
Holtagörðum, Reykjavík ✆ 512 6800  og  Húsgagnahöllinni ✆ 558 1100      OPNUNARTÍMI: Laugardag 1100–1600 og Sunnudag 1300–1600

TAXFREEÁ Nature’s heilsurúmum
20,32% afsláttur*
á meðan birgðir  

endast !

TAXFREE

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðis
aukaskatt af söluverði. 20,32% afslátturinn  

er alfarið á kostnað DORMA.

Heilsurúm 
í stærðunum

80, 90, 100, 120, 
140, 160 og 180 cm.

Dýna, botn og 
lappir.

OPIÐ ALLA HELGINA
Taxfree dögum lýkur 

á sunnudag

LOKAHELGI

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

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

ÍSLENSKIR SÓFAR SNIÐNIR AÐ ÞÍNUM ÞÖRFUM

SÓFAR

ÓFAR SNIÐNIR AÐ ÞÍNUMÍ

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

ÞÚ VELUR

OG DRAUMASÓFINN ÞÍNN ER KLÁR

GERÐ (90 mismunandi útfærslur)
STÆRÐ                        (engin takmörk)
ÁKLÆÐI  (yfir 3000 tegundir)

Með nýrri AquaClean tækni
er nú hægt að hreinsa nánast 
alla bletti aðeins með vatni!

ækni
ast 

tnii!!

Erfiðir blettir eins og eftir tómatsósu, 
léttvín, kaffi, te, meira að segja kúlupenna, 
nást á auðveldan hátt úr áklæðinu.

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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róluvöllur á svæðinu milli Dalsels og Flúðasels var tekinn í notkun í vikunni við mikla hrifningu krakkanna í hverfinu sem hóp-
uðust á staðinn. Þarna hefur lengi verið leiksvæði, en það hefur verið tekið í gegn og tæki endurnýjuð á síðustu vikum. Það á 
þó ekki við skólalóð Húsaskóla í Grafarvogi þar sem lengi hefur verið kallað eftir úrbótum.  Sjá bls. 2.

Framkvæmdastjóri Sinfóníunnar segir að tónlistarlífið byggi á starfi kennara: 

Listin gefur margfalt af sér
Launin eru heldur ekki há og taka 

engan veginn mið af því langa, 
stranga og dýra námi sem þau þurfa 

að leggja á sig til að verða framúrskarandi 
hljóðfæraleikarar eða þeim miklu kröfum 
og því álagi sem fylgir starfinu. Það mætti 
vera meiri skilningur á störfum þeirra því 
listin sem þau sinna gefur svo margfalt af 

sér til samfélagsins,“ segir Arna Kristín 
Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands. 

Hún segir í viðtali við Reykjavík viku-
blað að tónlistarnám sé einhver besta 
gjöf sem hægt sé að gefa barni. Tónlistar-
menntun „ætti að vera aðgengileg öllum 
grunnskólabörnum. Það er deginum 

ljósara að tónlistarlífið í dag byggir á 
þeim grunni sem tónlistarkennarar hafa 
lagt í gegnum tíðina,“ segir Arna spurð 
út í verkfall tónlistarkennara og það hvort 
starf þeirra sé vanmetið. Hún bendir á 
að í samspili læri nemendur að hlusta á 
hvern annan og vinna að sameiginlegu 
markmiði.  Sjá viðtal bls. 6. 
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Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla

Hvar er stefnan?
Íslenska kokkalandsliðið stefnir á 

stóra hluti á heimsmeistaramótinu 
sem haldið verður í Lúxemborg síðar 
í mánuðinum. Bent er á það í pistli hér 
í blaðinu að gott gengi annarra nor-

rænna landsliða hafi skilað sér „beint í 
aukinni sölu á matartengdum afurðum 
og auknum ferðamannastraumi“. Aug-
lýst er eftir stefnu stjórnvalda í þessum 
efnum. Sjá bls. 14.

Augun eins og svarthol
Það sem ég sá þarna voru alls konar 

líkamar kvenna og eins klæðskipt-
ings til sölu á bakvið gler upplýstir í 
rauðu ljósi,“ segir Kristbjörg Þór-
isdóttir, sálfræðingur, í grein hér í blað-
inu. Hún heimsótti „Rauða hverfið“ 
í Amsterdam og deilir reynslu sinni 
með lesendum Reykjavíkur vikublaðs 

og segir meðal annars: „Þegar maður 
reyndi að horfa í augu hennar speglað-
ist svo mikil eymd, þjáning og sársauki 
að það var ekkert eftir. Augun voru 
eins og svarthol.“ Rétt er að benda 
lesendum á að í greininni er að finna 
grófar lýsingar á upplifun Kristbjargar.
 Sjá bls. 8. 

Framkvæmdir Landsnets og Vegagerðarinnar á hálendinu: 

Reiknar með mikilli andstöðu
Þetta er greinilega hluti af þessari 

áætlun Landsnets um að þvera 
landið hálendið með háspennu-

línu,“ segir Guðmundur Hörður Guð-
mundsson, formaður Landverndar um 
fyrirhugaða vegagerð á hálendinu. 

Vegagerðin hefur á heimaíðu sinni 
auglýst drög að matsáætlun vegna 
framkvæmda á hálendinu, nánar til-
tekið á Sprengisandsleið. Sömuleiðis 
hefur Landsnet gert hið sama varð-
andi svonefnda Sprengisandslínu, þvert 
yfir hálendið. Athugasemdafrestur 
við matsáætlun Landsnets er til 20. 
nóvember en framtakið var auglýst á 
heimasíðu fyrirtækisins á miðvikudag. 
Þessar hugmyndir hafa verið gagn-
rýndar, meðal annars fyrir þær sakir 
að háspennumöstur verði lögð þvert 
yfir óbyggðir á hálendinu. 

Sumarvegur  
fyrir sumarveg
Vegagerðin vill leggja 8 metra breiðan 
og nokkuð uppbyggðan veg á hátt í 200 
km langri leið. Til stendur að vegurinn 
verði með bundnu slitlagi og að ár verði 
brúaðar. Vegagerðin segir að markmið 
framkvæmdarinnar sé að bæta sam-

göngur á miðhálendinu milli Suður- og 
Norðurlands. „Einnig að bæta aðgengi 
almennings að miðhálendinu til úti-
vistar og til að styrkja ferðaþjónustu,“ 
segir á heimasíðu stofnunarinnar. Þar 
er nú sumarvegur. 

Engir peningar
Fram kemur í drögum að matsá-
ætlun að gert sé ráð fyrir 30 ára líf-
tíma nýja vegarins og að rekstur hans 
verði fólginn í viðhaldi. Hugsanlega 
megi hafa veginn opinn á snjóléttum 
vetrum en hann yrði væntanlega lok-
aður á snjóþungum vetrum. Þetta sé þó 
háð ákvörðunum fjárveitingavaldsins. 

Þar segir einnig að í samgönguáætlun 
sé ekki gert ráð fyrir fjárveitingu til 
þessara framkvæmda. Sömuleiðis hafi 
kostnaðurinn ekki verið metinn, en 
hann kunni að hlaupa á blinu 10-12 
millarðar króna. Einnig segir að fram-
kvæmdir hafi ekki verið tímasettar. 

Reiknar með andstöðu
„Ég geri ráð fyrir að andstaða við 
þessa áætlun muni koma jafnt frá 
náttúruverndarfólki sem ferðaþjón-
ustu og jeppafólki,“ segir Guðmundur 
Hörður, enda muni uppbyggður vegur 
þarna „gjörbreyta allri upplifun á þessu 
svæði. “

Spurt um skotvopnaeign
Mannréttindaráð Reykjavíkur-

borgar hefur lagt fram fjórar 
spurningar um skotvopn í borginni. 
Mikil viðbót við vopnaeign lögreglu 
hefur mikið verið í fréttum undanfarið. 
Borgarstjóri hefur eindregið lagst gegn 
því að almennir lögreglumenn beri 
vopn og hefur komið því á framfæri 
við Sigríði Björk Guðjónsdóttur, lög-
reglustjóra höfuðborgarsvæðisins. Hún 
hefur upplýst borgarstjóra að ekkert 

hafi verið ákveðið um að setja hríð-
skotabyssur í bíla á vegum embættisins. 

Borgarlögmaður á að afla svara við 
spurningum Mannréttindaráðs, en þær 
eru þessar: 
1. Hverjar eru reglur um meðferð skot-

vopna í Reykjavík? 
2. Hversu margir skotvopnaeigendur 

eru skráðir í Reykjavík? Hvert er 
hlutfallið við heildarskotvopnaeign 
á landsvísu? 

3. Hversu margir starfsmenn hafa 
aðgang að skotvopnum í störfum 
sínum fyrir Reykjavíkurborg og 
hvers eðlis eru þau störf? 

4. Hvernig samræmist skotvopnaeign 
lögreglunnar lögreglusamþykkt 
Reykjavíkur og öðrum reglum sem 
um skotvopna gilda? 

Sjá tengda  
umræðu og umfjöllun 

bls. 10-11 og 12.

Vilja setja Hvammsvirkjun í Þjórsá á dagskrá: 

Frestur rennur 
út á miðvikudag
Frestur til að veita umsögn 

eða gera athugasemdir við 
breytingar á Rammaáætlun 

rennur út miðvikudaginn 5. nóvem-
ber. Í tillögu til þingsályktunar sem nú 
liggur fyrir Alþingi er gert ráð fyrir 
því að svonefnd Hvammsvirkjun í 
neðri hluta Þjórsár verði færð úr bið-
flokki og í orkunýtingarflokk; m.ö.o. 
að þar verði virkjað. 

Málið er til umfjöllunar í atvinnu-
veganefnd Alþingis, en sú ráðstöfun 
hefur verið gagnrýnd, þar sem með 
því sé verið að draga úr vægi um-
hverfismála. Málið eigi heima í um-

hverfis- og samgöngunefnd, enda sé 
Rammaáætlunin á forræði umhverfis- 
og auðlindaráðuneytis. 

Þrjár umsagnir hafa borist Alþingi 
um málið. Frá Orkustofnun, Orku-
sölunni og Skógræktinni. 

Börn hafa runnið illa og meiðst á úr sér genginni skólalóð Húsaskóla: 

Slysagildrur á skólalóð
Bæði stjórnendur Húsaskóla í 

Grafarvogi og foreldrar barna 
í skólanum hafa gert alvarlegar 

athugasemdir við lóð skólans. Hverfis-
ráð Grafarvogs tekur undir og krefst 
úrbóta. 

„Of mikið hefur borið á því að nem-
endur séu að meiða sig og jafnvel slasa 
sig við leik á skólalóðinni,“ segir meðal 
annars í bréfi foreldraráðs Húsaskóla í 
Grafarvogi til Hverfisráðs Grafarvogs, 
en bréfið var sent 15. október en það 
var einnig sent borgarstjóra, skóla- og 
frístundaráði og fleirum. 

