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MÁL OG ÁKLÆÐI AÐ EIGIN VALI 

SÓFAR

Dallas tunga 2
Verð frá 227.920 kr

Milano 3
Verð frá 148.720 kr

Havana 2H2
Verð frá 299.120 kr

Tungusófar 2+tunga   
Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

frá 215.120kr.
frá 275.120kr.
frá 303.120kr.

Basel

Torino tunga 3H2 + skammel
Verð frá 436.364 kr
Torino tungaa 3H3H3H3H33H3H33HH3H3H33H3H3HH 3H3H3H22222222222 +2 + skkkkkkkkkskskskkkskskskskk skamamamamamammmmaam el
Verð frá 436 364 kr

gg

Afsláttur af 
öllum sófum og

sófasettum
í PHOENIX áklæði

20%

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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Vel sést yfir borgina úr turninum á Höfðatorgi. Hótelturn með væntanlegum „Skæbar“ á efstu hæð rýkur upp á næstu lóð.

Tvær vopnasendingar komu hingað frá Noregi: 

Vopnin komu í janúar
Tvær sendingar af vopnum fór 

frá Noregi til Íslands á árunum 
2013 og 2014. Þetta kemur fram í 

gögnum norsku Hagstofunar um útflutn-
ing frá landinu.  Fyrri sendingin er skráð 
í júní árið 2013 en samkvæmt gögnunum 
var þar um að ræða tíu stykki. Í janúar á 
þessu ári fór svo önnur sending vopna 
frá Noregi til Íslands, þá 250 stykki. Víst 

má telja að a.m.k. síðari sendingin hafi 
innihaldið hríðskotabyssur til íslenskra 
yfirvalda, en óvíst er um hina fyrri. 

Dag Aamont, upplýsingafulltrúi norska 
hersins sagði í yfirlýsingu á fimmtudag 
að Norðmenn hefðu selt hingað 250 
hríðskotabyssur samkvæmt samningi 
sem undirritaður var í desember í fyrra. 
Hann hafði áður neitað að veita Reykjavík 

vikublaði upplýsingar um málið og bar 
við að í því fælust afskipti af íslenskum 
innanríkismálum. Landhelgisgæslan segist 
í yfirlýsingu hafa haft milligöngu um að 
fá vopnin hingað til lands, að beiðni Rík-
islögreglustjóra. Ríkislögreglustjóri segist 
fyrst hafa óskað eftir vopnum frá Noregi 
í ágúst í fyrra. 

Sjá bls. 10-11 og 12. 
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Vinstri hreyfingin grænt framboð í Reykjavík, VGR, 
auglýsir Samfélagssúpuboð á 248 kr. þriðjudaginn 

28. október kl. 19.30 að Hamraborg 1 - 3. 

Framhaldsaðalfundur félagsins verður kl. 20. 
Fundarstjóri er Steinar Harðarson. 

Félagsfundur VGR tekur síðan við kl. 20.20 og 
verður efni fundarins tileinkað innflytjendum á Íslandi. 

Svandís Svavarsdóttir verður málefnastýra, 
Líf Magneudóttir segir frá málefnum innflytjenda 

í borginni. Fulltrúar innflytjenda verða með innlegg. 
Opnar umræður. 

Innflytjendamál snertir okkur öll. 

Kleinur með kaffinu, allir hjartanlega velkomnir. 

Stjórn VGR.  

Gjaldskrár velferðarsviðs: 

Undirbúa hækkanir hjá öldruðum
Til stendur að hækka flestar gjald-

skrár velferðarsviðs Reykja-
víkurborgar. Fjallað var um 

fyrirhugaðar hækkanir í velferðarráði 
í lok september, þar sem þær voru 
samþykktar og vísað til borgarráðs. 
Borgarráð hefur enn ekki fjallað um 
fyrirhugaðar hækkanir. Samkvæmt 
upplýsingum frá borginni segir að verði 
af þessum hækkunum þá þurfi að kynna 
málið vel öllum hagsmunaaðilum. 

Gjöld á aldraða hækka
Í drögum að nýjum gjaldskrám sem 
Reykjavík vikublað hefur aflað hjá 
borginni, kemur meðal annars fram að 
þjónustugjöld í íbúðum aldraðra eigi að 
hækka ríflega þrjú prósent. 

Þetta á við í Lönguhlíð, Furugerði, 

Dalbraut og Seljahlíð og Lindargötu. 
Mánaðargjöld á þessum stöðum hækka 
frá 100 krónum og upp í 700 krónur á 
mánuði. 

Einnig hækka gjaldskrár í félagsstarfi 
fyrir aldraða um 3,45-3,85 prósent. Sú 
hækkun er frá 40 krónum á mánuði 
fyrir opið félagsstarf. 

Þjónustugjald í Foldabæ á að hækka 
um tæplega 2.500 krónur á mánuði, upp 
í 75.650. 

Þá stendur enn fremur til að hækka 
tímagjald fyrir heimaþjónustu eldri 
borgara um 35 krónur á tímann. Sam-
kvæmt upplýsingum frá borginni á fólk 
samt aldrei að greiða fyrir meira en sex 
klukkustundir. Njóti fólk aðstoðar við 
fleira en þrif, sé þjónustan gjaldfrjáls. 

Þá stendur einnig til að hækka verð 

á öllum veitingum um allt að tíu pró-
sentum. Verð á kaffibolla á að hækka 
um 5 krónur, úr 160 í 165 kall. Og verð 
á mjólkurglasi úr 50 í 55 krónur, eða 
um tíu prósent. 

Máltíðin hækkar  
um 20 krónur
Verð fyrir hádegis- og kvöldmat, sem 
og heimsendan mat mun einnig eiga 
að hækka í verði og nemur hækkunin 
frá 2,65 prósentum og upp í 3,13, en 
hækkunin nemur um tuttugu krónum 
fyrir hverja máltíð. 

Til stóð að hækka einnig gjaldskrár 
fyrir ferðaþjónustu fatlaðra og akt-
ursþjónustu eldri borgara, en því var 
frestað samkvæmt upplýsingum frá 
borginni. 

Hverfisráð verði kosin af íbúum
Heiðar Ingi Svansson, formaður 

Hverfisráðs Laugardals telur að 
gera megi hverfisráð borgarinnar sjálf-
stæðari og að þau eigi að hafa meira 
vægi um stefnumótun um málefni 
einstakra hverfa borgarinnar. „Þau 
þurfa að koma fyrr að málum og eiga 
meiri þátt í að móta stefnuna heldur 
en að vera umsagnaraðilar um mál 

sem þegar er búið að ákveða eða setja 
í farveg. Um leið þarf að tengja Hverfis-
ráðin betur íbúum hverfsins og veita 
þeim beina aðild að þeim t.d. með því 
að ákveðnir fulltrúar eða jafnvel for-
maður verði kosnir af íbúunum með 
beinni kosningu frekar en að þeir séu 
tilnefndur af Borgarstjórn.“ 

 Sjá viðtal bls. 8. 

Jafnréttisráðstefna utanríkisráðherra: 

Kostnaður ekki metinn
Mögulegur kostnaður við væntan-

lega jafnréttisráðstefnu Gunnars 
Braga Sveinssonar, utanríkisráðherra, 
hefur ekki verið metinn. Gunnar Bragi 
tilkynnti í lok síðasta mánaðar, að til 
stæði að halda sérstaka jafnréttisráð-
stefnu karla. Þetta málþing á að halda 
í New York í janúar, sagði ráðherrann, 
í samvinnu við Súrínam. Töluvert var 
fjallað um málið, jafnt í innlendum 
sem erlendum fjölmiðlum. 

Samkvæmt upplýsingum úr ut-
anríkisráðuneytinu hefur kostnaður 
við fyrirhugaða ráðstefnu hins vegar 
ekki verið metinn. Ekki er gert ráð 
fyrir kostnaði vegna svona ráðstefnu í 
frumvarpi til fjárlaga og eftir því sem 
Reykjavík vikublað heyrir innan úr 
fjárlaganefnd Alþingis, hefur engin 
beiðni borist þangað um peninga fyrir 
jafnréttisráðstefnu ráðherrans.

Vilja bæta aðstöðu Leiknis
Íþrótta- og tómstundaráð hefur 

samþykkt að hefja viðræður 
við Íþróttafélagið Leikni í Efra-

Breiðholti um að bæta aðstöðu fé-
lagsins við Austurberg. 

Karlalið Leiknis í knattspyrnu sigr-
aði í fyrstu deild í sumar og leikur í 
úrvalsdeild að ári. Þetta er í fyrsta 
sinn sem félagið leikur í efstu deild. 

Í samþykkt Íþrótta- og tómstunda-
ráðs segir að úrbætur eigi að gera á 
keppnisvelli félagsins til að hann 
fullnægi kröfum Knattspyrnusam-
bands Íslands um áhorfendaaðstöðu, 
fjömiðlastúku, varamannaskýli og 

fleira. Nú eru rúmlega 400 sæti í 
stúku Leiknis, en þurfa að vera 500 
samkvæmt reglum KSÍ. Segir í sam-
þykkt Íþrótta- og tómstundaráðs 
að stefnt skuli að því „að ráðast í 
nauðsynlegar framkvæmdir áður 
en Leiknir hefur keppni í efstu deild 
sumarið 2015.“

Skjól fyrir  
reykvískri rigningu
Fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina 
lét jafnframt bóka að styðja yrði 
knattspyrnudeild Fjölnis í Grafarvogi 
og „bregðist eins hratt við og styðji 

vel við knattspyrnudeild Fjölnis við 
byggingu á fyrirmyndar áhorfenda-
aðstöðu og einnig við byggingu á þaki 
yfir áhorfendaaðstöðuna enda Fjölnir 
að hefja sitt annað ár í efstu deild. 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt á Ís-
landi og í heiminum öllum og eigum 
við að styðja við hana að fullum krafti. 
Til að hverfisliðin hafi meðstuðning á 
keppnisleikjum þá er nauðsynlegt að 
öll hverfisknattspyrnufélögin búi að 
fyrirmyndar áhorfendaaðstöðu með 
þaki yfir til að skýla áhorfendum frá 
íslenskum vind og kulda og nánast 
daglegri Reykvískri rigningu.“

Heimildargildi Landnámu í endurskoðun: 

Rangir túristabæklingar? 
Það má færa sterk rök fyrir því að 

margt í Landnámu sér hreinn til-
búningur höfunda,“ segir Helgi Þorláks-
son, prófessor í sagnfræði við Háskóla 
Íslands. Helgi er einn fjölmargra fræði-
manna sem flytur erindi á fyrirlestrarröð 
Miðaldastofu um landnám Íslands, sem 

stendur í vetur. Helgi bendir á að heim-
ildargildi Landnámu hafi verið dregið 
verulega í efa síðustu áratugi. Þess sjáist 
þó oft engin merki. „Höfundar héraðs-
sagna og ferðmannabæklinga gætu tekið 
upp ábendingar um þetta, þær eru oft 
hnýsilegar.“  Sjá bls. 6.

