
Aðeins 65.030 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

Fyrir þínar
bestu stundir

MEIRA Á
dorma.is

SUMAR-
BÚSTAÐA

TILBOÐ

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja

Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit útvegar varahluti í flestar gerðir traktora, 
sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, New 

Holland og Case

Vélavit

Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina

Oftast ódýrastir!

Erum einnig með alla varahluti í JCB vinnuvélar

Skráning stendur yfir í síma 
564 4030 og á tennishollin.is 

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í 
TENNIS FYRIR FULLORÐNA 

eru að hefjast

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Nýr tónn sleginn í náttúruverndarmálum á íslandi. Hér má sjá Skúla Bjarnason, lögmann Hraunavina, fara yfir dóm yfir níu-
menningunum í Hæstarétti. Lengst til vinstri er Gunnsteinn Ólafsson, formaður Hraunavina, svo Lárus Vilhjálmsson og lengst 
til hægri er Ragnhildur Jónsdóttir. Sjá umfjöllun á bls. 6.  Mynd: Pressphotos.biz.

Bragi Ólafsson sem skrifaði bók fyrir Gamma,  
segist ekki bregðast samfélagslegri skyldu: 

„Mér finnst það í
rauninni bara bull“
Ég lít ekki svo á að rithöfundur hafi 

meiri samfélagslega ábyrgð mynd-
listarmaður eða tónlistarmaður eða 

bara múrari og hvað sem er. Þetta er bara 

eins og verkefni fyrir auglýsingastofu,“ 
segir Bragi Ólafsson rithöfundur. Hann 
skrifaði bókina Bögglapóststofan sérstak-
lega fyrir fjármálafyrirtækið Gamma, sem 

sendi hana þröngum hópi viðskiptavina 
sinna. Þetta hefur verið gagnrýnt og jafn-
framt kallað á þónokkrar umræður, meðal 
annars um tengsl auðvalds og menningar. 
Jafnframt hefur verið rifjað upp sérkenni-
legt samband auðmanna við samfélagið 
fyrir hrun.

„Ég á bara mjög erfitt með að líta svo 
hátíðlega á mig að ég sé að gefa lesendum 
mínum fingurinn eða sé að bregðast ein-
hverri samfélagslegri skyldu sem rithöf-
undur. Mér finnst það í rauninni bara bull.“ 
Ítarlega er fjallað um málið á bls. 10-11. 

Upplýsingar & skráning  í síma 
564 4030 og á tfk.is 

TENNISÆFINGAR 
FYRIR 13-18 ÁRA

byrjendur í sumar 
virka daga kl. 16.30-18

Tennisfélag Kópavogs
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Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is
2 0 1 5

Fornleifauppgröftur á Seltjarnarnesi: 

Móakot grafið upp
Fornleifauppgröftur er hafinn 

norðan við Nesstofu á Sel-
tjarnarnesi. Þar hefur undan-

farin ár staðið yfir rannsókn á litlu 18. 
aldar kotbýli. Það er nefnt Móakot í 
Jarðarbók Árna Magnússonr og Páls 
Vídalíns. 

Gavin Lucas fornleifafræðingur og 
Guðmundur Ólafsson fræðimaður á 
Þjóðminjasafni fjalla um uppgröftinn 
á vef bæjarfélagsins, en rannsóknir hafa 
staðið síðan 2013 og heldur áfram í 
sumar. Nemendur í fornleifafræði taka 
þátt í rannsóknum. 

Þeir segja í grein sinni að ábúandinn 
á tímum Árna og Páls sé nefndur 
Grímur. 

„Samkvæmt Manntalinu 1703 var 
Grímur fæddur árið 1640 og giftur 
Gróu Andrésdóttur, fæddri 1664. Þau 
áttu tvo syni, Erlend, f. 1689 og Jón, f. 
1697. Búseta í kotinu virðist hafa lagst 
af 1779. Ekki er meira vitað um þetta 
býli úr heimildum, þó að ýtarlegri rann-
sókn í skjalasöfnum geti hugsanlega 
skilað einhverjum viðbótarupplýsinum. 
Helstu upplýsingar um staðinn er núna 
að fá úr gögnum fornleifarannsóknar-
innar.“

Fornleifaskráning Þjóðminjasafns 
skráði Móakot fyrst árið 1980 og svo 

Fornleifastofnun áratug síðar, segir í 
greininni. Það var svo ekki fyrr en í 
hittiðfyrra að Gavin Lucas, Guðmu-
yndur og Sólrún Inga Traustadóttir, 
fornleifafræðingur, hófu vettvangs-
rannsóknir. 

„Nokkuð hundruð gripir hafa fundist 
við rannsóknina, ásamt fjölda dýra- 
og fiskbeina. Flest er þó úr mannvist-
arlögum frá 19. öld, sem eru yngri en 
bærinn. Það bendir til þess að bæjar-
rústin hafi af og til verið notuð sem 
ruslahaugur. Hingað til hafa aðeins 

fundist fáir gripir úr sjálfri byggingunni. 
Það eru aðallega brot úr leirkerum, 
glerflöskum og járnnöglum. Nákvæm 
greining á gripunum hefur þó ekki 
enn farið fram,“ segir í greininni. Of 
snemmt sé að draga miklar ályktanir af 
niðurstöðum. Þó sé ljóst að bærinn hafi 
gengið í gegnum nokkrar breytingar. 
Einnig hafi fundist ummerki um eldri 
mannvirki norðan við bæinn. Hugsan-
lega hafi búseta hafist á staðnum fyrr 
en áður var vitað, en fullvíst er talið að 
Móakotið sé frá 18. öld. 

114 milljóna fram-
kvæmdir hjá Sorpu
Stjórn Sorpu, þar sem Kópavogs-

bær á fulltrúa, hefur samþykkt 
að semja við Kubb um jarðvinnu 

vegna fyrirhugaðrar gas- og jarðgerðar-
stöðvar í Álfsnesi. Tilboð bárust frá 
þremur aðilum. Íslenskir aðalverktakar 
buðu tæpar 160 milljónir og Suðurverk 
annað eins. Kubbur bauð hins vegar 
öllu lægra eða rúmar 114 milljónir. 

Kostnaðaráætlun hljóðar upp á tæplega 
167 milljónir króna. Þetta kemur fram 
í fundargerð síðasta fundar stjórnar 
byggðasamlagsins. 

Kubbur er ísfirskt fyrirtæki sem 
sérhæft sig í sorphirðu og endur-
vinnslu auk þess að reka steypustöð 
fyrir vestan. Fyrirtækið hefur meðal 
annars séð um sorphirðu í Hafnarfirði. 

Fáar nýjar beiðnir afgreiddar í verkfalli: 

Lítil áhrif á heimahjúkrun
Um helmingur þeirra hjúkr-

unarfræðinga sem sinnt 
hefur heimahjúkrun á 

vegum velferðarsviðs borgarinnar, er 
ekki í verkfalli. Samningar þeirra eru 
við beint við borgina. Um 40 hjúkr-
unarfræðingar hafa sinnt þessum 
störfum. Hluti þeirra sem eru í verk-
falli hafa fengið undaþágu til starfa, 
bæði á dagvinnutíma og á kvöldin. 

Fjallað er um þetta á vef borgarinnar 
og fullyrt að áhrif af verkfalli hjúkr-
unarfræðinga á þjónustu við skjól-
stæðinga séu því lítil. 

Hins vegar hafi verkfallið nokkur 
áhrif á afgreiðslu nýrra beiðna um 
heimahjúkrun. Um 120 beiðnir um 
þjónustu berist í hverjum mánuði. 
Næstum þrjár af hverjum fjórum frá 
Landspítalanum. Vegna verkfallsins 

verði ekki hægt að afgreiða nýjar 
beiðnir eins og áður og muni stór 
hluti þeirra því bíða. 

Heimahjúkrun í Reykjavík þjónar 
einnig Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ 
á kvöldin og um helgar, segir í frétt 
borgarinnar. Heimahjúkrun þjóni 
á hverjum tíma um 1100 íbúum á 
þjónustusvæðinu en hjá henni starfi 
sjúkraliðar auk hjúkrunarfræðinga. 

Hið árlega Kassabílarallý var Frostaskjóls var haldið á Ingólfstorgi á dögunum. 
Prýðis veður var þegar þetta var gert en hundruð barna hafa alla jafna tekið 
þátt í viðburðinum.

Mannréttindaviðurkenning Reykjavíkurborgar: 

Frú Ragnheiður verðlaunuð
Svala Jóhannnesdóttir, verkefn-

isstjóri Frú Ragnheiðar, tók á 
dögunum við Mannréttindaverð-

launum Reykjavíkurborgar. 
Frú Ragnheiður er heilsugæsla á 

hjólum fyrir þá borgarbúa sem eiga 
erfitt með að leita sér aðstoðar hjá al-
mennri heilsugæslu. Skjólstæðingar 
Frú Ragnheiðar eru flestir útigangs-

fólk og fíklar og er þjónustan innt að 
hendi samkvæmt hugmyndafræði 
skaðaminnkunar. Hún felur í sér að 
veita aðstoð á forsendum hvers og eins 
og á heimavelli notenda án þess að 
dæma líferni þeirra og þjóðfélagsstöðu. 
Reykjavíkurdeild Rauða krossins rekur 
Frú Ragnheiði. Sjálfboðaliðar sjá um 
megnið af vinnunni. 

Metfjöldi 
á stutt-
myndahátíð
Um 100 myndir bárust í stutt-

myndakeppni grunnskóla- og 
félagsmiðstöðva, en stuttmyndahátíð 
var haldin í Bíó Paradís í vikunni. Þar 
var þétt setinn bekkurinn en hátíðin, 
sem haldin hefur verið síðan árið 1981, 
nýtur mikilla vinsælda.  Sjá bls. 12. 

Mikill áhugi 
á Hrútum
Það er strax farið að tala um að endur-

gera Hrúta, þótt ég sé ekki viss um 
að það sé sniðugt,“ segir Grímur Há-
konarson leikstjóri, sem er nýkominn 
heim úr sigurför til Cannes. Þar hlaut 
kvikmynd hans Hrútar fyrstu verðlaun 
í flokki frumlegra og djarfra mynda. 

Hann segir um hugsanlega endur-
gerð að áhugi sé um að endurgera 
myndina í Sviss og jafnvel víðar. „En 
mér finnst Hrútar vera íslensk saga. 
Þessi sterka tenging við sauðkindina 
sem myndin fjallar um finnst mér vera 
séríslensk, og líka þessi brjálæðislega 
þrjóska, að talast ekki við í 40 ár, þrátt 
fyrir að búa hlið við hlið,“ bætir hann 
við.  Sjá ítarlegt viðtal bls. 8. 

Framkvæmt fyrir 
gangandi vegfarendur
Borgarráð hefur samþykkt 

að heimila umhverfis- og 
skipulagssviði að bjóða út 

framkvæmdir við gönguleiðir fyrir 
um 120 milljónir króna. 

Um er að ræða aðgerðir sem 
tengjast lækkun á umferðarhraða 
við gönguþveranir og er þeim ætlað 
að bæta öryggi gangandi og hjólandi 
vegfarenda, segir í frétt borgarinnar 

um málið. Framkvæmt verður á 65 
stöðum víðs vegar í borginni og settar 
sebragangbrautir á upphækkaðar 
gönguþveranir auk viðbótarskilta þar 
sem hámarkshraði er 30 kílómetrar 
á klukkustund; í Laugarnesi, Lang-
holtshverfi, Grafarvogi, Grafarholti, 
Breiðholti og Kjalarnesi. Sérstök 
áhersla verður lögð á að bæta öryggi 
á gönguleiðum skólabarna. 

Yfirlitsmynd af uppgreftrinum. Móakot er nefnt í Jarðarbókinni og ábúendur 
nefndir í manntalinu 1703.

