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Benedikt Jóhannesson vinnur að stofnun Viðreisnar og sakar Davíð Oddsson um skemmdarverk:

Skráði sig úr Sjálfstæðisflokknum eftir viðtal
Ég hef reyndar ekki ennþá sagt mig úr 

Sjálfstæðisflokknum,“ sagði Bene-
dikt Jóhannesson, sem hefur um margra 
mánaða skeið unnið að stofnun stjórn-
málaafls sem hefur vinnuheitið Viðreisn, 
í viðtali við Reykjavík vikublað. Viðtalið 
við Benedikt var tekið á miðvikudaginn, 

en rétt áður en blaðið fór í prentun, bár-
ust þau tíðindi að Benedikt hefði loks 
sagt sig úr flokknum. Hann segir í við-
talinu að hann íhugaði að segja sig úr 
flokknum fljótlega. „Ég mun ekki gefa 
út sérstaka yfirlýsingu þegar það verður 
gert.“ Ítarlega er rætt við Benedikt hér 

í blaðinu þar sem hann gerir upp við 
Sjálfstæðisflokkinn og gagnrýnir meðal 
annars harðlega einkavæðingu bankanna 
2003 og viðbrögð Davíðs Oddssonar við 
endurreisnarskýrslu Sjálfstæðisflokksins, 
2009. 

Sjá bls. 10-11. 
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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
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Fáir framsóknarmenn  
í stjórnum og ráðum
Framsóknarmenn eiga enga full-

trúa í hverfaráðum Reykjavíkur-
borgar og heldur ekki í stjórn 

Orkuveitu Reykjavíkur, samkvæmt at-
kvæðagreiðslum á fundi borgarstjórnar 
í vikunni. 

Eins og greint var frá í síðasta 
tölublaði, verður meirihlutinn stjórn 
Orkuveitunnar óbreyttur frá því 
fyrir kosningar, sem þýðir að fulltrúi 
Vinstri grænna tekur þar ekki sæti, 
að minnsta kosti um sinn. Sjálfstæð-

ismenn eiga tvo fulltrúa í stjórn OR, 
þau Kjartan Magnússon og Áslaugu 
Friðriksdóttur. 

Framsóknarmenn eiga heldur ekki 
fulltrúa í stjórn Faxaflóahafna, Sorpu 
eða Strætó bs. 

Höggmyndagarður 
íslenskra kvenna
Höggmyndagarður til minn-

ingar um upphafskonur ís-
lenskrar höggmyndalistar 

var opnaður við hátíðlega athöfn í 
suðvesturhorni Hljómskálagarðsins á 
kvennréttindadeginum 19. júní. 

Í garðinum eru höggmyndir eftir sex 
konur sem voru frumkvöðlar í högg-
myndalist hér á landi, þær Gunnfríði 
Jónsdóttur (1889 - 1968), Nínu Sæ-
mundsson (1892 - 1962), Tove Ólafs-
son (1909 - 1992), Þorbjörgu Pálsdóttur 
(1919 - 2009), Ólöfu Pálsdóttur (1920) 
og Gerði Helgadóttur (1928 - 1975). 
Verkin sem um ræðir eru: Landnáms-
konan eftir Gunnfríði, Hafmeyjan eftir 
Nínu, Maður og kona eftir Tove, Piltur 
og stúlka eftir Þorbjörgu, Sonur eftir 
Ólöfu og Skúlptúr eftir Gerði. 

Hugmyndin með höggmynda-
garðinum er að hann verði minnisvarði 
um frumhverjastarf kvennanna, þegar 

lítill skilningur var á því í samfélaginu 
að konur legðu fyrir sig listsköpun og 
á að undirstrika stöðu listkvennanna 
sem formæðra sameiginlegrar list-
hefðar allra landsmanna. 

Sambærileg grunnlaun
Leikskólakennarar verða með 

sömu grunnlaun og grunnskóla-
kennarar, samkvæmt samningi sem 
skrifað var undir á mánudag, segir 
Haraldur F. Gíslason, formaður Fé-
lags leikskólakennara í samtali við 
Reykjavík vikublað. Haraldur vildi 
ekki ræða efni samningsins nánar við 
blaðið, þar sem samningurinn væri 
enn í kynningu. 

Kjarasamningur leikskólakennara 
er til eins árs, gildir frá 1. júní 2014 til 
31. maí 2015, segir í fréttatilkynningu 
frá Kennarasambandinu. Atkvæða-

greiðslu um saminginn á að vera lokið 
á hádegi 4. júlí. 

Samningar grunnskólakennara 
eru ekki einfaldir, en samkvæmt 
launatöflu A í þeim samningi sem 
grunnskólakennarar samþykktu á 
dögunum, eru laun þeirra rétt tæp-
lega 359 þúsund krónur á mánuði. Í 
gildandi launatöflu Félags leikskóla-
kennara, sem birt er á vef Kennara-
sambandsins, eru laun leikskóla-
kennara á bilinu 307 þúsund og upp 
í 324 þúsund á mánuði, en launin fara 
eftir aldri í þeirri töflu. 

Úthlutun lóða til trúfélaga í Reykjavík:

Almenn jafnræðis-
sjónarmið ráða
Kristbjörg Stephensen, borgarlög-

maður, segir rétt að sveitarfélög 
hafi einungis skyldu til að úthluta 
ókeypis lóðum undir kirkjur og 
undanskilja þær gatnagerðargjaldi. 
Brynjar Níelsson, þingmaður og lög-
maður fjallaði um þetta í grein nýlega 
og sagði lög ótvíræð í þessum efnum. 
Tilefni þeirra skrifa er umræða um 
lóð undir mosku í Reykjavík. 

„Hins vegar markaði Reykjavíkur-
borg sér þá stefnu á árinu 1999, með 
vísan til almennra jafnræðissjónar-
miða, að ekki ætti að gera upp á milli 
trúfélaga þegar kemur að réttindum 

þeirra til lóða eða undanþágu frá 
gjaldtöku af lóðum eða tilbeiðslu-
húsum trúfélaga. Hér er því um 
órofna stjórnsýsluframkvæmd að 
ræða, sem ekki verður breytt með 
íþyngjandi hætti gagnvart þeim 
sem hún varðar, nema að baki slíkri 
ákvörðun séu málefnalegar forsendur 
og verður þá slíkt aðeins gert með 
formlegum hætti og að undan-
genginni kynningu, þannig að þeir 
sem breytingin varðar, geti gætt hags-
muna sinna,“ segir Kristbjörg í svari 
við fyrirspurn Reykjavíkur vikublaðs. 

Sjá umræðu bls. 14. 

Þjóðhátíðarúrkoman 
með mesta móti
Rigningin á 17. júní var sú 

mesta sem mælst hefur í höf-
uðborginni á þjóðhátíðar-

daginn frá upphafi mælinga. 
„Þetta voru um 22 millimetrar sem 

komu í dallinn á Veðurstofunni. Það 
hefur ekki verið svo mikið áður á 
17. júní. Hins vegar rigndi mest um 
kvöldið, eftir klukkan sex, á stuttum 
tíma,“ segir Trausti Jónsson, veður-
fræðingur. 

Hann segir að samfelldar úr-
komumælingar hafi verið í höfuð-
borginni frá árinu 1920 en mesta 
úrkoma á einum sólarhring sem 
mælst hafi hingað til hafi verið 56,7 
millimetrar, en það var 5. mars 1931. 
„Þannig að úrkoman á þjóðhátíðar-
daginn var nú ekkert sérstök þannig 
séð, en með meiri úrkomu sem við 
höfum séð á árinu,“ segir Trausti. 

Mest verðmæti í Reykjavík
Reykjavíkurhöfn var sú höfn 

þar sem mestum aflaverð-
mætum var landað á síðasta 

ári eða alls 25,3 milljörðum kr. , að 
því er segir á vef Fiskistofu. Næst í 
röðinni komu Vestmannaeyjar með 
rúma 16 milljarða og Neskaups-
staður með 14,4 milljarða. Hlutur 
Reykjavíkur hefur farið lítillega 

minnkandi á undanförnum árum, 
segir Fiskistofa. Til að mynda var 
hann 16,8% eða rúmir 29 milljarðar 
árið 2011 en fór niður í 14,9% eða 
25,3 milljarða í fyrra. Þetta er sam-
dráttur uppá 3,8 milljarða. Hins 
vegar jukust aflaverðmætin um 
rúma 1,8 milljarða á Ísafirði og 3,1 
milljarð á Siglufirði. 

Hafmeyjan eftir nínu Sæmundsson 
er meðal verka sem prýða mun högg-
myndagarðinn. 

Gunni Þórðar valinn Borgarlistamaður 
Gunnar Þórðarson tónlistarmaður 

var í vikunni útnefndur Borg-
arlistamaður Reykjavíkur í ár. 

Gunnar hefur átt langan og farsælan 
feril sem tónskáld, gítarleikari, hljóm-
sveitarstjóri, útsetjari og upptökustjóri. 
Eftir hann liggja yfir 650 lög á hljóm-
plötum auk þess sem hann hefur samið 
tónlist við kvikmyndir, söngleiki og 
leikrit. 

Undanfarin ár hefur Gunnar heldur 
einbeitt sér að tónsmíðum og útsetn-
ingu stærri verka, en hans allra nýjasta 
verk, óperan Ragnheiður, hefur hlotið 
mikið lof. 

Gunnar Þórðarson fyrir miðju ásamt Einari Erni Benediktssyni og Degi B. 
Eggertssyni. Sigrún Eggertsdóttir. 

Það rigndi næstum allan þjóðhátíðardaginn og um kvöldið var úrhelli.

nú í sumarbyrjun er unnið við að 
ljúka við þetta magnaða verk á gafli 
 Asparfells í Efra-Breiðholti.
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nýtt kortatímabil 

VELKOMIN Í

Haag sófi 199.900,- nú 159.280,-

Glös 990,- nú 789,-

Skápur 22.900,- nú 18.247,-

Mósaíkborð 17.990,- 
nú 14.334,-

Barstóll 39.900,-  nú 31.792,-

Skápur með mörgum skú�um
49.900,- nú 39.760,-

Skraut 3.990,- nú 3.179,-

Bollar tveir saman 890,- nú 709,-

Stell frá 390,- nú 311,-

Útisett 199.900,- 
nú 159.280,-

Hankar 6.990,- nú 5.570,-

Skál 2.990,- 
nú 2.382,-

Mottur ýmsir litir frá 9.990,- nú 7.960,-
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Skipulag og framtíðin
Mikilvægt er að vandað sé til 

verka og hugsað til fram-
tíðar þegar stærri svæði 

sem minni eru skipulögð. Nútíma-
borgin varð til með iðnbyltingunni 
og þessari þróun fylgdu ýmis vanda-

mál þar sem skipulag varð fljótt tæki 
til að bæta lýðheilsu fólks. Hugtökin 
skipulagsfræði og skipulagsfræðingur 
eru þó tiltölulega óþekkt. 