Deilur vegna fram-
kvæmda Valsmanna 
Framsóknarmenn og flug-

vallarvinir lögðu til í borgarráði í 
vikunni að hafnar yrðu viðræður 

við félög sem tengjast uppbyggingu á 
Hlíðarendasvæðinu. Hugmyndin er 
að fyrirhugaðar byggingar á svæðinu 
komist fyrir án þess að vera hindrun 
fyrir svokallaða „neyðarbraut“ á Reykja-
víkurflugvelli, norður-suður braut. 

Valsmenn hf. hyggja á íbúða-
byggingar á svæðinu og vilja reisa 
600 íbúðir. Áður var fyrirhugað að 

þær yrðu 360. Unnið er að skipulagi. 
Samtökin Hjartað í Vatnsmýri 

hafa gagnrýnt að til standi að hefja 
framkvæmdir á svæðinu. Samtökin 
héldu fjölsóttan fund um málið í vik-
unni. Fyrirhuguðum framkvæmdum 
er mótmælt þar sem Rögnunefndin 
svonefnda sé enn að störfum. Hún á 
að leggja til framtíðarstaðsetningu 
fyrir innanlandsflug og ljúka störfum 
fyrir áramót. Ragna Árnadóttir sá sér 
ekki fært að svara fyrirspurn blaðsins.

Fyrsti snjór vetrarins féll í vikunni. Vel gekk að ryðja götur og stíga í borginni og börnin nutu sín, eins og þessir 
krakkar á leikskólanum Holti sem renndu sér á snjóþotu.
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Allt á jólahlaðborðið
Verðin koma þér á óvart
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Eflum sjálftraust og gleði
Er eitthvað með öðrum hætti en 

við viljum í grunnskólanum? 
Hvaða einstaklingar virðast 

viðkvæmari en aðrir, hverjum þarf 
sérstaklega að hlúa að? Hverjir standa 
höllum fæti t.d. hvað varðar almenn 
samskipti og félagsleg tengsl? Eru ung-
lingarnir okkar á kafi í tölvuleikjum 
og sýndarveruleika nútíma samskipta-
miðla, eiga þeir fullt af vinum á Face-
book en eru samt einmana og daprir? 

Þegar skólastjóri í grunnskóla í 
Reykjavík var nýlega spurður að því 
hvað honum væri efst í huga er tengdist 
velferð nemenda þá reyndist það vera 
vandi barna og unglinga sem væru að 
fara út í eða komin í neyslu fíkniefna. 

Vímuefna- og eiturlyfjaváin verður 
sífellt alvarlegri og það þarf ekki annað 
en að rýna smávegis í minningar-
greinar um ungt fólk til að skynja alvar-
leikann. Það hlýtur að eiga að vera eitt 
af forgangsverkefnum skólayfirvalda 
sem og foreldra að vinna að sem allra 
bestu úrbótum í þessum málaflokki og 
efla og styrkja unga fólkið okkar eftir 
því sem tök eru á. Til þess þarf auknar 
fjárveitingar til enn öflugri forvarna og 
uppbyggingar. 

Eitt besta forvarnarúrræðið hlýtur 
að vera að byggja upp vellíðan og 
gott sjálfstraust. Hér er ekki hægt að 
undanskilja heimilin þar sem for-

eldrar bera ábyrgð á velferð og vellíðan 
barnanna. Þeir bera einnig ábyrgð á 
skólagöngu barnanna, bæði að börnin 
mæti í skólann og að þau sinni náminu 
sem skyldi. 

Við verðum að sinna unga fólkinu 
okkar betur. Við þurfum að sýna meiri 
áhuga á því sem þau hafa áhuga á. Við 
þurfum að læra að þegja og hlusta, 
leyfa þeim að tjá sig. Styrkja jákvæð 
samskipti, sjálfstraust þeirra, lífsgleði, 
félagsleg tengsl og annað sem ætla má 
að geti stuðlað að meiri vellíðan og 
sjálfsöryggi til þess að þau njóti sín 
betur og hæfileikar þeirra nýtist þeim 
betur í leik og starfi. Gerum okkar 
allra besta.

Fréttir af hríðskotabyssum frá Noregi í hendur íslenskra lögreglumanna vekja 
skiljanlega athygli. Það er eins og þessar upplýsingar hafi ekki átt að ná til 
almennings. Hvers vegna hafa yfirvöld ekki upplýst um málið að fyrra bragði? 

Vopnin komu hingað í janúar.
Fjölmiðlar hafa spurst fyrir í Noregi og hefur norski herinn upplýst hluta málsins. Í 
kjölfarið hafa Landhelgisgæslan og Ríkislögreglustjóri sent frá sér fréttatilkynningar. 
Ekki eru þó enn öll kurl komið til grafar. Þó hefur verið upplýst að byssurnar sem 
hingað komu eru 250, en ekki hundrað færri eins og greint var frá fyrr í vikunni. 150 
munu þó vera ætlaðar lögreglunni.
Fréttir fjölmiðla hafa að miklu leyti fjallað um hvort og þá hversu mikið hafi verið 
borgað fyrir vopnin. Fréttatilkynningar Gæslunnar og Ríkislögreglustjóra hafa enda 
sett þann þátt málsins í kastljós. Þetta er hins vegar aukaatriði. Málið snýst um okkar 
eigin samfélagsgerð. Viljum við að lögreglan sé vopnuð?
Í blaðinu í dag er rifjuð upp umræða á Alþingi frá árinu 2006. Þar benti Eiríkur Jónsson, 
þá varaþingmaður Samfylkingarinnar, á að nauðsynlegt væri að Alþingi tæki þátt í 
ákvörðunum um þessa stefnu. 
„Það má hreinlega ekki gerast að slík aukin vígvæðing hér á landi laumi sér inn 
bakdyramegin án fullnægjandi umræðu á þjóðþinginu og í andstöðu við þjóðina.“
Þetta er hárrétt. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á leynilega vígvæðingu 
lögreglunnar.
Nú kynnu yfirvöld að hafa einhver rök fyrir því að vígbúa lögreglu með þessum hætti. 
Þau hafa hins vegar ekki enn komið fram. 
Samkvæmt upplýsingum um vopnaeign lögreglu í skýrslu innanríkisráðherra frá 2012 
átti íslenska lögreglan 60 sjálfvirk vopn, hríðskotabyssur. Flest þessara vopna hafa verið 
í höndum sérsveitar Ríkislögreglustjóra, ekki hjá hinni almennu lögreglu. 
Rökstuðningur lögregluyfirvalda og annarra yfirvalda hefur verið tvíþættur. Hér sé 
verið að endurnýja vopnabúnað og að hann hafi fengist gefins frá Norðmönnum.
Seinni röksemdin er ekki aðalatriði, eins og áður var nefnt, þótt auðvitað skipti það 
máli hvernig við forgangsröðum fjármunum. Ekki síst á tímum þar sem sífellt er skorið 
niður í almannaþjónustu og heilar starfsstéttir neyðast til að leggja niður vinnu til að 
fylgja eftir sanngjörnum kröfum. 
Hin fyrri röksemd kallar á annars konar svör. Lögreglan býr yfir 60 hríðskotabyssum. Er 
eðlilegt að kalla það endurnýjun þegar þeim er fjölgað í 150? Hér er stigið töluvert stærra 
skref. Það er verið að næstum þrefalda eign lögreglunnar á þessari tegund árásarvopna.
Þótt kindabyssur eða álíka vopn hafi verið fyrir hendi í einhverjum lögreglubílum út 
um land, þá blasir við að hér er á ferðinni stefnubreyting, þegar skipta á þeim út fyrir 
sjálfvirk árásarvopn.
Ríkislögreglustjóra virðist ekki finnast þetta stórt skref. Engu að síður er þetta áfangi 
á leið til aukinnar vígvæðingar lögreglu. Það er ekki einkamál lögreglunnar. Þetta er 
viðfangsefni samfélagsins alls.
Umræðan hefur ekki farið fram. Hún gerir það núna eftir að upplýst var um mál sem 
leynd hvíldi yfir.
Skiljanlegt er að yfirmenn lögreglunnar hugsi um öryggi sinna manna og borgaranna. 
Er aukin vígvæðing skynsamleg leið að því markmiði? Allt eins líklegt er að hún leiði 
til hins gagnstæða.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Ekki einkamál 
lögreglu
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Mannréttindi
Mannréttindadómstóll Evrópu 
dæmdi Erlu Hlynsdóttur blaða-
manni í vil í vikunni, en hún var 
dæmd í Hæstarétti vegna ummæla 
sem hún hafði eftir viðmælanda 
sínum á prenti. Einu sinni var slíkt 
ákvæði í prentlögum að blaðamenn 
væru ábyrgir fyrir því sem viðmæl-
endur þeirra sögðu. Því var breytt 
í nýlegum fjölmiðlalögum og eru 
viðmælendur blaðamanna nú ávallt 
ábyrgir orða sinna. En betur má ef 
duga skal, því sumir vilja geta fang-
elsað fólk fyrir að iðka málfrelsi. 

Almannaró
Lárus Páll 
Birgisson, Lalli 
sjúkraliði, var 
tekinn af lög-
reglu í vikunni 
fyrir að standa 
á gangstétt í miðbæ Reykjavíkur, 
skammt frá sendiráði Bandaríkj-
anna. Hann stóð kyrr í um tuttugu 
mínútur og hélt á skilti sem á stóð: 
„Elskum friðinn“. Tilefni lögreglu 
til handtökunnar var röskun á al-
mannaró. 

