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Þórunn Alda Gylfadóttir vakir yfir dóttur sinni 
sem liggur á sjúkrahúsi í Svíþjóð eftir alvarlegan 
bruna. Hún er staðráðin í að koma heim með 
barnið sitt. 

„Við mæðgur ætlum 
heim saman“ 22Viðtal

Arion banki er á fullu að draga úr umsvifum 
sínum og greiða út eigið fé til eigenda sinna.

Banki sem vill ekki lána 
peninga 6Fréttaskýring

Einvalalið 10 þekktra einstaklinga keppir með 
dansfélögum sínum í þáttunum Allir geta 
dansað, sem hefja göngu sína í kvöld.

Geta allir  
dansað? 62Séð og Heyrt

VIÐTALIÐ 
Bragi Valdimar Skúlason  

& Karl Sigurðsson

Baggalútsmennirnir Bragi Valdimar Skúlason og Karl Sigurðsson eru komnir í jólagírinn  
og undirbúa árlega jólatónleika hljómsveitarinnar. Þeir viðurkenna að það að verða feður hafi dregið úr 

glæfralegri orðanotkun í textum en harðneita því að vera orðnir minna beinskeyttir og krítískir.

„Má ekki gera grín  
að öllu við alla“

Aðgerðarsinnar segja málsvörnina „gróft kynlíf 
sem fór illa“ nýjustu útgáfu þess að kenna  
konum um þegar þær eru beittar ofbeldi.

„Konur deyja ekki af 
völdum grófs kynlífs“ 4Erlent
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Engar 
Uber-leigubifreiðar 
í Lundúnum?
Ökumenn leigubifreiðaþjónustunnar Uber í Lundúnum eru um 45 þúsund talsins 
en þeir kunna að þurfa að finna sér annað að gera eftir að samgönguyfirvöld 
ákváðu að endurnýja ekki tímabundið starfsleyfi fyrirtæksisins í borginni.

Texti/Hólmfríður Gísladóttir

Lumar þú á frétt? 
Sendu ábendingu á ritstjórn@birtingur.is

„Að mati 
stjórnar 
Hreyfils er 
nauðsynlegt 
að leggja ríkar 
kröfur á herðar 
þeirra sem 
óska eftir að 
fá úthlutuðum 
atvinnu- eða 
rekstarleyfum 
svo tryggt sé 
að notendum 
sé tryggð 
örugg og 
fagleg þjón-
usta.“ 

Á Íslandi er í smíðum nýtt 
frum   varp til laga um leigu   bif  

reiðaakstur en starfs hópur á 
vegum samgöngu og sveita  

stjórnarráðuneytisins komst 
að þeirri niðurstöðu að 
breyt     ing  ar á íslensku reglu
verki um leigubifreiðar væru 
óhjá   kvæmilegar, í kjölfar 
at   huga   semda frá Eftirlits 

stofnun EFTA (ESA). Tillögur 
starfs   hópsins fólu m.a. í sér 

afnám fjöldatakmarkana og 
afnám skyld   unnar til að vera 

tengdur við leigu   bifreiðastöð til að 
selja þjónustu.

Meðal þeirra sem skiluðu inn umsögn um frum 
varpsdrögin voru Bandalag íslenskra leigu  

bílstjóra og Bifreiðastjórafélagið Frami (sameig inleg 
umsögn) og Hreyfill. Í báðum umsögnum var m.a. lögð 
áhersla á mikilvægi þess að horft yrði til saka   ferils 
umsækjenda þegar kæmi að veitingu at   vinnuleyfis og 
að gerðar yrðu kröfur um lágmarks íslensku  kunnáttu. 