Bent er á það í bréfinu að skólalóðin 
við Húsaskóla sé komin til ára sinna 
og að brýnt sé að gerðar verði endur-
bætur; annars vegar vegna „hættu 
sem skapast á lóðinni í mismunandi 
aðstæðum yfir skólaárið og hins vegar 
til að stuðla að heilbrigði og velferð 
nemenda.“

Hafa runnið illa og meiðst
Í bréfinu eru rakin ýmis dæmi um 
brýna þörf á endurbótum. Til að 
mynda sé körfuboltavöllur við skólann 
ófullkominn og við vissar aðstæður 
beinlínis hættulegur. „Undirlagið á 
völlunum er slæmt og sér í lagi þegar 

byrjar að frysta því þá myndast þar 
mikil ísing. Mörg börnin hafa runnið 
þar illa og meiðst,“ segir í bréfi for-
eldranna. 

Sendi skýrslu í apríl
Þar er tekið undir kröfur frá Ástu 
Bjarneyju Elíasdóttur, skólastjóra 
Húsaskóla, sem í apríl á þessu ári, sendi 
Umhverfis- og skipulagssviði Reykja-
víkurborgar ítarlega skýrslu um þörf á 
endurbótum skólalóðarinnar, en Ásta 
tók við skólastjórn fyrir rúmu ári. 

Hún bendir á í skýrslu sinni að 
skólinn sé á sínu 22. starfsári. Hátt 
í 200 nemendur séu í 1. -7. bekk 
og rakin hætta sem getur skapast á 
skólalóðinni. Auk þess er bent á margt 
annað sem þarfnast viðhalds, til að 
mynda leiktæki, girðingar auk þess 

sem bent er á krot á veggi og rúðubrot. 
Í skýrslu Ástu Bjarneyjar eru einnig 
gerðar fjölmargar tillögur til úrbóta. 

Hverfisráð krefst úrbóta
Gallana sýnir Ásta Bjarney bæði í texta 
og myndum á alls tíu síðum. Ekki 
hefur frést af viðbrögðum við skýrsl-
unni, en Hverfisráð Grafarvogs tekur 
undir með erindi foreldranna og segir: 
„Lóðin við Húsaskóla er gömul og úr 
sér gengin og þarfnast lagfæringar. 
Hverfisráð Grafarvogs tekur undir 
áhyggjur foreldra þar sem og áhyggjur 
foreldra barna í öðrum grunnskólum 
hverfisins. Það er ekki forsvaranlegt að 
hættur leynist á skólalóðum sem börn 
eru útseld fyrir. Hverfisráð Grafarvogs 
mælist til þess að úrbætur verði gerðar 
sem fyrst.“

Þessi mynd sem tekin var á miðvikudag á hringtorginu á mótum Suðurgötu 
og Hringbrautar sýnir bíl við bíl í síðdegisumferðinni. bílaröðin teygði sig 
langt suður eftir Suðurgötunni og fjölmargir biðu á Hringbrautinni eftir að 
komast áleiðis í vesturátt, auk hinna sem voru á leiðinni austur.

Bíll við bíl

Horft yfir Þjórsárdal þar sem stjórn-
völd vilja láta smíða Hvammsvirkjun.

„Ég geri ráð fyrir að andstaða við þessa áætlun muni koma jafnt frá náttúru-
verndarfólki sem ferðaþjónustu- og jeppafólki,“ segir formaður Landverndar.
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Hægt er að sjá fleiri tilboðspakka á:

Uppsetning fyrir Jól
Allt innifalið!
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Umgengni er aðgengi
Hluti af skyldum Laugarnes-

sóknar liggur í þjónustu 
við íbúa Hátúnsþorpsins 

svokallaðs, sem nær yfir íbúðarhús 
Sjálfsbjargar og ÖBÍ í Hátúni 10 og 
12. Þjónustan birtist fyrst og fremst í 
nærveru djákna sem hefur vinnu- og 
viðtalsaðstöðu í þorpinu, heimsóknar-
þjónustu sóknarprests, skipulögðum 
viðburðum fyrir íbúa, og hálfsmánað-
arlegum guðsþjónustum með þátttöku 
djákna, prests og organista Laugarnes-
kirkju.

En þjónustan er líka gagnkvæm eins 
og fermingarbarnahópur Laugarnes-
kirkju fékk að reyna í október, þegar 
þau fengu heimsókn frá Hátúnsmanni 
sem fræddi þau um ýmislegt sem snýr 
að aðgengismálum fatlaðra.

Kristinn Guðmundsson hefur verið 
íbúi í Hátúni og lifir með spastíska 
fötlun sem orsakaðist af heilahimnu-

bólgu sem hann fékk þegar hann var 
10 mánaða gamall. Eiginkona Kristins 
notar sjálf hjólastól og því þekkir 
hann og fjölskylda hans á eigin skinni 
hvernig hindranir mæta fötluðum í 
daglega lífinu.

Kristinn hafði meðferðis hjólastól 
og fékk sjálfboðaliða úr hópi ferm-
ingarbarna til að spreyta sig á ýmsum 
hversdagslegum vandamálum sem 

mæta fötluðum í daglegu lífi. Þannig 
fengu krakkarnir innsýn inn í hvað 
umhverfið er oft gjörsamlega sniðið að 
þörfum ófatlaðra og hvað einföldustu 
hlutir geta orðið að vandamálum fyrir 
fatlaða ef ekki er að gáð.

Samtalið við Kristin vakti öll þau 
sem á hann hlýddu einnig til meðvit-
undar um hvað umgengni getur skipt 
sköpum þegar fatlaðir eru annars vegar. 
„Skoðið hvernig þið skilduð skóna 
ykkar eftir í anddyrinu og ímyndið 
ykkur síðan hvernig það er að vera 
blind manneskja sem þarf að komast 
leiðar sinnar í gegnum skóþvöguna,“ 
beindi Kristinn til fermingarbarnanna, 
sem gáfu til kynna  með því að kinka 

kolli að þau sæju sjálf að þarna væri 
mikið rými til að bæta og laga málin.

Fermingarbörnin voru líka á einu 
máli að Laugarneskirkja gæti bætt sig 
hvað varðar aðgengismál. Það vantar 
t.d. rampa til að auðvelda aðgengi í 
safnaðarheimilinu og ekki síst inni í 
kirkjuskipinu sjálfu, þar sem tröppur 
liggja upp að kór og altari og hindra 
þau sem nota hjólastóla. Að kippa 
þessu í liðinn er forgangsmál, segja 
fermingarbörnin sem urðu margs 
vísari eftir heimsóknina frá Hátúni.

Ég leit við í heimsókn í Efstaleiti eitt í vikunni, höfuðstöðvum Ríkisút-
varpsins. Ég kem þarna sjaldan og þykir alltaf gaman … og þó.

Það eru sýnilegar ýmsar breytingar. Sumar til góðs og aðrar ekki. Eitt 
hefur þó ekki breyst. Eldmóður og áhugi starfsfólksins er alltaf hinn sami. 
Fólkið sem býr til dagskrána vinnur af kappi þrátt fyrir að álagið hafi aukist 
til muna ár frá ári. Vinnufélögum hefur fækkað og vinnan hjá hinum aukin 
og verkefnunum fjölgað, sýnilega án þess að nokkuð hafi komið í staðinn, 
eins og fleiri krónur í launaumslagið. 

Til þess að búa til gott og vandað efni fyrir hlustendur og áhorfendur þarf 
undirbúning. Það getur t.d. tekið heilan vinnudag dag að búa til eitt lítið 90 
sekúndna fréttainnslag í einn af fjölmörgum fréttatímum dagsins. Dagskrár-
gerðarfólk sem býr til lengri þætti þarf sömuleiðis töluverðan tíma einnig. 
Æskilegt væri að það mætti einbeita sér að því. Það skilar sér til okkar allra. 

Staðreyndin er hins vegar orðin sú að dagskrárgerðarfólkið á líka að vera 
tæknimenn og senda út eigin þætti. Minna er orðið um unnið efni. Krafan í 
útvarpinu er að senda út beint, spara stúdíótíma. 

Stundum hefur verið sagt að tæknimenn séu hjartað í Ríkisútvarpinu. Fólkið 
sem sendir út, tekur upp og setur saman. Fólk sem ber skynbragð á mikil-
vægi gæða, að hljóðnemar séu rétt stilltir, allt sé í jafnvægi. Tæknimennirnir 
eru lykilmenn í að gera gott útvarp og sjónvarp. Þess vegna verður gestur á 
gömlum vinnustað ákaflega undrandi að sjá framúrskarandi tæknimenn með 
áratuga reynslu setta í dyravörslu í Efstaleiti eitt. Það þætti sjálfsagt fréttnæmt 
ef Icelandair setti sína bestu flugmenn í móttökuna í sparnaðarskyni.   

Það gengur ekki lengur að svelta Ríkisútvarpið, eina allra mikilvægustu 
menningarstofnun landsins. Tekjur þess eiga að renna til þess óskertar. Sveltið 
bitnar á fólkinu og samfélaginu öllu. Auðvitað er tæknilega mögulegt að reka 
„ljósvakamiðil“ úr einni fartölvu og nærast á auglýsingum. Fjölmiðill eins 
og ÍNN er ágætur fyrir sína parta. En Ríkisútvarpið er ekki ÍNN og má ekki 
verða. Við skulum passa upp á Ríkisútvarpið okkar. Líka þú, Illugi.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

ÍNN í Efstaleiti?
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Verk að vinna
Barnafátækt hér á landi jókst um 
rúm 20 prósentustig frá árinu 2008 
til 2012. Þetta sagði í skýrslu Unicef 
sem birt var í vikunni. Þetta sam-
svarar því að 17 þúsund íslensk 
börn hafi fallið undir lágtekjumörk 
á þessu tímabili, til viðbótar við 
þær þúsundir sem voru í fátækt á 
hápunkti „góðærirsins“. Ljóst er að 
hér er mikið verk að vinna.

Skoðanafrelsið
Upplýst hefur 
verið að lög-
regla höfuð-
borgarsvæð-
isins, undir 
forystu Geirs 
Jóns Þórissonar, lét safna upplýs-
ingum um fólk. Upplýsingasöfnunin 
byggðist á stjórnmálaviðhorfum 
þeirra og fjölskyldutengslum. Fólk 
lætur sér tæplega líka að slíkt sé gert í 
lýðræðisríki þar sem frelsi til orðs og 
æðis er bundið í stjórnarskrá.

Sigurvegarar
Þau stórtíð-
indi urðu í 
fjölmiðlaheim-
inum að fleiri 
litu inn á visir.
is í síðustu viku 
í en á mbl.is. 
Þetta mun vera í fyrsta sinn sem 
mbl er ekki á toppnum. Viðbrögð 
stjórnenda 365 komu lítt á óvart: Að 
fækka á fréttastofunni með því að 
segja þremur konum upp störfum 
og sjö starfsmönnum öðrum. Það er 
augljóslega í takt við yfirlýst mark-
mið um að styrkja stöðu kvenna. 
Greinilega sannir sigurvegarar hér 
á ferð. 

„Nató-trúnaður“
Fjölmiðlar þurftu mikið að grafa 
undanfarna daga, en ráðamenn 
og embættismenn voru tregir til 
að veita upplýsingar. Þó kom upp 
úr dúrnum, að hríðskotabyssur frá 
Noregi, sem fyrst voru 150, urðu 250 
en síðan á sunnudaginn var kom á 
daginn að einar 310 vélbyssur hafa 
komið hingað til lands frá Noregi 
á síðustu misserum og eitthvað frá 
Danmörku líka. Þetta kalla sumir 
„endurnýjun“ en réttara er líklega 
að tala um margföldun og eðlilegt 
að spurningar vakni um tilganginn. Í 
Noregi eru upplýsingarnar opinberar 
en hér á landi hafa menn borið við 
„Nató-trúnaði“. 