Búsið
Skoðanakönnun 
F r é t t a b l a ð s i n s 
sýnir að um 70 pró-
sent landsmanna 
eru andvíg því að 
áfengi verði selt í 
almennum mat-
vöruverslunum, 
en innan við þriðjungur fylgjandi. 
Fróðlegt verður að fylgjast með því 
hvort áhangendur málsins á Alþingi 
muni halda þessu „forgangsmáli“ 
sínu til streitu. Annars virðist flutn-
ingsmaður málsins nú helst vilja 
ræða um byssur handa lögreglu á 
Útvarpi sögu.

Reikni reikn
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
upplýsti á dögunum að búið væri 
að reikna 94 prósent húsnæðislána 
vegna millifærslu skatttekna til 
sumra íslenskra heimila. Hin pró-
sentin sex eru „flækjumál“, eins og 
vegna skilnaða, flutninga osfrv. Þessi 
sex prósent leggja sig á um fjögur 
þúsund íslenskra heimila. Ekki 
heldur forsætisráðherrann því á lofti. 

Ha?!!?
S a m r á ð s n e f n d 
eft irl itsskyldra 
aðila vill fækka 
s t ar f smönnum 
Fjármálaeftirlits-
ins. Einn af lær-
dómum hrunsins 
var að fjármála-
stofnanir geta ekki haft eftirlit með 
sjálfum sér. Þær eru gríðarlega 
valdamiklar í samfélaginu og teygja 
anga sína langt út fyrir venjulega 
bankastarfsemi. Því þarf öflugt 
fjármálaeftirlit. Stjórnendur fjár-
málafyrirtækja greiða sjálfum sér 
milljarða í laun. Það er áhugavert 
að samtök hins ofvaxna bankakerfis 
krefjist þess að venjulegt fólk verði 
rekið úr vinnunni. 

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Hér á landi hefur frjálshyggjan í 
framkvæmd leitt til aukinnar hringa-
myndunar og samruna, hinir stóru 
hafa orðið stærri, á sama tíma og smá-
fyrirtækin hafa blómstrað í löndunum 
í kringum okkur. Völd og áhrif í at-
vinnulífi og stjórnkerfi hafa safnast 

á æ færri hendur 
rétt eins og kvót-
inn.“

- Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, 

í umræðum á 
Alþingi 1993. 
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Hvítskúraður
Halldór Ásgrímsson lét slá sér upp á 
forsíðum hér um árið þegar íslenskir 
sprengjusérfræðingar fundu „ger-
eyðinarvopn“ Saddams Husseins í 
írakskri eyðimörk, og kallaði „heims-
atburð“. Var þar komin réttlæting fyrir 
stuðningi Íslands við innrás í landið. 
Allir vissu þá sem nú, að Bandaríkja-
menn létu Saddam hafa efnavopn sem 
hann meðal annars notaði gegn eigin 
þegnum. Merkilegt að menn skuli 
nú láta eins og þetta komi á óvart. 
Kannski finna þeir til ábyrgðar gagn-
vart ástandinu í landinu, en leiðin til 
að láta það í ljós er undarleg.

Langþráð frí
Eitt einkenni á fréttum vikunnar 
hefur verið að hvorki Vigdís Hauks-
dóttir né Sveinbjörg Birna Svein-
björnsdóttir hafa haft sig í frammi. 
Vigdís mun vera í fríi, 
en Sveinbjörg leysir 
hana af á Alþingi og 
ræðir sýnilega lítt 
um moskur á þeim 
vettvangi. 

Misstu áhugann?
Annars vakti athygli að í óundir-
búnum fyrirspurnum á Alþingi á 
fimmtudag að enginn þingmaður 
sá ástæðu til að spyrja innanríkis-
ráðherra út í hríðskotabyssur lög-
reglunnar. Var þó 
Hanna Birna Krist-
jánsdóttir ráðherra 
l ö g r e g l u m á l a 
þegar þessum 
vopnum var laumað 
hingað til lands 
frá Noregi. 

2060
Geir H. Haarde sló nýjan tón í viðtali 
í vikunni þegar hann sýndi óvænta 
auðmýkt í viðtali við Ríkisútvarpið. 
Baðst hann afsökunar á ummælum 
sínum frá 1968, og sagðist skammast 
sín. Sé tekið mið af þessu má ætla 
að íslenska þjóðin verði að bíða 
til ársins 2060 þar til hann sýnir 
auðmýkt vegna mála sem tengjast 
hruninu og aðgerðarleysisstefnunni 
í aðdraganda þess. 

héðan og þaðan …

Höfundur er
Jóna Björg Sætran, M.Ed, menntun-

arfræðingur og markþjálfi
Varaborgarfulltrúi Framsóknar  

og flugvallarvina

Hlutafélagavæðing dregur úr upplýsingaflæði? 

Sjálfstæðismenn óánægðir
Tryggja verður að uppskipting 

Orkuveitu Reykjavíkur í OR og 
Orku náttúrunnar leiði ekki til 

minna gagnsæis og upplýsingagjafar til 
borgarstjórnar og borgarbúa, að mati 
stjórnkerfis- og lýðræðsráðs. Meirihluti 
ráðsins hefur beint þessu til borgarráðs 
Reykjavíkur. 

Kjartan Magnússon, fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í stjórn Orkuveitu 
Reykjavíkur, hefur átt frumkvæði að 

því að leynd verði aflétt af upplýsingum 
um orkuframleiðslu Orku náttúrunnar, 
en félagið var búið til fyrr á árinu með 
uppskiptingu Orkuveitu Reykjavíkur 
og er hlutafélag í eigu OR. 

Fulltrúum Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknar og flugvallarvina í stjórn-
kerfis- og lýðræðisráði finnst lítið til 
samþykktar meirihlutans koma og lét 
bóka að leynd yrði ekki aflétt með því 
að vísa málinu til borgarráðs. 



Minniborgir.is Ferðaþjónusta
Gisting • Veitingar • Afþreying

Höfum opnað nýjan veitingastað í Minniborgum sem er opinn allt árið.

Frábær aðstaða fyrir hópa og fjölskyldur.

Verðum með villibráðar-, og jólahlaðborð í haust og vetur.

Verð á jólahlaðborði með gistingu og morgunmat 14.900 kr. á mann.

Verð á jólablaðborði án gistingar 7.900 kr. á mann

Nánari upplýsingar og bókanir í síma 486 1500 
eða á emaili info@minniborgir.is

Minniborgir.is ferðaþjónusta á góðum stað

BOLTINN Í BEINNI
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Af heimildagildi Landnámu
„Tilgáta mín er sú að Landnáma hafi verið sett saman strax í byrjun 12. 
aldar sem sagnarit þar sem safnað hafi verið sögnum um landnámsmenn 
og afkomendur þeirra. Þar hafi meira borið á persónubundinni sögulegri 
nálgun en staðfræðilegri. Ein gerðin gefur upplýsingar um að innihaldið 
hafi verið að „rekja ættartölur“ og „forn fræði“. segir Auður Ingvarsdóttir, 
sjálfstætt starfandi sagnfræðingur við Reykjavíkurakademíuna. Hún er 
einn þeirra fjölmörgu innlendu og erlendu fræðimanna sem koma fram 
á fyrirlestraröð Miðaldastofu í vetur þar sem fjallað verður um landnám 
Íslands út frá víðu sjónarhorni. Fyrirlesarar koma úr hinum ýmsu greinum, 
svo sem sagnfræði, bókmenntafræði, fornleifafræði, dýravistfræði og þjóð-
fræði. Meðal þess sem fjallað verður um er heimildagildi Landnámu sem 
margir sagnfræðingar hafa nú sett spurningamerki við þótt enn sé hún 
notuð víða sem heimild um hvar og hvenær menn og konur námu land 
við Íslandsstrendur. 

Mikilvægt að koma  
af stað umræðu
Auður, sem hefur skoðað Landnámu 
í mörg ár, telur hana grundvallarrit í 
íslenskri sögu, oft sé vitnað í hana í 
alþýðlegri sagnfræði og margir þekki 
sögu landnáms á sínu heimasvæði. 
Hún ætlar að umfjöllun um heimilda-
gildi hennar geti virkað vel til að koma 
af stað umræðu um bókina og koma 
að annarri sýn á Landnámu enda sé 
fólk almennt forvitið um upprunann. 
„Margir nútímamenn hafna Landnámu 
sem heimild um atburði fortíðar og 
raunverulega landnámstíð en telja að 
hún geti aðeins nýst sem heimild um 
ritunartímann og samfélagslega háttu 
samtímamanna ritarans. Sögulegar frá-
sagnir Landnámu hafa þannig jafnvel 
verið afskrifaðar sem „goðsögur og 
uppspuni“. Flestir eru sammála því að 
rit um landnám hafi fyrst verið skráð 
í byrjun 12. aldar og Ari fróði jafnan 

nefndur til sögunnar. Varðveittar gerðir 
eru þó til muna yngri en þó hafa menn 
viljað draga upp mynd af þeim texta 
sem stæði næst upprunagerð. Sú þró-
unarsaga hefur átt upp á pallborðið að 
Ari fróði hafi skrifað stutt og markvisst 
um landnámsmenn, síðari ritarar hafi 
svo bætt við eftir hentugleikum. Hag-
nýtur tilgangur hafi verið með ritinu 
strax í upphafi. Í fyrirlestrinum velti 
ég fyrir mér hvers konar rit Landnáma 
hafi verið í upphafi og hvort tilgátan 
um Landnámu sem stutta og hagnýta 
skrá um jarðeignir sé endilega svo 
sennileg.“ 

Gagnrýnisbylgja
Helgi Þorláksson, prófessor í sagnfræði 
við Sagnfræði-og heimspekideild Há-
skóla Íslands flutti einnig fyrirlestur 
á vegum Miðaldastofu sem bar yfir-
skriftina Fimmtíu ár forgefins? Dauf-
legar undirtektir við fræðilegri gagn-

rýni á heimildargildi Landnámu. „Ég 
fjallaði um heimildargildi Landnámu 
(Landnámabókar). Frumlandnáma 
mun hafa orðið til um 1120 eða svo 
en er glötuð. Elsta varðveitta gerð er 
frá um 1270 og geymir ekki uppruna-
legan texta nema kannski að litlu leyti. 
Þótt Íslendingasögum væri hafnað 
sem sagnfræðilegum heimildum um 
elstu tíma sögunnar héldu fræðimenn 
nokkurri tryggð við Landnámu. En um 
1970 reið yfir gagnrýnisbylgja og eftir 
hana hafa langflestir fræðimenn hafnað 
Landnámu sem heimild um menn og 
atburði á landnámstíma (870-930). 
Spurning mín var hvort þessi gagrýni-
bylgja hefði farið fram hjá öllum þorra 
Íslendinga eða væri gleymd.“ 