Að mati stjórnar Hreyfils er nauðsynlegt að leggja 
ríkar kröfur á herðar þeirra sem óska eftir að fá 

úthlutuðum atvinnu eða rekstarleyfum svo tryggt sé 
að notendum sé tryggð örugg og fagleg þjónusta,“ 
segir m.a. í umsögn Hreyfils. „Mjög mikilvægt er að 
eftirlitsaðilar hafi uppi virkt eftirlit og gerist leigu bif 
reiðastjórar brotlegir við lög um leigubifreiðar komi til 
sviptingar á atvinnuréttindum.“

Í umsögn sinni lagðist Bandalag íslenskra leigubílstjóra 
alfarið gegn afnámi stöðvarskyldunnar. „Með til   komu 

leigubifreiðastöðva er skattaundanskotum haldið í 
skefj um og allt eftirlit reynist stjórnvöldum að  gengilegra 
en ella,“ segir í umsögninni. Í umsögn Hreyfils var 
stöðv arskyldan m.a. sögð veita notendum þjón   ustunnar 
mikið öryggi, þar sem þeir gætu hvenær sem er haft 
samband við stöðina til að fá úrlausn sinna mála og 
þar væri sömuleiðis haldin gagnagrunnur um alla bíla 
stöðvarinnar og allar ferðir.

L eigubifreiðaþjónustan Uber hefur verið svipt starfsleyfi í Lundúnum. Samgöngu
yfirvöld segja fyrirtækið ekki hæft til að reka leigubifreiðaþjónustu í borginni, þrátt 
fyrir að það hafi gripið til ýmissa jákvæðra ráðstafana til að mæta gagnrýni. Uber 
missti starfsleyfi sitt í borginni upphaflega árið 2017 en voru veittar tvær fram leng 
ingar. Forsvarsmenn fyrirtækisins hafa ákveðið að áfrýja niðurstöðunni og verður 
Uber heimilt að starfa áfram þar til endanleg niðurstaða liggur fyrir. Öku     menn Uber 
í Lundúnum telja 45 þúsund en heildarfjöldi leigubifreiða í höfuð borg  inni er talinn 
vera um 126 þúsund.

Samgönguyfirvöld segja að fyrirtækið hafi ítrekað stofnað farþegum í hættu, m.a. með kerfisbreytingu 
sem gerði leyfislausum bílstjórum kleift að hlaða myndum sínum upp á notandaaðgang annarra bíl  
stjóra. Breytingin varð til þess að 14 þúsund óheimilar ferðir voru farnar 2018 til 2019. Þá leiddi rann  
sókn í ljós að bílstjórar sem Uber hafði bannað að keyra gátu þrátt fyrir það búið til notanda að gang 
og ekið með farþega. Í einu tilviki tókst bílstjóra að halda áfram að keyra fyrir Uber þrátt fyrir að leyfi 
hans hefði verið fellt úr gildi í kjölfar þess að hann fékk viðvörun fyrir að deila „ósæmilegum“ mynd 
um af börnum.

Uber ekki eitt um að sæta gagnrýni
BBC hefur eftir Helen Chapman, sem er yfir leyfismálum hjá samgönguyfirvöldum, 
að þrátt fyrir úr  bætur væri óásættanlegt að Uber hefði orðið til þess að farþegar 
ferðuðust með bílstjórum sem væru mögulega leyfislausir og ótryggðir. „Ég veit 
að þessi ákvörðun kann að verða óvinsæl meðal notenda Uber en öryggi þeirra er 
í fyrirrúmi. Reglugerðum er ætlað að tryggja öryggi Lundúnarbúa,“ sagði borg 
arstjórinn Sadiq Khan.

Forsvarsmenn Uber hafa fordæmt ákvörðunina og segja 
hana ósanngjarna. Það verður undir dóm  stól  um komið 

hvort hún er endanleg. Samkvæmt fyrirtækinu koma 
24% tekna þess frá fimm stórborgum; Lundúnum, 
Los Angeles, New York, San Francisco og Sao Paulo. 

Félag þeirra leigu  bifreiða  stjóra sem aka svokölluðum 
„black cabs“ hefur hins vegar fagnað ákvörðuninni 
en þeir hafa sakað Uber um að keyra niður gæði og 

staðla leigubifreiðaþjónustunnar. Sótt hefur verið 
að fyrirtækinu víðar, m.a. í Dan  mörku, Búlgaríu og 

Ungverjalandi, þar sem Uber hefur hætt starfsemi.