Skipulagsfræði er sjálfstæð og 
þverfagleg fræðigrein sem m. a. fæst 

við landnotkun ásamt byggðarþróun 
og tengist fjölda annarra faggreina. 
Markmið skipulagsfræði er að tryggja 
að skipulagsáætlanir séu byggðar á 
breiðum vísindalegum grunni og að 
samræmd séu hin fjölmörgu sjónar-
mið fólks um notkun lands og nýtingu 
auðlinda. 

Starfsheitið skipulagsfræðingur 
er lögverndað og starfa skipulags-
fræðingar víðsvegar við skipulagsgerð, 
rannsóknir, eftirlit og ráðgjafastörf. 
Sérhæfing skipulagsfræðinga felst 
m. a. í því að samhæfa niðurstöður 
sérfræðinga og ólík sjónarmið hags-
munaaðila. Skipulagsfræðingar þurfa 
því að eiga góða samvinnu við, og 
nýta sér sérþekkingu þeirra sem við 
á hverju sinni. Einnig er mikilvægt er 
að skipulagsfræðingar hafi þekkingu 
á séreinkennum íslensks umhverfis. 
Skipulagsfræðingafélag Íslands var 
stofnað árið 1985, í dag eru félagsmenn 
yfir fimmtíu talsins og hafa tæplega 
fjörtíu skipulagsfræðingar fengið lög-
gildingu ráðuneytisins. 

Fjölgun fólks í þéttbýli skapar meiri 
kröfur á skipulag til framtíðar og sjálf 
gerum við auknar kröfur til umhverfis-
ins sem við búum í. Því er ljóst að vax-
andi þörf er fyrir menntaða skipulags-
fræðinga á Íslandi. Skipulagmál hafa 

verið mikið í umræðunni undanfarið 
og hefur hún töluvert snúist í kringum 
einstakar skipulagsáætlanir sveitarfé-
laga eða smærri breytingar sem mælst 
hafa misvel fyrir. Oft á tíðum verða 
skipulagsmál að pólitísku bitbeini án 
þess að stuðla að upplýstri umfjöllun. 

Skipulagsfræðingafélagið vill hvetja 
til faglegrar umræðu um skipulagsmál 
og minnir á mikilvægi fagþekkingar 
þegar unnið er að skipulagi og að horft 
sé til framtíðar við skipulagsgerð. Illa 
ígrundað skipulag getur haft víðtæk 
áhrif til langs tíma og að sama skapi 
getur vel skipulagt svæði stuðlað að 
bættri líðan og umfram allt gæða 
byggð. 

Nú þrengist hringurinn í lekamálinu í innanríkisráðuneytinu. Böndin 
berast að nánustu samstarfsmönnum ráðherrans, Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur. Hér verður ekkert fullyrt um sekt eða sakleysi, en 

það virðist blasa við að ráðherrann hafi lengi vitað hvernig í pottinn er búið. 
Spyrja má hvort ráðherra sé sætt við slíkar aðstæður.

Upplýsingum um persónuhagi réttlauss hælisleitanda var komið til fjölmiðla. 
Minniblað var útbúið í ráðuneytinu, vegna mótmæla gegn því að hælisleit-
andinn yrði sendur úr landi. Breytingar voru gerðar á minnisblaðinu áður 
en fjölmiðlar fengu það í hendur. Þeir fengu fölsuð gögn.

Það er skylda blaðamanns, siðferðislega og raunar einnig að lögum, að vernda 
heimildarmann sinn, hafi honum á annað borð verið lofað nafnleynd. En hver 
er staða heimildarmannsins þegar vitað er að hann hefur vísvitandi blekkt 
blaðamanninn og þar með lesendur hans? Þessi þáttur málsins er ekki eins skýr 
og ætla mætti af yfirlýsingum Morgunblaðsins og Blaðamannafélags Íslands.

***

Heiðarleiki er eitt. En erindi stjórnmálamanna er annað. Hver eru helstu 
verkefni okkar nú á fyrstu árum 21. aldarinnar? Svörin eru skýr: Baráttan gegn 
ójöfnuði, baráttan fyrir jafnrétti kynjanna og baráttan fyrir umhverfinu og 
gegn loftslagsbreytingum. Þetta eru stærstu og brýnustu verkefni okkar tíma. 

Í stefnu Sjálfstæðisflokksins er fátt að finna sem gefur nokkra vísbendingu 
um að þessi stóru og brýnu verkefni séu á dagskrá. Ekki er að sjá að varafor-
maður flokksins leggi sig fram um þessi mál. Því má spyrja hvert sé erindi 
Sjálfstæðisflokksins á 21. öldinni. 

Vera má að fyrir kannski 30-40 árum hafi verið þörf fyrir þá stefnu sem 
flokkurinn stendur fyrir. Sá tími er liðinn. Þetta sjá allir. Og líka margir 
sjálfstæðismenn sem flykkjast annað; ýmist sem almennir kjósendur eða sem 
þátttakendur í nýjum flokki.

Verkefni hversdagsins, fyrir utan hin risastóru sem áðan voru nefnd, eru að 
leggja ríka áherslu á bætt kjör almennings og að fólki verði gert kleift að eiga 
sem rýmstan tíma fyrir sig og sína nánustu. Hvort viltu verja tímanum með 
börnunum eða í þjónustu einhvers fjármagnseiganda úti í bæ? Þetta heitir á 
mannamáli að stytta vinnuvikuna. Svo getum við rætt hluti eins og hringa-
myndun sem er staðreynd í íslensku atvinnulífi og fleiri mál.

Það er óskynsamleg og órökrétt sýn á samfélagið að auka misskiptingu, auð 
og völd hinna ríku og bjóða almenningi upp á að vinna myrkra á milli til að 
eiga fyrir menntun barna sinna í einkavæddu skólakerfi. Eða eiga fyrir aðgerð 
á sjúkrahúsi þegar eitthvað kemur upp á.

Þeir sem hafa þessa sýn og vinna þannig gegn hagsmunum almennings eiga 
ekki erindi.

***
Í lýðræðisríki má greiða atkvæði með annarri sýn, annarri stefnu. Að kjósa 
þá stjórnmálamenn sem hafa kjark og dug til þess að takast á við stóru málin. 
Það er hins vegar fúlt fyrir alla ef stjórnmálamaður þarf að hrökklast í burtu 
vegna hneykslismála.

Ingimar Karl Helgason 

Leiðari

Hver mun sakna 
Hönnu Birnu?
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Verra að spara
M o r g u n b l a ð i ð 
greindi frá því að 
Seðlabankinn ætli 
nú, 6 árum eftir að 
gjaldeyrishöftum 
var komið á, undir forystu Sjálfstæð-
isflokksins í hrunstjórninni haustið 
2008, að ekki mætti lengur leggja 
fyrir lífeyrissparnað í útlöndum. 40 
milljarðar munu hafa farið í þennan 
sparnað frá hruni. Sumir hafa samt 
spurt um þessi undarlegu höft. Þannig 
eru engar hömlur á því að fólk kaupi 
rándýra lúxusbíla frá útlöndum með 
tilheyrandi gjaldeyriskostnaði. En það 
er víst verra að spara?

Ótrúverðugt
Sveinbjörg Birna 
Sveinbjörnsdóttir 
heldur því nú fram 
að moskuumræðan 
sem hún hóf í að-
draganda borgarstjórnarkosninganna 
og hélt á lífi fram á kjördag, hafi ekki 
verið liður í atkvæðakaupum. Málið 
hafi ekki verið kosningamál Fram-
sóknarflokksins í Reykjavík. Þetta 
sagði hún í morgunþætti á Rás 2. Ekki 
fylgir sögunni hvers vegna aðrir fram-
bjóðendur og kosningastjóri flokksins 
tóku málið einnig upp á sína arma í 
aðdraganda kosninga, og Sveinbjörg 
sjálf sá ástæðu til þess að fjalla sér-
staklega um stöðu innflytjendamála 
annars staðar á Norðurlöndum og 
„hættu“ á nauðungarhjónaböndum, 
í umræðuþætti á Stöð 2 kvöldið fyrir 
kosningar.

Hluthafarnir
Í tvígang 
hefur Alþingi 
sett lög gagn 
verkföl lum 
starfsmanna 
Icelandair, sem hafa átt í kjaradeilu 
við fyrirtækið. Gylfi Arnbjörnsson 
forseti ASÍ er að vonum óánægður 
með þetta og má taka undir gagnrýni 
hans. En nú vill svo til að stærstu hlut-
hafar í fyrirtækinu eru lífeyrissjóðir. 
Þeir eru í eigu launafólks og fulltrúar 
verkalýðshreyfingar stýra sjóðunum. 
Það er kannski eitthvað til að hugsa 
um.

Skeint á grasi
Viðbrögð ferða-
má laráðher rans 
við gjaldtöku land-
eigenda Reykja-
hlíðar fyrir norðan 
bera ekki vitni um 
að nokkurra aðgerða sé að vænta 
í þessum málum þótt afhenda eigi 
landeigendum milljónir til upp-
byggingar. Ólafur H. Jónsson tals-
maður landeigenda Reykjahlíðar, 
sagði við Rúv að peningarnir ættu 
að fara í stofnkostnað. Nú er aðstaða 
fyrir ferðamenn hreint ekki fyrir 
hendi og ekki einu sinni klósett á 
staðnum. Það er því von að fólk spyrji 
hvaða stofnkostnað maðurinn sé eig-
inlega að tala um. Kannski hafa land-
eigendur ræktað upp tún svo túristar 
hafi aðgang að grasi til brýnstu þarfa? 
Svo gæti þetta verið angi af þeirri hug-
mynd að ferðamenn skíti peningum 
og þess vegna best að ekkert fari til 
spillis í landi Reykjahlíðar. 

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Það er nokkuð skrýtið að þurfa að 
sannfæra fólk um að maður sé nógu 
góður til að búa í einhverju landi, sér-
staklega ef það er land sem maður oft 
lítur á sem heimaland. Enn skrýtnara 
er að hugsa til allra hinna sem þurfa 
ekki að sannfæra einn eða neinn, ann-
aðhvort af því að þeir eru af íslenskum 
uppruna eða fæddir í landi sem sam-
kvæmt einhverjum samningi er á lista 
yfir þjóðir sem þurfa ekki að sýna 

fram á rétt sinn 
til að eiga heima 
hér - margir þeirra 
myndu sennilega 
ekki standast þær 
kröfur og próf sem 
við hin þurfum að 
gera. Ástæða þess er einfaldlega sú að 
þeir eru ekki ofurmanneskjur.“

- Ana Stanićević í pistli í  
Ríkisútvarpinu 17. júní 2014.