Mikilvægt að  
hafa fyrirvara á
Í niðurstöðum sínum dró Helgi fram 
fjölda nýlegra dæma þar sem Land-
námu virðist treyst í aðalatriðum. Segir 
hann t.d. svo iðulega vera í almennum 
skrifum tengdum sögu einstakra hér-
aða eða í kynningum fyrir ferðamenn. 
Telur hann að höfundar ættu að hafa 
fyrirvara á um frásagnir hennar um 
menn og atburði um 900 og nýta hana 

almennt með gát. „Mig langaði að 
minna á að það má færa sterk rök fyrir 
því að margt í Landnámu sér hreinn 
tilbúningur höfunda.“ Aðspurður af-
hverju mikilvægt sé að fjalla um efnið 
og miðla því til almennings segir Helgi 
að hann telji engum sé greiði gerður 
með því að telja þeim trú um að Land-
náma sé traust heimild. Hún hafi lík-
lega verið tekin saman í einhverjum 
tilgangi og ætlað að koma ákveðnum 
skilningi eða hugmyndafræði á fram-
færi. Það sé spennandi viðfangsefni að 
reyna að varpa ljósi á hver tilgangurinn 
hafi verið á hverjum tíma en líklegt sé 
að hann hafi verið mismunandi eftir 

því hvenær var skrifað; um 1120, 1240, 
1270 eða 1305. „Þótt fólk sé svipt trú 
á tilvist nafngreinds landnema er ekki 
alls misst, sköpunarsaga Landnámu 
er forvitnileg, og þar með rök fyrir að 
einstakir landnemar séu tilbúnir og 
þá hvernig. Höfundar héraðssagna og 
ferðmannabæklinga gætu tekið upp 
ábendingar um þetta, þær eru oft 
hnýsilegar.“ 

Fyrirlestraröðin á vegum Mið-
aldastofu fer fram í stofu 101 í Odda 
kl.16: 30 á fimmtudögum (nema annað 
sé tekið fram). Alla jafna eru fluttir 
tveir fyrirlestrar í hvert sinn. Allir eru 
velkomnir og aðgangur er ókeypis. 

Ekki missa af ...
…Klassík í hádeginu í Gerðu-
bergi. Á morgun, sunnudag flytja 
Daði Kolbeinsson óbóleikari, Darri 
Mikaelsson fagottleikari og Nína 
Margrét Grímsdóttir píanóleikari, 
tónleikana Englahorn og lágpípa. 
Flutt verða flæmsk, frönsk og þýsk 
verk eftir tónskáldin Loeillet, Carl 
Maria von Weber og hið gáskafulla 
Tríó Francis Poulenc. Tónleikarnir 
standa frá 13:15 – 14 og er aðgangur 
ókeypis. 

…Ein deutshes 
Requiem eftir Jo-
hannes Brahms. 
Í dag og á morgun 
flytur Söngsveitin 
Fílharmónía þetta stórvirki kórbók-
menntanna í Langholtskirkju. Ein-
söngvarar eru Kristinn Sigmundsson 
og Hallvegi Rúnarsdóttir. Guðríður St. 
Sigurðardóttir og Brynhildur Ásgeirs-
dóttir leika á píanó og um pákuleik sér 
Eggert Pálsson. Tónleikarnir hefast 
kl.16 báða dagana og er miðaverð 
3.900 á midi.is 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Landnámabók er varðveitt í fimm gerðum, þremur fornum og tveimur samsteypum frá 17. öld. Myndin er af elsta 
varðveitta texta Landnámu í Hauksbók AM 371 4to frá fyrri hluta 14. aldar.  Mynd: Handritinheima.is (Árnastofnun).
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Villibráðarhlaðborð Perlunnar er frá  23. október til 19. nóvember

10.500 kr.
Tilboð mánud.-miðvikud.

8.500 kr.

Gjafabréf Perlunnar
Góð gjöf við öll tækifæri!

9.500 kr.
tilboð mánud.-miðvikud

8.500 kr.

Perlunnar er frá  20. nóvember til 30. desember.

Hádegistilboð kr. 5.900 föstudagana & laugardagana 

5. & 6. - 12.& 13. og 19.& 20. desember

Í hádeginu á Þorláksmessu

Skötu og Jólahladbord
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hverfin Í borginni LaugardaLur  

Formaður Hverfisráðs Laugardals telur að íbúar mættu kjósa ráðið beint: 

Hverfisráðin mega 
vera sjálfstæðari
Heiðar Ingi Svansson, formaður Hverfisráðs Laugardals telur að hverfisráð 
eigi að hafa meira stefnumótunarhlutverk en nú er og að íbúar megi koma 
með beinni hætti að skipan ráðanna, en að þau séu valin af borgarstjórn. 

„Ég tel að það þurfi að endurskoða 
og endurmeta hlutverk og tilgang 
hverfisráða almennt. Og ég tel að við í 
Hverfisráði Laugardals eigum að eiga 
samtal við önnur Hverfisráð í Borginni 
um það og nýta okkar reynslu til að 
koma að þeirri stefnumótunarvinnu,“ 
segir Heiðar Ingi spurður um helstu 
verkefni ráðsins. 

Hverfið er heldur stórt, enda þótt 
það sé kennt við Laugardalinn einan og 
fyrir aðra borgarbúa vekur nafnið helst 
hugrenningartengsl við dalinn sjálfan, 
þekkt íþróttamannvirki og Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn. Hins vegar nær 
hverfið yfir töluvert mikla byggð og má 
nefna Tún og Teiga, Læki og Lauganes, 
Sund, Heima og Voga auk Skeifunnar. 

Heiðar Ingi Svansson sat í hverfis-
ráðinu á síðasta kjörtímabili einnig, 
en hann er fulltrúi Bjartar framtíðar. 

Um helstu verkefni ráðsins í hverf-
inu segir hann að þau tengist vænan-
lega sjálfum Laugardalnum, skipulagi 
hans og framtíðarsýn. „Ekki bara varð-
andi byggð meðfram Suðurlandsbraut 
heldur líka varðandi framtíðarnýtingu 
á dalnum sjálfum m.a. hversu mikill 
hluti af dalnum eigi að vera lokaður 
inní Fjölskyldu- og húsdýragarðinum 
og hversu mikið eigi að vera opinn 
svæði osfrv.“

Mikilvægt að nýta  
hverfisskipulagið
„Það er verið að vinna Hverfisskipulag 
fyrir Laugadalinn en á síðasta kjör-
tímabili voru drög að því kynnt fyrir 
okkur. Það er mjög mikilvægt að nýta 
það tækifæri sem að það skipulags-
stig gefur til að koma ábendingum og 
athugasemdum varðandi þetta á fram-
færi. Einnig var verið að kynna fyrir 
okkur stöðu mála varðandi skipulag 
á nýju hverfi í kringum Elliðavog sem 
nefnist Vogabyggð. Það verður mjög 
spennandi fyrir okkur að koma að 
málum varðandi þá uppbyggingu.“

Töluverð áhrif hverfisráða 
„Þrátt fyrir að Hverfisráð hafi sam-
kvæmt núverandi fyrirkomulagi, lítil 
formleg völd þá getum við haft tölu-
verð áhrif. Þannig tel ég að það sé 
mjög mikilvægt að Hverfisráðið sé 
með í ákvarðantatöku og stefnumótun 
varðandi margskonar mál en ekki síst 
er mikilvægt að sinna því hlutverki að 
miðla upplýsingum til íbúanna. Að 
vera einskonar tengiliður á milli stjórn-
sýslu Borgarinnar og íbúanna í hverf-
inu. Hverfisráðið á að vekja athygli íbú-
anna á ýmsum hverfistengdum málum 
sem eru til meðferðar hjá borginni og 
leggja sitt af mörkum til að upplýsa 
íbúanna, fræða og leita álits þeirra. 
Varðandi Laugardalinn sjálfan virð-
ist það t.d. vera ansi rík krafa íbúanna 
að meira heldur en minna svæði af 
honum eigi að vera opið grænt svæði 

með ýmiskonar afþreyingu fyrir fjöl-
skyldufólk. Þannig tel ég að okkur 
beri að setja spurningarmerki við allar 
hugmyndir sem að ganga gegn þeirri 
megin stefnu.“

Aukið íbúalýðræði
„Þarna verðum við að taka mið af því 
hvað gert var á síðasta kjörtímabili 
því að það er of stutt liðið á núverandi 
kjörtímabil til að hægt sé að tilgreina 
einhver verkefni þar,“ segir Heiðar Ingi, 
spurður um verkefni sem hverfaráðið 
hefur tekið þátt í. „En utan við það að 
miðla upplýsingum til íbúanna og veita 
umsagnir um fjölmörg hverfatengd 
mál þá finnst mér ekkert eitt verkefni 
standa upp úr. Heldur er þetta fjöldi 
minni verkefna sem skipta kannski 
mun meira máli fyrir fólkið í hverfinu 
heldur en eru ekki stór í samhengi við 
Borgina í heild. Þetta þurfa heldur ekki 
að vera verkefni sem að Hverfisráðið 
sjálft átti hugmyndina að heldur miklu 
frekara hefur það verið mikilvægara að 
greiða götu íbúanna um ýmis mál sem 
að þeir vilja koma í framkvæmd. Þess 
vegna tel ég að verkefnið Betra Hverfi 

þar sem að íbúunum sjálfum var gefin 
kostur á því forgangsraða ýmis verk-
efnum sé mikilvægasta skref í áttina 
að auknu íbúalýðræði sem tekið hefur 
verið í mörg ár. Þar gegnir Hverfisráðið 
lykilhlutverki og getur m.a. sjálft bætt 
við verkefnum sem íbúarnir hafa ekki 
komið fram með sjálfir.“