Hér má sjá fólk á ferli í Stjörnugróf. Til stendur að bæta aðstöðu gangandi 
vegfarenda í borginni.

aðstandendur Frú Ragnheiðar ásamt borgarstjóra. Svala Jóhannsdóttir heldur 
á viðurkenningarskjali í forgrunni en henni á vinstri hönd er Helga Sif Frið-
jónsdóttir, faglegur verkefnisstjóri Frú Ragnheiðar.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Skoðið teikningar á bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

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

www.bygg.is

www.bygg.is
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 
28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum  innréttingum frá Brúnás og 
vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Sjáland í Garðabæ

Langalína 28-32

Naustavör 2-12

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Naustavör 2-8 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist 
með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílskýli 
fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Nýhöfn 2-4 Lundur 4
Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar. Ein 3ja herb. íbúð óseld,

137 fm með útipalli.
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Frelsi, jafnrétti og 
réttlæti fyrir alla!
Samfylkingin hélt á dögunum upp 

á 15 ára afmæli sitt en það var 
þann 5. maí árið 2000 að jafnað-

armenn á Íslandi sameinuðust undir 
formerkjum Samfylkingarinnar. Nú, 
15 árum síðar, horfa eflaust margir 
stoltir um öxl enda hafa margir af 
draumum þeirra sem komu að stofnun 
flokksins orðið að veruleika. 

Samfylkingin var stofnuð sem 
umbótaafl fyrir íslenskt samfélag og 
á þeim 15 árum sem hún hefur verið 
til hefur hún svo sannarlega látið til 
sín taka og sett mark sitt á íslenskt 
samfélag. Fyrir okkur sem seinna 
höfum komið að borðinu og viljum 
leggja okkar að mörkunum til þess 

að tryggja að hér verði byggt samfélag 
réttlætis og jöfnuðar erum oft spurð 
af því afhverju við höfum valið Sam-
fylkinguna? 

Í raun er svarið einfalt og má finna 
í stefnulýsingu sem samþykkt var á 
stofnfundi flokksins fyrir 15 árum 
síðan: 

„Allir menn eru fæddir jafnir og 
eiga jafnan rétt til þess að öðlast 
þroska, hagsæld og lífshamingju. Það 
er grundvallarsjónarmið Samfylk-
ingarinnar að sérhverjum einstak-
lingi verði tryggð skilyrði til að rækta 
hæfileika sína og nýta í þágu eigin 
velferðar, samfélags síns og komandi 
kynslóða. Við viljum frelsi einstak-

lingsins sem frelsi allra einstaklinga, 
óháð kyni, kynþætti, trúar- og stjórn-
málaskoðunum, félagslegum uppruna 
eða öðrum mun manna.“

Þrátt fyrir farsæla sögu Samfylk-
ingarinnar er samfélag sem byggir 
á grunngildum jafnaðarmanna um 
frelsi, jafnrétti og réttlæti ennþá 
draumur. Samfélag þar sem grund-
vallar lífsgæði almennings eru tryggð, 
þar sem fólk getur lifað mannsæm-
andi lífi fyrir kaup sitt og samfélag 
sem byggist á réttlæti, umburðalyndi 
og velferð er fjarri raunveruleikanum, 
en mikilvægasta hlutverk þeirra sem 
fara með völd hverju sinni er auðvitað 
að tryggja stöðugleika í samfélaginu. 

Í dag einkennist íslenskt samfélag 
hins vegar af stefnuleysi, óstöðugleika 
og átökum. Síðustu ár hafa einkennst 
af mikilli ólgu og krafan um aukinn 
jöfnuð, réttlæti og samkennd verður 
háværari með hverjum deginum sem 
líður. 

Sjaldan eða aldrei hefur verið jafn 
mikil þörf fyrir sterkan jafnaðar-
mannaflokk á Íslandi og nú. Gildi 
jafnaðarstefnunnar hafa sjaldan átt 
meira erindi við Íslendinga en í dag 
og eitt helsta verkefnið framundan er 

að endurmóta íslenskt samfélag í anda 
hugsjóna jafnaðarmanna en fátt ræður 
fremur örlögum um framtíð okkar og 
komandi kynslóða en hvernig staðið 
er að uppbyggingu í samfélaginu. 

Á 15 ára afmæli Samfylkingarinnar 
er mikilvægt að minnast þess að það 
er í eðli jafnaðarstefnunnar að vera í 
stöðugri þróun, og einstaklingar koma 
og fara, en eitt er víst, að sama hvað, 
þá eru grunngildi jafnaðarmanna um 
baráttuna fyrir frelsi, jafnrétti og sam-
stöðu, ávallt þau sömu, og það eru þau 
gildi sem munu á endanum tryggja 
okkur samfélag stöðugleika og sáttar. 

Dómur Hæstaréttar í máli níu Hraunavina markar nokkur tímamót. 
Eins og fram kemur í máli Skúla Bjarnasonar lögmanns þeirra, tekur 
Hæstiréttur undir náttúruverndarrök. Refsing fólksins er efnislega 

felld niður.

Þetta er allt hið undarlegasta mál og ljóst er, að þótt hér hafi orðið ákveðnar 
lyktir, þá er spurningum í málinu enn ósvarað. Það eru spurningar sem lúta 
að framgöngu lögreglu.

Enda þótt hér hafi Hraunavinir sannarlega unnið sigur, þá er hér hópur fólks 
sem hefur þurft að glíma við handtöku, ákærur og dóma um margra mánaða 
skeið. Og fyrir hvað? Fyrir að sitja á rassinum fyrir íslenska náttúru.

Því hefur ekki enn verið svarað hvernig á því stóð að allir þessir lögreglumenn 
voru staddir í Hrauninu þennan morgun. Lögreglumenn kunna jafnvel að 
hafa verið fleiri en þau sem söfnuðust saman snemma dags til friðsamlegra 
mótmæla.

Spennan var allnokkur þá um morguninn. Auðvitað hjá fólkinu sem þar settist 
niður. En ekki síst hjá lögreglumönnum. Það blasti við öllum og ég fékk reyndar 
að finna það af eigin raun. Ég var þarna við störf, ræddi við fólk og tók myndir.

Eins og áður við svona aðstæður gerði ég grein fyrir mér við yfirmann lögreglu 
á staðnum. Gekk svo til starfa. Eftir nokkra stund kom til mín lögreglumaður 
og skipaði mér burt. Útskýringar höfðu engin áhrif á viðkomandi. Heldur 
ekki sú staðreynd að kollegar mínir stóðu innar á svæðinu við sömu iðju, 
athugasemdalaust. 

Skýringar og spurningar virtust heldur pirra laganna vörð sem beitti þá handafl-
inu og ýtti mér, svo harkalega, að ég missti jafnvægið og var næstum dottinn. 

Ég gerði ekki mál úr þessu. Enginn slasaðist og ekki skemmdist myndavélin. 
Rétt er samt að halda svona atvikum til haga, þótt langt sé um liðið. 

Eftir margra mánaða þvæling í kerfinu hafa níu Hraunavinir, sem voru teknir úr 
hópi tuga einstaklinga sem lögregla tók höndum, hlotið dóm fyrir að hlýða ekki. 

Nú stendur það skýrt í lögunum að fólk eigi að verða við fyrirmælum lög-
reglunnar. En verða þau fyrirmæli ekki að styðjast við skýr og skiljanleg rök? 
Stundum er eins og fyrirmælin skýrist aðeins af duttlungum eða dagsformi. 
Ekki endilega einstakra lögreglumanna, heldur líka þegar „kerfið“ ákveður 
að sækja hóp fólks alla leið í Hæstarétt.

Svo höfum við litlu dæmin eins og mitt hér að ofan. Og hvað annað átti sér 
stað í miðborg Reykjavíkur á dögunum, þegar lögreglumaður bannaði íbúa 
að taka myndir af rútu sem var við það að bakka á húsið hans? 

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Dagsform  
og duttlungar

Væntingasteypa
Greint var frá því 
í vikunni að erfitt 
væri að fá fólk til 
starfa í steypustöð 
á Húsavík. Þar á að koma verksmiðja. 
Því skal virkja jarðhita og Mývatn hugs-
anlega í hættu. Um þessi tíðindi sagði 
Andri Snær Magnason rithöfundur á 
Facebook síðu sinni: „Það er ekki einu 
sinni hægt að manna steypustöðina. Það 
vantar mannskap. Vætingasteypa um 
verksmiðju sem fær höfn að gjöf, sem 
notar sama Excelskjal og Vaðlaheiðar-
göng í arðsemisvæntingum og heil jarð-
göng eingöngu fyrir verksmiðjuna, sam-
tals milljarðar í eftirgjöf af opinberum 
gjöldum, minni má heimanmundurinn 
ekki vera. Á sama tíma eru ferðamenn 
langstærsta tekjulindin og ekki hægt að 
kaupa svo mikið sem klósett eða palla-
efni, hvað þá að byggja Náttúrugripasafn 
eða undir handritin.“

Ábyrgð
Birgir Jakobsson hefur ekki legið á liði 
sínu til í verkföllum kvennastétta á 
Landspítalanum og öðrum heilbrigð-
isstofnunum. Honum hefur orðið tíð-
rætt um sérstaka siðferðislega ábyrgð 
undirlaunaðra – en augljóslega ómis-
sandi – starfsmanna. Sömuleiðis hefur 
hann látið að því liggja að setja verði lög 
gegn kjarabaráttu kvennastétta. Minna 
hefur farið fyrir því að rætt sé um að 
koma til móts við sjálfsagðar óskir um 
mannsæmandi laun, með öðru en þögn 
og yfirlýsingum um þrumur og eldingar.

Kúluvömb
Margir spyrja 
sig hvað sé 
fólgið í þeim 
samingum sem 
forysta sumra verkalýðsfélaga gekk frá í 
vikunni. Ekki ber á öðru en að atvinnu-
rekendur halli sér rólega aftur í stólnum 
þessa dagana og fjármagnseigendur 
klappa sér á kúluvömbina. Enda tóku 
hlutabréfin kipp upp á við þegar frétt-
irnar bárust. Það er vísbending um 
hverjir græða mest á svona samningum.

Kökukefli
Ekki er annað að 
heyra á fréttum 
en að stjórnvöld 
ætli sér að fletja 
út tekjuskattkerfið. Þrepaskipt skatt-
kerfi hefur komið láglaunafólki til 
góða, enda þótt flestir séu sammála 
um að tekjuviðmið innan kerfisins 
megi hækka. Hins vegar hefur heyrst 
fátt frá forystu verkalýðshreyfingarinnar 
um málið þegar þetta blað fer í prent-
smiðju. Þingflokksformaður VG spurði 
í Bylgjufréttum hvort verkalýðsforystan 
styddi skattastefnu Sjálfstæðsflokksins. 
Það væru tíðindi.

Enn á toppnum
Píratar fá enn staðfestingu á yfir-
burðarfylgi, nú á miðju kjörtímabili, 
en könnun sem birt var í vikunni stað-
festir það. Sú sama könnun sýnir að 
það er einungis Björt framtíð sem hlífir 
Framsóknarflokknum við botnsætinu. 
En sjálfsagt vekur mesta athygli þeir 
sem segjast styðja stjórnarflokkana eru 
lang fjölmennastir í elstu árgöngunum 
og þar eru karlar meira áberandi en 
konur. Það raunar líka við um Pírata, 
og raunar segist mun hærra hlutfall 68 
ára og eldri ætla að kjósa þá, en nokkurn 
annan flokk, að Sjálfstæðisflokknum 
undanskildum.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Fjandi magnað. Ísland braut Feneyj-
artvíræringinn. Stjórnendur hans geta 
aldrei aftur haldið því fram að þar ríki 
listrænt frelsi. Ef þú setur eitthvað of 
relevant upp, þá senda þeir hreinlega 
lögregluna á listaverkið. Fullkominn 
endapunktur við je suis Charlie-æðið 

- hið evrópska 
tjáningarfrelsi 
í drepfyndnum 
praxis.“

- Þorsteinn 
Vilhjálmsson á 

Facebook. 