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Læsi og þjóðtunga er ekki einkamál 
rithöfunda og bókaútgefenda heldur 
hagsmunamál og sjálfsmynd heillar 
þjóðar. Því skýtur skökku við að ráð-
herra menntamála ferðist nú eyjuna 
þvera og endilanga og boði læsi og 
málrækt um leið og hann leggur harka-

lega til atlögu gegn bókaútgáfu. Það er 
skrítinn skottís.“

- Kristín Helga 
Gunnarsdóttir, 

formaður Rithöfunda-
sambandsins, í grein  

í Fréttablaðinu. 

Vinstri hvað?
Sumir hægri menn vita ekki hvort þeir 
eru frjálshyggjumenn eða íhaldsmenn 
og lenda þess vegna í margvíslegum 
þversögnum. Þau eru jafnan leyst 
með tvennum hætti. Annars vegar að 
berjast fyrir sovéskum verksmiðjum 
og hins vegar með því að skilgreina 
vinstra fólk út frá hugmyndum 
Morgunblaðsins um kommúnista frá 
miðri síðustu öld. Kannski er kominn 
tími til þess að íslenskir vinstri menn 
fari að skilgreina sig sjálfir, frekar en 
að láta öðrum það eftir.

Eyðibýli
Forsætisráðherrann, sem búsettur er 
í Reykjavík, er með lögheimili skráð 
á eyðibýli úti á landi. „Þjóðmenning“ 
var sett undir forsætisráðuneytið 
þegar hann tók við stjórnartaumum 
og hefur hann með sms-um og öðrum 
leiðum, útdeilt ýmsum styrkjum og 
víða; einkum þó í kjördæminu … en 
þó ekki til eyðibýla. Hópur áhugafólks 
hefur unnið þrekvirki í að safna upp-
lýsingum um íslensk eyðibýli og gefið 
út ritröð þar sem út eru komin sjö 
bindi, að mestu fyrir eigin reikning. 
Hins vegar mun forsætisráðherrann 
hafa neitað framtakinu um styrk. 

Trúnaður við hvern?
Reykjavík vikublað greindi frá því 
fyrir viku – og vísaði til upplýsinga 
sem fengust afhentar hjá borginni í 
kjölfar fyrirspurnar - að til stæði að 
hækka ýmis gjöld á aldraða hér í bæ. 
Þegar borgarfulltrúi úr meirihlut-
anum var inntur eftir skýringum 
á þessu, virtist hann hafa mestar 
áhyggjur af einu: Hvaðan fékk blaðið 
upplýsingar sem trúnaður átti að ríkja 
um?

Séra Rannveig?
Rannveig Rist, 
forstjóri álversins 
í Straumsvík og 
stjórnarmaður 
í almennings-
hlutafélaginu HB 
Granda, heldur sínu striki, þrátt 
fyrir ákæru af hálfu sérstaks sak-
sóknara. Aðra sögu er að segja af 
Gísla Frey Valdórssyni, sem sætir 
ákæru í lekamálinu. Hann var 
leystur frá störfum í innanríkis-
ráðuneytinu um leið og hann var 
ákærður. Það er ekki sama Jón og 
séra Jón, þótt leikmaðurinn sitji 
raunar í stjórn Hvítasunnukirkj-
unnar.

Útvegsbandalagið
LÍÚ hefur nú verið sameinað Sam-
tökum fiskvinnslustöðva, í Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi. Þetta er sjálf-
sagt ekki mikið meira en formbinding 
á áralöngu samstarfi. Jens Garðar 
Helgason, bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, verður sennilega formaður, 
allavega er hann eini frambjóðandinn. 
Hann bauð sig áður fram til embættis 
annars varaformanns Sjálfstæðis-
flokksins en laut í lægra haldi fyrir 
Kristjáni Þór Júlíussyni, fyrrverandi 
stjórnarformanni Sam-
herja. Víst má telja 
að öllu meiri áhrif 
fylgi formennsku 
hjá sægreifunum, 
heldur en vara-að-
stoðarformennsku 
í Sjálfstæðis-
flokknum en 
greinilega er 
stutt þarna á 
milli.

héðan og þaðan …
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Auglýsingasíminn er 
578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

Höfundur er
Kristín Þórunn Tómasdóttir,

sóknarprestur í Laugarneskirkju



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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Listin gefur margfalt af sér til samfélagsins
„Harpa hefur umbylt starfsskilyrðum hljómsveitarinnar sem nú hæfa 
okkar frábæru þjóðarhljómsveit. Eldborgarsalurinn er hannaður fyrir 
sinfóníska tónlist og er einn af þeim albestu og glæsilegustu í Evrópu og 
þó víðar væri leitað. Það hefur verið magnað að fylgjast með viðbrögðum 
virtra og heimsþekktra hljómsveitarstjóra og einleikara þegar þeir ganga 
í fyrsta skipti inn í salinn og taka andköf af hrifningu.“ segir Arna Kristín 
Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Hún bætir við 
að Harpa hafi sett hljómsveitina í alþjóðlegt samhengi. Nú sækist erlendir 
listamenn eftir því að vinna með hljómsveitinni auk þess sem heimsóknir 
erlendra hljómsveita gefi mikilvægan samanburð. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands lék fyrir 
tæplega 80.000 manns á síðasta ári, 
bæði á skólatónleikum og almennum 
tónleikum. Frá því að hljómsveitin hóf 
að leika í Hörpu hefur miðasala aukist 
yfir 60% og er sætanýting á almennum 
tónleikum rúmlega 80%. Þá er flestum 
tónleikum hljómsveitarinnar útvarpað 
beint á Rás 1 til að enn fleiri fái notið. 

Tónleikar, hljóðritanir  
og fræðsla
Arna segir hljómsveitina eina af grunn-
stoðum íslenskts menningarlífs enda 
standist hún fyllega samanburð við 
erlendar hljómsveitir. Í því samhengi 
nefnir hún að tónleikar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands hafi verið valdir af tón-
listargagnrýnanda Sunday Times einir 

þeir eftirminnilegustu á síðustu BBC 
Proms, virtustu tónlistarhátíð í heimi. 
Þá segir hún að verkefni hljómsveit-
arinnar séu æði fjölbreytt fyrir utan 
fasta tónleika í Eldborgarsal Hörpu. 
Hún sinni hljóðritunum fyrir innlenda 
og erlenda aðila og hafi verið tilnefnd 
til Grammyverðlauna fyrir þá vinnu. 
Einnig sé unnið öflugt fræðslustarf, 
leik –og grunnskólabörnum er boðið 
á tónleika, framhaldsskólanemum á 
opnar æfingar og eldri borgurum á 
æfingar fyrir Vínartónleika. Yngstu 
börnin fá stundir í Hörpuhorninu og 
boðið er upp á hádegistónleika í Flóa. 

Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands var stofnuð árið 2009 og segir 
Arna hana vera unglingalandsliðið, 
lengra komnir tónlistarnemendur sem 
fá tækifæri til að vinna með leiðandi 
hljóðfæraleikurum úr hljómsveitinni 
og erlendum hljómsveitarstjórum. 
Þá hófst nýtt verkefni í vetur í sam-
vinnu við Skólahljómsveit Árbæjar og 
Breiðholts þar sem meðlimir Sinfóní-
unnar eru einskonar „mentorar„og 
koma nemendurnir fram á jólatón-
leikum hljómsveitarinnar í Hörpu. 

Laun í ósamræmi við álag
Þeir sem leika með Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands eru í fullu starfi og segir 
Arna þá þurfa að keppa um sæti sitt í 
hljómsveitinni. „Margir hljóðfæraleik-
arar sinna líka kennslu og í raun má 
líta svo á að það sé skylda þeirra að 
miðla sérfræðiþekkingu sinni áfram 
til næstu kynslóða. Launin eru heldur 
ekki há og taka engan veginn mið af 
því langa, stranga og dýra námi sem 
þau þurfa að leggja á sig til að verða 
framúrskarandi hljóðfæraleikarar eða 

þeim miklu kröfum og því álagi sem 
fylgir starfinu. Það mætti vera meiri 
skilningur á störfum þeirra því listin 
sem þau sinna gefur svo margfalt af sér 
til samfélagsins.“ Arna segir tónlistina 
skipa stórt hlutverk í samfélaginu. „Við 
eigum svo gjöfult tónlistarlíf með öllu 
okkar frábæra tónlistarfólki hvort sem 
það er í klassík, jazzi, poppi, rokki eða 
þungarrokki. Það er líka mikill al-
mennur áhuga fyrir tónlist og mikil 
aðsókn á tónleika. Tónlist er líka svo 
sterkt afl sem kemur manni í samband 
við sjálfan sig og því hollt og gott að 
fara á tónleika.“

Gengið hefur  
áhrif á rekstur
Aðspurð um hvernig rekstur hljóm-
sveitarinnar standi segir Arna að sýna 
þurfi aðhald líkt og hjá öðrum menn-
ingarstofnunum. „Það sem gerir okkar 
rekstur kannski að einhverju leyti frá-
brugðin öðrum listastofnunum er að 
við erum að fá til okkar erlenda hljóm-
sveitarstjóra og einleikara í hverri viku 
og greiðum þeirra laun í evrum. Geng-
isbreytingar og afstaða íslensku krón-
unnar til erlendra gjaldmiðla hefur því 
töluverð áhrif á rekstur hljómsveitar-
innar. Rekstrarkostnaðurinn eftir að 
við fluttum í Hörpu hefur líka aukist 
töluvert.“

Samspil ýtir undir  
samhljóm 
„Tónlistarnám er einhver besta gjöf 
sem hægt er að gefa barni og ætti að 
vera aðgengileg öllum grunnskóla-
börnum. Það er deginum ljósara 
að tónlistarlífið í dag byggir á þeim 
grunni sem tónlistarkennarar hafa lagt 

í gegnum tíðina,“ segir hún spurð út í 
verkfall tónlistarkennara og það hvort 
starf þeirra sé vanmetið. Hún bendir á 
að í samspili læri nemendur að hlusta 
á hvern annan og vinna að sameigin-
legu markmiði. Segir hún að hægt sé 
að nota tónlistarnám til að umbylta 
samfélögum líkt og í Venesúela þar 
sem gerð var tónlistarkennslubylting 
fyrir um 40 árum sem borið hefur af 
sér fjölda framúrskarandi ungsveita og 
fætt af sér stórstjörnur í hinum klass-
íska heimi og þannig gjörbreytt ímynd 
landsins. Stundum er talað um að það 
vanti samhljóm í íslenskt samfélag eftir 
hrunið og að mati Örnu væri það stór-
kostlegt ef hægt væri að kenna öllum 
börnum að spila saman í hljómsveit. 
„Ég er sannfærð um að það myndi 
færa þjóðinni meiri samvinnu, bæta 
hlustun, auka aga og tillitsemi og ýta 
undir betri samhljóm í samfélaginu. 
Fyrst Venesúela gat gert þetta ættum 
við að geta þetta líka. Þetta er auðvitað 
bara spurning um ákveðna hugmynda-
fræði og forgangsröðun. “ 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
...Handverki 
og hönnun 
í  Ráðhúsi 
Reykjavíkur. 
Dagana 6.-10.
nóvember verður haldin stór sýning 
á hönnun, handverki og listiðnaði 
sem unnið er úr ýmiskonar efnivið. 