Dæmi um verkefni
Heiðar Ingi bætir því við að ráðið hafi 
einnig mikilvægu hlutverki að gegna 
við að kynna mál og upplýsa íbúa „um 
verkefnin og kosninguna m.a. hafa 
verið haldnir íbúafundir t.d. sérstakir 
hugmyndafundir þar sem leitað hefur 
verið að nýjum verkefnum. Sem dæmi 
um allan fjöldan af minni verkefnum 
sem að komið hafa út úr þessu eru 
t.d. göngustígur um Laugarnestanga, 
stjörnuskoðunarskilti, heilsustígar 
og frisbígolfvöllur í Laugardalnum, 
margskonar bætt úrræði varðandi 
umferðaröryggismál t.d. bætt lýsing 
við gangbrautir, lækkun hámarks-
hraða osfrv. Einng hefur Hverfisráðið 
í gegnum forvarnarsjóð úthlutað 
styrkjum í margskonar verkefni sem 
snerta bætta lýðheilsu og forvarnir 
gagnvart börnum og unglingum t.d. 
varðandi munntóbaksnotkun í íshokkí, 
sjálflýsandi hjólreiðavesti fyrir nem-

endur í 1. bekk og ýmiskonar fræðslu 
á vegum foreldrafélaga í skólum hverf-
isins.“

Mikilvægt fyrir fólk 
Heiðar Ingi nefnir eitt dæmi sérstak-
lega sem hann sé ánægður með að hrint 
hafi verið í framkvæmd. „Persónulega 
er ég stoltastur af einu verkefni en það 
er að hafa komið því í gegn að laga 
gangstétt nálægt Hrafnistu þar sem 
gamalt fólk hafði verið að detta og slasa 
sig vegna ósléttar gangstéttar þar sem 
að hellur stóðu uppúr. Sérstaklega var 
þetta afar varhugavert varðandi fólk 
með göngugrindur. Þetta mál reyndist 
vera töluvert flókið m.a. vegna hita-
veitulagna sem að Orkuveitan ber 
ábyrgð á voru þarna undir. Búið var að 
kvarta um þetta í mörg ár en aðkoma 
Hverfisráðsins gerði útslagið með að 
þetta var loksins framkvæmd. Lítið mál 
í stóru samhengi en gríðarlega mikil-
vægt fyrir ákveðinn hóp.“

Unnið að sátt
Heiðar Ingi segir að skiptar skoð-
anir séu meðal hverfisráðsfulltrúa 
um ýmis mál. „En almennt vinnum 
við eftir þeirra meginreglu að ná sátt 
um afstöðu í sem flestum málum og 
eyðum þ. a. l oft drjúgum tíma til 
að tala okkur niður á sameiginlega 
niðurstöðu og hlusta á ólík sjónarmið 
hvors annars.“

Meira mannlíf 
- Hvaða verkefni í hverfinu viltu sjá 
framkvæmt næst, og hvers vegna? 

„Ég myndi vilja sá niðurstöðu í 
viðræður sem hafa átt sér stað á milli 
á milli Reita og Borgarinnar varð-
andi uppbyggingu á mannlífstorgi 
á horni Hrísateigs og Laugalækjar. 
Þarna hefur myndast mjög mikil-
vægur verslunarkjarni fyrir hverfið 
með Frú Laugu, Pylsumeistaranum 
og Ísbúðinni í fararbroddi. Þar sem 
að lóðin er einkalóð getur Borgin 
ekki komið beint að þessari upp-
byggingu nema með samkomulagi 
við fasteignaeiganda og rekstraraðila. 
Þarna hefur Hverfisráðið gegnt lyk-
ilhlutverki og verkefnið er mikil-
vægt vegna þess að þetta hafa verið 
ítrekaðar óskir íbúanna sem komið 
hafa fram m.a. í Betri Hverfi og á 
íbúafundum.“

Íbúar hafi meira  
um málin að segja 
Heiðar Ingi segir enga spurningu um 
það í sínum huga að íbúar eigi að hafa 
meira um hverfið sitt að segja: 

„Ég tel að það sé afar mikilvægt að 
halda áfram og þróa íbúalýðræði enn 
frekar út frá Betri Hverfi verkefninu 
og nýta sér reynsluna af því til að 
útvíkka það og stækka.
- Hvernig viltu koma því til leiðar?

„M.a. með því að efla Hverfisráð 
enn frekar, gera þau sjálfstæðari og 
að þau hafi meira vægi varðandi 
stefnumótun um málefni hverfisins. 
Þau þurfa að koma fyrr að málum og 
eiga meiri þátt í að móta stefnuna 
heldur en að vera umsagnaraðilar um 
mál sem þegar er búið að ákveða eða 
setja í farveg. Um leið þarf að tengja 
Hverfisráðin betur íbúum hverfsins 
og veita þeim beinaa aðild að þeim 
t.d. með því að ákveðnir fulltrúar 
eða jafnvel formaður verði kosnir 
af íbúunum með beinni kosningu 
frekar en að þeir séu tilnefndur af 
Borgarstjórn.“

Íbúasamtök Laugardalsins hafa verið ákaflega virk í sínu starfi og undanfarin ár staðið fyrir gríðarlega vel sóttum 
útimarkaði. Þessi mynd er af markaðnum í fyrra.

„Ég tel að það sé afar mikilvægt að halda áfram og þróa íbúðalýðræði,“ segir 
Heiðar Ingi Svansson, formaður Hverfisráðs Laugardals.
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Upplýsingafulltrúi norska hersins: 

Sagði upplýsingar um vopnaviðskipti vera
afskipti af íslenskum innanríkismálum
Tvær sendingar af vopnum fóru frá Noregi til Íslands á árunum 2013 og 
2014. Þetta kemur fram í gögnum norsku Hagstofunar um útflutning frá 
landinu. Fyrsta sendingin er skráð í júní árið 2013 en samkvæmt gögnunum 
var þar um að ræða tíu stykki. Í janúar árið 2014 fór svo önnur sending 
vopna frá Noregi til Íslands, þá 250 stykki. Séu tölurnar réttar er því um 
að ræða 260 eintök af sjálfvirkum vopnum til hernaðarnota. 

Á fimmtudag kom fram að norski 
herinn hefði selt Landhelgisgæslunni 
250 MP5 hríðskotabyssur en ekki gefið 
150 eins og fulltrúar íslenskra yfirvalda 
höfðu áður haldið fram. Samningur 
um söluna var undirritaður í desem-
ber. Þessar upplýsingar komu frá Dag 
Aamont, upplýsingafulltrúa norska 
hersins. Hann hafði áður í samtali 
við Reykjavík vikublað neitað að veita 
þessar upplýsingar og bar við að í því 
fælust afskipti af íslenskum innanrík-
ismálum.

50 þúsund stykkið
Í tollagögnum kemur fram að verð-
mæti hvers vopns séu um um fimmtíu 
þúsund íslenskar krónur en verðmæti 
hvers vopns er skráð 3000 norskar 
krónur, það eru 55 þúsund kr, í fyrri 
sendingunni en 2500 norskar krónur, 
45 þúsund krónur, í þeirri seinni. 
Væntanleg skýring á þessum mun er 
flutningur og úrvinnsla við flutning 
leggst ofan á verðgildi vörunar sem 
flutt er milli landa. Seinni sendinginn 
inniheldur margfalt magn vopna en sú 

fyrri sem lækkar kostnaðinn hlutfalls-
lega. Kostaðurinn við þetta gæti hafa 
numið á bilinu 11-14 milljónir króna 
miðað við gengi norsku krónunnar í 
vikunni. 

Norska Hagstofan skráir um leið 
þyngd flutninganna í gagnagrunn sinn. 
Þar vekur athygli að nánast enginn 
munur er á þyngd sendinganna þrátt 
fyrir margfalt fleiri vopn í þeirri seinni. 
Nic Marsh, hjá Friðarrannsóknarstofn-
uninni í Oslo, fer fyrir NISAT-verk-
efni stofnunarinnar sem meðal annars 
rekur gagnagrunn yfir löglega vopna-
flutninga og sölu í heiminum, sagði við 
Reykjavík vikublað, að gögn um þyngd 
væru afar óáreiðanleg og taldi líklegt 
að þar væri skýringin á þeim litla mun 
sem er á þyngt sendinganna. „Reynslan 
hefur sýnt okkur að þyngdartölurnar 

eru afar óáreiðnalegar,“ segir Nic 
og bætti við að setja yrði fyrirvara á 
málið enda ójóst hvort þyngdarupp-
lýsingarnar væru rangar þótt reynslan 
sýndi að þær upplýsingarnar væru oft 
óáreiðanlegar.

Íslenskt mál
„Ég er meðvitaður um málið og hef 
heyrt af skrifum á Íslandi en ég verð að 
vísa þér til Íslenskra yfirvalda,“ sagði 
Dag Aamoth, ofursti í norska hernum 
og starfsmaður upplýsingadeildar, 
um innflutning norskra og íslenskra 
yfirvalda á hríðskotabyssum norska 
hersins þegar Reykjavík vikublað ræddi 
við hann á miðvikudag. 
- Ég er að biðja þig um að skýra hvernig 
norski herinn tekur svona ákvarðanir en 
ekki segja frá hlið íslenskra yfirvalda. 

„Ég skil spurninguna en þú fékkst 
upplýsingar um að við höfum gefið 
Íslenskum yfirvöldum 150 byssur, ekki 
frá mér. Ég er ekki viss hvaðan þú hefur 
þær upplýsingar. Sem sagt; varðandi 
upplýsingar um byssur hjá íslenskum 
yfirvöldum þá verð ég að benda þér á 
íslensk yfirvöld. Það væri undarlegt 
ef norsk stofnun veitti upplýsingar á 
stöðu innanríkismála á Íslandi.“ Dag 
taldi sér því ekki fært um að svara 
spurningum Reykjavíkur vikublaðs þar 
sem norski herinn gæti ekki skipt sér 
af innanríkismálum Íslands. Dag sendi 
svo frá sér yfirlýsingu daginn eftir, þar 
sem greint er frá heldur fleiri norskum 
hríðskotabyssum en íslensk yfirvöld 
höfðu upplýst um, eins og segir hér 
að framan. 

Upplýsingatregða
- Sumir myndu telja það töluvert meiri 
afskipti af innri málum Íslands að gefa 
yfirvöldum 150 vopn en að svara spurn-
ingum um hvernig slík ákvörðun var 
tekin á ykkar enda. 