Krókódíll
Þingmaður Framsóknarflokksins 
kvartaði undan „pólitísku einelti“ í 
garð flokksformanns síns. Það vekur 
sennilega furðu frekar en nokkuð 
annað. Enginn hefur greiðari aðgang 
að gjallarhorni fjölmiðlanna en for-
sætisráðherra. Hann fær meiraðsegja 
að flytja leiðara í útvarp áður en viðtal 
við hann hefst. Þingmaðurinn ætlaði 
kannski að kvarta undan pólitískri 
meðvirkni, en eins og kunnugt 
er öðlast sum hug-
tök hina ólíkleg-
ustu merkingu á 
vörum fram-
sóknarfólks . 
Nema hann sé 
einfaldlega að 
taka krókódíl-
inn á þetta.

Forréttindi/ 
mannréttindi
Þegar dæmda lögbrjóta úr hópi millj-
arðamæringa vanhagar um eitthvað, 
þá heyrast dýrustu lagakarlar æpa um 
„réttindi“ svo hátt að allt samfélagið 
nötrar undan þunga blaðagreina og 
uppsláttarfrétta. Kona nokkur var 
flutt til afplánunar í karlafangelsi við 
Skólavörðustíg. Hún var ein í vist á 
stað sem ekki þykir boðlegur fólki. 
Móðir hennar hefur staðið næstum 
ein í baráttunni. Gullúraðir lagakarlar 
þegja hins vegar þunnu hljóði. 

Skortur á  
heimildaleysi
Morgunblaðið fullyrti á forsíðu sinni 
á fimmtudag að ekki hefðu verið 
heimildir fyrir því að hlutir í Arion 
og Íslandsbanka færu til þrotabúa 
gömlu bankanna fyrir um fimm árum 
síðan. Heimild þessarar sagnfræði 

var ný um-
sögn Banka-
sýslu ríkisins 
til Alþingis 
um óskylt mál. 
Raunar er svo 
merkilegt að Bankasýslan heldur engu 
slíku fram sem fullyrt er í fréttinni. 
Heldur því að hlutir í bönkunum 
hefðu formlega skipt um hendur 
í janúar 2010. Alþingi samþykkti 
heimild sína 22. desember 2009. 
Því er vandséð hvaðan fullyrðing 
blaðsins kemur. Raunar var það svo 
að ítarlega var fjallað um þessi mál 
öll í greinargerð með frumvarpi til 
fjárlaga ársins 2010 sem þingmenn 
og aðrir fengu í hendur snemma um 
haustið 2009. Eftir athugasemdir 
Ríkisendurskoðunar var hin sér-
staka heimild samþykkt. Allt hefur 
þetta komið áður í fréttum. Því vekur 
eðlilega undrun að aðrir fjölmiðlar 
hafi miðlað þessari furðusagnfræði 
Morgunblaðsins athugasemdalaust.

„Reginhneyksli“
„Þetta „framlag Íslands“ var fyrir 
neðan allar hellur. Það er algert reg-
inhneyksli, hvernig farið hefur verið 
með almannafé í þessu dæmi.“ Svo 
mælist Hannesi Hólmsteini Gissurar-
syni, prófessor í stjórnmálafræði á 
Facebook síðu sinni um Feneyjatví-
æringinn. Fáum sögum fer af dómum 
hans um aðra nýtingu almannafjár. 
En í því samhengi 
verður ýmsum 
hugsað til rann-
sókna á orsökum 
bankahrunsins, en 
féð til þess mun 
eiga rætur í vasa 
skattgreiðenda. 
Aðrir hugleiða 
frelsi …

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Akrýlútimálning á stein
Þakmálning
Gluggamálning
Eldvarnarmálning

Steinsílanmálning á múrkerfi og stein                                      
Viðarvörn fyrir íslenskar aðsæður                             
Harðviðarolía á sólpalla og klæðningar                    
Silikatmálning  

HÁGÆÐA MÁLNINGAREFNI FRÁ SÉREFNI 

SérEfni ehf Síðumúli 22, 108 Reykjavík. Sími 5170404. www.serefni.is

Hágæða harðviðarolía
á sólpalla og veggi

Vörn gegn gráma og flögnun. Einstök á allar 
tegundir af harðvið og furupanel. Njóttu þess 
að vera á fallegum palli í sumar.

Pallahreinsir, pallaolía, viðarvörn 
- vörn gegn gráma og fúa.

fyrir     eftir
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Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott
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handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz®
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Ingimar Karl  
Helgason„Hvorki heitt né kalt“ segir einn Hraunavina  

um niðurstöðu Hæstaréttar í Gálgahraunsmálinu: 

Algjörlega nýr tónn 
í náttúruverndarmálum
„Ég held að þetta sé dálítill sigur, en ekki fullnaðarsigur,“ segir Ragnhildur 
Jónsdóttir, ein níu Hraunavina sem dæmd var í Hæstarétti á fimmtudag 
vegna mótmælanna í Gálgahrauni haustið 2013. 
Sakfelling úr héraði var staðfest í 
Hæstarétti en refsingunni, 100 þús-
und króna sektargreiðslu, er frestað og 
fellur hún niður, haldi fólkið almennt 
skilorð í tvö ár. 

„Ég upplifði þetta sem hvorki heitt 
né kalt, hvorki já né nei. Eitthvað mitt 
á milli,“ segir Ragnhildur og bætir 
við því við að hún sé ánægð með alla 
sigra, hversu litlir sem þeir séu. 

Fram kemur í dómi Hæstaréttar 
að þótt fólkið hafi gengið „lengra en 
heimilt var“ þá hafi það á friðsaman 
hátt nýtt sér stjórnarskrárvarinn 
rétt til mótmæla. Litið sé til þess við 
ákvörðun refsingar, sem er skilorðs-
bundin sem fyrr segir, að vakað hafi 
fyrir fólkinu að standa vörð um nátt-
úruverðmæti. 

Dómurinn staðfestir rétt
„Hann staðfestir að fólk hefur rétt 
til friðsamra mótmæla. Og að hinu 
leytinu, kannski í fyrsta skipti, er 
hlustað á þessi náttúruverndarrök 
sem málsbætur, í öllu falli. Þannig að 
það var hægt að falla í rauninni frá 
sektargreiðslunni, og skilorðsbinda 
ákvörðun refsingar,“ segir Skúli 
Bjarnason lögmaður Hraunavina um 
dóminn. „Þetta er algjörlega nýr tónn 
í þessum málum. Þarna voru þessi rök 
tilfærð fyrir mildun niðurstöðu að 
fólkið hefði verið að vernda náttúru.“

- Líturðu á þetta sem sigur? 
„Í öllu falli er hér hlustað á fólk það 

er ekki bara brunað yfir það, eins og 
gert var í héraði. Þar var þetta alger-
lega ferkantað: Gegn löggunni eða 
ekki. Þarna var blandað inn í þetta 
þessum sjónarmiðum. Og þessi niður-
staða að fresta ákvörðun refstingar, 
sem er auðvitað afar milt og óvenju-
legt form á refsidómi, það helgast af 
því að það er rökstutt með þessum 
náttúruverndarsjónamiðum meðal 
annars.“

Hins vegar standi sakfellingin sem 
slík, fyrir að hlýða ekki fyrirmælum 
lögreglu. 

Fallegur haustdagur 
Blaðamaður var staddur í Gálgahrauni 
þennan dag í síðari hluta október 2013, 
til að skrásetja þennan atburð, þegar 
boðað hafði verið til mótmæla gegn 
vegagerð í gegnum Gálgahraun, sem 
Vegagerðin vildi þá kalla Garðahraun. 

Þar var nokkur hópur kominn 
saman á köldum en björtum haustdegi. 
Vinnusvæði var afmarkað með keilum 
og snæri. Fólki var skipað að færa sig 
meðan það var gert og urðu allir við 
því. Komu sér fyrir utan við afmarkað 
svæðið, settist niður og drakk kaffi úr 
brúsa (eða te). 

Fólkið taldi sig vera í fullum rétti, 
ekki bara til að vernda náttúru af hug-

sjón, heldur einnig á þeim grundvelli 
að vafi léki á lögmæti framkvæmdanna. 

Í einu meginhlutverkinu þennan 
morgun var gríðarstór gul jarðýta. Hún 
var sett í gang og ekið gegnum hraunið, 
í fylgd fjölmargra svartklæddra lög-
reglumanna. Ekki var annað að sjá en 
að lögreglumenn væru síst færri en þeir 
sem vildu vernda hraunið, jafnvel fleiri. 

Girt inni á vinnusvæði
Þá gerist það að aftur er ákveðið að 
færa út mörk „vinnusvæðisins“. En nú 
vildi fólkið ekki færa sig. Það hefði 
þegar orðið við tilmælum um að færa 
sig út fyrir svæðið. Ekki gengi að færa 
mörkin bara utar og utar. Mörk vinnu-
svæðis voru samt færð og fólkið þannig 
girt innan þeirra. Í kjölfarið hóf lög-
regla að bera fólk í burtu. Fjölmiðlar 
fylgdust með. Enginn mótmælenda 
spyrnti við handtöku eða barðist 
gegn aðgerðum lögreglu svo séð yrði. 
Reyndi hins vegar að sitja sem fastast 
og eitthvað var um að fólk mótmælti í 
orðum þegar það var borið í burtu og 
niður á grasbala. 

Tugir voru handteknir og bornir í 
burtu. En síðan voru ýmsir sem ekki 

aðeins voru bornir niður á grasbalann 
út fyrir svæðið, heldur einnig inn í lög-
reglubíl og þaðan í fangaklefa. Sumir 
sneru aftur í hraunið eftir þá vist. Voru 
handteknir aftur og ákærðir. 

Hlýddu ekki fyrirmælum
Jón H. B. Snorrason, saksóknari lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
sagði við Reykjavík vikublað þegar 
blaðið sagði frá ákærum á hendur 
fólkinu nokkrum mánuðum síðar, 
að ákært væri fyrir að neita að hlýða 
fyrirmælum lögreglu. Fyrir það var á 
endanum dæmt og sú niðurstaða stað-
fest í Hæstarétti á fimmtudag. Jón tók 
þá fram að ekki væri ákært fyrir mót-
mælin sé slík. Fólk hefði rétt til þess en 
ætti að hlýða fyrirmælum. 
- En nú handtók lögregla tugi manna 
þennan dag, einmitt fyrir að hlýða ekki 
fyrirmælum og yfirgefa vinnusvæðið. 
Á að skilja það svo að allir sem voru 
handteknir verði ákærðir? 

„Það getur vel verið að það hafi 
þurft að hafa afskipti af einhverjum, 
leiða hann í burtu, og hann hafi eftir 
það látið sér segjast,“ segir Jón. Þá sé 
kannski ekki gert meira í málinu. Öðru 
máli kunni að gegna þegar fólk hafi 
komið aftur, sagði Jón H. B. Snorra-
son. Gunnsteinn Ólafsson, formaður 
Hraunavina og einn hinna dæmdu, 
sagði þá að þessar aðgerðir lögreglu 
hefðu verið utan við allt sem heitir 
meðalhóf. 

Aðrir sem voru ákærðir lýsti mik-
illi sorg og vantrú á yfirvöld eftir að 
ákærur voru birtar. Spurt var um 
lögregluríkið og hverni stæði á því að 
allir þessir lögreglumenn hefðu verið 
á staðnum þennan dag. 

Síðan var fólkið sakfellt í Héraðs-
dómi Reykjaness og dæmt til að greiða 
100 þúsund króna sekt. Fólkið neitaði 
að sætta sig við þær málalyktir og tók 
Hæstiréttur málið fyrir, með þeirri 
niðurstöðu sem að framan greinir.

