alveg taka okkur á 
í þeim efnum.“ Þar hittir hann naglann 
á höfuðið, því samkvæmt rannóknum 
Matís neytir ungt fólk ekki nægilega 
mikils fisks. Fólk á framhaldsskólaaldri 
og fram undir þrítugt er reyndar undir 
manneldismarkmiðum. 

Markaðsmaður  
af lífi og sál
Á meðan matarblaðamaður situr á 
spjalli við Kristján inni á lítilli en 
snyrtilegri skrifstofu hans í kjallaranum 
undir búðinni, er hann að borða fiski-
súpu, sem er síðbúinn hádegisverður, 
fylgjast með á fiskmarkaðnum og 
skipuleggja vaktir og huga að markaðs-
málum. Auglýsingar Fiskikóngsins fara 
ekki fram hjá fólki sem hlustar á út-
varp og fylgist með fjölmiðlum. „Ég set 

ákveðinn hluta af veltunni í auglýsingar 
og vinn mínar áætlanir langt fram í 
tímann,“ segir Kristján. Hann hefur 
verið með þætti á sjónvarpsstöðinni 
ÍNN sem hafa að sögn gengið vel. Það 
er því ekki þannig að kylfa ráði kasti. 
„Við seljum auðvitað mest í búðinni en 
svo fer líka töluvert til veitingastaða og 
mötuneyta, en ekkert af þessu gerist 
sjálfkrafa, það þarf vörugæði, þjónustu 
og kynningu.“ Að þeim sögðum kveður 
matarblaðamaður og heldur út í hvíta 
borgina. Á leiðinni heim skýtur sú 
hugsun upp kollinum hvort Kristján 
Berg væri ekki vel kominn að titlinum 
Markaðsmaður ársins?



 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16

AFSLÁTTUR AF 
VÖLDUM VÖRUM 

   Rúm           
 frá 99.000
 

Tungusófar frá 125.900 kr
Hornsófar frá 129.900 kr
Sófasett frá 199.900 kr

      Stólar                
      frá15.900
 verð áður 35.900

Sjónvarpskápur          
       55.900
 

Skenkur           
     77.000

   Sjónvarpsskápar         
           frá 33.500
         

Barskápur          
     89.000

Vín  sófasett 3+1+1  verð 290.320 áður 362.900

Mósel hornsófi   verð 287.900 áður 359.900

70%
Allt að

SÍÐUSTU DAGAR 
ÚTSÖLUNNAR
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fjöLmiðLar
Ingimar Karl  

Helgason

Stelpurnar?
Nýverið sögðu ungar konur 

frá því hvernig gamaldags 
kynjaviðhorf eru enn við 

lýði í störfum sínum við fjölmiðla og 
víðar. Þær segja frá reynslu sinni af 
því að verða „ósýnilegar“ sem stjórn-
endur umræðuþátta og að enn virðast 
þær í æðri stofnunum samfélagins 
ekki teknar alvarlega. Konur segja 
enn – sem betur fer - hingað og ekki 
lengra. Þetta eru gagnlegar sögur. 

„Ég gleymdi því bara,“ var svarið 
sem Hulda Bjarnadóttir einn um-
sjónarmanna morgunútvarps Bylgj-
unnar, Í bítið, fékk frá viðmælanda 
í þættinum nýlega. Það kom þegar 
Hulda spurði karlkyns viðmælanda 
í beinni: „Af hverju talarðu bara til 
strákanna þegar ég er hér líka?“. Hulda 
stjórnar þættinum með tveimur 
körlum. Annar þeirra, Heimir Karls-
son, er búinn að stýra þættinum í 
mörg ár en Hulda er mjög reynd út-
varpskona á stöðinni. 