Höfundur er
Erla Margrét Gunnarsdóttir,

formaður Skipulags- 
fræðingafélags Íslands 

skipulagsfraedi.is

Ísland úr NATÓ?
Bjarni Benediktsson formaður Sjálf-
stæðisflokksins gerir misheppnaðar 
aftökur í Bandaríkjunum að umtals-
efni og ber saman við hvalveiðar. 
„Hvor hefur tilefni til að draga úr 
samskiptum við hinn?“ spyr Bjarni. 
Í framhaldinu má spyrja hvort 
breytinga sé að vænta á utanríkis-
stefnu Íslands en sjálfstæðismenn 
hafa í áranna rás viljað halla sér að 
Bandaríkjunum umfram flesta aðra. 
Næsta skref væri kannski að  kalla 
sendiherrann á sinn fund og fordæma 

ekki síður manndráp í 
fjarlægum löndum en 
dauðarefsingar.  Nema 
þetta hafi eingöngu 

komið eftir símtal frá 
Kristjáni Loftssyni ...

Dagur á dagskrá
Sóley Tómasdóttir tók við sem forseti 
borgarstjórnar í vikunni og stýrði kjöri 
í ýmis embætti borgarinnar. Hún hljóp 
raunar yfir tvo liði í dagskrá fundar-
ins, en annar þeirra var kjör 
borgarstjóra. „Hvernig er 
hægt að gleyma að kjósa 
borgarstjóra?“ spurði 
Sóley að vonum, eftir að 
athygli var vakin á málinu, 
og setti kjörið strax á 
dagskrá.

Satt og frétt?
Páll Magnússon, fv. útvarpsstjóri, 
ræddi við Guðna Ágústsson fv. for-
mann Framsóknarflokksins, á ÍNN 
í vikunni. Þar var Guðni spurður 
hvers vegna hann hætti við framboð 
í Reykjavík í vor. Guðni sagði að nýtt 
fólk hefði þá verið komið til sögunnar 
og bankað á dyrnar. Þetta eru nýjar 
upplýsingar, því all margir dagar liðu 
eftir þetta áður en Sveinbjörg Birna 
Sveinbjörnsdóttir fannst til að taka 
við keflinu. Eða svo hefur okkur verið 
sagt hingað til …

Lögheimilið
Almar Guð-
mundsson fram-
kvæmdastjóri 
Félags atvinnu-
rekenda kynnti í vik-
unni Ólukkuhjól tolla 
og gjalda, en með því 
á að „efla vitund lands-
manna á ósanngjörnu, flóknu 
og á köflum fáránlegu kerfi sem enn 
er við lýði“. Þetta kerfi hefur orðið 
til í áratuga setu sjálfstæðismanna í 
ríkisstjórnum og fjármálaráðuneyti. 
Almar gegnir trúnaðarstörfum fyrir 
þennan sama flokk, svo kannski væri 
fljótlegast að rúlla ólukkuhjólinu 
niður í Valhöll þar sem það sjálfsagt 
á lögheimili.

héðan og þaðan …
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*Viðmiðunarverð samkeppnisaðila voru fengin
með því að versla þessa vöruliði þann 18.06.2014 hjá 

samkeppnisaðila sem álitinn er leiðandi í lágu verði.

Við styðjum heilbrigða samkeppni!
Vegna milliliðalausra innkaupa getum við nú boðið enn 
betra verð á fjölda tegunda af ávöxtum og grænmeti.

Blómkál
Okkar verð 329 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 459 kr/kg.*

%28
Lægra 
verð

Laukur
Okkar verð 98 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 111 kr/kg.*

%12
Lægra 
verð

Epli - Pink Lady
Okkar verð 527 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 707 kr/kg.*

%26
Lægra 
verð

Rauðlaukur
Okkar verð 139 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 161 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Hvítkál
Okkar verð 87 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 109 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Tómatar í lausu
Okkar verð 259 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 347 kr/kg.*

%25
Lægra 
verð

Paprika rauð
Okkar verð 488 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%13
Lægra 
verð

%16
Lægra 
verð

Melónur Cantalópur
Okkar verð 244 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 289 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Melónur gular
Okkar verð 237 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 275 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Rauð epli
Okkar verð 272 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 339 kr/kg.*

%14
Lægra 
verð

Engiferrót
Okkar verð 598 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 698 kr/kg.*

%20
Lægra 
verð

Sellerí
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 246 kr/kg.*

%11
Lægra 
verð

Kiwi
Okkar verð 498 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 559 kr/kg.*

%  9
Lægra 
verð

Appelsínur
Okkar verð 198 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 217 kr/kg.*

%16
Lægra 
verð

Perur
Okkar verð 251 kr/kg.

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

Verð samkeppnisaðila 298 kr/kg.*

%23
Lægra 
verð

Kínakál
Okkar verð 229 kr/kg.
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Göldróttur götumatur í Reykjavík
Síðustu misseri og ár hefur svokallaður götumatur (e. Street Food) gengið 
í endurnýjun lífdaga og þykir orðinn harla fínn í hinum ríkari hluta 
heimsins. Vinsældirnar gætu tengst hruni eða efnahagsþrengingum en það 
þarf þó ekki að vera. Ástæðan líka verið sú að nú er einfaldara og ódýrara 
að koma sér upp góðu eldhúsi með kælum og öllu tilheyrandi. Þessi tæki 
lækka á sama tíma og fasteignaverð hækkar. Þá er ekki nema eðlilegt að 
fleiri flytji eldhúsið út á götu. 

Götumatur er kúl
Fjölmargar skilgreiningar er að finna 
á því sem fólk kalla götumat. Bretar, 
Svíar og Norðmenn heyra þetta hug-
tak e. t. v. notað í tengslum í umfjöllun 
um fína, fræga og flotta fólkið. Það 
er með öðrum orðum kúl. En sunnar 
á hnettinum er það hins vegar bara 
daglegt brauð – ja, næstum bókstaf-
lega. Talið er að á milli tveir og þrír 
milljarðar manna borði reglulega 
einhvers konar götumat. Það nálgast 
að helmingur jarðarbúa sé í þessum 
hópi. Mikil hefð er fyrir því í Asíu 
að borða götumat – og þykir ekkert 
tiltökumál – er víðast ekki einu sinni 
sérstaklega skilgreint. 

Hátt til lofts  
og vítt til veggja
Hugtakið götumatur hefur misjafna 
merkingu í hugum fólks eftir menn-
ingarsvæðum, en hverfist þó alltaf um 
sambærilegan kjarna. Segja mætti að 
um sé að ræða máltíðir sem borð-
aðar eru á almannafæri úti á götu 
eða gangstétt, á jafnbrautarstöðvum, 
í húsasundum, á skólalóðum, al-
menningsgörðum, torgum eða annars 
staðar þar sem fólk í þéttbýli á leið hjá. 
Stundum er sest niður en oft stendur 
fólk og borðar. Máltíðin getur verið 
hefðbundin á hverjum stað, nikuman 
bolla í Japan, tapas á spáni eða Bæjar-
ins besta í Reykjavík. Sama hvað fólk 
leggur sér til munns – sé það gert úti 
á götu eða á almannafæri. 

Veitingastaðir  
hoppa á lestina
Almennt talar fólk ekki um það sem 
klassískir veitingastaðir framreiða sem 
götumat. Það snýst þó allt um skil-
greiningar. Matarblaðamaður settist 
til að mynda niður í flugstöð í Svíþjóð 
síðasta vetur og fékk sér bita, notaði 

hnífapör og sat við dúklagt borð. 
Snyrtilegur þjónn gekk um beina með 
hvítt stykki upp á arminn. Á veggnum 
fyrir ofan blikkaði ljósaskilti sem 
sagði Street food. Í Helsinki er haldin 
sérstök götumatarhátíð og þar taka 
hefðbundnir veitingastaðir þátt – en 
segjast sækja sér innblástur af götunni. 

Gróska í  
reykvískum götumat
Hér á landi hefur götumatarmenn-
ingin náð nýjum hæðum að undan-
förnu með veitingabílum eða vögnum. 
Öll þekkjum við auðvitað Bæjarins 
bestu, sem hafa haldið uppi merkjum 
þessa afkima matarmenningarinnar 
í áratugi. Þar fá jafnt háir sem lágir 
eina með öllu og enginn greinar-
munur gerðum á Bandaríkjaforsetum, 
lassarónum eða eldgömlum kellingum 
– eins og Laddi gæti hugsanlega sagt. 
Nú bregður hins vegar svo við að alls 
kyns dýrindis veitingar hafa bæst í 
götumatarflóru Reykjavíkur. Hvorki 
humar sé kjötsúpa þykja of fín í götu-
mat - og er það vel. 

Heimsklassa  
súpa á holtinu
Matarblaðamaður brá sér í vikunni á 
Skólavörðuholtið og fékk sér bolla af 
ilmandi kjötsúpu. Hana skenkti Jón-
ína Gunnarsdóttir frá Háeyri í Vest-
mannaeyjum. „Traffíkin hefur aukist 
dag frá degi frá því við byrjuðum og 
það er oft mikið að gera í hádeginu. Þá 
koma Íslendingarnir. Útlendingarnir 
eru svo meira og minna að fá sér súpu 
allan daginn.“ Jónína stendur vaktina 
dagana langa frá ellefu á morgnana 
og fram til sjö. „Margir koma hérna 
seinni partinn og taka með sér súpu í 
dollu til að fara með heim, eða koma 
bara sjálfir með pott eða einhver ílát 
og fá súpu hjá okkur.“

Galdrar og gott hráefni
Það er ekki gott að segja til um það 
nákvæmlega hvaðan galdurinn kemur 
sem dregur allt þetta fólk að – hvert 
er leynihráefnið. Kannski það sé 
gamla uppskriftin úr Eyjum, íslenska 
lambalærið sem Jónína notar - eða 
þetta óræða sem sumir kalla ástríðu 
kokksins. En hvert sem svarið við þeirri 
spurningu er, þá er súpan frábær og 
þjónustan fyrsta flokks. Beint í túrista-
bæklingana og Trip advisorinn með 
súpuna, þetta er götumatur sem við 
getum verið stolt af . . . og ekki sakar 
að leyfa sér að hugsa dálítið um Þór-
berg á meðan maður slafrar í sig einum 
skammti af hámenningarlegum ís-
lenskum götumat á heimsmælikvarða. Pylsuvagnar eru víða, eins og þessi hér í Hafnarfirði.

matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

nú er humarinn orðinn fullgildur þátttakandi í íslenska götumatnum.