„Ég er ánægð með alla sigra, hversu litlir sem þeir eru segir Ragnhildur 
Jónsdóttir. Hún sést hér fara yfir dóminn ásamt Skúla Bjarnasyni,  Lárusi 
Vilhjálmssyni og Gunnsteini Ólafssyni, í húsnæði Hæstaréttar á fimmtudag. 

Mynd: Pressphotos.biz.

Jarðýtan skreið inn í augsýn á björtum haustdegi, umkringd svartklæddum 
lögreglumönnum.

Ómar handtekinn.

Vinnusvæðið fært til. Starfsmenn Vegagerðarinnar stækkuðu mörk vinnu-
svæðisins, í lögreglufylgd, og girtu mótmælendur inni.



Tunguhálsi 10 | Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is

GÆÐAVARA Á GÓÐA BÍLA



8 30.  Maí  2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

 VIÐTAL

Leikstjórinn Grímur Hákonarson kom sá og sigraði  
í Cannes og verður á faraldsfæti næstu misserin: 

Einföld sveitamynd fyrir
Íslendinga hitti í mark
„Þetta er í rauninni ótrúlegt. Við gerðum þessa mynd bara algjörlega á 
okkar eigin forsendum. Vorum bara að hugsa um að gera sveitamynd fyrir 
Íslendinga, lítil og einföld mynd um einhverja tvo bræður. En einhvern 
veginn virðist hún hitta í mark,“ segir Grímur Hákonarson, leikstjóri, sem 
fagnaði sigri á kvikmyndahátíðinni í Cannes í Frakklandi á dögunum. 
Þá hlaut mynd hans Hrútar fyrstu verðlaun í flokki nýliða, frumlegra og 
djarfra mynda. 

Hrútar varð hlutskörpust nítján mynda 
sem tilnefndar voru í flokknum, en alls 
var sótt um fyrir fjögur þúsund kvik-
myndir. 

Þetta er í fyrsta sinn í tæplega 70 ára 
sögu þessarar víðfrægu frönsku kvik-
myndahátíðar sem íslensk kvikmynd í 
fullri lengd vinnur til verðlauna. 

Blaðið náði tali af Grími skömmu 
eftir Íslandsfrumsýningu á myndinni, 
en sú fór fram í bíósalnum að Laugum, 
skammt frá Bárðardal þar sem myndin 
var tekin upp. 

Trúverðugur sveitaheimur
„Viðtökurnar voru mjög góðar,“ segir 
Grímur spurður um viðtökurnar en 
um 150 heimamenn, bændur, sveitar-
stjórn, aðrir íbúar sem studdu framtakið 
og ekki síst krakkar úr sveitinni, allt 
niður í sex ára. „Það var mikið hlegið 
og klappað, og standandi lófaklapp á 
eftir,“ segir Grímur sem var að vonum 
ánægður með viðtökurnar. Hann nefnir 
sérstaklega að bændum hafi fundist lýs-
ingin á sveitinni trúverðug, og að það 
hafi gengið fullkomlega upp að Siggi 
Sigurjóns væri bóndi. 

„Við lögðum upp með að skapa trú-
verðugan sveitaheim,“ segir Grímur. 
Hann bætir því við að nokkur rann-
sóknarvinna hafi legið að baki. Bæði 
almennt um sveit og bændastörf, en ekki 
síður um viðbröð við riðuveiki. „Myndin 
fjallar að hluta til um hvað gerist þegar 
skera þarf niður fé vegna riðu,“ segir 
Grímur. „Ég kannski bjóst við að menn 
gætu eitthvað haft út á þetta að setja, en 
samt sem áður byggir myndin að miklu 
leyti á sönnum viðburðum. Allt sem 
gerist í myndinni hefur í raun og veru 
gerst. Þannig að þó svo að margt virðist 
ótrúlegt, þá hefur svona í rauninni gerst.“

„Breytir lífi okkar allra“
- Þetta var mikil sigurför hjá þér og 
ykkur til Frakklands. Hvernig líður þér 
að hafa fengið þessa viðurkenningu? 

„Þetta var auðvitað alveg ofboðslega 
góð tilfinning, þegar Isabella Rossel-
ini tilkynnti um sigurvegarann,“ segir 
Grímur. „Þetta á svo eftir að hafa áhrif 
á framtíð manns. Bæði er þetta frábært 
fyrir myndina, en verðlaunin munu 
líka hafa mikil áhrif á alla sem koma að 
henni, og breytir í rauninni lífi okkar 
allra,“ segir Grímur. 

Þegar leikstjórinn er spurður nánar 
út í það nefnir hann að myndin sé tví-
mælalaust komin á kortið. Fjallað hafi 
verið um hana í fjölmiðlum um allan 
heim. „Þetta gerir það að verkum að 
það verður auðveldara að fá fjármagn 
í næstu verkefni og býður upp á mikla 
möguleika fyrir í framhaldinu,“ segir 
leikstjórinn. Miklir möguleikar séu 
nú fyrir hendi erlendis, „þótt ég vilji 
helst vera á Íslandi að gera mína eigin 
myndir“. 

Endurgerð í vændum? 
„Það er strax farið að tala um að 
endurgera Hrúta, þótt ég sé ekki viss 
um að það sé sniðugt,“ segir Grímur 
og nefnir að áhugi sé á því í Sviss og 
jafnvel víðar. „En mér finnst Hrútar 
vera íslensk saga. Þessi sterka tenging 
við sauðkindina sem myndin fjallar 
um finnst mér vera séríslensk, og líka 
þessi brjálæðislega þrjóska, að talast 
ekki við í 40 ár, þrátt fyrir að búa hlið 
við hlið,“ bætir hann við. 

Margir útlendingar hafi spurt 
sig hvernig svona gæti gerist. „Eins 
skýringin sem ég hef, er eitthvert 
séríslenskt hugarfar. Það er einhver 
Bjartur í Sumarhúsum hér á ferðinni.“

„Boring“? 
Svona verk er ekki hrist fram úr 
erminni og hefur verið nokkurn tíma 
í vinnslu. Blaðamaður heyrði í Grími 
Hákonarsyni fyrir tæpum tveimur 
árum. Þá var verkið í vinnslu. Hand-
ritið klárt, en tökur ekki hafnar. Nú 
hafa viðtökurnar við lokaarfurðinni 
verið stórkostlegar. En hvernig voru 
viðtökurnar við hugmyndinni á sínum 
tíma? 

„Við fengum alltaf stuðning frá 
Kvikmyndamiðstöð og þar á bæ var 
fólk hrifið af hugmyndinni. En kannski 
fannst mér sjálfum stundum þegar ég 
var að segja frá hugmyndinni, tveir 
bræður á sjötugsaldri í einhverjum 
afdal sem talast ekki við, að þetta gæti 
hljómað dálítið „boring“ en þó ekki. 
Það sem kemur okkur kannski mest á 
óvart er hvað mikið var hlegið. Hvað 
fólki finnst myndin skemmtileg og 
fyndin. Þetta er ekki bara eitthvert 
drama. Hún hefur skemmtanagildi.“

Smellhitti á línuna
- Það hefur verið þannig að kvik-
myndaelítan þarna úti hefur ekki 
hlegið á vitlausum stöðum? 

„Gagnrýnendur segja að styrkur 
myndarinnar sé að hún dansi á þessari 
línu að vera bæði mjög fyndin og líka 
dramatísk,“ segir Grímur. Hún fari 
einmitt hvergi yfir strikið, hvorki 
í gríni né drama. Fólk bæði gráti 
og hlægi. „Svo finnst fólki myndin 
spennandi,“ bætir Grímur við. Hann 
vill eðlilega ekki láta uppi hvað gerist, 
„en atburðarrásin er spennudrifin,“ 
segir leikstjórinn leyndardómsfullur. 

En það var annað  
sem kom á óvart. 
„Ég bjóst kannski ekki alveg við því en 
krakkar, kannski alveg frá sex ára aldri 
hafa líka mjög gaman af myndinni. 
Það var kannski ekki alveg það sem ég 
lagði upp með í mynd um tvo bræður 
á sjötugsaldri,“ segir Grímur og það 
heyrist í gegnum símann að stutt er 
í brosið. 

Cannes – Bárðardalur
Þegar blaðamaður ræðir við Grím 
hefur myndin verið sýnd á tveimur 
stöðum. Í Cannes innan um stjörnur 
og kvikmyndaelítu heimsins, og svo 
hjá heimafólki í Bárðardal. Var mikill 
munur á viðtökunum? Já og nei, er svar 
leikstjórans. „Það er í raun og veru það 
alveg sama uppi á teningnum. Fólk hlær 
á réttum stöðum,“ segir hann og bætir 
við að bransafólkið ytra hafi kannski 
pælt svolítið í fræðilegum eða tækni-
legum hlutum, en svo hafi líka bóndi 
úr Bárðardalnum gert athugasemd við 
hljóðklipp nefnir hann sem dæmi, svo 
kannski sé munurinn minni en ætla 
mætti í fyrstu. 

Flutt í ferðatöskuna
En hvað er þá framundan hjá Grími 
Hákonarsyni? Hann segist eiga gott 
sumarfrí, en ekki er annað að heyra en 
að það fari í vinnu. Til stendur að hefja 
vinnu við nýtt handrit. En síðan eru 
fleiri járn í eldinum. „Svo er ég að gera 
mynd um sósíalista á Neskaupstað sem 
ég er byrjaður að taka,“ segir Grímur. 
Myndin um „Litlu Moskvu“ hefur 
verið í vinnslu hjá honum um skeið en 
Grímur segir mjög áhugavert að fjalla 
um bæinn fyrir austan sem stýrt var af 
sósíalistum í hálfa öld „meðal Ísland var 
allt helblátt,“ bætir hann við hlæjandi. 

Ljóst er hins vegar, að Hrútar munu 
eigna sér megið af tíma leikstjórans 
næstu mánuðina og jafnvel misserin. 
„Þegar líður á hausið þá fer hátíðar-
rúnturinn að byrja og ég verð væntan-
lega í ferðatösku tvö árin,“ segir Grímur. 
Hann muni fylgja myndinni eftir á há-
tíðum og svo á frumsýningum vítt og 

breitt um heiminn á milli og eftir það. 
„Þannig að ég þarf kannski að venja 
mig á að geta bara unnið í flugvélum 
og svona.“

Hitti í mark
Spurður um fjárhagslegu hliðina og 
hvort krónurnar fari nú ekki að streyma 
í kassann, þá segir Grímur að framtíðin 
muni skera úr um það. Myndin hafi 
selst vel og verði sýnd um allan heim. 
Aðstandendur muni njóta góðs af því. 
En í verðlaunum felist ekki síst virðing. 
„Þetta er rós í hnappagatið og vekur jú 
athygli á mér sem leikstjóra en hefur 
vitaskuld líka markaðslegt gildi. 

„Þetta er í rauninni ótrúlegt. Við 
gerðum þessa mynd bara algjörlega á 
okkar eigin forsendum. Vorum bara 
að hugsa um að gera sveitamynd fyrir 
Íslendinga, lítil og einföld mynd um ein-
hverja tvo bræður. En einhvern veginn 
virðist hún hitta í mark.“ 

Myndin var sýnd á Laugum fyrir norðan í vikunni og voru viðtökur ekki síðri 
en í Cannes. Hér má sjá f.v. Jón Friðrik Benónýsson, Guðrún Sveinbjörnsdóttir, 
Teodór Júlíusson, Grímur Hákonarson, Sigurður Sigurjónsson og Grímar Jóns-
son fyrir utan Laugabíó.  Mynd: 641.is/Hermann Aðalsteinsson.

Mynd Gríms Hákonarsonar, Hrútar, sló í gegn á kvikmyndahátíðinni í Cannes. 
Hún fjallar um tvo bræður í afdal sem ekki hafa talast við áratugum saman. 
Svo kemur upp riðuveiki í dalnum. Hér má sjá leikstjórann við Hamraborg í 
Kópavogi, en hann á sínar rætur í bænum.