OPIÐ:
fimmtudagur  6. nóv. kl. 16 - 19
föstudagur  7. nóv. kl. 10 - 18
laugardagur  8. nóv. kl. 10 - 18
sunnudagur  9. nóv. kl. 10 - 18
mánudagur  10. nóv. kl. 10 - 18
allir velkomnir - aðgangur ókeypis

...Bangsaspít-
ala. Á morgun 
er alþjóðlegi 
bangsadagur-
inn og að því 
tilefni býður 
Lýðheilsufélag læknanema öllum 
börnum og forráðamönnum að koma 
í heimsókn á Bangsaspítala Hringsins 
með veika eða slasaða bangsa. Hvert 
barn kemur með sinn bangsa en gott 
er að búið sé að greina meinið áður 
en komið er á bangsaspítalann, t.d. 
hálsbólga eða fótbrot. Bangsaspítalinn 
verður opinn á Barnaspítalahringsins 
kl.11-17. 

...Degi mynd-
listar. Dagur 
m y n d l i s t a r 
verður haldinn 
hátíðlegur víða 
um land í dag. Áhugasömum gefst 
tækifæri á að koma í heimsókn á 
vinnustofur listamanna milli kl.14-17. 
Vinnustofur SÍM (Samband íslenskra 
myndlistarmanna) verða opnar sem 
hér segir en einnig verður fjöldi 
annarra vinnustofa, ótengdar SÍM 
opnar á sama tíma. Einnig er hægt að 
kynna sér heim listamanna á heima-
síðunni www.dagurmyndlistar.is þar 
sem ber að líta stutt myndbönd með 
viðtölum við listamenn. 

Opnar vinnustofur í vinnustofum 
SÍM kl.14-17

Súðavogur 3
Nýlendugata 14
Seljavegur 32
Korpúlfsstaðir
Lyngás 7 Garðabæ

Á Degi Myndlistar gefst fólkinu 
í landinu tækifæri til að skyggnast 
inní líf myndlistarmannsins og koma í 
heimsókn á vinnustofur þeirra 1.nóv-
ember milli 14 og 17. Vinnustofur 
SÍM verða opnar víðsvegar um bæj-
inn en einnig má fara á vinnustofur 
ótengdar SÍM á höfuðborgarsvæðinu 
sem og útá landsbyggðinni.

Arna Kristín einarsdóttir segir að 
margir hljóðfærarleikarar telji það 
skyldu sína að miðla þekkingu sinni, 
þótt laun fyrir kennslu séu lág.

SInfóníuhljómsveitin lék fyrir 80 þúsund manns á síðasta ári, bæði á almennum tónleikum og skólatónleikum.
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ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR
VETRAR- OG ÚTIVISTARFATNAÐUR

EMIL Vatteraður jakki 
með klassísku sniði.
Verð áður: 22.900
Verð nú: 4.990
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Sjónarhorn

Hamingjusama hóran
Ég er nýkomin heim úr ferð til 

Amsterdam. Þar sem ég hef 
lengi haft sterkar skoðanir á 

klámiðnaðinum, vændi og annarri 
misbeitingu á líkömum fólks tók ég 
meðvitaða ákvörðun um það að fara 
í Rauða hverfið til þess að finna á 
eigin skinni hvernig ég myndi upplifa 
þennan furðulega afkima mannlegrar 
tilveru. Ég get ekki lýst í smáatriðum 
því sem ég upplifði en ég ætla að reyna 
og get sagt að skoðun mín styrktist í 
sessi og ég verð ekki söm á eftir.

Ósýnleg ör
Það sem ég sá þarna voru alls konar 
líkamar kvenna og eins klæðskiptings 
til sölu á bakvið gler upplýstir í rauðu 
ljósi. Konurnar stóðu eins og gínur 
í fatabúð íklæddar engu nema mjög 
efnislitlum kynæsandi nærfötum og 
reyndu að mynda augnsamband við 
karlmenn sem gengu framhjá. Sumar 
sneru sér við og sýndu rassinn en aðrar 
hristu brjóstin. Reglulega fór einhver 
inn til þeirra. Þær voru mjög misjafn-
lega á sig komnar og sumar mjög ungar. 
Sumar báru sýnileg merki dapurlegs 
hlutskiptis síns. Hin ósýnilegu ör var 
ekki eins auðvelt að sjá.

Dáin í eigin líkama
Ég fór ásamt fleira fólki einnig á kyn-
lífssýningu. Sýningin samanstóð af 
fimm atriðum. Í tveimur þeirra fóru 
fram samfarir og aðrar kynlífsathafnir 
konu og karls en í hinum þremur var 
kona á sviðinu að framkvæma ýmis 
atriði sem m.a. fóru þannig fram að 
þær fengu karlmann af áhorfenda-
bekknum upp á svið til að taka þátt í 
atriði. Atriðin voru vélræn og í mínum 
huga var ekkert erótískt við þau. Eitt 
atriðið stóð sérstaklega upp úr minni 
ógeðfelldu upplifun. Fyrst kom kona 
í þröngum topp og pilsi og skömmu 
seinna kom maður klæddur eins og 
sjómaður. Það sást strax að eitthvað 
mikið var að konunni. Andlit hennar 
var alveg svipbrigðalaust, augun voru 
líflaus og hún virkaði dáin í eigin lík-

ama. Lifandi dáin. Atriðið gekk út á 
ógeðslegar misbeitingar hans á kon-
unni þar sem hann tróð m.a. öllum 
fingrum beggja handa upp í kynfæri 
hennar og lét hana snúast hringinn í 
kringum sig eins og hund í miðjum 
munnmökum. Þess á milli flengdi hann 
hana og sýndi þeim konum sem voru 
að horfa á einnig viðbjóðslega hegðun 
með því að reka út úr sér tunguna og 
fleira. Ég hef ýmislegt séð í lífinu og 
þekki það úr sálfræðinni og mínu starfi 
hvernig hugur fólks getur aftengt sig 
líkamanum í yfirþyrmandi áfallaað-
stæðum (hugrof eða dissociation) þar 
sem það á enga undankomuleið t.d. við 
nauðgun. Kannski var það skýringin 
eða að hún hafi verið undir áhrifum 
mjög sterkra eiturlyfja (t.d. heróíns). 
Það sem ég og fleiri upplifði var að hún 
var eins og hún væri ekki á lífi og engan 
veginn þarna að eigin vilja. 

Venjulegir fjölskyldumenn
Ég hef hugsað mikið um þessa konu 
og þessa reynslu síðustu daga og á 
aldrei eftir að gleyma líflausum augum 
hennar. Sagt er að augun séu spegill 
sálarinnar. Í þessu tilfelli virtist konan 
svo illa farin að þegar maður reyndi 
að horfa í augu hennar speglaðist svo 
mikil eymd, þjáning og sársauki að 
það var ekkert eftir. Augun voru eins 
og svarthol. Afleiðing alls þess versta 
sem fyrirfinnst í ómannlegu samfélagi. 
Mannleg hörmung í sinni verstu mynd. 
Þegar við komum út af sýningunni var 
komið langt yfir miðnætti og þá voru 
nánast bara karlmenn eftir í hverfinu 
og þeir voru af öllum gerðum feitir, 
ljótir, venjulegir, fjölskyldufeður og 
myndarlegir menn í jakkafötum en 
flestir voru þeir á aldursbilinu 30-60.

Veit meira
Ég er að lýsa minni reynslu, ekki því 
hvernig ég held að þessi starfsemi sé 
alls staðar eða allir upplifi hana. Ég veit 
ekkert um það og veit að ég mun ekki 
breyta þessum heimi ofbeldis og mis-
beitingar með einum pistli en dropinn 

holar steininn. Ég geri mér líka grein 
fyrir því að með því að borga inn á 
þessa sýningu þá er ég sjálf þátttakandi 
í því að viðhalda þessari viðbjóðslegu 
starfsemi. Það er ákvörðun sem ég var 
og er meðvituð um en nú veit ég meira 
um við hvað er að etja.

Að kaupa líkama
Það er margt sem ég sit eftir með eftir 
þessa reynslu. Þakklæti til þeirra sem 
hafa barist gegn þessum iðnaði m.a. hér 
heima og hvöt til þess að læra meira um 
og beita mér gegn þessum hryllingi svo 
lengi sem ég lifi að því marki sem mér er 
í mannlegu valdi fært. Í þeim hóp sem 
ég var í barst í tal að opna þyrfti ráðgjaf-
armiðstöð í miðju hverfinu. Fyrst tók ég 
þetta ekki alvarlega en þegar ég fór að 
hugsa það þá kom upp í hugann, hvers 
vegna ekki? Fólk sem er í þeim sporum 
að selja aðgang að líkama sínum þarf 
aðstoð en ekki síður þeir sem taka þá 
ákvörðun að kaupa sér aðgang og mis-
bjóða líkama og sál annarrar manneskju 
og greiða fyrir það. Ég veit ekki hvort 
einhver slík miðstöð sé þarna í kring?

Ást og traust
Líkami okkar er sú gjöf sem við fengum 
við fæðingu og hver einasti líkami er 
jafn verðmætur. Það á ekki að vera hægt 
að selja aðgang að líkama sínum heldur 
einungis að njóta þess sem hann hefur 
upp á að bjóða einn eða með öðrum 
með fullu samþykki beggja aðila og 

gagnkvæmri ást og trausti. Við þurfum 
að leggja áherslu á þetta í uppeldi barn-
anna okkar að líkaminn sé eitthvað sem 
maður einn á og enginn geti komið 
nálægt nema með fullu samþykki okkar 
og gagnkvæmni.

Jákvætt - neikvætt
Ég velti því líka fyrir mér þegar ég 
keyrði heim af flugvellinum hversu 
lánsöm ég sjálf væri. Ég gæti eins og 
þessi kona hafa fæðst í ömurlegar að-
stæður sem hefðu endað á slíkri bjarg-
brún að ég væri uppi á sviði, dáin sál 
í líkama sem væri verið að misbeita 
fyrir framan fullt af ókunnugu fólki 
sem borgaði sig inn til að sjá það. Þessar 
aðstæður eiga ekki að geta skapast í 
siðuðu samfélagi. Hvað hefur einstak-
lingur gengið í gegnum sem er kom-
inn á þennan stað? Manneskja sem er 
búin að missa tengsl við eðlileg mörk 
gagnvart sjálfri sér og líkama sínum. 
Hver er saga slíkrar konu? Hvernig er 
tilvera hennar? Hversu margar þeirra 
voru fórnarlömb mansals? Vissulega 

eru einhverjar jákvæðar hliðar við að 
umbera þennan iðnað en mjög margar 
neikvæðar og m.a hreinlega sú að væri 
þetta ekki í boði þá færi ekki forvitið 
fólk eins og ég á slíka sýningu og tæki 
þannig þátt í að viðhalda þessu ofbeldi.

Meðan menn vilja borga
Það á enginn að þurfa að lifa sínu eins-
taka lífi svona og sameiginlega berum 
við ábyrgð á því að reyna að styðja við 
hvert annað sem fæddumst á þessari 
jörð við að fá tækifæri til að njóta þess 
sem við eigum sem er líkami okkar og 
líf.