„Þú ert að halda því fram að einhver 
hafi tekið þessa ákvörðun. Ég veit hins 
vegar ekki hver gaf þér þessar upplýs-
ingar,“ svarar Dag sem taldi sig ekki 
geta tjáð sig um eintök mál. 
- Almenn spurning; hvað gerir norski 
herinn við afgangshríðskotabyssur? 
„Það fer eftir tegund vopnanna; fer 
reyndar algjörlega eftir því. Sumu er 
eytt en annað er nýtt hér innanlands í 
Noregi, til að mynda hjá lögreglunni.“ 
- Aftur almenn spurning; þekkir þú 
dæmi þess að vopn hafi verið seld, gefin 
eða afhent til erlends ríkis? 

„Ég yrði að athuga það sérstaklega 
en ef þú ert að tala almennt um her-
gögn þá er svarið já. Almennt talað 
þá hefur þetta gerst en ég er ekki með 
smáatriðin fyrir framan mig. Ég veit 
til þess að við seldum skip til annara 
Evrópulanda. Þannig að já, það gerist 
að norsk hergögn séu seld eða afhent 
til annara landa.“ 
- Þekkir þú atvik þar sem Noregur hefur 
afhent búnað til Íslands? 
„Aftur þá tek ég fram að ég get ekki 
tjáð mig um Ísland. Þú verður að leita 
svara frá Íslenskum yfirvöldum til að 
fá slíkar upplýsingar.“

Hergagnahneykslið
Í Noregi er afar ströng löggjöf um 
útflutning og sölu á búnaði og þjón-
ustu, sem nýta má við hernað, á átaka-
svæði. Þess vegna er hernum óheimilt 
að selja notaðan eða afgangsbúnað til 
landa og svæða þar sem átök blossa 
eða gætu blossað. Fyrr í sumar kom 
norska blaðið Dagbladet upp um ýmsar 
brotalamir í vopnasölumálum norska 
hersins. Norsk herskip, sem seld höfðu 
verið bresku skúffufyrirtæki, enduðu 
í höndum Government Ekpemupolo, 
nígerísks vígamanns Þess skal getið að 
skipin voru seld án vopna. Þau voru þó 
notuð við ofbeldisverk Ekpemupolo. 
Alla tíð síðan hefur Dagbladet fjallað 
um hergagnasölu norska hersins og 
ítrekað hefur komið í ljós að norski 
herinn fór framhjá reglunum með því 
að selja evrópskum fyrirtækjum búnað 
- oft án þess að kanna sérstaklega lög-
mæti fyrirtækjanna - sem seldu búnað-
inn svo til landa og svæða sem norska 
hernum var ekki heimilt að selja. 

Sendinefndin norska
Árið 2013 kom hingað til lands 
sendinefnd leidd af Harald Sunde, 
þáverandi yfirmanni Norska hersins. 
Sendinefndin kom á vegum utanríkis-
ráðuneytisins og kannaði meðal annars 
aðstöðu lögreglu og landhelgisgæslu. 
Nefndin var á landinu frá 24. júní - 
27. júní árið 2013. Seinna átti Har-
ald eftir að dragast persónulega inn 
í vopnasöluhneykslið er Dagbladet 
greindi frá því að Harald Sunde hefði 
persónulega átt þátt í sölu norska her-
skipsin KNM Horten til bandarísks 
einkafyrirtækis sem starfar í Líbíu. 

Skætingur og rangar  
upplýsingar
Íslensk yfirvöld hafa ekki veitt greinar-
góðar upplýsingar um málið á undan-
förnum dögum. Raunar hafa svör rík-
isstjórnarinnar verið á þá leið að þaga 
yfir upplýsingum sem hún býr yfir eða 
gantast á Facebook. Forsætisráðherra 
taldið málið þannig svo léttvægt að í 
stað þess að leita svara og opna fyrir 
gögn um ákvörðunina skrifaði hann 
stöðufærslu á Facebook með orðaleik 
um skotárásir. Þá hefur upplýsinga-
fulltrúi ríkisstjórnarinnar líka nýtt sér 
samfelagsmiðilinn til að gera lítið úr 
málinu og gantast með að hingað til 
hafi mátt skjóta Reykvíkinga en nú 
þegar mögulega eigi að skjóta fólk af 
landsbyggðinni þá brjálist allt. Upplýs-
ingafulltrúi ríkisstjórnarinnar er póli-
tískur starfsmaður ríkisstjórnarinnar. 

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð og 

samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna og léttir þrif.

Stiga+húsa+teppi
Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parket

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

 Úttekt

Vopnaður á keflavíkurflugvelli.
Norskur hermaður vopnaður MP5-
hríðskotabyssu á keflavíkurflugvelli.

Mynd: Torbjørn Kjosvold  
/ FORSVARETS MEDIEARKIV
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   frá kl 11:00-15:00 & 17:00-22:30
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   (borðapantanir til 21:00)

1. jan  | 17:00-22:30

2. jan  | 11:00-15:00 & 17:00-23:30

OPNUNARTÍMAR YFIR HÁTÍÐIRNAR

 Skötuhlaðborð 
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Vegna viðbragða yfirvalda hefur 
reynst erfitt að sannreyna upplýsingar. 
Þannig hafa vopnin verið allt frá 150 
til 300 í opinberum svörum þar til 
Landhelgisgæslan og Ríkislögreglu-
stjóri sendu yfirlýsingar um málið á 
fimmtudagskvöld. Á fundi allsherjar- og 
menntanefndar Alþingis á miðvikudag 
kom þannig fram að lögreglan hafi flutt 
inn milli 200 - 300 MP5 hríðskotabyssur. 
Þar kom einnig fram að Hanna Birna 
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra hefði 
haft vitneskju um innflutninginn frá því 
í ágúst í fyrra. 

Raðlygar
Þrír ráðherrar í ríkisstjórn máttu vita 
hið sanna í málinu. Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra og fyrr-
verandi dómsmálaráðherra fékk kynn-
ingu á kaupunum í ágúst í fyrra. Þá 
kom sendinefnd á vegum Norðmanna 
hingað til lands í júní í fyrra á vegum ut-
anríkisráðherra. Af því leiðir að Gunnar 
Bragi Sveinsson utanríkisráðherra var í 
aðstöðu til að greina frá uppruna máls-
ins. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er 
forsætis- og dómsmálaráðherra en sem 
slíkum bar honum að greina frá hinu 
sanna í málinu.  Hann kaus hins vegar 
að gera annað.

Landshelgisgæslan  
og lögreglan
Norski herinn staðfesti á fimmtudag að 
vopnin hefðu verið seld en ekki gefin. 

Þetta er í andstöðu við yfirlýsngar Jóns 
Bjartmarz yfirlögreglumanns hjá ríkis-
lögreglustjóra en hann sagði Eyjunni að 
hann hefði sjálfur haft milligöngu um 
málið. Nú hefur komið í ljós að Land-
helgisgæslan kom að kaupunum. „Land-
helgisgæslan hefur verið vopnuð frá 
upphafi en að öðru leyti munum við ekki 
tjá okkur um fjölda, stærð eða tegundir 
vopna,“ sagði Georg Lárusson forstjóri 
Landhelgisgæslunnar við Vísi í vikunni. 
Í ljósi þess að Landhelgisgæslan sá um 
og gerði samninga um kaup á vopn-
unum er ljóst að Georg var í aðstöðu 
til að leiðrétta rangar upplýsingar yfir-
valda til almennings en gerði ekki fyrr 
en eftir að norski herinn hafði upplýst 
um málið. Opinberum starfsmönnum 
ber ekki aðeins að svara fyrirspurnum 
heldur fara þeir með frumkvæðiskyldu 
til upplýsinga og leiðbeininga.  „Ítrekað 
skal að ekki hafa farið fram greiðslur 
vegna þessa samkomulags og gerir 
Landhelgisgæslan ekki ráð fyrir að svo 
verði,“ segir í yfirlýsingu frá Landhelgis-

gæslunni sem birt er eftir yfirlýsingu 
norska hernaðaryfirvalda. 

Óskuðu vopna
DV, sem fyrst greindi frá málinu, sagði 
frá því fyrr í vikunni að Íslendingar 
hefðu óskað vopna frá Norðmönnum 
fyrir fjórum árum. Hins vegar segir 

Kjarninn að sendinefndi Harald Sunde 
hafi boðið Íslendingum vopnin. Sökum 
þess hve erfitt er að fá Íslensk yfirvöld 
til að svara með skýrum hætti er erfitt 
að meta hvort málin tvö tengist með 
beinum hætti. Líklega var boð sendi-
nefndarinnar lokahnykkur í lengra ferli. 
Þannig segir Jón F. Bjartmarz, yfirlög-
regluþjónn hjá embætti ríkislögreglu-
stjóra, í samtali við Eyjuna á þriðjudag, 
að hann hafi haft milligöngu um vopnin. 
„Ríkislögreglustjóraembættið hafði 
milligöngu um MP5 vopnin og ef vilt 
hafa eitthvað nafn þá hafði ég milligöngu 
um það en eins og áður sagði hefur ekki 
verið tekin ákvörðun hjá einstökum 
lögregluliðum hvort muni hafa vopn í 
bifreiðum umfram það sem verið hefur 
né hvaða vopn. Það er sérstök ákvörðun 
einstakra lögreglustjóra en ekki ríkis-
lögreglustjóra.“

Þreföldun á vopnabúri
Ýmsir talsmenn yfirvalda hafa opinber-
lega haldið fram að ekki sé um stefnu-

breytingu að ræða, enda hafi lögreglan 
áratugum saman haft aðgang að hríð-
skotabyssum. Dæmi um slíkan mál-
flutning eru ummæli Vilhjálms Árna-
sonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, 
sem taldi fréttaflutning fjölmiðla afar 
óábyrgan og hættulegan. Spurður, á Rás 
2, hvort hann óttist ekki að kaupin verði 
til þess, eins og umræðan hefur verið 
undanfarna tvo daga, að í stað þess að 
fólk finni til öryggis þegar lögreglan er 
nálægt, þá verði það óttaslegið. „Jú, út af 
þessum óábyrga fréttaflutningi margra 
þingmanna og DV, með að koma hér 
fram og segja að lögreglan sé með eitt-
hvað aukin vopn, sé með eitthvað breytta 
stefnu í þessu.“ Vert er að hafa í huga að 
með kaupunum er lögreglan því sem 
næst að þrefalda hríðskotabyssueign 
sína, sé miðað við lægstu tölu vopna eða 
150 stykki, frá því sem áður var. Þá hefur 
almenningur öllum stundum heimild 
til að efast um og andmæla stefnu sem 
þegar er við lýði. Almenningur þarf ekki 
að rökstyðja óánægju með mál af þessu 
tagi með því að um stefnubreytingu sé 
að ræða. Í skýrslu sem birt var Alþingi 
árið 2012 má finna lista yfir vopnaeign 
lögreglunar þar sem kemur fram að 
embættið eigi um 60 hríðskotabyssur 
sem séu flestar í vörslu embættis Ríkis-
lögreglustjóra og tvær hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum. Hér er því ljóst að um 
verulega breytingu er um að ræða. 
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 Úttekt