Fjölbreyttur 
ferill
Grímur Hákonarson kvikmynda-
gerðarmaður og leikstjóri er fæddur 
og uppalinn í Kópavogi og steig sín 
fyrstu skref í kvikmyndagerð þar í 
bænum. Hann hefur vakið athygli 
fyrir heimildarmyndina Hvell, 
einnig Hreint hjarta, og stutt-
myndina Bræðrabyltu. Þá hefur 
hans nýjasta verk Hrútar sem vann 
í Cannes hlotið mikið lof. Núna er 
heimildarmyndin um Litlu-Moskvu 
í vinnslu en leikstjórinn sér fram á að 
búa í ferðatösku á næstu mánuðum 
og misserum.

Samtarfsfólkið
Grímur Hákonarson leikstýrir og 
skrifar handritið að Hrútum. Að-
alframleiðandi myndarinnar er 
Grímar Jónsson fyrir Netop Films og 
meðframleiðendur eru hin dönsku 
Ditte Milsted og Jacob Jarek fyrir 
Profile Pictures. Þórir Snær Sig-
urjónsson einn af framleiðendum 
myndarinnar. Framleiðslustjórn 
er í höndum Evu Sigurðardóttur. 
Með aðalhlutverk fara Sigurður Sig-
urjónsson og Theodór Júlíusson. 
Stjórn kvikmyndatöku er í höndum 

Norðmannsins Sturla Brandth 
Grøvlen og Kristján Loðmfjörð 
sér um klippingu. Tónlist myndar-
innar er samin af Atla Örvarssyni og 
hljóðhönnun er í höndum Huldars 
Freys Arnarssonar. Sölufyrirtæki 
myndarinnar á alþjóðavísu er New 
Europe Film Sales, að því er segir á 
vef Kvikmyndamiðstöðvar. Þar segir 
einnig að myndin hafi verið seld til 
yfir 20 landa nú þegar og búast megi 
við því að hún fari víðar á næstu 
misserum.

Hrútarnir
Hrútar fjallar um tvo sauðfjár-
bændur á sjötugsaldri, bræðurna 
Gumma og Kidda, sem búa hlið 
við hlið í afskekktum dal á Norð-
urlandi. Fjárstofn þeirra bræðra 
þykir einn sá besti á landinu og 
eru þeir margverðlaunaðir fyrir 
hrútana sína. Þrátt fyrir að deila 
sama landi og lífsviðurværi þá hafa 
bræðurnir ekki talast við í fjóra ára-
tugi. Þegar riðuveiki kemur upp í 
dalnum grípur um sig mikil ör-
vænting á meðal bændanna þar. 
Yfirvöld ákveða að skera niður allt 
sauðfé til þess að sporna við út-
breiðslu sjúkdómsins. Bræðurnir 
standa frammi fyrir því að missa 
það sem er þeim kærast og grípa 
til sinna ráða.

Íslendingar  
í Cannes
Íslenskar myndir sem hafa áður 
verið í Un Certain Regard eru Só-
dóma Reykjavík eftir Óskar Jón-
asson, 1993; Stormviðri eftir Sól-
veigu Anspach árið 2003, tekin upp 
að miklu leyti í Vestmannaeyjum, 
framleidd af Baltasar Kormáki 
í samvinnu við Frakka; Voksne 
mennesker (e.Dark Horse) eftir Dag 
Kára árið 2005, gerð af Dönum í 
samvinnu við ZikZak kvikmyndir 
hérlendis.



LISTHÖNNUNARDEILD
GRAFÍSK HÖNNUN

Í grafískri hönnun er lögð áhersla á tækniþekkingu og frumlega framsetningu 
hugmynda. Á þremur árum öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu og 
þjálfun í faginu, sem gerir þá hæfa til að fást við krefjandi verkefni á sviði 
hönnunar fyrir prentmiðla og margmiðlun. 
Námseiningar: 180

FAGURLISTADEILD
FRJÁLS MYNDLIST

Námið í Fagurlistadeild er fjölþætt, þriggja ára sérhæft nám sem veitir 
starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá nauðsynlega þjálfun og tilsögn 
sem gerir þá hæfari til að takast á við ólík viðfangsefni og fjölbreyttar aðferðir 
í listsköpun sinni.
Námseiningar: 180

MYNDLIST - HÖNNUN - ARKITEKTÚR
FORNÁM

Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. Listrænn og tæknilegur 
undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði myndlistar, hönnunar og arkitektúrs. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 72ja eininga heildstætt 
nám í sjónlistum.

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2015

auglýsir inntöku nýrra nemenda fyrir skólaárið 2015-2016

WWW.MYNDAK.IS

462 4958 · Kaupvangsstræti 16 · Pósthólf 39 · 602 Akureyri
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„Þetta er bara vara sem ég er að selja“
„Ég er náttúrulega voðalega eigingjarn á mína eigin skoðun á þessu,“ segir 
Bragi Óalfsson rithöfundur vegna bókarinnar Bögglapóststofan. Bók sem 
dreift var í um 300 eintökum til valins hóps viðskiptavina og samstarfs-
manna fyrirtækisins Gamma. Sú ákvörðun Braga að selja fyrirtækinu texta 
eftir sig til svo takmarkaðar dreifingar hefur vakið upp misjöfn viðbrögð. 

Á tyllidögum er virði menningar eitt-
hvað annað og meira en mælanlegar 
hagstærðir. Spegill á samfélagið og hluti 
af sjálfsmynd okkar. Á sama tíma er 
markaðshyggja hið ráðanda hugarfar. 
Ísland er land markaðshagkerfisins og á 
sér sögu ansi harkalegrar markaðsvæð-
ingar flestra kima. 

Samizdat
Athygli var fyrst vakin á Bögglapóst-
stofunni og þessum þáttum í kjarnyrtri 
grein á vefsíðunni Druslubækur og 
doðrantar í lok síðasta mánaðar. Þar 
var meðal annars bent á að bókin hefði 
verið send til viðskiptavina Gamma sem 
markpóstur og hefði verið tilnefnd til 
auglýsingaverðlauna. Þá var bent á að 
vart mætti kalla framtakið útgáfu, því 
fátt benti til þess að almenningur hefði 
aðgang að verkinu, ekki einu sinni á 
bókasöfnum. Aðstandendum Druslu-
bóka og doðranta hefði þó tekist að 
komast yfir eintak af verkinu, og var 
þessu áberandi kapítalíska framtaki 
Gamma, þar líkt við samizdat í Sov-
étríkjunum sálugu, þegar forboðin rit 
gengu milli fólks án vitundar yfirvalda; 
með hinum augljósu öfugu formerkjum 
þar sem peningaelíta nýtur verksins án 
vitundar almennings. 

Hamskiptin
Fjallað er um markaðsvæðingu blaða-
mennsku, fræða og menningar í bók-
inni Hamskiptin - Þegar allt varð falt 
á Íslandi, eftir Inga Frey Vilhjámsson, 
blaðamann Stundarinnar. Bókin lýsir 
dæmum um hvernig peningavaldið 
teigði sig inn í menningarlífið. Athygl-
isvert dæmi er aðkoma Landsbankans 

að Klink og Bank listamannaaðstöðu í 
gamla Hampiðjuhúsinu í Brautarholti. 
Aðilar á vegum Landsbankans komu 
strax við opnunina í veg fyrir að lista-
maður Snorri Ásmundsson tæki þátt 
í opnun á listamannaðastöðunni. „Til 
stóð að Snorri opnaði vinnuaðstöðuna 
í Brautarholti ásamt auðmanninum og 
klippti með honum á sérstakan borða. 
Landsbankinn vildi hins vegar ekki 
tengja nafn sitt við Snorra vegna fortíðar 
hans. Snorri hafði meðal annars verið 
tekinn fyrir ölvunarakstur og handtek-
inn með fíkniefni auk þess að hafa lýst 
því yfir að hann hygðist bjóða sig fram 
til embættis forseta Íslands. Snorri sagði 
að honum hefði verið sagt að ef hann 
klippti á borðann við opnunina myndi 
Landsbankinn rjúfa gerða samninga. 
Vinnuaðstaða fyrir 160 íslenska lista-
menn var því í húfi vegna aðkomu eins 
manns að formlegri opnun hússins,“ 
segir í bókinni og atvikið sett í sam-
hengi við sjálfsritskoðun áranna fram 
að efnahagshruni. 

Fjárhagslegir hagmunir
„Eitt það áhugaverðasta við þetta mál 
Snorra er að listamennirnir í Klink og 
Bank héldu fund um málið þar sem 
rætt var um hvernig bregðast skyldi 
við. Listamennirnir komust að þeirri 
niðurstöðu að Snorri ætti ekki að taka 
þátt í opnun hússins með því að klippa á 
borðann enda var um að ræða verulega 
fjárhagslega hagsmuni fyrir þá – ókeypis 
vinnuaðstöðu.“ Þá segir frá því að vit-
neskja um atvikið hefði ratað til DV. 

Símon Birgisson núverandi drama-
túrg í Þjóðleikhúsinu, þá blaðamaður 
á DV, skrifaði fréttina „Landsbankinn 

úthýstir dæmdum dópsala“. Fréttin var 
hins vegar aldrei birt. Fjallað var um 
málið í DV árið 2008. Hvorki Símon né 
Mikael Torfason, sem var ritstjóri DV 
þegar fréttin óbirta var skrifuð, mundu 
þá hvers vegna fréttin um Klink og bank 
kom aldrei fyrir almenningssjónir. 

Inn á við og út á við
Vitanlega er efnislegur munur á því að 
peningar ráði þátttöku og efnistökum 
listamanna út á við og því þegar fyrir-
tæki greiðir rithöfundi til að rita skáld-
sögu sem gjöf fyrirtækisins til viðskipta-
vina. Umræðan um Bögglapóststofuna 
verður þó ekki fjarlægð úr því pólitíska 
umhverfi og umræðu sem óumflýjan-
lega hefur fylgt árunum eftir hrun. Bæði 
dæmin fjalla um aðgengi almennings 
að menningu á forsendu samfélagsins 
en ekki þröngs hóps peningamanna. 
Raunin er um leið sú að listamenn, rétt 

eins og aðrir, starfa innan og eru þátt-
takendur í markaðshagkerfinu. Vissu-
lega hefur menning aðra stöðu í huga 
margra. Þegar kemur að menningu, 
listum er óalgengt að rætt um hagræn 
áhrif sköpunarverkanna. Og þó? 

Árið 2010 kom út úttekt á hagrænum 
áhrifum menningar og lista, sem þar 
eru kallaðar „skapandi greinar“. Þar er 
menning og sköpun í víðum skilningi 
mæld í hefðbundnum hagstærðum líkt 
og útflutningsverðmætum, fjölda starfa 
og veltu. Við útkomu skýrslunar sagði 
Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnðar-
ráðherra, að upplýsingarnar væru hluti 
af því að móta atvinnustefnu í menn-
ingarstarfsemi. Menningasköpun er 
semsagt atvinnustarfsemi sem nýta má 
í þjónandi hlutverki fyrir samfélagið 
og sem drifkarft í verðmætasköpun 
hagkerfisins. 

Menningapólitík  
utanríkisstefnu
Fjallað er um menningu og íslenska ut-
anríkisstefnu í meistararitgerð Hilmars 
Hildarsonar Magnússonar, núverandi 
formanns Samtakanna ‘78, árið 2011. 
Þar kemur fram að í höndum utanrík-
isráðuneytisins hafi menning gjarnan 
fengið á sig þjónandi hlutverk. Áhersla 
hafi verið á menningu til ímyndasköp-
unar og til útflutnings. „Áherslan á 
þjóðmenninguna er til staðar í fyrsta 
ráðuneyti Davíðs, sbr. óttann við að 
henni verði ógnað. Þessari áherslu er lýst 
í stjórnarsáttmála, en gætir lítið stefnu 
utanríkisráðherra. Eftir því sem líður á 
tímabilið má greina sterkari áherslu á 
þjóðleg gildi,“ segir í ritgerðinni. „Nægir 
að nefna endurtekið tal Halldórs [Ás-
grímssonar, utanríkisráðherra á ár-
unum 1995 - 2004, ] um menningararf, 
þjóðmenningu, þjóðrækni, landafundi 
og kristin gildi og áherslur stjórnar-
innar á fullveldi og sjálfstæði. Valgerður 
tekur við þessu kefli og leggur áherslu 
á sköpun ímyndar þjóðarinnar út frá 
sameiginlegum einkennum, t.d. um 
menntun og víðsýni.“ Þjónandi hlutverk 
menningar er því ekki nýtt eða einstakt 
fyrirbæri. 