Bæjarins bestu eru líklega þekktasti íslenski götumaturinn



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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Engar leiðbeiningar með tjaldinu
„Sannleikurinn er sá að ennþá sé ég nýja hluti daglega. Ég hitti nýtt fólk 
og uppgvötva stöðugt eitthvað nýtt í Reykjavík og á Íslandi. Þegar maður 
lifir flökkulífi skemmtikraftsins er maður ávallt að kveðja. Ég hef virkilega 
notið þess að búa á einum stað, eiga konu, börn og eignast vini.“ segir 
ástralski sirkuslistamaðurinn Lee Nelson sem margir þekkja einnig sem 
trúðinn Wally með gula hattinn og stóra stigann sinn. Lee, sem starfar nú 
sem sirkusstjóri Sirkus Íslands, ákvað ungur að hann langaði að starfa í 
sirkus og hefur ferðast um heiminn í hátt á annan áratug og sýnt listir sínar 
í 103 löndum. Hann kom fyrst til Íslands árið 2006 en ákvað að vera um 
kyrrt þegar hann uppgvötaði að eigin sögn stórkostlega íslenska sumarið og 
jákvæðnina í góðærinu, auk þess sem hann kynntist framtíðar eiginkonu 
sinni, Öldu Brynju Birgisdóttur. Þau eignuðust nýlega sitt annað barn en 
Alda starfar einnig með Sirkus Íslands sem húlladansmær. 

Ekki lengur öðrum háð
Lee er einnig stofnandi Sirkus Íslands 
sem á miðvikudaginn kemur,25. júní, 
mun frumsýna í nýju sirkustjaldi sem 
hópurinn keypti nýlega á Ítalíu með 
aðstoð hópfjáröflunar á Carolina Fund. 
Tjaldið sem var sérsaumað og tekur 
400 manns í sæti hefur hlotið nafnið 
Jökla. Lee segir hópinn eins tilbúinn 
og hópur íslenskra sirkuslistamanna 
getur verið. Tæknileg atriði eru tilbúin 
og sýningin er góð. „Við vitum hvernig 
á setja tjaldið upp og taka það niður, 
þrátt fyrir að því hafi ekki fylgt neinar 
leiðbeiningar. Við erum yfir 20 manna 
hópur sem hefur unnið og æft saman 
fimm daga vikunnar í meira en sjö ár. 
Við erum bæði spennt og hrædd en fyrst 
og fremst erum við hamingjusöm yfir 
því að upplifa draum vera að rætast. 
Það er sterk tilfinning fyrir því innan 
sirkusins að við erum að skrifa mjög 
lítinn kafla í sögu Íslands.“ 

Aðspurður hverju tjaldið muni breyta 
fyrir starfsemi sirkusins segir Lee að það 
sé fyrst og fremst sjálfstæði. Þau þurfi 
ekki lengur að stóla á annað húsnæði, 
til að mynda leikhúsin og velja þar dag-
setningar sem engir aðrir vilja. Þá þurfi 
þau ekki að borga helming teknanna 
til rekstraraðila leikhúsanna. Mikill 
kostur sé að geta hannað sýningarnar 
fyrir eigin sýningarrými og geta flutt 
það hvert sem er. 

Hringferð um landið
Hópurinn mun ferðast hringinn í 
kringum landið í sumar með viðkomu 
á Ísafirði, Akureyri, Selfossi og Keflavík. 
Sýndar verða þrjár mismunandi sýn-
ingar, fjölskyldusýningin Heima er best 
sem er stærsta sýning Sirkus Íslands til 
þessa og fyrsta sýningin sem er sérsniðin 
inn í Jöklu. Þá verða sýndar sýningarnar 
S. I. R. K. U. S. sem ætluð er yngstu kyn-
slóðinni og Skinnsemi, kabarett sýning 
með skirkusívafi fyrir fullorðna. 

Mátt aldrei gefast upp
En hvernig setur maður saman sirkus? 
„Maður stofnar sirkus með þolin-
mæði. Ég hengdi upp plaggöt um alla 
Reykjavík þar sem auglýst var ókeypis 
kennsla í því að standa á höndum og 
smám saman varð til kjarni. Þú verður 
að einblína á helstu atriði sirkusþjálf-
unar svo hæfileikar listamannanna séu 
nýttir á góðum grunni. Þú verður að 
veita listamönnunum þínum raunhæfa 
von um sjálfbæra framtíð. Þú verður að 
halda draumum þeirra lifandi og hvetja, 
jafnvel í gegnum rólegu mánuðina. Þú 
mátt aldrei hætta að skapa og þú mátt 
aldrei gefast upp.“ 

Sirkusnám á háskólastigi
Þrír meðlimir Sirkus Íslands stunda nú 
sirksunám á háskólastigi í CODArts 
Hollandi en þau gengu öll í sirkusinn 
16 ára gömul. „Þau, meira en nokkuð 
annað, segja mér að Sirkus Íslands á sér 
bjarta framtíð.“ Lee segir að í fjögurra 
ára námi sínu sérhæfi nemendur sig ekki 
eingöngu í einni eða tveimur sirkus-
greinum og útskrifast þannig með 
sirkusfærni á heimsmælikvarða heldur 
fá þeir einnig fjögurra ára kennslu í 
ballet og öðrum dönsum, framkomu 
og hópþjálfun. 

Ekki hægt að starfrækja 
sirkus 12 mánuði á ári
Margir kunna að spyrja sig hvort Ís-

lendingar séu nægilega margir til að hægt 
sé að starfrækja atvinnusirkus? „Það 
kemur í ljós. Í raun held ég að Ísland gæti 
ekki staðið undir ferðasirkus 12 mánuði 
á ári og sem betur fer ætlum við ekki að 
gera það, heldur einungis þrjá mánuði á 
ári. Nýir áhorfendur fæðast daglega og 
svo lengi sem við höldum áfram að gera 
nýjar sýningar, einbeitum okkur að því 
að gera spennandi skemmtun og höldum 
áfram að njóta þess að gera það sem við 
gerum, þá get ég ekki séð annað en að 
Sirkus Íslands eigi eftir að halda áfram 
lengi eftir mína daga.“ 

Þjóðinni færð sirkus
Aðspurður um framtíðina segir Lee 
hópinn langa til þess að koma sér upp 
æfingahúsnæði sem væri sérsniðið að 
þeirra þörfum. Þau muni þurfa að halda 
áfram að skapa efni, bæta hæfni sína og 
skemmta almenningi. Það væri frábært 
ef þau gætu sýnt nýja sýningu árlega 
en hann vill þó ekki gefa nein loforð 
fyrir utan það að í sumar verður farið 
með Jöklu hringinn í kringum landið 
og þjóðinni færður sirkus. 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
… amiinu í Mengi. 
Fimmtudaginn 26. 
júní flytur hljómsveitin 
amiina nýja tónlist við 
100 ára gamla kvik-
mynd um hinn siðblinda glæpamann 
Fantômas, Juve contra Fantômas. 
Kvikmyndinni verður einnig varpað 
á vegg. Amiina tók þátt í svip-
uðu verkefni í 2013 ásamt fleirum 
hljómsveitum í tilefni 4K endurgerð 
Gaumont á myndunum fimm, en það 
er ein nákvæmasta og ítarlegasta leið 
sem hægt er að fara við endurgerð 
gamalla kvikmynda
Tónleikarnir hefjast í Mengi kl. 21 og 
er miðaverð 2.000 kr. 
… Meðmælaganga með lífinu og 
menningunni. Þór Jakobsson veð-
urfræðingur mun leiða sólstöðugöngu 
um Viðey í kvöld kl. 20. Þór mun segja 

frá ýmsu sem tengist sólstöðunum og 
einnig sögu Viðeyjar í stórum dráttum. 
Gunnar Hersveinn heimspekingur 
og rithöfundur mun einnig velta upp 
spurningum um tengls manns og nátt-
úru. Þá verður listamaðurinn Adam 
Wojcinski með te viðhöfn og mun 
bjóða upp á japanskt te. Siglt verður frá 
Skarfabakka kl. 18:15 fyrir þá sem vilja 
fá sér kvöldverð í Viðeyjarstofu fyrir 
göngu og svo aftur kl. 19:30 og siglt 
heim kl. 23:30. Gjald í ferjuna fram og 
til baka er 1.100 kr. fyrir fullorðna,900 
kr. fyrir eldri borgara og 550 kr. fyrir 
börn 7–15 ára í fylgd fullorðinna. 
… Jóni Ólafssyni á stofutónleikum. 
Á fjórðu stofutónleikum Gljúfrasteins, 
sunnudaginn 22. 6. kl. 16, mun tón-
listarmaðurinn Jón Ólafsson leika á 
píanó og syngja lög sín við íslensk ljóð, 
m. a. eftir Laxness sjálfan, Jónas Guð-
laugsson, Stefán Mána og Hallgrím 
Helgason. Miðaverð 1.500 kr. 

„Við vitum hvernig á að setja tjaldið upp og taka það niður, þrátt fyrir að því hafi ekki fylgt neinar leiðbeiningar,“ 
segir Lee um tjaldið góða sem safnað var fyrir með hópfjáröflun á Carolina Fund.

„Þau meira en nokkuð annað segja mér að Sirkus íslands á sér bjarta framtíð,“ 
segir Lee um þrjá meðlimi sirkusins sem nú stunda nám við CODArts í Hollandi.

Hressilegir loftfimleikar. Fólk stekkur ekki bara á róluna. nú eru þrír íslendingar 
í margra ára sirkusnámi erlendis.



Yfirdýnur Starlux springdýnurSvampdýnur

STARLUX OG MEDILINE 
HEILSURÚM
Stærðir:
80 x 200 cm
90 x 200 cm
100 x 200 cm

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

Dýnur og púðar 
sniðnir eftir máli eða sniðum.
Með eða án áklæðis. 
Mikið úrval áklæða

Dýnudagar

20%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

20% afsláttur
Eggjabakkadýnur 
mýkja og verma rúmið, þykktir 
4-6 cm. Tilvaldar í sumarhúsið, 
ferðabílinn og tjaldvagninn

30% afsláttur
Mikið úrval af svefnstólum 
og sófum í stöðluðum 
stærðum eða skv. máli

20-40% afsláttur

Dýnudagarstanda til lok júní. 
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„Fólk er enn í úlfa-
kreppu öldunganna“
Benedikt Jóhannesson framkvæmdastjóri vinnur nú að stofnun stjórn-
málaafls sem ber vinnuheitið Viðreisn. Nafnið er skírskotun til við-
reisnarstjórnarinnar sem alla jafna er talin meðal farsælustu ríkis-
stjórna lýðveldissögunar. Sú sýn á þá stjórn á þó sérstaka tengingu inn 
í Sjálfstæðisflokkinn og fólk sem telur sig tilheyra hópi sjálfstæðisfólks. 
Viðreisn, eða flokkurinn sem verður til úr starfinu, er enn í mótun en 
Benedikt segir ljóst að grófar línur séu farnar að sjást. Viðreisn verði 
frjálslynt og alþjóðasinnað stjórnmálaafl með áherslu á inngöngu í 
Evrópusambandið sem aðferð við á ná fram markmiðum sínum.