Leiða kvenstjórnandann 
hjá sér
Hulda sagði frá því á á facebook síðu 
sinni að karlkyns viðmælendur leiddu 
hana hreinlega hjá sér í viðtölum. 
Hún er spyr spurninga en karlarnir 
svara þá oft bara Heimi. Fyrrverandi 
stjórnandi þáttarins til margra ára 
sagði þetta líka sína reynslu. „Lenti 
meira að segja reglulega í að (karl-
kyns) viðmælendur sátu í stúdíói hjá 
okkur og horfðu á Heimi þegar þeir 
svöruðu spurningum. Jafnvel spurn-
ingum sem ég spurði,“ skrifaði Kol-
brún Björnsdóttir. 

Konurnar segja frá
Það er fagnaðarefni að Hulda og fleiri 

konur skuli segja okkur þetta. Frá 
öðrum vettvangi skrifar önnur kona 
um reynslu sína. Þórey Vilhjálms-
dóttir, aðstoðarkona innanríkisráð-

herra sendi nýlega frá sér grein á visir.
is. Miðaldra samstarfsmaður ráðu-
neytisins sagði við Þóreyju að hann 
bara yrði að hitta „stelpuna“ og meinti 
Þóreyju. Þórey biðst undan því að vera 
kölluð stelpa og skrifar: „Stelpan er 
með 20 ára reynslu úr atvinnulífi, fyr-
irtækjarekstri og stjórnmálum, tvær 
háskólagráður og á tvö börn.“ Hún 
túlkar þetta sem skilaboð um að hún 
sé reynslulaus og áhrifalaus. 

Gamlar klisjur
Hér er ekki tekin afstaða til þess hvort 
að Bylgjan sé karllægari að einhverju 
leyti en aðrar útvarpsstöðvar eða 
hvort vinnustaður Þóreyjar hafi eitt-
hvað með íhaldssöm viðmið að gera 
til hennar þar. Aðalatriðið er að það 
er klárlega alltaf fet fram á við þegar 
konur stíga fram og segjast ekki líða 
lengur fordómafulla framkomu karla 
gagnvart sér. Gamlar klisjur eru víða 

lífseigar og ein þeirra úr ljósvakamið-
lunum er sú að konur hafni því að 
koma í viðtöl oftar en karlar. Þetta er 
lífseig klisja og það má velta fyrir sér 
að kannski henti hún gamaldags kerfi 
viðhorfa sem berst á móti breytingum. 
Undirrituð hefur 14 ára reynslu sem 
fjölmiðlakona í útvarpi og verður að 
upplýsa hér að að þetta er hreinasta 
bull. Konur eru ekki tregar í viðtöl. 

Ekki öll sagan
Í fjölmiðlum hefur lítið breyst 
undanfarin ár hvað varðar jafnrétti. 
Creditinfo tók í fyrra saman tölur fyrir 
FKA – Félag kvenna í atvinnulífinu. 
Greining var gerð á viðmælendum í 
ljósvakamiðlum frá 1. febrúar 2009 
– 30. ágúst 2013. Þar kom fram að 
konur eru einn þriðji af viðmæl-
endum ljósvakamiðlanna. Það er lítið 
breyting frá árinu 2005. Ásýnd kvenna 
í fjölmiðlun er verkefni sem þarf að 
vinna í og bæta af alvöru – sönnum 
vilja. Karlar eru jú frekar stjórnendur 
og því oftar í viðtölum en ábendingar 
kvennanna undanfarið sýnir að það 
segir ekki alla söguna. 

Lífseigt kerfi
Hulda Bjarnadóttir kallar þetta 
„ókurteisi“ í körlum og spyr hvort 
að þetta sé lélegu uppeldi að kenna. 
Þar er vel spurt. Ganga má lengra og 
spyrja líka hvort við lifum enn í enn 
stærra karlaveldi en við áttum okkur 
á þótt konur nái meiri frama en áður 
á mörgum sviðum. Þessi nýju dæmi 
sem konurnar gefa okkur sýna að 
markmiðum jafnréttis er ekki náð. 
Alls ekki. Það er hins vegar fet fram 
á við þegar fleiri konur gefa sig fram 
og segjast ekki láta bjóða sér að vera 
lægra settar – og það sem verra er – 
gerðar ósýnilegar. 