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Harald Sunde kom til Íslands sumarið 
2013. Í kjölfar keyptu Íslensk yfirvöld 
vopn af norska hernum.
 Mynd: Torbjørn Kjosvold  

 Forsvarets mediesenter

Þau máttu vita hið sanna. Hanna birna kristjánsdóttir innanríkisráðherra, Gunnar bragi Sveinsson utanríkisráðherra 
og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætis- og dómsmálaráðherra. Pressphotos.biz.
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Vopnaburður lögreglu hefur verið ræddur á Alþingi:

„Nauðsynlegt að hinir þjóð-
kjörnu fulltrúar á Alþingi 
komi að þeirri ákvörðun“
Það hefur vakið mikil viðbrögð úti í samfélaginu að upplýst var um að 
lögreglan eignaðist 150 hríðskotabyssur. Fram hefur komið að rætt sé um 
að slík vopn eigi að vera til taks í lögreglubílum. Allsherjarnefnd Alþingis 
fjallaði um málið í vikunni og hefur verið óskað eftir sérstakri umræðu 
um málið á Alþingi. Þessi mál hafa ekki mikið verið rædd undanfarin ár, 
enda þótt starfsaðstæður og launakjör lögreglu sem og framkoma hennar 
við almenna borgara, t.d. við einstakar handtökur og mótmæli hafi oft 
verið rædd í samfélaginu, í blöðum og á bloggum.

Í nóvember árið 2006 fóru fram um-
ræður utan dagskrár á Alþingi, þar 
sem vopnaburður lögreglumanna var 
ræddur sérstaklega. Hér verða birtar 
glefsur úr þeirri umræðu.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
Samfylkingu

„Burt séð frá um-
ræðunni um ör-
yggisbúnað lög-
reglumanna er ljóst 
að fari lögreglan að 
vopnbúast munu 
glæpamennirnir 
gera það líka. Það 
skapar hættulegra og ofbeldisfyllra 
samfélag í stað þess að veita borgur-
unum betri vernd, og menn verða að 
horfast í augu við það. Menn verða 
líka að svara því hvaða vanda auk-
inn vopnabúnaður lögreglu eigi að 
leysa ef af slíku yrði. Hæstvirtur for-
seti. Það hefur komið fram, m.a. hjá 
framkvæmdastjóra Landssambands 
lögreglumanna, að landssambandið 
er ekki meðmælt því að lögreglan 
vopnist, til þess höfum við sérsveitina. 
[…]Það er nauðsynlegt að hváttvirtir 
þingmenn ræði það hér við þessa um-
ræðu og væntanlega nánar í störfum 
þingsins í vetur hvort einhver vilji sé 
fyrir því að fara inn á þessa braut hér 
á landi, eða ekki, og hvaða aðgerðir 
það kallar á eða hvort við viljum halda 
í gildi þess — hið menningarlega og 
siðferðislega gildi þess, vil ég halda 
fram — að hafa vopnlausa lögreglu-
menn á Íslandi.“

Björn Bjarnason, Sjálfstæðisflokki, 
dómsmálaráðherra

„Það hefur lengi 
verið ríkjandi 
stefna íslensku 
lögreglunnar að 
l ö g r e g l u m e n n 
séu óvopnaðir 
við almenn lög-
gæslustörf og 
hefur engin breyting orðið á þeirri 
stefnu þrátt fyrir vaxandi fjölmiðla-
umræðu um alvarleg mál þar sem 
lögregla hefur þurft að yfirbuga vopn-
aða einstaklinga. Það er skoðun mín 
að ekki sé ástæða til að hverfa frá 
þeirri meginstefnu að hin almenna 
lögregla í landinu sé óvopnuð við 
dagleg störf. Þessi mál eru reglulega 
til umræðu hjá lögregluyfirvöldum 
enda mikilvægt að lögreglan sé sjálf 
lykilþátttakandi í umræðunni þar 
sem um starfsöryggi lögreglumanna 
er að ræða.“

Kolbrún Halldórsdóttir,  
Vinstrihreyfingunni-grænu 

 framboði
„Ég er í sjálfu 

sér ánægð með að 
heyra hæstvirtan 
dómsmálaráðherra 
lýsa því hér yfir að 
ekki sé ætlunin að 
hverfa frá þeirri 
meginreglu að lögreglan á Íslandi 
sé óvopnuð við störf sín. Það skiptir 
okkur verulegu máli að þeirri stefnu 
sé framfylgt enda vitum við það af 
rannsóknum sem gerðar hafa verið í 
nágrannalöndum okkar að ef hin al-
menna lögregla býst vopnum er voðinn 
vís. Þá kallar hún á meira ofbeldi. Það 
hafa finnskar rannsóknir sýnt fram á og 
Finnar hafa verið að gera átak hjá sér í 
að reyna að minnka notkun skotvopna 
hjá almennri lögreglu. Við erum því 
algerlega með það á hreinu að það þarf 
ekki og á ekki að að fara inn á þá braut.

Hins vegar skilur maður að lög-
reglan, sem í auknum mæli þarf að 
takast á við ribbalda og ofbeldisseggi 
við störf sín, þurfi á því að halda að 
hafa einhvern öryggisbúnað til taks 
hjá lögregluembættunum. Hér þarf að 
sjálfsögðu að fara bil beggja í þessum 
efnum. En það er auðvitað alveg klárt 
að við höfum ákveðna sérstöðu sem við 
þurfum að varðveita. Hin almenna lög-
gæsla á Íslandi á að fara fram án þess að 
lögreglan þurfi að vera vopnum búin.“

Dagný Jónsdóttir,  
Framsóknarflokki

„Varðandi vopna-
burð almennra 
lögreglumanna þá 
kalla þeir sjálfir 
ekki eftir þeirri 
breytingu. Lög-
reglumenn hafa 
ekki haft frum-
kvæði að því og það er mikilvægt að 
staðan haldist þannig að til þess þurfi 
ekki að koma. Hvorki lögreglumenn 

né glæpamenn almennt ganga með 
skotvopn þó að auðvitað séu sorglegar 
undantekningar á því, þ.e. í hópi glæpa-
manna. Það verður að haldast þannig. 
Að sjálfsögðu er ekkert útilokað í 
þessum málum og ef þetta mundi 
þróast til verri vegar yrði að taka á því.“ 

Magnús Þór Hafsteinsson,  
Frjálslynda flokknum

„Sérsveitin er góð 
svo langt sem hún 
nær en það má 
spyrja sig hvort 
hún dugi alltaf 
til. Það má spyrja 
þeirrar spurningar 
hvort ástæða sé 
til að vopn séu til staðar á lögreglu-
stöðvum víða um land sem grípa 
mætti til eftir ákveðnum reglum ef í 
harðbakkann slægi. Þarna er ég nátt-
úrlega fyrst og fremst að hugsa um 
öryggi borgaranna og líka um öryggi 
lögreglumanna. Að lögreglumenn geti 
þá brugðist við aðstæðum sem kynnu 
að koma upp með mjög skömmum fyr-
irvara og varið hendur sínar og um leið 
varið borgarana. Ég ætla ekki hér og 
nú að taka afstöðu til þess hvort þetta 
eigi að gera en ég tel að við eigum að 
skoða þessi mál með opnum huga. Við 
verðum líka jafnframt að hafa í huga að 
vopnaburður lögreglu mun sennilega 
kalla á það að glæpamenn vígvæðist 
einnig á móti. Þetta er því mjög erfitt 
og vandmeðfarið mál.“

Eiríkur Jónsson,  
Samfylkingu

„Það sem ég vil 
hins vegar leggja 
sérstaka áherslu 
á er nauðsyn 
þess að Alþingi 
komi á einhvern 
hátt að þessum 
ákvörðunum af því 
að Ísland hefur verið, a.m.k. lengst af, 
friðsöm og vopnlaus þjóð og mikil 
þjóðarsátt hefur ríkt um það. Ef ætl-
unin er að gera breytingar á þessu, 
sem vel að merkja liggur fyrir tillaga 
um, þá er nauðsynlegt að hinir þjóð-
kjörnu fulltrúar á Alþingi komi að 
þeirri ákvörðun. Það má hreinlega ekki 
gerast að slík aukin vígvæðing hér á 
landi laumi sér inn bakdyramegin án 
fullnægjandi umræðu á þjóðþinginu 
og í andstöðu við þjóðina.“

Bjarni Benediktsson,  
Sjálfstæðisflokki

„Við fylgjum þeirri 
meginstefnu sem 
ráðherrann hefur 
kynnt hér að al-
menna lögreglan 
sé ekki vopnuð. 
Það er sama stefna 
og fylgt er í Noregi 
og Bretlandi til að mynda. Það stendur 
ekki til að breyta því.“

Mynd: Wikimedia Commons.
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Allir þurfa hjarta
Í flestum bæjum, þorpum og hverfum í veröldinni, þar sem byggð er þétt, 
verða til einhvers konar samkomustaðir fyrir fólkið í nágreninu. Oftar en 
ekki verða slíkir staðir að hjarta hverfisins. Stundum þjóna kirkjur eða 
torg þessu hlutverki en víðast eru þetta barir, veitingastaðir eða kaffihús. 
Ísland er hins vegar að vissu leyti undantekning vegna þess hversu hér er 
dreifbýlt og borgarmyndun í raun komin stutt á veg. Víða um land eru þó 
alls kyns bryggjukaffistaðir en það sem hins vegar vantar í flesta bæi og 
hverfi eru lítil hverfiskaffihús sem opin eru frá morgni til kvölds og flestir 
úr nágrenninu koma á nokkrum sinnum í viku. 
Samkomustaður
Jafnvel þótt fjöldi kaffihúsa hafi 
sprottið upp síðustu ár í miðbæ Reykja-
víkur og miklu víðar, eru fæst þeirra 
hverfiskaffihús. Margir þeir sem matar-
blaðamaður hefur rætt þessi mál við, 
telja að erfitt sé að reka svoleiðis staði 
og benda benda á mörg sorgleg dæmi 
máli sínu til stuðnings. En til er fólk 
sem hefur þó enn trú á þessari hug-
mynd – fólk sem telur að samkomu-
staður sé hverju samfélagi nauðsyn. 
Í byrjun mánaðarins var opnað nýtt 

kaffihús á móts við Melabúðina og 
Vesturbæjarlaugina í Reykjavík. Það er 
hugsað sem svona staður, miklu frekar 
samkomustaður en kaffihús, segir Mar-
grét Marteinsdóttir , vertinn á Kaffihúsi 
vesturbæjar. 