Fleiri leigubifreiðaþjónustufyrirtæki á borð við Uber 
hafa sætt gagnrýni síðustu misseri, t.d. Lyft, en á annan 

tug kvenna í San Francisco hefur kært fyrirtækið vegna 
meintra kynferðisbrota eða nauðgana af hendi 

bílstjóra. Segja þær að fyrirtækið hafi gert 
þekktum kyn  ferðisb   rotamönnum kleift 
að gerast bílstjórar og að það hafi hylmt 
yfir kvartanir um kynferðisofbeldi á fjölda 
starfsstöðva.

„Sam
kvæmt 
fyrir tækinu 
koma 24% 
tekna þess 
frá fimm 
stór borg
um; Lund
únum, Los 
Angeles, 
New 
York, San 
Fran cisco 
og Sao 
Paulo.“

Umdeildar breytingar í 
farvatninu á Íslandi

LEIGUBIFREIÐAR

Erlent
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„Ég veit að þessi ákvörðun kann að verða óvinsæl 
meðal notenda Uber en öryggi þeirra er í fyrirrúmi.“



Velkomin í bæinn!

Miðborgin >>> midborgin.is

Í miðborginni eru yfir 220 veitingastaðir og kaffihús 
með góðgæti frá öllum heimshornum. Þeim hefur fjölgað 
mikið á síðustu árum og þeir dreifast um stærra svæði 
en nokkru sinni fyrr. Frá Hlemmi og niður á Granda eru 
flestir bestu og skemmtilegustu veitingastaðir landsins 
tilbúnir með mat og drykk í öllum verðflokkum.

Með uppbyggingu í miðborginni og straumi ferðafólks til landsins 
hefur fjölbreytni veitingastaða stóraukist síðustu ár.

Heimild: Rannsóknasetur verslunarinnar 2019.

Veitingastaðir

Verslanir

225

275
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B reskir lögmenn 
og kvenréttinda
samtök hafa kallað 
eftir lagabreytingu 
til að koma í veg 
fyrir að ein  stakl 
ingar sem hafa 

ver  ið ásakaðir um morð geti notað 
það sem vörn að dauða fórnar
lambs ins hafi borið að þegar gróft 
kynlíf fór illa. Sérfræðingar segja 
fjölda slíkra málsvarna hafa tí 
fald    ast síðustu áratugi en sam 
kvæmt samtökunum We Can’t 
Consent to This létust 30 konur 
og stúlkur á síðustu 10 árum við 
það sem gerandinn vildi meina 
að hefði verið gróft kynlíf með 
samþykki beggja. Í 17 málum var 
sakborningurinn dæmdur fyrir 
morð, í níu málum var nið  ur  stað 
an manndráp af gáleysi en sýknað 
var í tveimur málum. 

Árið 1996 komu upp tvö mál þar 
sem dauði og áverkar kvenna voru 
sagðir afleiðing grófs kynlífs en 
árið 2016 hafði fjöldinn náð 20. 
Vandamálið er ekki bundið við 
Bretland en komst aftur í hámæli 

eftir að bresk stúlka var myrt á 
NýjaSjálandi í fyrra en lögmaður 
morðingjans vildi meina að um 
slys hefði verið að ræða, við 
ástund   un „hefðbundinnar“ kyn 
lífs     iðkunar. Sakborningurinn í 
mál  inu var fundinn sekur í síðustu 
viku.