Linda H. Blöndal

Úr vikunni
Þau stórtíðindi urðu í vikunni að tugum manna var sagt 
upp í ráðuneytum landsins. Fram kom í fréttatilkynningum 
frá tveimur ráðuneytum, að þetta væri gert til að mæta 5% 
hagræðingarkröfu. Þetta vakti athygli á fréttastofu RÚV en 
fréttastofa Stöðvar 2 sagði fátt um málið í fréttum sínum. 
Einnig voru fréttir dagblaða um málið á fimmtudag heldur 
snubbóttar. Enginn fjölmiðill hefur spurt hvaða áhrif þetta 
hefur á æðstu stjórnsýslu landsins. 

---
Frétt um að Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráð-
herra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hefði beðist 
undan Kastljósviðtali var birt á mbl.is skömmu fyrir 
klukkan tíu að kvöldi þriðjudags. Fram kom í fréttinni að 
til hefði staðið að ræða „meintan leka“ úr innanríkisráðu-

neytinu í þættinum. Fréttin var síðan fjarlægð af vefnum. 
Ekki hafa komið neinar skýringar á því. DV greindi frá 
málinu og jafnframt því að fréttastjóri Mbl.is kannaðist 
ekki við málið og vísaði á ritstjóra Morgunblaðsins.  Þetta 
vekur eðlilega spurningar.

---
Fjölmiðlar eru mikilvægir hagsmunum almennings og 
fjölbreyttir fjölmiðlar eru  ómissandi í lýðræðisríki. Það 
er megin ástæðan fyrir því að fjallað er sérstaklega um þá 
hér í blaðinu. Gestapistill verður á síðunni að þessu sinni 
og vonandi oftar. Blaðinu þætti jákvætt ef fólk sem hefur 
áhuga og þekkingu á fjölmiðlum vildi deila þeirri þekk-
ingu með lesendum blaðsins. Linda Blöndal, þrautreynd 
fjölmiðlakona, ríður á vaðið og fjallar um mikilvæg mál.

Gamlar klisjur eru víða 
lífseigar og ein þeirra úr 
ljósvakamiðlunum er sú að 
konur hafni því að koma í 
viðtöl oftar en karlar. Þetta 
er lífseig klisja og það má 
velta fyrir sér að kannski 
henti hún gamaldags kerfi 
viðhorfa sem berst á móti 
breytingum. 



» Friðsæll fundarstaður
» Aðeins 30 mín akstur frá Rvk
» 26 rúmgóð herbergi
» Afþreying í næsta nágrenni

Hótel Eldhestar, Völlum, 816 Ölfusi, Ísland

» Simi: 480 4800  
» www.hoteleldhestar.is
» info@eldhestar.is

Kjörin staður fyrir þig og þína!{ }
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Íslandi í stríðinu. Hún átti bréfabunka 
sem íslensk stúlka hafði skrifað föður 
hennar fyrr á árum og voru þau ástar-
bréf unglingsstúlku. Ég fékk þau líka 
til úrvinnslu.“

Íslensk ólétta
Ásdís segir ekki hafa talað við fólk sem 
lenti í sjálfu ástandinu, en hún ræddi 
samt sem áður við ýmsa, þar á meðal 
nokkrar konur. „Ein kvennanna var í 
Menntaskólanum í Reykjavík á þessum 
tíma og sagði hún mér af andrúmsloft-
inu sem ríkti,“ segir Ásdís. Vinkona 
þessarar þá skólastúlku átti frænda í 
norska hernum, sem líka var hér. Henni 
var boðið á hljómleika norska hersins 
ásamt vinkonu sinni, og gaf rektor leyfi 
til þess, en þær urðu að vera komnar 
heim klukkan tíu. 