Ég hef því miður ekki töfralausnina 
en mikið vildi ég óska þess að ég hefði 
hana.

Hamingjusama hóran er ekki til, var 
það aldrei og verður aldrei en konan 
sem hefur verið rænd sál sinni með 
líflaus augun stendur í gluggum Rauða 
hverfisins, á götunni eða í heimahúsi 
böðuð í rauðu ljósi eða er misbeitt á 
meðan einhver getur eða vill borga 
fyrir það.

Samkvæmt íslenskum lögum eru vændiskaup bönnuð og liggur 
refsing við kaupum á vændi. Þær hafa hingað til verið fólgnar í 
sektum, en dómar hafa almennt ekki verið birtir og nöfn dæmdra 
vændiskaupenda hafa aldrei verið birt. Í umræðu um þessi 
mál er oft talað um „frjáls viðskipti fullveðja einstaklinga“ en 
dæmin úr vændisheiminum sýna oftar en ekki hið gagnstæða. 
Í röksemdum með lagafrumvarpi þingmanna Vinstri grænna, 
Samfylkingar og Framsóknarflokks, þar sem lagt var til að kaup 
á vændi yrðu bönnuð, segir meðal annars: „Löggjöf af þessu tagi 

er því oft nefnd sænska leiðin og miðar við að það sé hlutverk 
löggjafans að sporna við sölu á kynlífi, enda sé ekki ásættanlegt 
að líta á mannslíkamann sem söluvöru. Einnig er gengið út frá 
því að ábyrgðin af viðskiptunum hvíli á herðum kaupandans en 
ekki seljandans, enda sé aðstöðumunur þeirra ævinlega mikill. 
Loks er litið svo á að það sé kaupandinn sem í krafti peninganna 
hafi eiginlegt val um að kaupa eða kaupa ekki, enda staða hans 
í langflestum tilvikum miklum mun sterkari en staða þess sem 
selur aðgang að líkama sínum til kynlífsathafna.“

Reykjavík vikublað birtir hér grein eftir Kristjörgu Þórisdóttur, 
sálfræðing, sem birtist á bloggsíðu hennar á eyjan.is á dögunum. 
Greinin er birt með góðfúslegu leyfi höfundar. Hér lýsir Krist-
björg upplifun sinni af ferð í Rauða hverfið í Amsterdam. Sænska 
leiðin hefur ekki verið farin í Hollandi. Rétt er að vara lesendur 
við því að í greininni má finna mjög grófar lýsingar á athæfi 
sem sýnt er á svonefndum „kynlífssýningum“ þarna í hverfinu. 
Millifyrirsagnir og myndaval eru blaðsins.

Höfundur er
Kristbjörg Þórisdóttir

Sálfræðingur

Hverfisgatan að verða klár
Framkvæmdir við Hverfisgötu eru 

á lokastigi en unnið hefur verið að 
endurgerð götukaflans frá Vita-

stíg að Snorrabraut undanfarna mánuði. 
Síðasti áfanginn er nú á lokametrunum, 
segir borgin, en hann er frá Barónsstíg 
að Snorrabraut. Stefnt var að ví að fram-
kvæmdum yrði lokið nú fyrir helgina og 
framkvæmdum við götuna því lokið í bili. 

Miklar framkvæmdir hafa verið við 
Hverfisgötuna um langa hríð. Hefur þetta 
haft ýmislegt rask í för með sér, bæði 

fyrir íbúa og atvinnurekendur, og einnig 
almenningssamgöngur. 

Nú hefur verið skipt um allar lagnir 
í götunni, lýsing endurnýjuð sem og 
allt yfirborð gangstétta og götunnar 
sjálfrar. Þá hefur einnig verið lagður hiti 
í gönguleiðir og hjólareinar, svo dæmi 
séu tekin. 

Neðsti hluti götunnar mun þó vera 
eftir, frá Klapparstíg og niður að Lækj-
argötu. Ekki hefur verið ákveðið hvenær 
farið verður í það.

 Tíðndi úr borginni:

Vilja 
endur-
bætur
Sjálfstæðismenn óskuðu eftir því 

í borgarráði í vikunni að gamli 
Gufunesvegurinn yrði lagaður, 

á kafla frá Stórhöfða að sjúkrahúsinu 

Vogi. Þeir vilja einnig að vegurinn 
komist á snjóruðningslista borg-
arinnar. Þeir segja veginn í slæmu 
ástandi. Holur hafi myndast í honum. 

Sjálfstæðismenn telja brýnt að tryggja 
aðgengi að sjúkrahúsinu og vilja að 
göngu- og hjólreiðatengsl við sjúkra-
húsið verði bætt. 

 Slæmt ástand vegarins sést glögglega á þessari mynd.



„Í æsku var mamma kletturinn. Hún var 
alltaf til staðar, traust og ráðagóð, sama 

hvað gekk á. Ég var ekki sá auðveldasti en 
hún kom mér til manns og lambalærið sem 
hún eldaði á sunnudögum var engu líkt.“

Fáðu þér hægeldað lambalæri

að hætti mömmu

1944 – Matur fyrir sjálfstæða íslendinga

Lambalærið er hægeldað við 80 ̊   c. 
Það tryggir að vítamín og næringarefni halda sér. 
Rétturinn er tilbúinn til neyslu og þarfnast aðeins hitunar.
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„Stjórnmálamenn eru á 24 tíma vakt“
„Þetta er orðið þannig í pólitík að stjórnmálamenn eru mjög útsettir,“ segir 
Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, 
spurður um hvað geti skýrt furðuleg viðbrögð stjórnvalda á fyrstu dögum 
hríðskotabyssumálsins. „Stjórnmálamenn eru á 24 tíma vakt,“ bætir Gunnar 
Helgi við og segir að hugsanlega liggi vandinn þar. „Þeim finnst þeir samt 
þurfa að tjá sig og setja fram athugasemdir tiltölulega fljótt. Þetta er breyting 
á lífi stjórnmálamanna sem hefur átt sér stað með netinu og netmiðlum og 
auðvitað bara breyttri fjölmiðlun undanfarin tíu til tuttugu ár.“

Lýsa má viðbrögðum íslenskra yfir-
valda við vopnavæðingu lögreglunar 
sem vandræðalegum og sneyddum fag-
mennsku. Fyrstu opinberu viðbrögð 
forsætis- og dómsmálaráðherra - æðsta 
embættismanns landsins - var stöðu-
færsla á Facebook þar sem gert var lítið 
úr málinu og kynnt undir þá hugmynd 
að hér væri aðeins um pólitískt upp-
hlaup að ræða. „Sumir ættu að fara að 
venja sig af því ad skjóta fyrst og spyrja 
svo . . . sérstaklega þegar um hríðskota-
byssur er að ræða,“ skrifaði Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson um málið. 

- Hvað veldur því að íslensk stjórnmál 
og stjórnsýsla er komin á þennan stað? 
„Stjórnmálamenn hérna hafa brugð-
ist við þessum nýja veruleika með því 
að ráða sér spunameistara - einhverja 
aðstoðarmenn sem eiga að vakta þetta 
fyrir þá en það virðist greinilega ekki 
ganga alveg nógu vel. Ég veit ekki alveg 
nákvæmlega afhverju það er.“

Erfiðara að kæfa mál
Gunnar bendir á að stjórnmálamenn 
telji sér ef til vill ekki annað mögulegt 
en að svara mjög fljótt jafnvel áður en 

þeir eru í stöðu til þess. „Það gæti alveg 
verið að fjölmiðlar, stjórnmálamenn 
og stjórnsýslan þyrftu bara að koma 
sér saman um einhverjar leikreglur 
um það hverju er hægt að búast við af 
stjórnmálamönnum. Stjórnmálamenn, 
allavega sumir, virðast vera frekar fljótir 
á sér og vilja slá á umræðuna fljótt og 
oft er það með því að drepa málinu á 
dreif og segja að mál sé ekkert mál. Það 
er bara orðið miklu erfiðara að stýra - 
því svari - en það var. Vegna þess að það 
eru svo margir þarna úti sem búa yfir 
miklu meiri aðgangi af upplýsingum í 
dag en t.d. fyri 15 árum.“

FME, Hríðskotabyssur  
og anarkistar
Stjórnsýslan hefur undanfarna daga átt 
við þrjú mál sem telja uppruna sinn til 
eftirlitsblaðamennsku. Hríðskotabys-
sukaup lögreglu og Landhelgisgæslu, 
fjárhagsleg tengsl Höllu Sigrúnar 

Hjartardóttur stjórnarformanns Fjár-
málaeftirlitsins og mótmælendaskýrslu 
lögreglustjórans á höfuðborgarsvæð-
inu. Öll draga málin fram veikleika 
íslenskrar stjórnsýslu en þó með mis-
munandi hætti. 

Galli á gjöf Njarðar
Þriðjudaginn 20. október greindi DV 
frá að um þessar mundir færi fram 
mesta breyting á vopnabúri lögreglunar 
síðan á níunda áratugnum þegar Vík-
ingasveitin, sérsveit ríkislögreglustjóra, 
var stofnuð. Greint var frá því að lög-
regla hefði keypt 200 MP5 hríðskota-
byssur sem stæði til að setja í alla bíla 
lögreglunnar. Raunar var greint frá því 
að þegar væru vopn komin í nokkra 
bíla. Í frétt DV kemur berlega í ljós að 
við vinnslu fréttarinnar mætti blaðinu 
andstaða innan stjórnsýslunar enda 
lítið um svör. Þau svör sem þó eru veitt 
eru almenn og lítið gagnleg. Málið var 
til umræðu á þingi sama dag en lítið var 
um svör eða tilraunir til að veita svör. 
Það var svo ekki fyrr en norski herinn 
blandaði sér í málið sem skýr svör fóru 
að berast. Áfram héldu þó Lögregla, 
Landelgisgæsla og utanríkisráðuneytið 
að afneita málnu, gera lítið úr því og 
endurtaka að ekki væri um stefnu-
breytingu að ræða. Viðbrögð innanrík-
isráðuneytisins, svo dæmi sé nefnt, var 
að bregðast við með fréttatilkynningu 
að morgni 21. október þar sem tekið 
var fyrir að hluta af 500 milljón króna 
aukafjárveitingu til löggæsluyfirvalda 
hefði verið nýtt til kaup á vopnum. 

Frumkvæðiskylda
Í tilkynningu ráðuneytisins er með 
engu skýrt hver þáttur ráðuneytisins 
í ákvörðuninni var. Það er þrátt fyrir 
að lögð sé frumkvæðis- og fræðslu-
skylda á herðar hins opinbera. Upp-
lýsingaskylda yfirvalda nær þannig 
ekki aðeins utan kröfuna um að svara 
beinum spurningum, heldur er frum-
kvæði þess að upplýsa um mál. Á fundi 
allsherjar- og menntamálanefnar kom 
þannig fram að vopnakaupin voru 
kynnt fyrir Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur, innanríkisráðherra og fyrrver-
andi dómsmálaráðherra, sumarið 2013. 
Það á líka við um utanríkisráðherra en 
Gunnar Bragi Sveinsson, fékk kynn-
ingu á vopnakaupunum á sama tíma. 
Þá hafði ráðuneytið milligöngu um 
að bjóða hingað til lands sendinefnd 
Harald Sunde, þáverandi yfirmanni 
norska hersins. Það var einmitt á þeim 
fundi sem íslensk yfirvöld óskuðu eftir 
vopnunum. Því er réttmætt að gera þá 
kröfu á utanríkisráðherra og innanrík-
isráðherra að þau leiti strax svara innan 
ráðuneytanna um málið með það að 
markmiði að upplýsa almenning um 
eigin þátt og þátt ráðuneytisins. Þess 
skal getið að Reykjavík vikublað gat 
með tiltölulega greiðargóðum hætti 
kallað eftir upplýsingum frá embætt-
ismönnum utanríkisráðuneytisins. Það 
ætti því ekki að standa á ráðherra að 
fá að minnsta kosti sömu upplýsingar. 