Rithöfundar berjist einir
Myndlist sem seld er til einkaaðila fylgir 
ekki endilega með kvöð um almennt 
aðgengi að listaverkinu. Þekkt dæmi er 
ómálað málverk Hallgríms Helgasonar, 
rithöfundar og mynlistamanns, sem selt 
á uppboði til styrktar Unicef fyrir um 
tuttugu milljónir í desember árið 2005. 
Hallgrímur málaði svo myndina. Hún 
nefnist Guð á Sæbraut og var hluti af 
sýningunni Jór á Kjarvalsstöðum árið 

2011. Verkið vakti athygli fyrir svim-
andi hátt verð og þær aðstæður sem 
það var selt við en þessi aðferð við sölu 
á list er að öðru leyti ekki óalgeng. Hið 
ritaða orð hefur að einhverju leyti annan 
sess. Getan til að prenta texta tiltölulega 
ódýrt og í miklu magni til almennrar 
dreifingar er beintengt við sögu upplýs-
ingarinnar, lýðræði og aukin almanna-
rétt. Bókmenntir skipa áberandi og 
mikilvægan sess í íslenskri menningar-
sögu. Hvort það þýði að rithöfundar, 
umfram aðra, hafi sérstakt hlutverk í því 
að sporna við markaðsvæðingu er svo 
spurning sem fólk þarf sjálft að svara. 

Bara vara
„Þetta er bara vara sem ég er að selja,“ 
segir Bragi. „Ég lít ekki einu sinni á 
þetta, ef maður tekur svo hátíðlega til 
orða, sem hluta af mínum höfunda-
verki. Þetta er markpóstur eða hvað á 
að kalla þetta. Þetta er texti sem ég sel 
einhverjum einstaklingi eða fyrirtæki út 
í bæ. Maður gerir allskonar texta og ég 
held að hérna að ef menn færu að ræða 
það sín á milli rithöfundar þá kæmi nú 
ýmislegt í ljós.“ 
- Þegar þú ert að skrifa bókina veltir þú 
samt samhenginu ekki fyrir þér? 

„Já auðvitað velti ég því fyrir mér. 
Ég vissi alveg að þetta fyrirtæki er í 
einhverju fasteignabraski eða ég veit 
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Umdeilt 
fyrirtæki
Gamma var stofnað í júní 2008 af 
Gísla Haukssyni og Agnari Tómas 
Möller. 

Gamma rekur nokkra fjárfestinga-
sjóði sem meðal annars fjárfesta í 
ríkisskuldabréfum. Þá hefur Gamma 
vakið athygli fyrir fasteignafjár-
festingar. Í júní 2014 greindi DV frá 
því að Gamma eigi um 500 íbúðir. 
„Framkvæmdastjóri GAMMA, Gísli 
Hauksson, hefur gefið það út að fyr-
irtækið ætli sér að kaupa um 1.200 
íbúðir í heildina,“ segir í greininni. 
Árið 2013 greyndi DV frá kaupum 
sjóðsins á 140 íbúðum fyrir alls 140 
milljarða. Í september sama ár segir 
DV frá kaupum félagsins á þremur 
blokkum í einu holli. 

Í febrúar tilkynnti Gamma um 
stofnun Framtiðarinnar, náms-
lánasjóðs í eigu félagsins. GAMMA 
er með um 44 milljarða króna í 
stýringu fyrir m.a. lífeyrissjóði, 
tryggingarfélög, bankastofnanir, 
fyrirtæki og einstaklinga. 

Fjölmargar 
skáldsögur
Bragi Ólafsson er leikritaskáld, 
ljóðskáld og prósahöfundur. Hann 
hefur starfað sem tónlistarmaður 
og útgefandi og einnig sem texta-
gerðarmaður og prófarkalesari fyrir 
auglýsingastofu í Reykjavík. Frá 2001 
hefur hann starfað sem rithöfundur 
einvörðungu. Fyrsta útgefna bók 
Braga er ljóðasafnið Dragsúgur, 
sem kom út undir merki Smekkleysu 
árið 1986. Nýjasta skáldsaga hans 
nefnist Fjarveran, sem kom út árið 
2012, en áður hafði hann sent frá sér 
skáldsögurnar Hvíldardaga, Gælu-
dýrin, Samkvæmisleiki, Sendiherra 
og Handritið að kvikmynd Arnar 
Featherby og Jóns Magnússonar um 
uppnámið á veitingahúsinu eftir 
Jenný Alexson.

„auðvitað geri ég mér grein fyrir því að ef ég færi að stunda þetta reglulega 
að birta fyrir útvaldan lesendahóp þá fyndist mér það náttúrulega mjög 
rangt,“ segir Bragi Ólafsson meðal annars.
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ekki hvað þetta fyrirtæki gerir.“ Böggla-
póststofan segir Bragi vera byggða á 
leikriti sem hann er að skrifa. „Þessi 
saga er hugmynd að leikrit sem ég er 
með í kollinum og er búinn að skrifa 
hluta af.“ Frásögn bókarinnar tvinnar 
inn vinnuna við að skrifa leikritið úr 
sögunni. „Þannig er frásögnin. Þetta 
er raunar efni fyrir leikrit sem ég ákvað 
bara að skella í stutta sögu. Þetta er 
þannig séð æfing fyrir þetta leikrit sem 
ég er að vinna að því að skrifa.“ 
- Finnst þér gerð sú krafa að þú einn 
starfir utan markaðshagkerfisins? 

„Hvort gerð sé sú krafa á mig að ég 
fari einn gegn samspili markaðshyggj-
unar og þeirri raun að markaðurinn 
notar sér listamenn? “ 
- Já? 

„Mér finnst það svolítið smásálarlegt 
að ásaka mig fyrir að selja texta prívat. 
Það er alveg sama þótt það sé bókatexti.“

Samfélagsábyrgð  
rithöfunda
„Ég lít ekki svo á að rithöfundur hafi 
meiri samfélagslega ábyrgð myndlist-

armaður eða tónlistarmaður eða bara 
múrari og hvað sem er. Þetta er bara 
eins og verkefni fyrir auglýsingastofu. 
Ég á bara mjög erfitt með að líta svo há-
tíðlega á mig að ég sé að gefa lesendum 
mínum fingurinn eða sé að bregðast 
einhverri samfélagslegri skyldu sem 
rithöfundur. Mér finnst það í rauninni 
bara bull.“
- Hvað með umræðuna um þessa 
ákvörðun þína finnst þér hún einhvers 
virði? 

„Mér verður í raun að finnast það 
vegna þess að ég fagna allri umræðu 
og helst ef hún talar beint út,“ segir 
Bragi og bætir við að honum finnist 
umræðan raunar hafa útskýrt málið. 
„Það er í raun ekki hægt að áfellast 
höfund fyrir að gera svona. Auðvitað 
geri ég mér grein fyrir því að ef ég færi 
að stunda þetta reglulega að birta fyrir 
útvaldan lesendahóp þá fyndist mér það 
náttúrulega mjög rangt.“ 
- Við erum samt að upplifa tíma núna 
þar sem peningaöfl eru að leggja fé í 
að endurskrifa söguna. Sú útgáfa, sem 
oft er mjög bjöguð, birtist almenningi. 

Þetta mál vekur um leið þær spurningar 
hvort staðan sé sú að peningamenn geti 
fjármagnað opinberar söguskoðanir í 
sína þágu fyrir almenning en svo ráðið 
rithöfunda til að skrifa skáldsögur og 
afþreyingu fyrir sig og sína útvöldu vini? 

„Ef að einhverjir stórir kapítalistar 
eru áberandi farnir að taka yfir bókaút-
gáfu þá er það eitt. Við munum hvernig 
þetta var með Eddu þegar peningaöflin 
komu inn í það. Við bara lifum í al-
gjörlega kapitalísku samfélagi. Auðvitað 
geta auðmenn fengið menn til að skrifa 
fyrir sig. Það bara segir sig sjálft. Það 
væri svo hallærislegt að fara að dæma 
það kerfi vegna þess að þetta er bara 
systemið sem við búum við. Það var 
nefnt um daginn einhver aðskilnaður. 
Að þetta væri svona aðskilnaðar elítu-
hugmynd að gefa út þennan texta. Ég 
bara get ekki séð að, og allra síst í bók-
menntum, það sé einhver tilhneiging. 
Þetta sem ég er að gera er bara einhver 
einn afvikinn hlutur.“

Edda, Mogginn, AB
Björgólfur Guðmundsson átti bókaút-
gáfuna Eddu á árunum fyrir hrun. Frægt 
er þegar fjölskyldusögu Thorsarana var 
fargað og hú endurprentuð vegna kafla 
um hjónaband Þóru Hallgrímsson, eig-
inkonu Björgólfs, og stofnanda Nasista-
flokks Bandaríkjanna, Georgs Lincolns 
Rockwell. Guðmundur Magnússon höf-
undur bókarinnar sættist á þau málalok. 
Björgólfur hefur aldrei viljað gangast 
undir að hafa tekið ákvörðunina. „Ég 
kannast ekki við að ég hafi vísvitandi 
verið að misnota peningavald mitt, 
ekki eins og ég skil það, alls ekki. Mér 
fannst ég yfirleitt vera að reyna að láta 
gott af mér leiða og taka réttar ákvarð-

anir. Kannski tókst mér ekki alltaf vel 
upp í ákvörðunum og þá verða aðrir 
að dæma um það. En ég kannast ekki 
við að hafa misnotað neitt,“ er haft eftir 
honum í bókinni Hamskiptum. Fleiri 
dæmi eru rekin þar sem menning og rit 
aðgengileg almenningi eru á forsendum 
peninga. Þekktasta dæmið er sjálfsagt 
Davíð Oddsson sem ritstjóri Morgun-
blaðsins. Til að sýna hversu furðulegt 
það í rauninni er hafa margir spurt 
hver viðbrögðin hefðu orðið ef Richard 
Nixon hefði orðið ritstjóri Washington 
Post eftir Watergate. Annað dæmi 
sem gæti lýst þessum veruleika væri 
ef Hanna Birna Kristjánsdóttir hefði 
tekið við ritstjórn DV daginn eftir að 
hún hrökklaðist úr ráðherraembætti í 
kjölfar lekamálsins. 

Nýlegri dæmi eru svo útgáfur Al-
menna bókafélagsins á bókum um 
Búsáhaldabyltinguna, Icesave og svo 
nýlega bókin Andersen-skjölin. Allar 
þykja þær birta nokkuð einhliða mynd 
af atburðum áranna fyrir og eftir hrun. 
Eigendur þess eru Ármann Þorvalds-
son, fyrrverandi forstjóri Kaupþings 
Singer & Friedlander í London, Baldur 
Guðlaugsson, fyrrverandi ráðuneytis-
stjóri sem situr nú í fangelsi fyrir 
innherjasvik og Kjartan Gunnarsson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálf-
stæðisflokksins og stjórnarmaður úr 
Landsbankanum. 

Þjóðleikhúsið  
og Björgólfur
Skömmu fyrir fall bankanna leigði 
fjölskylda Björgólfs Guðmundssonar 
sal Þjóðleikhússins til að setja á svið 
sýningu um samband þeirra Björgólfs 
og Þóru Hallgrímsson, eiginkonu hans. 