Ásdís segist einnig hafa rætt við 
konuna um óléttu í menntaskóla. „En 
fyrsta slíkt tilfellið kom einmitt fram á 
þeim tíma, þótt enginn hermaður hafi 
komið þar nærri. Var tekið mildilega 
á óléttustandinu enda íslensk ólétta.“ 

Önnur kona sagði henni af sam-
skiptum hermanna og þorpsmanna 
austur á landi. „Þau voru öll önnur og 
manneskjulegri en í Reykjavík og Ak-
ureyri. Við hana talaði ég einnig um 
björgunarafrek fólksins í Veturhúsum, 
en það kemur einnig fram í leikritinu, 
þótt ég hagræði þar nokkuð. Þriðja 
konan sem ég talaði við var frænka 
mín ein og forvitnaðist ég um persónu 
Jóhönnu Knudsen.“

„Raunverulegar“ persónur
Persónur í verki Ásdísar eru skáld-
aðar, en embættum haldið eins og 
þau voru. Ásdís nefnir landlækni, 
forsætisráðherra og formann Ung-
mennadómstóls og hjúkrunarkonuna 
sem var njósnarinn. Einnig komi fyrir 
í verkinu þeir sem veittu mótspyrnu, 
eins og formaður Barnaverndar, en 
einhverjum hafi þurft að sleppa, líkt 
og bæjarstjóranum í Hafnarfirði, sem 
hafi verið skorinorður gagnrýnandi 
múgæsingsins. 

Leikrit um mæðurnar
Ásdís segir að viðbrögðin við útvarps-
leikritinu hafi yljað sér, því efnið skipti 
máli. „Ég hafði alltaf haldið að ég væri 
að skrifa fyrir ungu stúlkurnar sem eitt 
sinn voru. En svo áttaði ég mig á því 
þegar leikritið var flutt að það voru 

afkomendur þeirra sem fengu leikritið 
um mæður sínar.“

Viðbrögð erlendis, á Prix Europa há-
tíðinni voru hins vegar tvenns konar. 
„Yngra fólkið spurði mig hvers vegna 
ég veldi þetta yrkisefni, en það eldra 
var snortið, sérstaklega man ég eftir 
fulltrúa Austurríkis, en það gengur jú 
á afhjúpunum ljótra mála í því landi, 
síðast ungmennahæla sem voru notuð 
sem hóruhús yfirstéttar Vínarborgar.“

Hreinleiki „þjóðernis“ 
Spurð um framgöngu stjórnvalda á 
þessum tíma segir Ásdís að í þessu 
máli, eins og mörgum, megi tala um 
„villu heilbrigðsstéttarinnar“ og nefnir 
þvingaðar hælisvistanir, ófrjósemis-
aðgerðir og frumkvæði landlæknisins 
Vilmundar Jónssonar í ástandsmál-
inu. Hún nefnir einnig framgöngu 
Hermanns Jónassonar gegn land-
flótta gyðingum „og mun þar eins og í 
ástandsmálinu ástæðan hafa verið sú að 
halda íslensku þjóðerni hreinu. Í krafti 
hreinleika „þjóðernis“ eru mörg brot 
framin og í ástandsmálinu var stjórn-
arskráin brotin.“

Dómur yfir kvenþjóðinni
Ólík viðhorf voru uppi um samskipti 
karla og kvenna við hermenn á stríðs-
árunum, en græða mátti á stríðinu. 
„Karlarnir voru á kafi í hermangi, en 
illa var liðið að konur þvæðu af her-
liðinu til að bæta sinn hag og hættu þær 
því að síðustu. Fólk harmaði spillingu 
og upplausn gamla bændaþjóðfélagsins 
og söknuðu sakleysis sem átti að hafa 
ríkt í fyrri tíð. Lausnin var fundin í 
andlegri hreinsun þjóðarinnar sem var 
framin með þekktri aðferð; að finna 
blóraböggul, sem voru unglingsstúlkur 
í tygjum við hermenn og þá helst af 
verkamannastétt.“