Stjórnsýsla á Facebook? 
Hríðskotabyssukaupamálið er ólíkt 
hinum málunum sökum viðkomu 

þess víða í stjórnsýslunni. Á nokkrum 
dögum kom málið til afgreiðslu Al-
þingis, forsætis- og dómsmálaráðherra, 
innanríkisráðherra, Ríkislögreglustjóra 
og Landhelgisgæslu svo dæmi séu 
nefnd. Þá blandaði Jóhannes Þór Skúla-
son, einn aðstoðarmanna forsætis- og 
dómsmálaráðherra, sér í málið og 
sakaði pólitíska andstæðinga sína um 
bull vegna gagnrýni þeirra á fjárútlát 
við hríðskotabyssukaup. „Staðreynd-
irnar eru einfaldar: Byssurnar sem 
Björn Valur heldur fram að ræni fé úr 
velferðarkerfinu voru gjöf frá Norð-
mönnum, sem gott samstarf hefur 
verið við í löggæslumálefnum í fjölda 
ára. Svo kostnaðurinn við þau “kaup” 
er enginn.“ Hið sanna kom í ljós tiltölu-
lega fljótt og því ljóst að Jóhannes Þór 
fór með rangt mál í ásökunum sínum 
gagnvart nafngreindum þingmönnum 
um ósannindi. Það vekur athygli að í 
stað þess að draga yfirlýsingu sína til 
baka kaus aðstoðarmaður ráðherra að 
sitja við sinn keip. „Það er rétt að árétta 
að ég hef engu logið um þetta vélbyssu-
mál, þó ýmsir vilji nú halda því fram,“ 
segir hann á Facebook. 

Rangt, rangt  
og aftur rangt
Hið rétta er að Landhelgisgæsla og 
lögregla munu þurfa að greiða fyrir 
vopnin. Norski herinn hefur staðfest 
að í tilfelli MP5-hríðskotabyssana 250 
og þeirra 500 byssukúlu magasína sem 
fylgdu hafi verið samið um greiðslu í 
tvennu lagi. Sá samningur hafi verið 
gerður munnlega og af hálfu hersins 
hafi verið um að ræða tillitsemi vegna 
efnahagsástandsins á Íslandi. Jafnvel 
eftir að norski herinn hafði tilkynnt um 
að hér væri ekki um gjöf að ræða héldu 
íslenskar stofnanir og stjórnmálamenn 
því fram að um gjöf væri að ræða en 
ekki kaup. 

Reykjavík vikublað hefur undan-
farið ítrekað rætt um málið við norsk 
yfirvöld sem og íslensk. Í samtali við 
Landhelgisgæsluna á þriðjudag kom 
fram að gæslan hefði ekki rætt við 
norsk stjórnvöld vegna málsins. Á 
þeim tíma var ljóst að ágreiningur var 
um hvort um væri að ræða gjöf eða 
kaup. Þá sagði Georg Lárusson, for-
stjóri Landhelgisgæslunar, opinberlega 
að vopnasamningurinn bæri stimpil 
Nató-trúnaðarmáls á sér og væri því 
leyndarmál. Seinna kom í ljós að 
samningarnir eru án nokkurar stimpl-
unar um trúnað. Norski herinn taldi 
viðskiptin ekki leyndarmál og síðan 
hefur komið í ljós að Landhelgisgæslan 
óskaði eftir leyndinni, en hvorki Nató 
né norski herinn. 

Neftóbak, mandarínur  
og anarkistar
Lögreglan skrásetur upplýsingar um 
stjórnmálaskoðanir mótmælenda og 
virðist sérstaklega í nöp við þá sem 
lögregla telur til anarkista og meðlimi 
VG. Þetta var afhjúpað við afhendingu 
samantektarskýrslu um skipulag lög-
reglu við mótmæli á árunum 2008 
til 2011 - þekkt sem Búsáhaldaskýr-
slan. Skýrslan var opinberuð eftir að 
úrskurðarnefnd upplýsingalaga fyr-
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Við minnum á nýjan möguleika 
í mat og gistingu sem vert 
er að kynna sér.

Hlið á Álftanesi

Jólahlaðborð Fjörukráarinnar
Hefst 21. nóvember og stendur til 21. desember

Bjóðum einnig uppá Jólapakka fyrir einstaklinga sem og hópa, 
Sælkerapakka, Þorrapakka og Árshátíðarpakka.
farðu inn á www.fjorukrain.is og og skoðaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Verð á jólahlaðborði er 7.900 krónur á mann
Gerum einnig tilboð fyrir hópa í gistingu og mat.
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Sem endranær verðum við með það sem við erum þekktust fyrir, að hafa  þetta þjóðlegt með stórkostlegum söngvurum sem eru eitt af því sem hafa gert okkur 
svo sérstök. Öll hafa þau skemmt hér í áraraðir og því heimavön og nú labba þau á milli borða og syngja lög sem tengjast jólunum.

Eftir borðhald tekur svo Hörður G. Ólafsson við og spilar frameftir kvöldi

Minnum á skötuveisluna á Þorláksmessu frá kl. 11:30 og frameftir kvöldi.

Söngsveitina okkar skipa þau Kjartan 
Ólafsson, Elín Ósk, Svava Kristín 
Ingólfsdóttir og Ólafur Árni Bjarnason.
Þau munu ásamt öðrum sem skipa 
Víkingasveitina okkar sjá um að halda uppi 
jólaskapinu meðan á borðhaldi stendur.
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irskipaði lögreglu að afhenda hana 
Evu Hauksdóttur aðgerðarsinna en í 
skýrslunni má finna upplýsingar um 
hana. Lögreglu var þó skylt að eyða út 
persónurekjanlegum upplýsingum um 
þá sem skýrslan fjallar um. Ekki tókst 
betur til en svo að lögreglan hefur talið 
að nóg væri að velja svartan sem yfir-
strikunarlit í textaforriti. Slík aðgerð 
eyðir ekki upplýsingunum og felur 
raunar ekki einu sinni. Málið afhjúpar 
áberandi klaufaskap, jafnvel vanhæfni, 
en um leið hafa vaknað spurningar um 
þær miklu upplýsingar sem safnað er 
um almenning af hálfu lögreglu, að 
því er virðist af litlu tilefni. Þannig 
má til að mynda finna upplýsingar 
í skýrslunni um ungan dreng sem 
kastaði mandarínu í þinghúsið en 
hringdi seinna í lögreglu og baðst af-
sökunar. Lögregla virðist þannig hafa 

talið mandarínukastið nægilegt tilefni 
til að skrásetja kennitölu og fullt nafn 
drengsins til að birta í samantekta-
skýrslu um skipulag lögreglunar við 
fjöldamótmæli þar sem piparúði var 
meðal annars notaður af lögreglu og 
eldar kveiktir við Alþingishúsið. Þá er 
í skýrslunni fjallað gæði skýrsluhöf-
undar sjálfs við átakastjórnum með 
því að vingast við mótmælendur og 
bjóða þeim í nefið. Þess ber að geta 
að Geir Jón Þórisson er varaþing-
maður Sjálfstæðisflokksins og því 
vert að skoða flokkun mótmælenda 
eftir stjórnmálaskoðunum í því ljósi. 
Persónuverndarlög kveða á um að 
stjórnmálaskoðanir teljist til við-
kvæmra persónuupplýsinga og orkar 
það tvímælis að slíkum upplýsingum 
sé svo frjálslega haldið til haga af lög-
gæsluyfirvöldum. 

Afsökunarbeiðni strax
Viðbrögð lögreglu þegar upplýst var 
um rof stofnunarinnar á friðhelgi tugi 
manns var að biðjast opinberlega og 
strax afsökunar. „Hvað ertu að segja? 
Þá hefur einhverjum orðið hrikalega 
á í messunni,“ sagði Gunnar Rúnar 
Sveinbjörnsson, upplýsingarfulltrúi 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
í samtali við DV um leið og uppvíst 
varð um mistökin. Þessi viðbrögð 
lýsa nokkuð annari nálgun en þegar 
upp komst um vopnakaupin. Hins 
vegar hafði lögregla þegar blaðið fór 
í prentun ekki gert neina tilraun til 
að tilkynna þeim sem trúnaður hafði 
verið rofinn gagnvart stöðu þeirra né 
hvernig sækja megi rétt sinn. Aftur má 
minna á að yfirvöldum ber ekki aðeins 
skylda til að svara beinum spurningum 
heldur að upplýsa allar hliðar máls og 

fara með leiðbeiningaskyldu gagnvart 
almenningi. 

Olíugróðinn
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
skipaði Höllu Sigrúnu Hjartardóttur 
formann Fjármálaeftirlitsins í des-
ember í fyrra. Skömmu síðar greindi 
DV frá því að Halla væri umsvifa-
mikil á íslenskum fjármálamarkaði 
og ætti meðal annars hlut í Skeljungi. 
Þá greindi Morgunblaðið frá því vik-
unni að hún hefði árið 2013 hagnast 
um nærri milljarð króna við sölu á 
bréfum í Skeljungi og færeyska olíufé-
laginu P/F Magni. Halla hefur neitað 
að hafa átt hlut í tengdum félögum en 
bent á að hún hafi átt hlut í P/F Magni 
í gegnum einkahlutafélagið Hedda ehf. 
„Hlut minn í Heddu ehf. keypti ég af 
eigendum Skeljungs. Eigendur Skelj-
ungs tóku síðar þá ákvörðun að Skelj-
ungur eignaðist hlut þeirra í Heddu 
ehf., og greiddi með bréfum í félaginu. 
Þótt bréf í Skeljungi væru í eigu Heddu 
ehf. voru þau séreign eigenda Skeljungs. 
Ég átti aldrei hlut í Skeljungi, né hafði 
ég nokkurn tíma fjárhagslegan ávinning 
af því félagi.“ Í kjölfarið hefur Halla til-
kynnt að hún óski ekki eftir því að sitja 
áfram sem formaður fjármálaeftirlits-
ins og óski þess að fjármálaráðherra 
skipi aðila í sinn stað í framhaldinu. 
„Ég geri mér grein fyrir því að gerð er 
rík krafa til einstaklinga sem taka að 
sér störf á vegum hins opinbera. Á það 

ekki síst við um formennsku í stjórn 
Fjármálaeftirlitsins. [. . . ] Ég hef því 
tilkynnt fjármálaráðherra að ég muni 
ekki óska eftir því að skipun mín sem 
stjórnarformanns Fjármálaeftirlitsins 
verði framlengd þegar hún rennur út 
í lok árs.“

Samhæfingu vantar
„Þessi misvísandi svör þau eru dálitið 
áhugaverð vegna þess að menn hafa 
haft áhyggjur af því í dálítinn tíma 
að það vantaði gott samhæfingarel-
ement í stjórnsýsluna,“ segir Gunnar 
Helgi aðspurður hvers vegna viðbrögð 
stjórnsýslunar við krísum eru ekki betri 
en svo. Hún væri tvístruð og að menn 
næðu ekki að vinna sig saman og bera 
sig saman. „Þetta virðist allt vera merki 
um sig að þarna ætli bara hver um sig 
að ætla sér að redda málinu. Það sé 
svo ástæða þess að stjórnsýslan verður 
svona margsaga. Ef við ætluðum að hafa 
almennilegt traust á stjórnvöldum þá 
hefðum við auðvitað viljað sjá að þau í 
fyrsta lagi kynni sér málið og í öðru lagi 
að öll þau stjórnvöld sem komu við sögu 
komi saman að því að komast að því 
hvað hafi gerst og komið svo með trú-
verðuga sögu í sameiningu. Ekki að þau 
segi bara hvert um sig sína hlið á málinu 
eða jafnvel bara sína sögu.“ Tekið skal 
fram að Gunnar Helgi vildi aðeins tjá sig 
um hríðskotabyssukaupamálið. 
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Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Sigmundur Davíð skrifaði facebook 
status.