Í Hamskiptunum er fjallað um þetta og 
því lýst sem dæmi um samskipti pen-
inga og menningar. Leikritið líkt og 
bókaútgáfa Gamma er dæmi um menn-
ingarafurð sem sköpuð var sérstaklega 
fyrir fámennan „exklúsívan“ hóp. 

Börn Björgólfs vildu koma foreldrum 
sínum á óvart með því að gefa þeim 
leikritið. „Þau fengu Eddu Heiðrúnu 
Backman leikkonu til að halda utan 
um sýninguna og leigðu stóra svið 
leikhússins. Edda Heiðrún segir að hún 
hafi fengið Þórarin Eldjárn rithöfund til 
að „búa til nokkurs konar ljóð um ævi 
Björgólfs og Þóru.“

Gamma og menning
Fyrirtækið Gamma styrkir fjöldann 
allan af menningarverkefnum. Gamma 
er einn helsti styrktaraðili Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands auk þess sem 
fyrirtækið rekur gallerý sem opið er 
almenningi. Í kynningarefni Böggla-
póststofunnar kemur fram að fyrir-
tækið ætli sér að gefa út fleiri bækur 
með viðlíka hætti. Hönnun bókannar-
innar hefur vakið athygli, og sérstaklega 
vakin athygli á því í grein Druslubóka 
og doðranta sem áður var nefnd, enda 
keimlík hinni þekktu kápuhönnun lær-
dómsrita Hins íslenska bókmenntafé-
lags. Hjá bókmenntafélaginu fengust 
þær upplýsingar að ekkert samstarf 
væri milli Gamma og félagsins og að 
heimild fyrir hönnunni hefði ekki verið 
veitt. Þó kom fram að þessu hefði lítið 
verið velt upp innan félagsins. Hafsteinn 
Guðmundsson er hönnuður bókakápa 
lærdómsrita. 

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Bragi Ólafsson - Bögglapóststofan
Markpóstur

Skáldverk í markpósti frá Gamma. Útlitið minnir á lærdómsrit Bókmennta-
félagsins.
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Reykjavíkurborg býður til sölu byggingarrétt á 
Lambhagavegi 19. 

Byggingarheimild er alls 2.474 fermetrar og nær 
hún til íbúðarhúss, gróðurhúss og þjónustu-
bygginga (skemmur, áhaldahús og pökkunarhús). 
Íbúðarhúsnæði má ekki fara yfir 500 fermetra og 
þjónustubyggingar ekki yfir 592 fermetra. Á þeim 
fermetrum sem eftir standa er heimilt að byggja 
gróðurhús. 

Tilboðsgjafi skal sýna fram á jákvæða eiginfjárstöðu 
með framlagningu endurskoðaðs ársreiknings 
síðasta árs eða ársreiknings ársins á undan ásamt 
árshlutareikningi vegna síðasta árs.

Tilboð í byggingarrétt skulu berast fyrir kl. 14:00  
þriðjudaginn 9. júní. Þeim skal skila í þjónustuver 
Reykjavíkurborgar Borgartúni 12 - 14 í lokuðu 
umslagi merkt „Lambhagavegur 19“. Tilboð verða 
opnuð sama dag kl. 14:15 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar og skilmálar  eru á vef 
Reykjavíkurborgar: reykjavik.is/lodir 

Byggingarréttur
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Íbúð, gróðurhús  
   og þjónustubyggingar

Lóðin Lambhagavegur 19 er til sölu

Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan- 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 Daglegar ferðir frá 13. júní til 15. september. 
Ekið í Langadal, Bása og að skála í 
Landmannalaugum. Tilvalið að fara dagsferð 
eða gista á milli ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík - sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókanir &upplýsingar á  TREX.IS

LEITIÐ TILBOÐA!
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Auglýsingasíminn er 578 1190

Stórafmæli 
Ölduselsskóla
Nemendur og starfsfólk 

Ölduselsskóla fögnuðu 
fjörutíu ára afmæli skólans á 

dögunum með mikilli hátíð. Grillaðar 
voru pylsur og sykurpúðar auk þess 
sem hægt var að róa á kjaja í sundlaug 
skólans, eða fara í hoppukastala, fá 
andlitsmálun, fara á hestbak og ým-
islegt fleira. 

Stuttmyndahátíð grunnskólanema: 

Aldrei fleiri myndir
Stuttmyndahátíðin var haldin í 

35. sinn í Bíó Paradís 28. maí og 
var þétt setinn bekkurinn. Aldrei 

áður hafa verið sendar jafn margar 
myndir inn í keppnina sem hóf göngu 
sína 1981. 

Alls bárust um 100 myndir í keppn-
ina og hafa aldrei fleiri myndir verið 
sendar í keppnina, að því er segir í 
frásögn um framtakið á vef borgar-
innar. Myndirnar kepptu til sigurs í 
fjórum flokkum yngri og eldri nem-
enda; leiknum stuttmyndum, hreyfi-
myndum, heimildarmyndum og tón-
listarmyndböndum. Óhætt er að segja 
að mikil gróska sé nú í kvikmyndagerð 
í grunnskólum, félagsmiðstöðvum og 
frístundaheimilum segir í umfjöllun-
inni á vef Reykjavíkurborgar. Mikil 
hugmyndaauðgi einkenni kvikmynda-
gerðina og tæknifærni. Þar er jafnframt 

bent á að margmiðlunarver skóla- og 
frístundasviðs hafi yfirumsjón með 
tæknibúnaði og aðstoði við úrvinnslu 
myndanna. 

Þær myndir sem unnu í hverjum 
flokki voru sýndar í Bíó Paradís. Þær 
eru: 

Hreyfimyndin Stökkið sem Tómas 
Nói Emilsson úr Hlíðaskóla gerði 
og sigraði í flokki yngri nemenda. 
Þrjár stúlkur, Helga, Rakel og Sigrún 
úr Sæmundarskóla fengu verðlaun 
fyrir bestu hreyfimynd í eldri flokki, 
myndina Nammi namm. 

Heimildarmynd um skaðsemi reyk-
inga sem nemendur í 7. bekk Keldu-
skóla gerðu fékk verðlaun sem besta 
heimildarmyndin í yngri flokki og 
þær Karen, Ísabella, Ninja og Hera úr 
Háteigsskóla gerðu bestu heimildar-
myndina í eldri flokki um sjálfsímynd. 

Tónlistarmyndbandið Rapp sem 
Ólína Ákadóttir í Grandaskóla gerði 
vann til verðlauna svo og tónlistar-
myndbandið Vicious and delicious sem 
eldri nemendur í Langholtsskóla gerðu. 

Besta stuttmyndin í yngri flokki 
heitir Garpur og varð gerð af nem-
endum í 7. bekk Hamraskóla en besta 
stuttmyndin í eldri flokki kom úr Voga-
skóla og heitir Vitni. 

Ólína Ákadóttir úr Grandaskóla gerði 
besta tónlistarmyndbandið í flokki 
yngri nemenda.

Kampakátir nemendur í Hlíðaskóla sem fengu verðlaun 
fyrir bestu hreyfimyndina í yngri flokki.

Karen, Isabella, Ninja og Hera úr Háteigsskóla gerðu vinn-
ingsmynd um sjálfsímynd.

Þessar stúlkur úr Sæmundarskóla fengu verðlaun fyrir 
bestu hreyfimynd í eldri flokki en hún heitir Nammi namm. 

Hrafnhildur, María Rakel, Thelma og andrea gerðu besta 
tónlistarmyndbandið í eldri flokki en þær stunda nám í 
Langholtsskóla.

7. bekkur í Hamraskóla vann til verðlauna fyrir bestu 
stuttmyndina í yngri flokki, myndina Garp.

Myndin Vitni úr Vogaskóla var valin besta stuttmyndin í 
flokki eldri nemenda. Hana gerðu atli Geir, Ásta, Elísabet, 
Dagbjört, Rakel og Tómas Bragi.

7. bekkur í Kelduskóla-Korpu fékk verðlaun fyrir heim-
ildarmynd um skaðsemi reykinga.

Nemendur úr Grandaskóla voru sigursælir á kvikmynda-
hátíðinni.
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Upplifðu mat, menningu 
& náttúru Austfjarða
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Farfuglar þjóðveganna: 

Samvinna á
90 km vegi
Á leiðinni frá Akureyri um síð-

ustu helgi, mætti ég 3 hjólandi 
vegfarendum. Ég verð alltaf 

voðalega meir inni í mér þegar ég 
sé þessar hetjur þjóðveganna; þessir 
umhverfisvænu ferðamenn sem hafið 
ákveðið að eiga góða og langa stund á 
ferð um landið. 

Svo hef ég heyrt að þeir séu sísvangir, 
stoppi í öllum vegasjoppum, fari á öll 
söfnin, þurfa ekki innflutt eldsneyti og 
hafa það orð á sér að bera gríðarlega 
virðingu fyrir umhverfinu. Já, mikið 
þykir mér vænt um að sjá þá á þjóð-
vegum landsins. 

Við erum alveg að læra hvað Slow 
Food þýðir – svo er líka til Slow 
Tourism; þeir sem ferðast fyrir eigin 
orku og nýta sér almenningssam-
göngur. 

Hjólafærni hefur um árabil gefið út 
kortið Cycling Iceland. Þar koma fram 
ótal upplýsingar sem koma hjólandi 
vegfarendum vel, m.a. um undirlag 
vega og hversu mikillar umferðar er að 
vænta á vegunum yfir sumarmánuðina. 

Með kortinu reynum við að beina 
þeim sem velja að hjóla um landið, 
að fara umferðaléttar leiðir. Það er 
ekki auðvelt að komast til og frá Höf-
uðborgarsvæðinu, nema í mikilli og 
hraðri umferð. En það er samt hægt. 
Bara svolítið flókið; sjá www. cycl-
ingiceland.is

Þjóðvegir landsins eru fyrir alls 
konar farartæki og þar sem annars-

staðar í samfélaginu, skulum við fagna 
fjölbreytileikanum. Ólíkir ferðamátar 
kalla á samvinnu og tillitssemi. Þegar 
ég hjóla á þjóðvegunum, er ég þakklát 
þeim sem slá af hraðanum og gefa sér 
tíma til að fara fram úr þegar umferðin 
á móti leyfir. 

Sumarið er tíminn – hjólandi á 
þjóðvegum eru eins og farfuglarnir. 
Fögnum þeim eins og árstíðinni. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

N O R Ð U R L A N D

Velkomin til Hríseyjar! 

Allar nánari upplýsingar á hrisey@hrisey.is 
og í síma 695-0077 - Heimasíða www.hrisey.is

Hús Hákarla Jörundar 
Opið alla daga 1. júní – 31. ágúst frá kl. 13:00-17:00

Í þessu elsta húsi 
Hríseyjar er búið að 
 koma upp vísi að 
 sýningu sem tengist 
              hákarlaveiðum 
             og sögu eyjarinnar 
 

Þar er einnig hægt 
að nálgast upplýs-
ingar um eyjuna 
og hvað hún hefur 
upp á að bjóða.