Kyrking dánarorsök í þriðj 
ungi heimilis ofbeldis mála
We Can’t Consent to Thissam 
tökin voru sett á fót þegar John 
Broadhurst var dæmdur fyrir 
mann dráp af gáleysi eftir að 
hann varð Natalie Connolly að 
bana árið 2016. Broadhurst hlaut 
aðeins þriggja ára og átta mánaða 
fangelsisdóm þrátt fyrir að 40 

áverkar hefðu fundist á líkams
leif um Connolly, þeirra á meðal 
alvarlegar innvortis blæð  ingar 
og brotin augntóft. Þá var hún 
með leifar af klór í and  lit  inu. 
„Samþykki“ sem kemur oft við 
sögu í nauðgunarmálum, er 
hvorki afsökun fyrir meiðslum 
né dauða í breskum lögum. 
Að    gerðasinnar segja „gróft 
kyn  líf sem fór illa“ sem vörn í 

sakamálum þó geta orðið til þess 
að menn séu frekar dæmdir fyrir 
manndráp af gáleysi en morð og 
að þeir fá vægari dóma.

Susan Edwards, prófessor við 
lagadeild University of Bucking 
ham, bendir á að kyrking sé dán 
ar  orsök í þriðjungi tilvika þar sem 
einstaklingur verður maka sínum 
að bana. Hún sagði í sam  tali við 
Guardian að það færðist í aukana 
að menn bæru fyrir sig grófu 
kynlífi sem vörn þar sem BSDM 
þætti nú ásætt an  legur þáttur í 
kyn  lífsiðkun fólks. Fyrir þrjátíu 
árum hefðu ofbeldismennirnir 
heldur borið fyrir sig að þeim hefði 
verið ögrað eða að þeir hefðu misst 
stjórn á sér.

Óhugnanleg þróun
„Konur deyja ekki af völdum grófs 
kynlífs. Þær deyja af því að menn 
beita þær ofbeldi,“ segir Karen 
IngalaSmith, framkvæmdastjóri 
góð  gerða  samtakanna Nia, sem 
berjast gegn heimilisofbeldi. Hún 
sagði klám hluta vandans, þar sem 
ungir menn hefðu ranghugmyndir 
um kynlíf og konur upplifðu 
þrýst    ing um að sætta sig við of
beldi sem þátt í kynlífinu. 

Fiona MacKenzie, stofnandi We 
Can’t Consent to This, sagði í 
samtali við Sky News að þróunin 
væri óhugnanleg; að í málum þar 
sem konur væru beittar ofbeldi 
neyddust þær til að mæta fyrir 
dóm og verjast ásökunum um að 
hafa verið viljugir þátttakendur 
í ofbeldinu. „Það er ekkert sem 
bendir til þess að þessar konur 
hafi gefið samþykki sitt. Þessir 
menn beita hræðilegu, sadísku 
of  beldi og nota þessa vörn til að 
koma sér undan þyngri dómum.“

DÓMSMÁL

Erlent

e

Grace Millane, 21 árs, var 
í heimsreisu þegar hún 
kom til Nýja-Sjálands í 

nóv    em  ber í fyrra. Hún hafði kynnst 
manni á Tinder og átti stefnu  mót 
við hann í Auckland þann 1. des  -
ember. Líkams leifar hennar fundust 
átta dögum síðar, í ferða   tösku 
sem hafði verið grafin fyrir utan 
borgina. Jesse Kempson, 27 ára, var 
í síðustu viku fundinn sekur um að 
hafa myrt Millane en við réttarhöldin 
sögðu verj  endur hans að hann hefði 
„óvart“ þrengt að hálsi hennar með 
þeim afleiðingum að hún lést.
Sérfræðingur sagði við réttarhöldin 
að það hefði tekið Millane fimm 
til tíu mínútur að deyja og að hún 
hefði misst meðvitund áður.