„Ég hef verið spurður að því hvort Við-
reisn verði stofnuð. Mér finnst allar 
líkur á því já. Ég er ekki spámaður og 
get ekki lesið í óórðna tíð en mér sýnist 
allt stefna í að það verði,“ segir Bene-
dikt aðspurður hversu mikil alvara er 
í hópnum. 

- Sú spurning vaknar samt hvort 
Viðreisn sé fyrst og fremst tilraun til 
stöðutöku gagnvart harðlínunni í 
Sjálftæðisflokknum. Eru ESB-sinnar í 
Sjálfstæðisflokknum að senda þau skila-
boð til flokksins að þeir skipti víst máli 
og að það sé verulega miklu að tapa 

af því að hópurinn fari? „Það væri nú 
skrýtið stjórnmálaafl sem ekki segði; 
jú við skiptum máli. Það er það sem 
stjórnmálaöfl vilja gera. Þau vilja skipta 
máli. Það á ekki bara um einn flokk 
heldur vill afl skipta máli gagnvart allri 
þjóðinni. Þetta eru mál sem eru allri 
þjóðinni til framdráttar.“ 

- Spurningin um hvort þið verðið 
stofnuð er þá kannski ekki nægjanlega 
skýr. Spurningin er; verðið þið stofnuð og 
munið þið starfa og bjóða fram í næstu 
kosningum en ekki renna bara inn í 
Sjálfstæðisflokkinn aftur rétt fyrir kosn-

ingar eftir að þið hafið fengið að sprikla? 
„Nei, ég held að það séu engar líkur á 
því. Ég hef sagt að ef okkar stefnumál 
ná svo miklum framgangi að óþarft 
verði að stofna nýjan flokk þá er málinu 
auðvitað lokið. Mission accomplished 
eins og menn segja. Það eru bara engar 
líkur á að eitthvað svoleiðis gerist.“

Ekki ábyrgari en aðrir
Benedikt og flokkurinn væntanlegi 
vöktu athygli nýlega vegna ummæla 
Benedikts um hvers vegna hann hefði 
ekki yfirgefið Sjálfstæðisflokkinn fyrr. 
Að nægu væri að taka fyrir fólk sem 
telur sig frjálslynt til að finna til óánægju 
með stefnu, gjörðir og orðfæri Sjálfstæð-
isflokksins. Í viðtali við DV var Benedikt 
spurður út í Kárahnjúkavirkjun, Íraks-
stríðið, einkavæðinguna og hrunið. Um 
það hvers vegna hann hefði ekki farið 
eftir að rannsóknarskýrsla Alþingis um 
orsök og afleiðingar hrunsins kom út og 
að í henni mátti þá þegar lesa að megin-
ábyrgðin á hruninu væri í höndum 

Sjálfstæðisflokksins sagði Benedikt: 
„Já, en ég held að meginábyrgðina beri 
almenningur sem í gegnum fjölmiðla 
var óskaplega meðvirkur með öllu því 
sem var að gerast. Það var enginn sem 
stóð upp og sagði: Heyrðu nei, þetta er 
of gott til að vera satt og hlýtur að vera 
einhver vitleysa.“ Benedikt leiðrétti, eða 
skýrði nánar, þessa fullyrðingu næsta 
dag en hefur ekki fengist til að lýsa Sjálf-
stæðisflokkinn ábyrgan umfram aðrar 
stoðir samfélagsins.

- Þú ert spurður út í hrunið vegna þess 
að það er krafa um siðferðislegt uppgjör 
eftir hrun. Það er eðlileg krafa að fólk viti 
hvort Viðreisn sé á sama stað og Sjálf-
stæðisflokkurinn þegar kemur að því 
að axla ábyrgð á mistökum. Fólk veltir 
auðvitað fyrir sér hvort þið ætlið að hefja 
ykkar nýja flokk á sama stað í uppgjöri 
flokksins og Sjálfstæðisflokkurinn er á 
eða hvort getuleysið til að takast á við 
það sem gerðist og eigin ábyrgð muni 
fylgja nýja Evrópusambandssinnaða 
hægriflokknum? „Nei, nei, nei, enda 
erum við ekki Sjálfstæðisflokkurinn.“ 

- Þið komið samt mikið þaðan. „Ég 
er sjálfstæðismaður og ég segi það, og 
sagði í þessu viðtali sem þú vísar til, að 
það er bara ekkert mín skoðun að, það 
sé þannig að, menn beri enga ábyrgð. 
Auðvitað eigum við að læra af þessu 
en við megum ekki vera föst í þessu 
hruni,“ segir Benedikt og bætir við að 
tilraun hafi verið gerð innan flokksins 
til að gera upp ábyrgð flokksins á hrun-
inu. Hann vitnar til endurreisnarstarfs 
flokksins sem Vilhjálmur Egilsson, 
nú rektor við Bifröst stýrði að beiðni 
Geirs H. Haarde, þáverandi formanns 
flokksins. „Það er mjög þægilegt að 
segja að Sjálfstæðisflokkurinn beri einn 
ábyrgðina á hruninu. Hann ber auð-
vitað ábyrgð en hún dreifist víðar,“ segir 
Benedikt og bætir við að Geir hafi beðist 
afsökunar á einkavæðingu bankanna 
árið 2003 á sama landsfundi.

Að virða sinn vetvang
- Starfið fer ekki gang fyrr en eftir kosn-
ingar, nafnið hefur nostalgíutengingar 
við Sjálfstæðisflokkinn, þú hefur ekki 
sagt þig úr flokknum [á þeim tíma 
sem viðtalið var tekið hafði Benedikt 
ekki skráð sig úr flokknum] og lýsir 
þar ákveðinni tillitsemi við hóp innan 
flokksins og að þú vildir forða flokknum 
frá fréttaflutningi af úrsögnum. Spurn-
ing er eðlilega hvort þið séuð í stöðutöku 
gegn flokknum en munið svo ganga aftur 
inn? „Sveitastjórnarkosningarnar voru 
bara ekki okkar vettvangur. Það er bara 
þannig að ef einhver flokkur eða ein-
hver vettvangur er þegar annarra þá 
virðir maður það. Á 17. júní talaði for-
sætisráðherra á Austurvelli, það er hans 
vettvangur og þá boðar maður ekki 
útifund á Austurvelli á sama tíma. Það 
er ekki hægt að lesa neitt í þetta. Okkar 
mál eru fyrst og fremst landsmál og það 
hefði verið ákveðið stílbrot að hefja 
þennan flokk á sveitarstjórnarstigi.“ 

Sætar franskar  
frá McCain

Sætu kartöflurnar frá McCain eru ómótstæðilega
bragðgóðar. Þú skellir þeim í ofninn og áður en þú 
veist af hefurðu töfrað fram girnilegt og gómsætt 
meðlæti. Prófaðu núna!

Vinsælar hjá Íslendingum í mörg ár

viðtaL

„Ég er ekki spámaður og get ekki lesið í óorðna tíð en mér sýnist allt stefna 
í að það verði,“ segir Benedikt um stofnun Viðreisnar.

„Ég segi samt með sanni að ég sá 
ekki hrunið fyrir en við sáum oft að 
við vorum á rangri leið.“
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- Spurningin er samt til staðar vegna 
tímasetninga á ykkar starfi og svo að 
það varð svo ljóst á viðtalinu við þig 
í DV að þú ert ekki tilbúinn að gagn-
rýna þinn gamla flokk, sama flokk og 
þú ætlar þér nú að yfirgefa. „Það skiptir 
engu máli hvort einhver segir sig úr 
Sjálfstæðisflokknum deginum fyrr 
eða deginum seinna það er bara ekki 
megin atriði í mínum huga.“

Langlundargeð
Í forystu Sjálfstæðisflokksins er fólki 
sem áður boðaði þann möguleika 
að ganga inn í ESB en hefur bakkað 
með þá afstöðu. Bjarni Benediktsson, 
formaður gældi um tíma við aðilda-
viðræður. Illugi Gunnarsson, mennta-
málaráðherra gerði slíkt hið sama. 
Halldór Halldórsson, oddviti í Reykja-
vík, vill sjá viðræður halda áfram og 
kallar sig því aðildaviðræðusinna, ekki 
Evrópusambandssinna. Jafnvel Davíð 
Oddson á sínar jákvæðu stundir gagn-
vart Evrópusambandinu en árið 1990 
er haft eftir honum í sænskri bók sem 
heitir Arvet af Thingvellir að hann hafi 
lýst því yfir að Ísland ætti að sækja um 
aðild. „Mín skoðun er sú að hvað sem 
öðru líður verði stærsta pólitíska ver-
kefni okkar á næstu árum hvernig við 
gætum okkar eigin hagsmuna í breyti-
legum heimi; við verðum að laga okkur 
að þeirri staðreynd að meirihlutinn 
af viðskiptum okkar er við Evrópu-
bandalagið; ég hef opinberlega lagt til 
að við sækjum um aðild,” segir Davíð 
við Hannes Hólmstein Gissurarson, 
sem tók viðtalið. Þrátt fyrir nokkrar 
jákvæðar stundir hefur löngum verið 
ljóst, hverjum þeim sem fylgist líti-
lega með stjórnmálum, að Sjálfstæðis-
flokkurinn er í kjarnann heimastjórn-
arflokkur og því andsnúinn aðild að 
alþjóðlegustarfi í strúktúr og anda 
Evrópusambandsins.

Nóg komið
- Hvers vegna farið þið ekki fyrr úr 
flokknum, næg hefur niðurlægingin 
verið árum saman? „Ég held að þetta sé 
að hluta til mikið langlundargeð fólks. 
Það er að segja menn hafa verið þarna 
lengi áður en þetta mál komst á oddinn 
og þeir eiga þarna vini og félaga. Auð-
vitað eru líka stefnumálin um margt 
líkt þótt stefnan sem við í Viðreisn 
höfum sett á oddinn, það er að segja, 
að hætt verði þessari verndarstefnu, 
hafi alltaf verið á stefnuskrá flokksins, 
þá er hann oftast í ríkisstjórn og aldrei 
setur flokkurinn þetta raunverulega 
á oddinn. Nú segja menn við erum 
komin langt inn á 21. öldina og það er 
ekki hægt að sætta sig við þetta lengur. 
Ekki hægt að sætta sig við að við séum 
í raun og veru með flokk sem ætlar 
ekkert að breyta þessu, ekki einu sinni 
núna,“ segir Benedikt og heldur áfram: 
„Ég held að við séum að sjá að þetta 
unga fólk sem þarna stjórnar, vegna 
þess að forysta Sjálfstæðisflokksins 
er tiltölulega ung, utan Kristjáns held 
ég að allir séu milli fjörutíu og fimm-
tíu ára. Það fólk er enn í úlfakreppu 
öldunganna - það er bara þannig. Fólk 
þorir ekki að hreyfa sig og það er ekki 
vegna þess að öldungarnir séu stöðugt 
að hringja í þau. Kannski hringja þau í 
einhver þeirra en aðallega eru þeir bara 
til og fólk svona óttast það. Ég held að 
menn vilji ekki hreyfa sig þess vegna.“

Þrælslund eða sértrúnaður
- Þú segir langlundargeð en er þetta 
ekki bara það sem kallað er þrælslund?