Hjónin Kristín Aðalheiður Sím-
onardóttir og Bjarni Gunnarsson 
á Vegamótum í útjaðri Dalvíkur 
létu hið margfræga bankahrun á Ís-
landi ekki stöðva áform sín um að 
ráðast í ferðaþjónustu. Hrunárið 
2008 hófu þau að endurbæta gamla 
bæinn á Vegamótum fyrir gistingu, 
bættu síðan við tveimur smáhýsum 
fyrir gistingu við Vegamót árið 
2009 og árið 2010 kom þar þriðja 
smáhýsið auk þess sem þau keyptu 
Gimli, gamla læknishúsið á Dalvík 
og innréttuðu upp á nýtt. Síðustu 
tvö sumur hafa þau einnig leigt 
skíðaskálann í Böggvisstaðafjalli 
fyrir gistingu. Samtals bjóða þau 
undir merkjum fyrirtækis síns, Dal-
vík Hostel, tæplega 80 fjölbreytileg 
gistirými. Og til viðbótar öllu þessu 
opnuðu þau Kaffihús Bakkabræðra 
á Dalvík síðsumars 2013 og í sama 
húsi ætla þau að byggja upp sögu-
setur hinna nafntoguðu Bakka-
bræðra sem kenndir eru við Bakka 
í Svarfaðardal og sögur segja að hafi 
ekki stigið sérstakleg í vitið! Kristín 

Aðalheiður segist njóta þess á hverj-
um degi að þjónusta ferðafólk. Lyk-
ilatriði sé að veita persónulega þjón-
ustu, skynja áhuga ferðamannsins 
og vera á tánum alla daga.

Tröllaskagi er kominn á heim-
skort fjallaskíðamanna
„Stígandinn hefur verið jafn hjá 
okkur en óhætt að tala um spreng-
ingu nú eftir áramótin í gistingu 
og þjónustu við erlenda ferðamenn 
sem hingað koma til að stunda 
fjallaskíðamennsku. Hér á kaffi-
húsinu hefur verið vitlaust að gera 
frá því um miðjan mars, hér hitt-
ast fjallaskíðamenn af svæðinu og er 
oft mikil stemning. Þetta er annar 
markhópur en nýtir sér þjónustu 
þyrlufyrirtækjanna, þetta er fólk 
sem er á eigin vegum, gengur með 
skíðin upp sínar brekkur. Við eig-
um einstakt land hér á Tröllaskaga 
að bjóða þessu fólki og hef einmitt 
heyrt af samtölum við mína gesti 
að í heimi fjallaskíðafólks út um 
heiminn vita allir hvar Tröllaskagi er. Ég held að við eigum mikil tæki-

færi með þetta svæði í framtíðinni 
og þarna er einmitt markhópur sem 
er að sækjast eftir þessum norðlægu 
aðstæðum sem við getum boðið. 
Og ekki hvað síst er þetta okkur 
dýrmætt hér á svæðinu vegna þess 
að þetta er utan hinnar hefðbundnu 
sumarannar,“ segir Kristín Aðal-
heiður. 

Sagan skiptir máli
Um árabil hefur Kristín Aðalheiður 
átt sér þann draum að gera sögu 
Bakkabræðra skil í einhvers konar 
sögusetri. Kaffihúsið Gísli Eiríkur 
Helgi – kaffihús Bakkabræðra, fer 
ekki framhjá nokkrum manni sem 
keyrir í gegnum Dalvíkina en kaffi-
húsið er áfast félagsheimilinu Ungó 
þar sem Leikfélag Dalvíkur hefur 
starfað um margra ára skeið. Í kjall-
ara kaffihússins segir Kristín Aðal-
heiður ráðgert að koma fyrir sögu-
setri Bakkabræðra og stíga skref í þá 
átt á komandi vetri.

„Ferðamenn sækjast eftir sögum 

af svæðinu og saga Bakkabræðra er 
tilvalin. Mér finnst miklu skipta 
að nýta sögu svæðisins í ferðaþjón-
ustunni, kynna fólki fortíðina og 
nútíðina. Þannig verður upplifun 
þeirra af svæðinu sterkari og meiri,“ 
segir hún en á Kaffihúsinu má 
m.a. fá rjúkandi vöfflur, fiskisúpu 
og einstakt brauð sem bakað er úr 
bjórnum Kalda. 

Netið og orðsporið selja
Fyrirtæki Kristínar Aðalheiðar og 
Bjarna hefur fengið viðurkenn-
ingar og góðar umsagnir hjá heims-
kunnum netþjónustufyrirtækjum 
á borð við booking.com, tripadvi-
sor.com og hihostels.com. „Netið 
skiptir okkur mjög miklu máli, gott 
orðspor skilar sér og sem betur fer 
fáum við almennt góða umsögn frá 
okkar viðskiptavinum. Að mínu 
mati er það líka lykilatriði að eiga 

persónuleg samskipti við viðskipta-
vini, kynnast þeim og geta þann-
ig gefið af sér. Þessir viðskiptavinir 
segja öðrum frá sinni upplifun. 
Það er líka dýrmætt sölunet fyrir 
okkur. En við eigum líka fyrir vikið 
ógrynni af boðum um heimsóknir 
út um allan heim,“ segir Kristín 
Aðalheiður og hlær. Og hún er 
bjartsýn á framhaldið. 

„Það er engin spurning. Við 
munum halda áfram að þróa okkur 
og þó vel gangi þá þarf maður alltaf 
að vera á tánum því að sjálfsögðu 
erum við líka að keppa við önnur 
svæði heimsins um hylli erlendra 
ferðamanna. En við höfum líka lært 
hér á Tröllaskaga að samstarf hefur 
þegar skilað okkur árangri og ég er 
sannfærð um að á þann hátt getum 
við náð enn lengra.“

dalvikhostel.com

Kristín Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni Gunnarsson eru með um 80 gistirými yfir sumarið á Dalvík, auk þess að reka 
Kaffihús Bakkabræðra. 

Ferðamenn eru áhugasamir um 
sögurnar af Bakkabræðrunum Gísla, 
Eiríki og Helga. 

Kristín Aðalheiður Símonardóttir og Bjarni 
Gunnarsson hafa á 7 árum byggt upp öfluga 
ferðaþjónustu á Dalvík: 

Framtíðin full af 
tækifærum

N O R Ð U R L A N D

Fiskidagurinn mikli verður að 
vanda haldinn hátíðlegur á Dalvík 
laugardaginn 8. ágúst en viðburðir 
eru raunar á dagskrá í fjóra daga. 
Viðburðinn sækja jafnan tugþús-
undir gesta. Að kvöldi Fiskidagsins 
mikla verða stórtónleikar á hafnar-
svæðinu á Dalvík sem hefjast kl. 
21:30 og lýkur þeim með mikilli 
flugeldasýningu sem lýsa mun upp 
norðanverðan Eyjafjörð! 

Af öðrum viðburðum í 

Dalvíkurbyggð í sumar má nefna 
gönguviku sem hefst 27. júní með 
lengstu göngu vikunnar þegar 
farið verður af Tungnahrygg, yfir 
Tungnahryggsjökul og niður í 
Skíðadal. Næstu daga fylgja síðan 
göngur á fjöll og skörð í Svarfaðar-
dal og við Dalvík. Gönguvikunni 
lýkur 5. júlí. 

dalvikurbyggd.is/gonguvika
fiskidagurinnmikli.is

Stórtónleikar á hafnarsvæðinu á Dalvík að kvöldi Fiskidagsins mikla. 

Dalvík:

Fiskidagur, stórtón-
leikar og gönguvika
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Urtasmiðjan 
lífrænt hráefni, villtar ísl. jurtir, 

engin aukaefni.

Vöðva-gigtarolía kröftug nuddolía 
fyrir harða og spennta vöðva, auma 
og stirða liði og sinadrátt. Slakar, 
liðkar og dregur úr verkjum.

Græðismyrsl hefur sannað sig i 20 
ár sem alhliða græðiáburður. Reynist 
undravel á sár, legusár, ör, bruna og 
gyllinæð. Róar sviða í brunasárum.

Græðiolía fyrir þurrk og kláða í húð. 
Hreinsandi á flösu og skánir í hár-
sverði. Góð á sólbruna. 

Fótasalvi mýkir harða og sprungna 
hæla. Inniheldur sveppadrepandi 
teatree olíu, virkar hreinsandi á milli 
tánna. Dregur úr þreytuverk í fótum. 

Helstu sölustaðir: Höfuðborgarsvæðið: 
Heilsuhúsin, Epal Hörpu, Fjarðarkaup, 
Akureyri: Akureyrarapótek, Heilsuhúsið,Víkingur, 
Ísafjörður: Verbúðin, Selfoss: Heilsuhúsið.

Hjá framleiðanda www.urtasmidjan.is  sími 462 4769

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Tugir viðurkenninga
Nemendaverðlaun skóla- og 

frístundaráðs Reykjavíkur-
borgar voru í Hlíðaskóla 

í vikunni. Verðlaunin hljóta grunn-
skólanemendur sem þykja hafa skarað 
fram úr í námi, félagsfærni, virkni í 
félagsstarfi eða hafa sýnt frábæra 
frammistöðu á tilteknu sviði skóla-
starfsins. Verðlaunin eru í formi 
viðurkenningarskjals og bókar. 34 
nemendur úr 4. - 10. bekk tóku við 
verðlaunum að þessu sinni fyrir að vera 
góðar fyrirmyndir á mörgum sviðum. 
Verðlaunin hafa verið veitt frá árinu 
2003, en hver grunnskóli borgarinnar 
tilefnir nemanda. 

Allir velkomnir í Grasagarðinn
Hinn árlegi Morgunn í 

matjurtagarði Grasagarðsins 
verður haldinn í dag, laugar-

dag, milli klukkan 11 og 13. 
Fram kemur í fréttatilkynningu að 

gestum og gangandi gefist tækifæri 
til að spyrja og spjalla við garðyrkju-
fræðinga Grasagarðsins og félaga og 
starfsfólk Garðyrkjufélags Íslands um 
allt sem viðkemur ræktun krydd- og 
matjurta; meðal annars sáningu, út-
plöntun, umhirðu og uppskeru. Þá 
segir að heitt piparmyntute verði á 
könnunni hjá Café Flóru. 

Dorin Bofan frá Rúmeníu hjólaði 2000 km á 6 vikum um ísland á síðasta sumri 
og myndaði. Mynd - www.dorinbofan.com





STUNDUM VILL MAÐUR BARA KLASSÍK.
ÞÁ ER TÍMI FYRIR SÍGILT SÚKKULAÐI.
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Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN
Helga Lilja  
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is

ALLAN ÁRSINS HRING
FÆST Í  APÓTEKUM,

HEILSUBÚÐUM 
OG STÓRMÖRKUÐUM

www.gulimidinn.is  

Samviskubitið
Að útivinnandi mæður séu þjakaðar 
af samviskubiti er vel þekkt, þær eru 
með samviskubit í vinnunni því þeim 
finnst þær eigi að vera meira heima 
með börnin og þær eru með samvisku-
bit vegna vinnunar ef þær eru heima. 
Það er reyndar spurning hvort allir for-
eldrar séu farnir að finna fyrir þessu nú 
til dags með vonandi auknu jafnrétti á 
heimilum?

 En ég held að mæður (og foreldrar 
almennt), séu hreinlega alltaf með 
samviskubit gagnvart börnum sínum. 
Núna þegar börnin mín eru uppkomin 
sé ég þetta vel hjá sjálfri mér. Þetta birt-
ist þannig að ég geri lítið úr sjálfri mér 
sem góðum uppalanda, en mikið úr því 
ef eitthvað var mögulega miður. Þannig 
að ef sagt er að börnin séu velheppnuð 
og gott fólk, klár og skemmtileg (sem 
þau eru að sjálfsögðu!), þá hugsa ég 
sem svo að þannig séu þau bara að 
upplagi, hafi fæðst þannig og atlæti á 
uppvaxtarárum þeirra hafi nú ekkert 
með það gera. Og ef eitthvað er miður 
í þeirra fari (sem er auðvitað óhugs-
andi!), þá er það augljóslega mér að 
kenna sem móður þeirra. 

Ég er líka einstaklega viðkvæm 
fyrir því þegar afkvæmin rifja upp 
æskuminningar þar sem mér finnst 
ég ekki koma sérlega vel út sem upp-
alandi, því að auðvitað gekk á ýmsu og 
eitthvað myndi ég eflaust gera öðru-
vísi í dag, en þau virðast þrátt fyrir allt 
þokkalega sátt við mig svo að kannski 
var ég bara rosalega góð mamma?
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Reykjavík vikublað er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.