Hanna birna fékk kynningu í fyrra. Gunnari braga voru líka kynnt vopna-
kaupin.
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Skrúfað frá krana:  
Fréttatilkynningafréttamennska
Þegar ég starfaði á fréttastofu útvarpsins var stundum rætt á ritstjórn-
arfundum að fréttir ættu ekki að koma úr munni ráðherra eftir ríkis-
stjórnarfundi. Þangað væri hins vegar sjálfsagt að fara til að sækja svör 
og rökstuðning í málum sem væru til umfjöllunar í fréttum. Svipað var 
stundum uppi á teningnum á ritstjórn Stöðvar 2. Eftir svona umræður 
urðu gjarnan einhverjar breytingar í hugarfari ritstjórnarinnar, en svo féll 
allt í sama farið. Fólk fór og hitti ráðherra, sem skrúfuðu frá krananum 
og úr urðu fréttir. 

***
Óskar Hrafn Þorvaldsson var 
fréttastjóri Stöðvar 2 þegar ég starf-
aði þar. Hann hafði í heiðri þumal-
puttareglu nokkra sem mér þykir 
góð. Hann vildi helst ekki láta birta 
fréttatilkynningar. Meginreglan var sú 
að fólk sem sendi frá sér yfirlýsingar 
og tilkynningar yrði að geta svarað 
spurningum fréttamanns, ætti rödd 
viðkomandi að heyrast. Enda er það 
svo, að þótt fólk eða fyrirtæki sendi frá 
sér yfirlýsingar, að þar er ekki endilega 
svarað spurningum sem vakna. 

***
Rétt er að halda því til haga að auðvitað 
er á stundum eðlilegt og sjálfsagt að 
birta fréttatilkynningar eða skrifa upp 
úr þeim fréttir og birta almenningi. 
Dæmi getur verið fréttatilkynning 

frá almannavörnum, heilbrigðisyfir-
völdum, lögreglu, Vegagerðinni eða 
öðrum yfirvöldum og fyrirtækjum. 
Það á til dæmis skýrt erindi við al-
menning hvar, hvenær og hvernig 
hægt er að sækja um „leiðréttingu“ 
stjórnvalda, hvaða skoðun sem fólk 
kann að hafa á aðgerðinni sem slíkri. 

Það er hins vegar langt í frá að allar 
fréttatilkynningar séu með þeim hætti. 
Og oft hafa ritstjórnir dómgreind til 
þess að meta þetta. Sama má kannski 
segja um ráðherra og hljóðnemann. 
Auðvitað geta ráðherrar miðlað mik-
ilvægum tíðindum þegar þeir eru 
spurðir almennra tíðinda. 

***
Þó er stundum eins og allt renni í 
gegn. Það getur átt sér ýmsar skýr-
ingar. Hvað viltu til dæmis segja við 

fréttamann sem er einn á helgarvakt á 
mikið sóttum vefmiðli sem þarf e.t.v. 
að „afgreiða“ 20 fréttir á einum og 
sama deginum? 

***
Undanfarið hafa samt sem áður verið 
all nokkur dæmi um að yfirlýsingar 
hafa verið sendar, stundum eftir dúk 
og disk, þegar við blasir að fólk eða 
stjórnendur stofnana eða fyrirtækja 
þurfa að svara brennandi spurningum. 
Nýleg dæmi má finna í fréttum um 
eigendaskiptin á DV, fréttir af brotum 
á samkeppnislögum og fréttir af 
vopnaflutningum hingað til lands frá 
Noregi. 

***
Þetta er ekki ný þróun. Eitt allra 
augljósasta dæmið, sem fjölmiðla-
fólk þekkir ákaflega vel og lesendur 
vafalaust líka, er fréttaflutningur af 
daglegum störfum lögreglunnar. Sú 
var tíðin að morgunvakt á ritstjórn 
hófst gjarnan á því sem heitir (eða 
hét) „löggutékk“. Þá var hringt í lög-
regluembætti hringinn í kringum 
landið og spurt tíðinda. Oft komu úr 
þessu fréttir. Þetta mun vera liðin tíð. 
Lögreglan sendir sjálf tilkynningar 
eða birtir á heimasíðu sinni, það sem 
hún telur fréttnæmt hverju sinni. Þá er 
það lögreglan sem í reynd stýrir sjálf 
fréttaflutningi af eigin málefnum og 
verkum. Á þessu eru vissulega undan-
tekningar og ýmis dæmi um frum-
kvæði fjölmiðla í þessum efnum, en 
spyrja má hvort það traust sem ítrekað 
mælist á lögreglunni, sé að öllu leyti 
verðskuldað, eða hvort þessi aðferð við 
fréttaflutning á einhvern hlut að máli? 

***
Tæplega myndi almenningur sætta 
sig við að Eimskip og Samskip stýrðu 
öllum fréttaflutningi af sjálfum sér. 
Eða bankar? Fjárfestar? LÍÚ? Ríkis-
stjórnin? Og hér var nefnd lögreglan. 

***
Í fréttum af eigendaskiptum DV var 
mjög áberandi að andstæðir pólar 
kölluðust á í yfirlýsingum, en gáfu 
ekki kost á viðtölum. Af hverju skiptir 
þetta máli? Jú, hér var um að ræða 
eignarhald og hugsanlega breytingu á 
ritstjórn fjölmiðils sem miðlar upplýs-

ingum og hefur mikil áhrif og daglegt 
líf okkar allra. 

***
Í fréttum af samkeppnislagabrotum 
hafa menn stundum ætlað að afgreiða 
mál með yfirlýsingu til fjölmiðla, en 
ekki svarað spurningum. Nefna má 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins vegna 
Mjólkursamsölunnar. Forstjórinn kom 
á endanum í viðtal, en ekki fyrr en að 
undangengnum miklum samfélags-
legum þrýstingi. Svona getur átt sér 
eðlilegar skýringar, svo sanngirni sé 
gætt. T.a.m. í þeim tilvikum að málum 
er ekki lokið. En til hins er líka að líta 
að mál af þessu tagi geta of gengið um 
í kerfinu árum saman og almenningur 
á heimtingu á upplýsingum og skýr-
ingum. Ekki bara hjá hinu opinbera. 
Einkafyrirtæki og íþróttafélög, svo 
dæmi séu tekin, eru hluti af samfé-
laginu og þurfa líka að gera almenningi 
skil á gjörðum sínum. 

***
Vopnaeign lögreglu er stærsta frétta-
málið af þessu taginu sem orðið hefur 
nýlega. Eftir að upplýst var um þre-
földun á hríðskotabyssueign lögreglu 
vöknuðu eðlilega fjöldamargar spurn-
ingar. Frumkvæði fjölmiðla hefur orðið 
til þess að upplýst hefur verið um að 
byssurnar voru ekki hundrað og fimm-
tíu. Raunar hefur vopnaeign íslenskra 
yfirvalda aukist um ein 310 stykki 
síðustu misserin, sumt þungavopn. 
Þetta er ekkert einkamál nokkurra yf-
irmanna í lögreglu og Landhelgisgæslu, 
eða einstakra ráðherra. Þetta eru mál 
sem varða allan almenning. Sé ekki um 
stefnubreytingu að ræða, eins og menn 
hafa haldið fram, er líklega við hæfi að 
upplýst verði hver stefnan eiginlega er. 

***
Viðbrögð manna við fréttum hafa verið 

fálmkennd. Yfirlýsing barst frá inn-
anríkisráðuneytinu, þar sem engum 
spurningum var svarað. Síðar kom 
yfirlýsing frá lögreglunni og síðar frá 
Gæslunni. Eitt hið furðulegasta í þessu 
máli öllu var stöðuuppfærsla á Face-
book frá aðstoðarmanni forsætis- og 
dómsmálaráðherra þar sem fram komu 
efnislega þær upplýsingar að vopnin frá 
Noregi hefðu fengist gefins og ekki ætti 
að spyrja meir. 

***
Alþingi sýndi aftur á móti skjót við-
brögð. Enda gerir löggjafinn sér grein 
fyrir því að vígvæðing er ekki einkamál 
einstakra stofnana. Ríkislögreglustjóri 
var umsvifalaust kallaður á fund þing-
manna og neyddist við það tækifæri 
til að veita fjölmiðlum viðtal, en hafði 
ekki látið ná í sig fram að því. Enn hefur 
mörgum spurningum sem til hans var 
beint þó verið látið ósvarað. Forstjóri 
Landhelgisgæslunnar hefur líka komið 
í viðtöl og sumpart tregur staðfest upp-
lýsingar sem fjölmiðlar hafa aflað með 
öðrum hætti, mikið til frá Noregi. 

***
Þetta eru bara örfá dæmi og langt í frá 
nokkur tæmandi úttekt á því hvernig 
stofnanir og fyrirtæki úti í samfélaginu 
reyna að stýra umfjöllun um sig sjálf. 
Fjölmiðlarnir sem hafa það hlutverk að 
upplýsa detta stundum niður á hælana 
og birta fréttatilkynningarnar og yfir-
lýsingarnar athugasemdalaust, jafnvel 
vitandi vits um að þær svara ekki þeim 
spurningum sem þeir vilja spyrja. 

***
Þá er áhugavert að rifja aftur upp þum-
alputtaregluna hans Óskars Hrafns. 
Hvers vegna skyldu fjölmiðlarnir birta 
yfirlýsingar athugasemdalaust, þegar 
vitað er að þær svara ekki augljósum 
spurningum? Og líka þegar fjölmiðl-
arnir hafa jafnvel skjalfesta og skýra 
vitneskju um að reynt sé að beina 
umræðu frá aðalatriðum máls? Til 
að mynda með því að láta umræðuna 
eingöngu snúast um kostnað. Nýjustu 
fréttir af vopnamálum gefa til kynna 
að fjölmiðlarnir vilji ekki láta staðar 
numið þótt það hafi komið fréttatil-
kynning. Það eitt og sér eru góðar 
fréttir fyrir almenning og vonandi 
halda fjölmiðlarnir áfram að vera á 
tánum í þessum efnum.
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fjöLmiðLar
Ingimar Karl  

Helgason



•	 Iðnstýringar

•	 Loftræstikerfi

•	 Almennar	raflagnir

•	 Viðhald	og	breytingar	á	raflögnum

•	 Nýlagnir	og	endurnýjun	raflagna

•	 Rafmagnstöflur

Við bjóðum upp á heildarlausn 

fyrir okkar viðskiptavini! 