Heiðarlegt kaffihús
Það sem af er hefur gengið vel og 
þegar matarblaðamaður leit inn eitt 
síðdegið á dögunum var nánast fullt út 
úr dyrum. Setið var við öll borð og fólk 
skrafaði og sötraði kaffi eða maulaði 
eitthvað góðgæti. Margrét segir að 
viðtökurnar hafi farið fram úr björt-
ustu vonum. Allt frá því að opnað var 
6. október, hafi verið svona mikið að 
gera. „Maður heyrir og sér á fólki að 
allir eru ofboðslega þakklátir fyrir að 
fá nú loksins hverfiskaffihús í  Vestur-

bæinn,“ segir Margrét. „Það eru strax 
komnir fastakúnnar og ég held að það 
megi þakka því að við reynum að vera 
heiðarlegt kaffihús.“

Gott kaffi og  
einfaldur matur
Með þessu á hún við að maturinn er 
einfaldur, kaffið er gott og það eru 
engin látalæti eða stælar. Þetta er 
hverfiskaffihús, á að vera það og er er 
það. Umhverfið er afslappað, andrúms-
loftið gott, þjónustan til fyrirmyndar og 
matseðillinn einfaldur en fjölbreyttur, 
hægt er að fá alls kyns kaffi, bakkelsi 
og mat. Matarblaðamaður er sérstak-
lega hrifinn af því að hafa vínilplötu-

spilara í veitingarýminu, þar sem gestir 
geta valið tónlist og skipt um plötu. Á 
matseðlinum má meðal annars finna 
þrjár tegundir af hafragraut, bleikju og 
harðfisk með smjöri. „Við erum líka 
ofboðslega stolt af grænmetisborgar-
anum okkar“ segir Margrét. 

Frábær „veggie“ borgari
Matarblaðamaður ákvað að láta slag 
standa og prófa hann, enda ham-
borgarar af öllu tagi hans ær og kýr. 
Grænmetisborgarinn á Kaffihúsi Vest-
urbæjar er í einu orði sagt frábær! Gott 
og safaríkt buffið með chili og frábærri 
sósu virka saman sem einstaklega góð 
heild. Þetta er besti grænmetisborgari 

sem matarblaðamaður hefur smakkað 
– og þeir eru ekki fáir! Til að kóróna allt 
þetta er kaffið líka mjög gott. 

Grænt og gott
Kaffihús Vesturbæjar er líka grænt. 
Notað er lífrænt eða vistvænt hráefni 
þar sem það er hægt, afgangar fara í 
safnhaug og hvergi er að sjá plast eð 
bréfservéttur. Inni á snyrtingunum eru 
handklæði og tauservéttur og glerglös 
gera pappann óþarfan. Þetta mættu 
aðrir veitingastaðir hugsa um. Mar-
gréti og félögum hennar hefur tekist 
að blanda hinu hárréttu uppskrift, 
góður matur, lipur þjónusta lærðra 
kaffibarþjóna, vinalegt andrúmsloft 
og afslöppuð stemming, gera ferð á 
Kaffihús Vesturbæjar nánast að and-
legri upplifun. 

Verður vonandi fyrirmynd
Fleiri mættu taka sér þetta skemmtilega 
litla kaffihús til fyrirmyndar. Staðurinn 
veit sjálfur hvað hann er . . . hann er 
vissulega heiðarlegur. Það allra besta 
er þó að svo virðist sem tekist hafi að 
sanna að hverfiskaffihús geti gengið. 
Varla er það svo að Vesturbærinn, eins 
góður og hann er, sé svo einstakur að 
ekki sé hægt að gera svipaða hluti í 
öðrum hverfum. Matarblaðamaður 
hvetur fólk í öðrum hverfum til að 
feta í fótspor Vesturbæinga og opna 
heiðarleg hverfiskaffihús ... og gera þau 
að miðstöð og hjarta hverfisins. Mikið 
yrði höfuðborgarsvæðið nú skemmti-
legt ef það gengi eftir. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

„Maður heyrir og sér á fólki að allir eru ofboðslega þakklátir fyrir að fá nú 
loksins hverfiskaffihús,“ segir Margrét Marteinsdóttir.

matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa er hvorki lyf né fæðubótarefni. Það er matvæli með mjög góðum lífeðlisfræðilegum 
áhrifum. Í Vita Biosa eru venjulegar, heilsusamlegar og náttúrulegar örverur, aðallega mjólkur-
sýrubakteríur, sem eru mjög mikilvægar fyrir þarmana, meltinguna og úrgangslosun, fyrir 
upptöku næringarefna og ónæmiskerfið. Bakteríurnar í þörmunum eru einnig mikilvægar fyrir 
framleiðslu margra vítamína.”

Dr. Carsten Vagn-Hansen
Úr bókinni „Maginn - þinn besti vinur”

„Góð þarmaflóra er hornsteinn 
góðrar heilsu. Ég hef prófað ótal 
mismunandi góðgerlabætiefni og 
Vita Biosa er það sem hefur virkað 
lang best fyrir mig. Sömu sögu má 
segja um þá fjölmörgu sem hafa 
sagt mér reynslu sína af drykknum, 
fólk finnur mun, því líður betur og 
það eru bestu meðmælin.”

Ösp Viðarsdóttir
Næringarþerapisti

„Í starfi mínu sem læknir hitti ég fólk með hin ýmsu heilsufarsvandamál sem oftar en ekki 
fylgja einhvers konar meltingartruflanir. Til að ná heilsu er nauðsynlegt að þarmaflóran sé 
í jafnvægi. Heilbrigð þarmaflóra styrkir varnir líkamans, framleiðir vítamín, tryggir betri 
upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á alla þarmastarfssemi. Vita Biosa er mjög 
öflugur góðgerladrykkur án allra aukefna. Hann getur haft mikil  áhrif á bakflæði, 
brjóstsviða, andremmu, candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  hægðartregðu og margt 
fleira. Hann hefur reynst bæði mér og mínum skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma meltingunni í lag 
og halda henni í lagi.”

Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

„Ég hef átt við maga og melting-
arvandamál að stríða frá því ég 
var unglingur. Eftir að ég fór að 
taka  Vita Biosa þá hefur maginn 
og meltinginn verið upp á sitt allra 
besta.”

Una Kristín Árnadóttir
Háskólanemi

„Bakflæðið sem hefur hrjáð mig í 
mörg ár  hvarf sama dag og ég 
byrjaði að taka Vita Biosa.”

Björn Sverrisson
Sölumaður

„Eftir aðeins örfáa daga fór ég að 
finna fyrir miklum mun á 
meltingunni og það komst meira 
jafnvægi á hana.”

Gunnhildur Guðnýjardóttir
Innanhússarkitekt

Fæst í heilsubúðum og apótekum. 
Dreifing: Organic 577-5100
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Þvottadagar

fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

* 3.5%
 lántökugjald

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is
opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15

Startarar og alternatorar 
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir 

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

ljosboginnehf@simnet.isAuglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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baksÍðan
Magnús Sveinn 

Helgason

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

Vígbúnaður og 
óábyrg umræða
Það er kannski að bera í bakkafullann 
lækinn að ræða vígvæðingu lögreglunnar, 
og ljóst af ummælum Vilhjálms Árna-
sonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins að 
sumir telja beinlínis hættulegt að málið sé 
rætt á opinberum vettvangi. Vilhjálmur 
vill meina „óábyrgur fréttaflutningur 
margra þingmanna og DV“ hafi skapað 
óvissu og óöryggi meðal borgaranna.

En það er ekki fréttaflutningi eða um-
ræðu um að kenna að almenningur er 
uggandi. Þvert á móti þá er það skortur 
á umræðu sem veldur óöryggi og ugg.

Eitt það óþægilegasta við þetta mál er 
að fólk vaknar upp við vígvæðingu lög-
reglunnar án þess að fram hafi farið nein 
umræða um slíkt, hvorki í fjölmiðlum 
né á Alþingi. Ef lögregla þarf að vígbúast 
(eða eignast ný og öflugri „valdbeitingar-
tæki“, eins og vélbyssur og vopn heita á 
einhverju new-speak sem notað er í opin-
berum yfirlýsingum), þá þarf einfaldlega 
að ræða það. Ríkislögreglustjóri þarf að 
færa sannfærandi rök fyrir því við hvaða 
aðstæður lögregla þarf 150 vélbyssur. Þau 
rök má svo ræða og í kjölfarið taka upp-
lýsta ákvörðun um hvort nauðsynlegt sé 
að vígvæða lögregluna frekar.

Forsenda lýðræðis er upplýst umræða, 
og í lýðræðisríkjum kann fólk því almennt 
séð fremur illa að stórar og afdrifaríkar 
ákvarðanir séu teknar með leynd.

Alvarlegast er þó að fyrir liggur að Al-
þingi er andvígt frekari vígbúnaði lög-
reglu, því vopnaburður lögreglu hefur 
verið ræddur nokkrum sinnum á Alþingi 
og í öll skiptin hafa þingmenn lagst gegn 
auknum vopnaburði. Meðan Alþingi 
hefur ekki rætt hvort rétt sé að almennir 
lögreglumenn hafi aðgang að vélbyssum 
er algerlega óhugsandi að Ríkislögreglu-
stjóri geti farið að útdeila slíkum vopnum 
til lögregluembætta.

Vígvæðing lögreglunnar er ekki einka-
mál lögreglunnar, heldur mál sem varðar 
allan almenning. Það er mjög alvarlegt að 
Vilhjálmur Árnason og Ríkislögreglu-
stjóri átti sig ekki á því.