Uppgjörið er eftir
Samfélagið allt hafi samt verið ofurselt 
æsingnum og þverbrotið sín eigin 
grundvallarlög. „Dómar voru harðir. 
Ekki aðeins hjá hinum nýstofnaða ung-
mennadómstól, heldur hjá almenn-
ingi gagnvart íslensku kvenþjóðinni. 
Segja má að á vissan hátt hafi verið 
reynt að fjötra kvenlegt kynferði á 
nýjan leik, en þarna var farið að örla 
á fyrirbærinu „Reykjavíkurstúlkunni“ 
sem var gædd opinskárri kynkrafti en 
áður hafði þekkst hér á landi. Gegn 
múgæsingnum létu aðeins nokkrir 
einstaklingar í sér heyra. Opinbert 
uppgjör á enn eftir að koma, afsökun 
stjórnvalda.“
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Brekkurnar bíða

Nánari upplýsingar 
á skidasvaedi.is

Næstkomandi laugardag 
verður opnað í Skálafelli.
Opið verður um helgar frá 
kl. 10–17 fram yfir páska. 

Framhald af bls 10.

„Blíðsöluskáli“
Ásdís nefnir að föðursystir sín, 
Katrín Thoroddsen læknir, hafi 
tekið afstöðu með stúlkunum, þótt 
ekki komi hún fyrir í leikritinu. 
Katrín gagnrýndi tvískinnunginn í 
ástandsmálinu í blaðagrein: „Að frá 
merkum mönnum berist tvær til-
lögur og sé önnur um það að stofna 
„Blíðsöluskála“ til afnota fyrir að-
þrengda karlmenn, erlenda og inn-
lenda og hin tillagan að allar ungar 
stúlkur verði færðar frá, reknar á 
fjöll og geymdar þar undir umsjá 
valinkunnra sæmdarkvenna svo að 
meydómur þeirra ekki spillist.“ En 
seinni tillagan var landlæknis. 

Sandur og salt
Í vetrartíðinni sem nú ríkir geta 

borgarbúar sótt sér sand og salt 
geta á hverfastöðvarnar í borginni. 

Þær eru við Njarðargötu, í  Jafnaseli, á 
Kjalarnesi og í þjónustumiðstöðinni 
á Stórhöfða. Hverfastöðvarnar eru 
opnar mánudaga til fimmtudaga frá 
kl. 7:30 – 17:00 og föstudaga kl. 7:30 
– 15:25, að því er segir á vef borgar-

innar. Fólk þarf sjálft að koma með 
ílát undir sandinn og saltið. Einnig 
má sækja sand á verkbækistöðvar 
garðyrkjunnar við Árbæjarblett og 
á Klambratúni við Flókagötu. Þær 
eru opnar frá kl. 7:30 – 17:25 frá 
mánudegi til miðvikudags, en frá  
kl. 7:30 – 15:25 á fimmtudögum og 
föstudögum. 
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Á VETRAHÁTIÐ UM ALLA MIÐBORGINA

VETRARHÁTÍÐ 6. –15. FEBRÚAR

Verum þar sem h jartað slær

IÐANDI MANNLÍF OG FJÖR Í MIÐBORGINNI

14:00   Skólatorg — á horni Skólavörðustígs 
   og Bankastrætis.

15:30   Laugatorg — við Kjörgarð, Laugavegi 59.

SVAVAR KNÚTUR SYNGUR OG LEIKUR

Fylgstu með á midborgin.is og á facebook.com/midborgin

LANGUR LAUGARDAGUR 
1. FEBRÚAR

Vetrarl jós

. Yfir 300 verslanir og veitingahús.

. Útsölur og kostaboð.

. Gjafakort Miðborgarinnar er góð gjöf.

. Næg bílastæði og bílastæðahús.