„Það má kalla þetta ýmsum 
nöfnum.“ Um það hvað varð þá loks 
til þess að Viðreisnarhópurinn vildi út 
segir Benedikt; „Eftir 2013, var ekki 
bara þetta sem stóð í fólki. Þá tóku 
menn líka upp þessi kristnu gildi. 
Það held ég hafi nú hugnast mörgu 
frjálslyndu fólki illa. Það er ekki vegna 
þess að fólk sé á móti kristnum gildum 
almennt. Ég er ekki viss um að nokkur 
íslensk lög brjóti í berhöggi við kristin 
gildi svona almennt. Ég held samt að 
stjórnmálaflokkur sé að taka þetta 
upp árið 2013, þyki mörgum mjög 
einkennilegt. Hitt er svo að þessi 
dæmalausa ályktun um að loka ætti 
Evrópustofu kom á sama fundi. Sjálf-
stæðisflokkurinn, flokkurinn sem um-
bar það að hér væru gefnar út fréttir 
frá Sovíetríkjunum áratugum saman. 
Umbar að hér væri kínverskt menn-
ingarsetur og svo framvegis á meðan 
við þó áttum í kalda stríðinu ætlar 
núna að láta heiftina út í Evrópusam-
bandið stjórna sér svo mikið að það 
má ekki einhver upplýsingastofa vera 
opin. Það þótti mér alveg einstakt. Ég 
var mjög hugsi eftir þennan fund um 
gang mála en svo kom þetta loforð um 
að halda ætti þjóðaratkvæðagreiðslu 
um framhald viðræðna og það taldi 
ég ágæta lausn. Menn snéru svo al-
gjörlega við blaðinu í vetur og sýndu 
að þeir ætluðu að svíkja þetta loforð 
algjörlega. Þetta held ég að hafi orðið 
til þess að valda mönnum gríðarlegum 
vonbrigðum að orðheldnin væri ekki 
meiri en þetta.“

Hrun og viðreisn
Talið berst að hruninu og hvers vegna 
hann er svo hikandi að lýsa Sjálfstæð-
isflokkinn meira ábyrgan en aðra. 
„Þú segir samt að ég vilji ekki vaða í 
Sjálfstæðisflokkinn og lýsa hann einn 
ábyrgan á hruninu.“ 

- Ég var nú þarna þegar DV spurði 
þig og spurningin var ekki alveg þannig. 
Það er nefnilega niðurstaða sem allir 
geta lesið úr Rannsóknarskýrslunni að 
Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð um-
fram aðra til að mynda fyrir að hafa 
leitt þessar ríkisstjórnir og fyrir að hafa 
boðað þessar samfélagsbreytingar sem 
áttu sér stað á árunum fyrir hrun. „Nú 
er farið að þrengja þetta svolítið en ég 

ætla ekki að gera lítið úr því að t. d. 
voru stór mistök gerð árið 2003 þegar 
bankarnir voru einkavæddir og í raun 
og veru ríkjandi hlutir færðir tveimur 

hópum. Það voru stór mistök og á því 
ber Sjálfstæðisflokkur, og auðvitað 
Framsóknarflokkur, mikla ábyrgð. Það 
sem ég vil segja er að auðvitað hlýtur 
megin ábyrgðin að liggja hjá auðjöfrum 
sem spiluðu allt of djarft með peninga 
sem þeir áttu og áttu raunar ekki, eins 
og kom svo í ljós.“ Benedikt segir það 
hafa verið mikið skemmdarverk árið 
2009 þegar skýrsla endurreisnarhóps-
ins var tætt í sundur af Davíð Oddsyni, 
fyrrverandi formanni flokksins, Seðla-
bankastjóra fyrrverandi og núverandi 
ritstjóra Morgunblaðsins. „Ég held að 
það hafi verið alveg óskaplega mikið 
skemmdarverk þegar endurreisnar-
skýrslan var eyðilögð með þeim hætti 
sem fólk man að gert var á landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins.“

Ofurlaun rjúfa  
samfélagssáttmálann
Þótt Benedikt virðist fremur tregur til 
að saka sinn fyrrverandi, og reyndar 
núverandi, flokk um að bera ábyrgð 
umfram aðra á hruninu skal það sagt að 
hann hefur árum samana ritstýrt litlu 

riti sem kallast Vísbending. Umrætt 
rit var meðal gagnrýnni viðskiptarita 
fyrir hrun. „Ég segi samt með sanni að 
ég sá ekki hrunið fyrir en við sáum oft 
að við vorum á rangri leið. Það skiptir 
mjög miklu máli held ég að allt þjóð-
lífið dragi þann lærdóm að hér þurfi 
siðferðislega endurvakningu. Menn í 
atvinnulífinu verða að átta sig á sinni 
ábyrgð. Það er stórmál þegar menn 
fara að úthluta sér ofurlaunum og búa 
til ofurstéttir. Það verður einfaldlega 
til þess að það verður rof í samfélags 
sáttmálanum,“ segir Benedikt. 

- Hvort Viðreisn er á sama stað í 
siðferðislegu uppgjöri við hrunið og 
Sjálfstæðisflokkurinn skiptir máli. Það 
segir bara töluvert meira um flokk-
inn væntanlega en stefnan í einstaka 
málum. „Almennt talað erum við að 
tala um Viðreisn sem afl sem vill draga 
lærdóma af fortíðinni og stýra okkur 
þannig með betri hætti inn í framtíð-
ina. Ég er alveg viss um að bætt siðferði 
sé stór hluti af því.“ 
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Swanson – ánægðustu viðskiptavinirnir í USA árið 2013.
Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

Verkjalaus hreyfing 
í sumar?

Swanson Joint Health Mix:
Öflug blanda fyrir auma liði
Styður við brjósk og eykur liðleika
10 g af kollagenum í hverjum skammti

viðtaL

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

„Ég hugsaði þetta töluvert fyrir kosningar og ákvað að við skyldum ekki gera 
neitt fyrr en núna eftir kosningarnar.“



ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR
Daglegar ferðir í sumar 
til 8. september 2014.

Sérstök fargjöld fyrir 
þá sem ganga 
Laugaveg og/eða 
Fimmvörðuháls.   

Sími: 587 6000
info@trex.is
www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókaðu á

TREX.IS

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!
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samféLagsumræða

Við þurfum að tala um Framsóknarflokkinn
Í nýafstaðinni kosningabaráttu gerð-

ist það í fyrsta sinn síðan fyrir seinni 
heimsstyrjöld að íslenskur stjórnmála-
flokkur gerði pólitískar ofsóknir gegn 
minnihlutahópi af erlendum uppruna 
að baráttumáli sínu. Sá heiður féll Fram-
sóknarflokknum í skaut. Oddviti flokks-
ins í Reykjavík hótaði að efna til sérstakra 
refsiaðgerða gegn trúfélagi múslima, trú-
félagi sem hefur ekki gert á hlut nokkurs 
manns, ekki orðið uppvíst að neinum 
glæpum, og ekki ratað í fjölmiðla fyrir 
hneykslismál eða misgjörðir af nokkru 
tagi – öfugt við ýmis hérlend trúfélög 
kristinna. Með þessu nýtti oddvitinn sér 
ekki aðeins á kaldrifjaðan hátt illvilja og 
fordóma í samfélaginu gegn Íslendingum 
af erlendum uppruna, heldur kastaði um 
leið olíu á þann eld. 

Eftir situr, nú þegar rykið eftir kosn-
ingar er að setjast, að Framsóknarflokk-
urinn og forysta hans styðja eindregið við 
atlögu Sveinbjargar Birnu Sveinbjörns-
dóttur gegn íslenskum minnihlutahópi. Í 
stað þess að fordæma ummæli oddvitans 
fyrir það sem eru – óásættanleg hótun 
um mannréttinda- og stjórnarskrárbrot 
gegn saklausu fólki á grundvelli uppruna 
þess – hefur forysta flokksins náð að 
snúa umræðunni á þá braut að hér sé um 
að ræða mikilvægt „samtal“, með orðum 
Eyglóar Harðardóttur, um þá „árekstra“ 
sem sögð er hætta á að eigi sér stað í 
fjölmenningarsamfélagi. Ummæli og 
skrif hafa borist frá Eygló Harðardóttur 
og Jóhannesi Þór Skúlasyni, aðstoðar-
manni forsætisráðherra, þar sem talað 
er um Framsóknarflokkinn sem mann-
réttindasinnaðan flokk sem standi gegn 
mismunum á grundvelli trúar, litarháttar 
og uppruna. Endurhæfingu Framsóknar-
flokksins eftir skrumkenndar atkvæða-
veiðar á miðum innflytjendaandúðar 
virðist miða vel. 

Ný-nasistar flykkjast í 
Framsókn
Engar mærðarrullur um fjölmenningar-
samfélag, nauðsyn þess að taka samtal 
um árekstra eða um að stefna flokksins 
sé skýr geta þó breytt þeirri staðreynd að 
í dag er Framsóknarflokkurinn orðinn 
flokkur íslenskra kynþáttahatara og öfga-
þjóðernissinna. Umsjónarmenn þekktrar 
haturssíðu gegn fólki af erlendum upp-
runa sem haldið er úti á Facebook, 
„Mótmælum mosku á Íslandi“, hvöttu 
stuðningsmenn sína sem ákafast til að 
kjósa Framsóknarflokkinn í aðdraganda 
kosninganna. Einstaklingar sem fara 
ekki leynt með ný-nasískar hvatir sínar 
hafa hrósað Sigmundi Davíð í hástert 
á opnum netsíðum. Fólk sem afneitar 
því að Helför nasista gegn Gyðingum 
sé staðreynd kemur Sveinbjörgu 
Birnu Sveinbjörnsdóttur til varnar í 
kommentakerfum. Eina skýringin á 
skyndilegri fylgisaukningu Framsóknar-
flokksins í borginni er stuðningurinn frá 
þessum skoðanahópi – sem er lítill, en 
þó nægilega stór til að ríða baggamun 
fyrir flokk sem var við það að hverfa í 
skoðanakönnunum. 

Þeir vindar sem feyktu Sveinbjörgu 
Birnu Sveinbjörnsdóttur og Guðfinnu 
Jóhönnu Guðmundsdóttur inn fyrir 
dyr ráðhússins í Reykjavík eru þeir 
sömu og léku um meginland Evrópu á 
fyrstu áratugum síðustu aldar: Pólitískar 
vindar sem upphaflega höfðu á sér brag 
ættjarðarástar og árvekni gegn utanað-

komandi hættum, en leiddu á skömmum 
tíma til pólitískrar villimennsku, þjóð-
ernishreinsana og ómældra þjáninga 
og fjöldamorða á saklausu fólki. Velkist 
nokkur í vafa um þá ofbeldisdýrkun og 
hatursfullu yfirburðahyggju sem drífur 
nýja kjósendur Framsóknarflokksins, 
skal þeim aftur bent á síðuna „Mót-
mælum mosku á Íslandi“. Þar birtast 
daglega, í bland við stuðningsyfirlýsingar 
við Framsóknarflokkinn, óskir um að 
múslimar verði líflátnir í heild sinni. 