 Bakkastíg 16 | 260 Njarðvík
 Sími 612 5552 | 895 3556 
www.raftech.is | eldi@eldi.is
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matarSÍða SvavarS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Afreksmenn í matreiðslu
Undanfarin ár hefur íslensk matreiðsla tekið stórstígum framförum. Ekki 
er ýkja langt síðan verulega góðir veitingastaðir á Íslandi voru teljandi á 
fingrum annarar handar. Nú skipta þeir tugum. Í eina tíð hefði líka þótt 
algerlega út í hött að íslenskir matreiðslumenn tækju þátt í alþjóðlegum 
matreiðslukeppnum – hvað þá að þeir ættu von um að komast á pall. Nú er 
þetta raunhæfur möguleiki. Í næsta mánuði verður haldið heimsmeistara-
mót í matreiðslu í Lúxemborg. Þangað munu færustu fagmenn veraldar-
innar bera fram stórkostlegar kræsingar í þeirri von að þeir hljóti náð fyrir 
augum dómnefndar. Íslenskir matreiðslumenn verða í þeim hópi . . . og 
eiga ágæta möguleika. Sterkustu matreiðsluþjóðirnar mæta að sjálfsögðu 
með sín landslið og heilar rútur af aðstoðarfólki. Íslenska kokkalandsliðið 
mætir líka, með aðstoðarlið sem kæmist fyrir í einum Austin Mini. 

Frábærar fyrirmyndir 
Íslenska kokkalandsliðið er skipað 
færustu matreiðslumeisturum lands-
ins. Þeirra á meðal er Viktor Örn 
Andrésson, matreiðslumaður Norð-
urlandanna 2014. Liðið er öflug heild 
og hefur gríðarmikil jákvæð áhrif á 
fagmennsku innan landsteinanna. 
Rétt eins og í hverri annari íþrótt er 
það hvetjandi fyrir unga iðkendur að 

eiga afreksmenn í fremstu röð. Meðal 
yfirlýstra markmiða kokkalands-
liðsins er að vera leiðandi í að efla 
fagmennsku og áhuga á matargerð, 
hvetja ungt fólk til dáða og veita inn-
blástur í öllu því sem viðkemur mat 
og matarmenningu. 

Stífar æfingar
Kokkalandsliðið hefur æft af miklum 

krafti síðasta eina og hálfa árið. Í vik-
unni var afraksturinn kynntur í há-
degisverði fyrir blaðamenn, styrktar-
aðila og aðstandendur liðssins . . . þ. 
e. sá hluti sem er heitur. Svo er líka 
keppt í köldu borði. Til þess að eiga 
von um sigur þarf að fara saman fag-
mennska, hugmyndaauðgi og listrænt 
innsæi. Yfir þessu öllu búa íslenskri 
matreiðslumenn. Síðasta áratug hafa 
íslenskri matreiðslumen ítrekað sýnt 
það og sannað. Ágætur mælikvarði á 

stöðu matreiðslulistarinnar í hverju 
landi er hversu margir alþjóðlegir 
dómarar koma frá viðkomandi landi. 
Nú fylla íslensku dómarnir tuginn – og 
jafnvel ríflega það. Miðað við höfðatölu 
er þetta enn eitt heimsmetið. 

Möguleiki að  
komast á pall
Þrátt fyrir aðstöðumun eiga Ís-
lendingar raunverulegan möguleika á 
því að hreppa verðlaun á heimsmeist-
aramótinu í Lúxemborg. Keppnin er 
haldin á fjögurra ára fresti þar mætast 
yfir 700 af færustu matreiðslumönnum 
heims. Við búum að því fremstu þjóð-
irnar í matreiðslu þessi misserin eru 
frændur okkar á Norðurlöndunum, 
en Svíar eru til að mynda ríkjandi 
heimsmeistarar. Okkar menn búa að 
því að geta sótt í reynslubrunn þessara 
vinaþjóða og ekki síður í þá staðreynd 
að norræn matreiðsla er í hávegum 
höfð þessi misseri. 

Hvar er fálkaorðan? 
En að dugar hins vegar ekki til. Klúbbur 
matreiðslumanna hefur unnið þrek-
virki í því að halda úti öflugu lands-
liðsstarfi, þjálfunarbúðum og faglegu 
starfi af öllu tagi. Hafliði Halldórsson, 
formaður klúbbsins, og félagar hans, 
ættu allir að fá fálkaorðu. Svo má 
auðvitað ekki gleyma því að íslensk 
stórfyrirtæki eins og Icelandair, Marel 
og Icelandic group standa dyggilega 
við bakið á kokkalandsliðinu, sem og 
Íslandsstofa og fjöldi annara fyrirtækja. 

Skilar sér í budduna
Íslenska kokkalandsliðið setur markið 
hátt í Lúxemborg. Fram að þessu hefur 
það þótt frábær árangur að vera í einu 
af efstu tíu sætunum. Nú stefna menn 
hins vegar á að ná inn í topp fimm 
hópinn. Slíkur árangur yrði stórkost-
legur! Ekki síst ef tekið er tillit til þess 
að kokkalandslið nágrannaríkjanna, 
eins og Svíþjóðar og Noregs, eru með 
tíu til tuttugu sinnum meira fjármagn 
til að leggja í keppnina og undirbún-
inginn. Í þessum löndum kemur hluti 
af þessum stuðningi frá hinu opinbera, 

enda sjá ráðamenn í hendi sér að góður 
árangur í alþjóðlegum matreiðslu-
keppnum skilar sér beint í aukinni sölu 
á matartengdum afurðum og auknum 
ferðamannastraumi. 

Gerum eins og þeir bestu
Talsverðar líkur eru á því að íslenska 
kokkalandsliðið nái góðum árangri á 
heimsmeistaramótinu. Þann árangur 
munum við fyrst og fremst getað 
þakkað þrotlausu og óeigingjörnu 
starfi fjölda kvenna og manna úr 
stéttinni, aðstoðarmönnum, birgjum 
og og velunnurum. Vonandi opnast 
augu stjórnvalda fljótlega fyrir því að 
þetta afreksfólk er þjóðinni jafn mikils 
virði og hin sem elta bolta eða keppa 
í öðrum íþróttum. Til viðbótar er 
bein tenging á milli árangurs kokka-
landsliðsins og aukinna gjaldeyris-
tekna þjóðarbúsins. Þessu komust 
frændur okkar á Norðurlöndunum 
að fyrir all nokkrum árum og stjórn-
völd í þessum löndum standa þétt 
við bakið á sínum afreksmönnum í 
matreiðslu. Ekki er hins vegar hægt 
að greina viðlíka framsýni íslenskra 
ráðamanna – a.m.k. ekki ef rýnt er í 
fjárlagafrumvarp næsta árs. Hvar er 
opinber íslensk matarstefna?

Fulltrúar fjögurra bakhjarla, ásamt  Hafliða Halldórssyni, skrifa undir samning 
við kokkalandsliðið.

matarblaðamaður ræðir við Hafliða.

Smáatriðin skipta máli. viktor Örn 
leggur lokahönd á diskana.

2. Nóv   
Bæjarbíó 

1 Nóv   

Bæjarbíó 

Fjörður  

Draugadiskó  

Hafnarborg  

1. Nóv   

13:00 / 15:00  Hryllingsmyndir (krakka)  

21:00   Tónleikar Tobmobile 3500 kr (midi.is)  

13:00 - 17:00  Nornaleit byrjar í Bæjarbíó, hryllingsmyndir og 

„alvöru“ 

Skrímsli. Þröstur upp á Heiðar syngja og leika og kynna til leiks 

ný skrímsli. 

21:00  Draugagangan - Göngum Aftur -  Leikfélag Hafnarfjarðar 

00:00  Hryllingsmynd (16+) 

12:00 -  18:00 OFRENDA – Mexíkósk listasmiðja  

12:00 - 17:00 Andlits Málning, Tívolí, Sirkús, ofl   

15:00 - 19:00 Börn finna staðsetningu í gegnum Nornaleitina og 

vísbendingar víðsvegar um bæinn og fá verðlaun hjá Norninni.  

23:00 - 03:00 Draugadiskó (20+) Dj Ziggy og Kiddi Kanína  

............................................................................................................................................................................................................... 

Bæjarbíó 

A Hansen 



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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BakSÍðan

Ester Andrésdóttir

Leynivopn 
vetrarins 
Jæja, nú er kominn vetur í Reykjavík 
með tilheyrandi bomsuveðri. Ég verð 
að viðurkenna að ég er smá afbrýðissöm 
út í vini mína í Suður-Evrópu þessa dag-
ana, þar sem hitastigið er um 30 gráður 
á meðan hér er það við frostmark. 
Þvílíkt óréttlæti! En það er þó skamm-
góður vermir. Þegar ég rifja upp gamlar 
minningar frá vetrarbúsetu minni frá 
þeim slóðum, þá er hollt að muna að það 
verður líka kalt þar á þeim árstíma. Ó já, 
það verður sko kalt! Einn daginn getur 
verið blússandi hitabylgja og svo daginn 
eftir getur skollið á vetur. Öfgarnar eru 
ótrúlegar. Búmm! 

Og má ég kynna til sögunnar fyrir-
bæri sem heitir því fína nafni raki, sem 
smýgur í gegnum merg og bein og það 
er sama hvað maður klæðir sig í margar 
flíkur, það er óumflýjanlegt! Þetta upp-
lifir maður ekki eins sterkt á Íslandi. Hí-
býlin þarna ytra, sem virðast ósköp kósí 
steikarpottar á sumrin, breytast mörg í 
frystiklefa á veturna, nema íbúinn sé það 
heppinn að vera með góða kyndingu 
sem kostar handlegg, eða hafi keypt ofn 
á hjólum með innstungu sem hægt er að 
flytja á milli herbergja. 

Við Íslendingar eigum því ákveðið 
leynivopn; upphituð hús, þar sem við 
gætum jafnvel sprangað um á bikiníi 
eða Speedo allan daginn með sangría 
í annarri og blævæng í hinni. Þetta er 
tilvalið að benda á þegar einhver segir við 
mann með yfirlætissvip „Það er svoooo 
kalt á Íslandi.” Þá veit maður hvað maður 
á að segja. Já og ekki má gleyma raka-
leysinu. 

Hér í Reykjavík verður aldrei of heitt 
né of kalt. Hér ríkir gott jafnvægi. Ekk-
ert svitakóf á sumrin þar sem skugginn 
verður besti vinur manns eða fimbul-
kuldi á veturna þar sem augun gætu 
frosið saman eins og Griswold fjöl-
skyldan þekkir. 

Vissulega er vetrartíðin lengri hér á 
Fróni en í suðrinu, en ef einhverjum 
verður kalt, þá er aldrei langt inn í hlýj-
una. Og ef hrollurinn fer ekki, þá er alltaf 
þjóðráð að dansa. Kannski flamenco? 