KOMDU Í MIÐBORGINA

Bílastæðahús
.Vesturgötu 
. Ráðhúsið 
. Kolaport
.Hverfisgötu
.Vitastíg
. Laugavegi

P
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Fáanleg í öllum bókaverslunum mið borgar

M U N I Ð  B Í L A S T Æ Ð A H Ú S I N

101

B
ra

nd
en

b
ur

g
/T

ei
kn

in
g

: S
ó

l H
ra

fn
sd

ó
tt

ir



SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
OPIÐ LAUGARDAGA FRÁ KL. 12-16 OPIÐ LAUGARDAGA FRÁ KL. 11-15

samsungsetrid.is

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2800

12 mánaða
vaxtalausar

raðgreiðslur
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RS7778FHCSRRS7567BHCSR
RFG23UERS1

Á HÁGÆÐA HEIMILISTÆKJUM

STÓR

WF2124ZAC

12 kg.
WF806P4SAWQ

8 kg. WD0704EEC 

7 kg.

Sambyggð
þvottavél
og þurrkari

STÁL:

HVÍTUR:

ÁÐUR: NÚ:
439.900 369.900
AFSLÁTTUR: 70.000

ÁÐUR: NÚ:
379.900 309.900
AFSLÁTTUR: 70.000

ÁÐUR: NÚ:
599.900 519.900
AFSLÁTTUR: 80.000

ÁÐUR: NÚ:
214.900 179.900
AFSLÁTTUR: 35.000

ÁÐUR: NÚ:
169.900 144.900
AFSLÁTTUR: 25.000

ÁÐUR: NÚ:
169.900 139.900
AFSLÁTTUR: 30.000

ÁÐUR: NÚ:
176.900 139.900

AFSLÁTTUR: 37.000
145.900 119.900 26.000

SPANHELLUBORÐ
VERÐ FRÁ 129.900

GOTT ÚRVAL

ÁÐUR: NÚ:
159.900 139.900
AFSLÁTTUR: 20.000

DV80F5E4HGW

A++
þurrkari

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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1. febrúar 2014 • 4. tölublað 5. árgangur
Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

baksÍðan

Sóley Björk

Falleg glerbox og kúplar 

Verslun innst í Dalbrekku ofan við Nýbýlaveg 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Úreltar? 
Ég hef lengi hlakkað til að verða 

gömul. Það er ekki bara af því 
að ég vilji ekki deyja, enda er ég 
enn svo ung og hraust að dauðinn 
er mér fjarlægur nema rétt á meðan 
ég sit í rússibana eða tannlæknastól. 

Frá tvítugu hef ég átt mínar helstu 
fyrirmyndir í eldri konum. Þessar 
fyrirmyndir finnst mér sameina allt 
það besta sem konu getur prýtt. 
Þær eru svo gáfaðar, yfirvegaðar, 
sjálfsöruggar og umhyggjusamar.

Nýlega náði ég þeim áfanga að 
komast á fimmtugsaldurinn. Það 
varð mér mikið gleðiefni og þykir 
mér ég nú skrefinu nær því að verða 
gáfuð, yfirveguð, sjálfsörugg o.s.frv. 
Ég ákvað á þessum tímapunkti í lífi 
mínu að reikna með að ævin væri 
hálfnuð og nú væri kominn tími 
til þess að fara að nýta þá reynslu 
og þekkingu sem ég hef safnað að 
mér í skólum lífsins í stað þess að 
vera alltaf á höttunum eftir nýrri 
reynslu og nýjum verkefnum. Ég 
keypti meira að segja hugleiðslu-
disk, svona til að leggja línurnar. 

Svo í síðustu viku kemur Þór-
hildur Þorleifsdóttir og bara 
sprengir framtíðarsýnina mína. 
Hún segir mér að konur verði hrein-
lega ósýnilegar þegar ákveðnum 
aldri sé náð, þær séu bara ekki 
gjaldgengar lengur - útrunnar. 
Þetta hafa ýmsar eldri konur sem 
ég þekki staðfest. Margar af mínum 
helstu fyrirmyndum! Hvílíkur 
bömmer! Hvílík sóun! 

Þarna er kannski komin ástæða 
þess að svo margt er í klessu í sam-
félaginu, hver höndin upp á móti 
annarri. Við eigum gáfur, yfir-
vegun, sjálfsöryggi og umhyggju á 
lager en neitum að nota hann. 