Í ummælum leiðtoga Framsóknar-
flokksins hefur ítrekað verið rætt um 
muninn á réttmætri og óréttmætri 
gagnrýni. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson kom líklega fáum á óvart 
þegar hann stökk Sveinbjörgu Birnu 
til varnar með reiðilestri um enn eina 
ófrægingarherferðina gegn flokknum. 
Meiri athygli vekur hversu langt Svein-
björgu Birnu og Guðfinnu Jóhönnu 
hefur verið leyft að seilast í því að útmála 
sjálfar sig sem fórnarlömb. Tár munu 
hafa fallið. Eygló Harðardóttir hefur 
fylgt sama handriti, en í viðtali nefndi 
hún raunir Framsóknarflokksins í sömu 
andrá og líflátshótanir sem hafa borist 
íslenskum múslimum í kjölfar kosninga-
baráttunnar. 

Árekstur eða árás?
Af þessu öllu mætti draga þá ályktun 
að hatursumræðan gegn íslenskum 
múslimum, sem óx upp úr öllu valdi 
eftir ummæli Sveinbjargar Birnu, sé 
Framsóknarflokknum alsendis ótengd. 
Sá heimur afskræmds hatur sem ein-
kennir síðuna „Mótmælum mosku á 
Íslandi“ virðist vissulega ólíkur orðum 
atvinnupólitíkusana Eyglóar og Jóhann-
esar Þórs, sem hafa á sér yfirbragð hóf-
semdar og yfirvegunar. Tal Eyglóar um 
„árekstra“ er áhugavert í þessu samhengi. 
Orðavalið er hlutlaust og sakleysislegt á 
yfirborðinu. „Árekstur“ er orð sem oft 
er notað um óhapp eða óviljaverk. Þó 
liggur augljóslega sú merking í orðum 
Eyglóar að vissar tegundir af árekstrum 
séu sérstakur fylgifiskur þess þegar fólk 
af ólíkum uppruna kemur saman. Þar 
sem erfitt er að benda á dæmi um að 
slíkir árekstrar hafi raunverulega átt 
sér stað á Íslandi, er lögð áhersla á að 
árekstrarnir kunni þó að verða raunin 
í framtíðinni ef ekki verði gripið til að-
gerða. Þannig virðist Eygló túlka aðför 
Sveinbjargar Birnu flokkssystur sinnar 
að íslenskum múslimum sem eins konar 
fyrirbyggjandi aðgerð, eða forvarnar-
starf, en einmitt á þeim nótum ræddi 
Sveinbjörg Birna um fyrirætlað hjálp-
arstarf sitt vegna hugsanlegra nauð-
ungarhjónabanda múslimakvenna. 

Gallinn við þessa spádóma um mögu-
lega árekstra í framtíðinni er að þeir 

byrgja okkur sýn á það hvar ábyrgðin á 
yfirstandandi óheillaþróun í samfélaginu 
liggur. Hún liggur nefnilega alfarið hjá 
Framsóknarflokknum. Það var Fram-
sóknarflokkurinn sem kaus að blása til 
tilefnislausrar árásar á íslenska múslima. 
Múslimar á Íslandi geta nú ekki lengur 
treyst því að þeir fái að lifa á Íslandi við 
óskert borgararéttindi, heldur þurfa þeir 
að bíða milli vonar og ótta eftir að verða 
tilkynnt um hvaða hótanir Framsóknar-
flokkurinn muni hafa í frammi gegn 
þeim næst þegar atkvæðaþorstinn gerir 
vart við sig. Forsætisráðherra Íslands, 
valdamesti einstaklingur íslenska stjórn-
kerfisins, lýsti stuðningi við pólitískar 
ofsókna gegn múslimum, og hvatti þar 
með ný-nasista og kynþáttahatara beint 
og óbeint til dáða. Múslimar á Íslandi, 
sem eru ekki ósýnilegar og ímyndaðar 
furðuverur heldur manneskjur – karlar 
og konur, börn og aldraðir, vinnufélagar, 
ættingjar og vinir – hafa verið sviptir 
broti af rétti sínum til að ganga uppréttir í 
íslensku samfélagi. Þetta er ekki afleiðing 
af óhappakenndum „árekstri“ þar sem 
tveimur má kenna til jafns um ábyrgð, 
heldur vísvitandi og kaldrifjuð árás þar 
sem engum dylst hver gerandinn var og 
hverjar hvatir hans voru. 

Framsóknarflokkurinn: 
Rasistavandamálið í ís-
lenskum stjórnmálum
Framsóknarflokkurinn hefur lýst sig 
viljugan til að skipa sér í sveit með 
öfgasinnuðum þjóðernissinnum. Hann 
hefur tekið að sér að vera hið ásættanlega 
og fjölmiðlavæna andlit manna á borð 
við Skúla Skúlason, stofnanda síðunnar 
„Mótmælum mosku á Íslandi“ og yfir-
lýstan aðdáanda norska fjöldamorðingj-
ans Anders Breivik. Netníðingar hóta að 
myrða nafngreinda einstaklinga, aðrir 
boða fjöldamorð gegn múslimum í heild, 
bleyður dreifa afskornum svínshausum í 
skjóli nætur, en Framsóknarflokkurinn 
gætir þess að „samtalið“ snúist ekki um 
kynþáttahatur, ekki um skort á um-
burðarlyndi, ekki um yfirburðahyggju, 
ekki um öfgaþjóðernisstefnu, ekki um 
lýðskrum á kostnað velferðar og réttinda 
saklauss fólks, heldur um „árekstra“ sem 
gefið er í skyn að séu, í raun og veru, á 
ábyrgð útlendinga. 

Framsóknarflokkurinn hefur ekki gert 
hreint fyrir sínum dyrum, og tími hans 
til að gera það er runninn út. Með því að 
fordæma ekki hótanir Sveinbjargar Birnu 
hefur Framsóknarflokkurinn sýnt hvar 
hann stendur, hvers konar flokkur hann 
er, og málsvari hvaða afla hann vill vera. 
Á Íslandi er ekki innflytjendavandamál, 
heldur rasistavandamál. Hættulegasta 
birtingarmynd þess vandamáls í dag er 
Framsóknarflokkurinn, flokkurinn sem 
í dag er athvarf ofbeldissjúkra kynþátta-
hatara. Flokkurinn sem er í aðstöðu til 
að setja óra þeirra í framkvæmd. Þetta 
er vandamálið sem við þurfum að 
„taka samtal“ um. „Árekstrarnir“ sem 
reynt er að tengja við fólk af erlendum 
uppruna eru ímyndanir og getgátur, 
en árásir Framsóknarflokksins og of-
beldissinnaðra stuðningsmanna hans 
eru raunveruleiki. Við þurfum að búa 
okkur undir frekari atlögur frá Fram-
sóknarflokknum átt á hendur minni-
hlutahópum og öðrum þeim sem eiga 
velferð sína undir umburðarlyndi og 
virðingu við mannréttindi. 

Höfundur er
Viðar Þorsteinsson,

einn stofnenda  
Róttæka sumarháskólans
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Svart /hvítt

PANTONE

Pakki 1
Einblöðungur A5 – 72.000 eintök 
Einblöðungur í stærðinni A5 (148x210 mm) prentaður beggja 

vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgar-

svæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum.

Verð per eintak 8,0 kr. án vsk. 
(miðað við 72.000 eintök)

Pakki 2
Einblöðungur A4 – 72.000 eintök
Einblöðungur í stærðinni A4 (210x297 mm) prentaður beggja 

vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgar-

svæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum. 

Verð per eintak 9,5 kr. án vsk. 
(miðað við 72.000 eintök)

 

Hægt er að dreifa öllu upplaginu í einni dreifingu eða 

skipta upplaginu upp í fleiri en eina dreifingu þar sem 

sent er á ákveðin sveitarfélög eða póstnúmer.

Að sjálfsögðu er hægt að laga tilboðin til eftir þörfum,

t.d. þyngd pappírs eða fjölda og breytist verðið eftir því.

Hafðu samband við söludeild okkar í síma 585-8300 

og fáðu nánari upplýsingar um þessi frábæru tilboð

og hvaða möguleika við bjóðum upp á í dreifingu.
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Ákvörðunum verður ekki breytt
Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður segir ótvírætt að borgin hafi heim-
ildir til að úthluta lóðum til trúfélaga án endurgjalds. Túlkun borgarinnar á 
lögum og reglum er nokkuð frábrugðin því sem Brynjar Níelsson þingmaður 
og lögmaður hefur haldið fram. 

Hér birtist svar borgarlögmanns við 
fyrirspurn blaðsins, auk megin þorra 
greinar Brynjars Níelssonar alþingis-
manns. Millifyrirsagnir eru blaðsins. 

Svar borgarlögmanns
„Það er rétt sem fram kemur í grein 
Brynjars Níelssonar að skylda sveitar-
félaga liggur einvörðungu til þess að út-
hluta kirkjum ókeypis lóðir og undan-
skilja þær gatnagerðargjaldi. Hins vegar 
markaði Reykjavíkurborg sér þá stefnu 
á árinu 1999, með vísan til almennra 
jafnræðissjónarmiða, að ekki ætti að 
gera upp á milli trúfélaga þegar kemur 
að réttindum þeirra til lóða eða undan-
þágu frá gjaldtöku af lóðum eða til-
beiðsluhúsum trúfélaga. Hér er því um 
órofna stjórnsýsluframkvæmd að ræða 
sem ekki verður breytt með íþyngjandi 
hætti gagnvart þeim sem hún varðar, 
nema að baki slíkri ákvörðun séu mál-
efnalegar forsendur og verður þá slíkt 
aðeins gert með formlegum hætti og 
að undangenginni kynningu, þannig 
að þeir sem breytingin varðar, geti gætt 
hagsmuna sinna. Þegar litið er til þess 

hvað teljist til málefnalegra sjónarmiða, 
verður að líta til þess hvort breytingin 
geti talist almenn eða varði fyrst og 
fremst eina lóðaúthlutun til trúfélags, 
sem tilviljun ræður að er síðast í röðinni 
að fá úthlutað lóð. 

Gjald nýtt af nálinni
Varðandi það sem Brynjar Níelsson 
segir um að óheimilt sé að úthluta 
lóðum án nokkurs endurgjalds nema 
með heimild í lögum, þá er það svo að 
almennt hefur lóðum í gegnum tíðina 
verið úthlutað án sérstaks endurgjalds 
og hefur ekki þurft neina sérstaka 
heimild í lögum til slíks. Það var fyrst 
upp úr aldamótum að sveitarfélög í 
þéttbýliskjörnum, fyrst og fremst á 
suðvesturhorninu, fóru að innheimta 
endurgjald vegna byggingarréttar, 
sem lóðum fylgdi. Var m. a. deilt um 
það fyrir dómi hvort sveitarfélögum 
væri yfirleitt heimilt að krefjast slíks 
endurgjalds. Sveitarfélögum var jafn-
framt heimilt, ekki skylt, að innheimta 
gatnagerðargjald af lóðum. Með lögum 
nr.153/ 2006, um gatnagerðargjald, 

sem tóku gildi 
1. júlí 2007, var 
sveitarfélögum gert 
skylt að innheimta 
gatnagerðargjald af 
lóðum. Sveitarfé-
lögum er þó heim-
ilt að lækka eða fella 
niður gatnagerðargjald af einstökum 
lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar 
aðstæður, svo sem vegna þéttingu 
byggðar, atvinnuuppbyggingar, lítillar 
ásóknar í viðkomandi lóð eða eftir-
spurnar eftir leiguhúsnæði. Hér er ekki 
um endanlega upptalningu að ræða en 
öll eiga þau tilvik sem þar eru nefnd það 
sammerkt að vera þess eðlis að þau lúta 
að því að styrkja byggð í viðkomandi 
sveitarfélagi. 

Óumdeilanleg heimild
Undirrituð telur að það rúmist óum-
deilanlega innan heimilda sveitarfé-
lags, að undanskilja lóðir fyrir trúfé-
lög gatnagerðargjaldi, með vísan til 
þessarar undanþáguheimildar, enda 
gildi slíkt jafnt um öll viðurkennd trú-
félög, þar sem það teljist m. a. styrkja 
viðkomandi byggð að gera ráðstafanir 
sem auðveldi aðgengi mismunandi trú-
arhópa að tilbeiðsluhúsi í samræmi við 
trú þeirra. Eigi það ekki síst við um 
höfuðborg landsins. 

Óskuðu endurskoðunar
Hinn 19. september sl. bókaði borg-
arráð að það óskaði eftir því að Alþingi 
hefji endurskoðun á þeim ákvæðum 
í lögum nr.35/ 1970 um Kristnisjóð 
o. fl. sem kveða á um að sveitarfé-
lögum sé skylt að leggja til ókeypis 
lóðir undir kirkjur og undanskilja þær 
gatnagerðargjaldi. Þar til og ef af slíkri 
endurskoðun verður, telur Reykjavíkur-
borg að það sé eðlilegt með vísan til 
almennra jafnræðissjónarmiða, hlut-
verks Reykjavíkurborgar sem höfuð-
borgar landsins og aukinnar fjölbreytni 
í trúarlífi borgaranna, að önnur trúfélög 
en kirkjur Þjóðkirkjunnar njóti sömu 
stöðu gagnvart Reykjavíkurborg þegar 
kemur að rétti til endurgjaldslausra lóða 
og undanþága frá gjaldtöku af lóðum 
eða tilbeiðsluhúsum trúfélaga, „segir 
Kristbjörg í svari sínu. 

Hún bendir einnig á að lóð undir 

mosku í Sogamýri hafi þegar verið út-
hlutað, en það sé stjórnvaldsákvörðun. 
Stjórnvald geti afturkallað ákvörðun 
verði það ekki til tjóns fyrir aðila eða 
hún sé ógildanleg. 

„Afturkallanir ívilnandi stjórnvalds-
ákvarðana á borð við lóðarúthlutun, 
telst almennt vera til tjóns fyrir viðkom-

andi. Svo ákvörðun teljist ógildanleg 
verður hún að vera haldin verulegum 
annmarka að lögum enda mæli veiga-
mikil rök ekki gegn því að ákvörðunin 
verði ógilt. Undirrituð fær ekki séð að 
það eigi við um þá stjórnvaldsákvörðun 
sem fólst í lóðaúthlutuninni til Félags 
múslima á Íslandi.“
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Ertu að taka til í …

… garðinum
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Komdu spilliefnunum og raftækjunum
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… við sjáum um framhaldið!

– gerir lífið bjartara
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samféLagsumræða

Úr grein Brynjars Níelssonar „Getum við ekki rætt álitaefni öfgalaust“ 
sem birtist á Pressan.is 9. júní. 

„Eitt vakti þó athygli mína í allri 
þessari umræðu um úthlutun lóðar 
undir mosku en það er skoðun margra 
að skylt hafi verið að úthluta lóðinni 
án endurgjalds á grundvelli trúfrelsis-
og jafnræðisákvæða stjórnarskrár-
innar. Öll trúfélög eigi þennan rétt því 
í lögum um Kristnisjóð(nr.35/ 1970) 
segi, í kaflanum um skipun presta-
kalla og prófastsdæma, að skylt sé að 
leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur 
og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. 
Með öðrum orðum að óheimilt sé að 
mismuna trúfélögum með þeim hætti 
að úthluta þjóðkirkjunni einni ókeypis 
lóðum. Því verði að úthluta öðrum 
trúfélögum lóðum endurgjaldslaust. 
[…]Mér sýnist meira að segja þekktir 
lögspekingar á samfélagsmiðlunum 
taka undir þá lögskýringu að óheimilt 
sé að gera þjóðkirkjunni hærra undir 
höfði en öðrum trúfélögum með 
greiðslum úr ríkissjóði. Og það þótt 
þessi lögskýring standist ekki skoðun 
og sé hvorki í samræmi við dóma-
framkvæmd Hæstaréttar né niður-
stöðu Mannréttindadómstóls Evrópu. 

Ekki brot á  
jafnræðisreglu
Rétt er því að minna á dóm Hæsta-
réttar Íslands í málinu nr.109/ 2007 
þar sem Ásatrúarfélagið höfðaði mál 
á hendur íslenska ríkinu til greiðslu á 
samsvarandi greiðslum úr ríkissjóði 
og færu til þjóðkirkjunnar. Byggði 
Ásatrúarfélagið á því að óheimilt væri 
að gera upp á milli trúfélaga í löggjöf 
um stuðning við þau með vísan til 65. 
gr. stjórnarskrárinnar. Íslenska ríkið 
var sýknað þegar af þeirri ástæðu að 
verkefni og skyldur Ásatrúarfélagsins 
yrðu ekki borin saman við lögbundin 
verkefni og skyldur þjóðkirkjunnar 
og því fælist ekki mismunun í því 
mati löggjafans að ákveða framlög til 

þjóðkirkjunnar úr 
ríkissjóði umfram 
önnur trúfélög. 
Var því ekki talið 
að um væri að 
ræða brot gegn 
jafnræðisreglu 65. 

gr. stjórnarskrárinnar. 
Ásatrúarfélagið fór með málið 

til Mannréttindadómstóls Evrópu. 
Skemmst er frá því að segja að dóm-
stóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 
íslensk lög hvað þetta varðaði brytu 
ekki í bága við mannréttindasáttmála 
Evrópu og vísaði í því sambandi til 
annarrra sambærilegra mála sem 
höfðu komið til kasta dómstólsins. 

Óheimilt að  
óbreyttum lögum
Hins vegar er alvarlegi hlutinn í 
þessu öllu, sem enginn hefur orð á, 
að óheimilt er að úthluta Pétri og 
Páli lóðum án nokkurs endurgjalds 
nema með heimild í lögum. Skiptir 
þá engu hvort Pétur og Páll eru í 
ásatrúarsöfnuði, múslimasöfnuði, í 
Réttrúnaðarkirkjunni eða Krossinum. 
Ekki er hægt að láta af hendi rakna 
almannafé til annarra trúfélaga en 
þjóðkirkjunnar að óbreyttum lögum. 
Er tillaga oddvita Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík um að borgarbúar kjósi 
um hvar lóðagjöfin undir mosku eða 
réttrúnaðarkirkju á að vera því alveg 
jafnótæk. 

Hægt er að skilja þá skoðun að 
ekki eigi að vera þjóðkirkja með 
þeim réttindum og skyldum sem 
henni fylgja í stjórnarskrá og lögum. 
Einhverjum kann að þykja eðlilegt 
að gera öllum trúfélögum jafnt undir 
höfði, sama hvað þau boða. Þá verða 
menn hins vegar að breyta stjórnar-
skrá og lögum í stað þess að vaða um 
í lögleysu. “
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One býður hagkvæmar lausnir 
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Hvaða konur eru 
þessar fjallkonur? 
Á þjóðhátíðardegi Íslendinga flutti 

Ana Stanićević pistilinn „Í tilefni 
dagsins“ á Rás 1. Í pistlinum segir hún 
frá ást sinni á Íslandi, íslensku máli og 
þeirri ánægju sem hún hefur af lífinu 
í Reykjavík. Hún lýsir kynnum sínum 
af Íslendingum og fagnar mörgum 
af þeim litlu einkennum sem enginn 
þekkir nema við. Ana greinir einnig frá 
hve erfitt sér þyki að þurfa að sannfæra 
starfsmenn opinberra stofnana um að 
hún sé nógu góð til að búa heima hjá 
sér. Því Ana á heima á Íslandi og hvergi 
annars staðar.  

Sama dag og pistill Önu heyrð-
ist á Rás 1 fluttu fjallkonur erindi 
sín víðsvegar um landið. Í Reykjavík 
hefur skapast sú hefð að leikkona flytji 
ljóð eða ávarp og var árið í ár engin 
undantekning á því. Það er þess virði að 
velta fyrir sér hvers vegna erindi fjall-
konunnar er leikið þegar jafn einlægar 
raddir og rödd Önu eru til vitnis um 
hvílík forréttindi það eru að fá að búa 
í Reykjavík. Í því samhengi er mikil-
vægt að gæta að því að fjallkonan er 
ekki raunveruleg manneskja, hún er 
ímynd. Þau viðmið sem eru bundin 
ímynd hennar þarf að leika til þess að 
þau verði raunveruleg. Engin mann-
eskja er í alvöru eins og fjallkonan, og 
hefur sennilega aldrei verið. Hún er 
byggð á þeim hefðum sem eru ríkjandi 
í samfélaginu hverju sinni.    

Í ljósi þess að á Íslandi ríkir um-
burðarlyndi og fjölmenningu er fagnað 
er vert að veita því athygli að hér eru 
margar spennandi raddir sem mætti ljá 
fjallkonunni í bland við raddir viður-
kenndra skálda og leikkvenna. Því 
þessar raddir þurfa allar að heyrast á 
sama vettvangi. Hér á heima fólk eins 
og Ana. Fólk sem fæddist annarsstaðar 
en er alveg jafn mikilvægur hluti af 
þjóðinni og við sem höfum hér alltaf 
verið. Bjóðum þau velkomin á Aust-
urvelli að ári. 