Vitni sem kynntist Millane í gegnum 
BDSM-stefnumótasíðu, sagði hana 
hafa verið „saklausa“ en fyrrverandi 
kærasti sagði Millane þvert á móti 
hafa haft reynslu af BDSM og þekkt 
vel til ör  yggisráðstafana. Hann stað -
festi að hún hefði leyft hon  um að 
þrengja að hálsi hennar þegar þau 
stunduðu kynlíf en sagði þau hafa 
notað öryggisorð og snert   ing  ar til að 
gefa til kynna að þau vildu stoppa. 
„Þú getur ekki gefið samþykki fyrir 
eigin morði,“ sagði saksóknarinn í 
mál    inu en verjendur Kempson sögðu 
að um slys hefði verið að ræða, sem 
mætti m.a. rekja til áfengis    neyslu og 
reynsluleysis. 
Við réttarhöldin var Kempson sagð   - 
ur hafa farið á annað Tinder-stefnu -
mót sama dag og hann losaði sig 
við líkamsleifar Millane, og aðrar 
kon    ur höfðu hætt samskiptum við 
hann vegna framkomu hans. Þá var 
hann sagður eiga sögu um að segja 
ósatt og hafði m.a. logið því til að 
hann hefði greinst með krabba-
mein, að hann væri atvinnu íþrótta -
mað  ur og að hann væri yfir  maður á 
olíu  borpalli.

Myrti hana 
„óvart“ en gróf 
í ferðatösku

Mál manns sem var dæmdur fyrir að hafa myrt unga breska ferðakonu í Nýja-
Sjálandi hefur vakið upp umræðu um „gróft kynlíf“ sem málsvörn. Gagnrýnendur 
segja afsökunina nýjustu útgáfu þess að kenna konum um þegar þær eru beittar 
ofbeldi en þeim málum fer fjölgandi þar sem henni er beitt í dómssal.

sem fór illa“

„Konur deyja ekki af 
völdum grófs kynlífs. 
Þær deyja af því að 
menn beita þær ofbeldi.“

Að bera við grófu kynlífi sem málsvörn komst fyrst í fréttirnar árið 1986, þegar Robert Chambers var ákærður fyrir 
að hafa myrt Jennifer Levin. Bæði tilheyrðu elítu New York-borgar og höfðu verið kynnt af vinum. Að kvöldi 26. ágúst 
fóru þau út á lífið en ákváðu að rölta um í Central Park eftir stutt rifrildi. Tveimur tímum síðar fann lögregla líkamsleifar 

Jennifer. Hún hafði verið beitt ofbeldi svo sá á líkinu, og kyrkt. 
Chambers var handtekinn og ákærður fyrir morð. Í fyrstu neitaði hann að hafa átt hlut að máli en við réttarhöldin héldu 
verjendur hans því fram að dauða Jennifer hefði borið að þegar gróft kynlíf fór úrskeiðis. Málsvörnin varð til þess að 
kviðdómurinn gat ekki komist að einróma niðurstöðu og ákæruvaldið neyddist til að samþykkja að Chambers yrði sakfelldur 
fyrir manndráp af gáleysi.
Gróft kynlíf var mögulega notað sem málsvörn í fyrsta sinn fyrr sama ár þegar Dennis Bulloch sagðist hafa kæft eiginkonu 
sína óvart meðan á kynlífsleikjum þeirra stóð. Líkamsleifar konunnar fundust í brunarústum bílskúrs hjónanna, sem Bulloch 
viðurkenndi að hafa kveikt í. Bulloch var fundinn sekur um manndráp af gáleysi og hlaut sjö ára fangelsisdóm.

Texti / Hólmfríður Gísladóttir

Kynferðisofbeldi

 Sumir hafa viljað kenna auknum sýnileika BDSM, 
m.a. Fifty Shades of Grey, um aukið ofbeldi í kyn   lífi 
en þeir sem þekkja til segja fáa meðvitaðri um sam -
þykki og öryggi en þá sem stunda BDSM. Þeir benda 
á að iðkendur BDSM-kynlífs notist við öryggisorð og 
aðrar öryggisráðstafanir, neyti fæstir áfengis í bland 
við kynlífið og hlaupi ekki burtu frá aðstæðum.

 „Ég held ekki áfram ef einhver bregst 
ekki við eða missir meðvitund,“ hefur Huff  -
ing  ton Post eftir iðkanda. „Að gera eitthvað 
annað er vanræksla, ekki með samþykki og 
afar hættulegt. Það rúmast ekki innan minn -
ar skilgreiningar á BDSM; það er hrein og bein 
misnotkun á annarri manneskju.“

 Breskur dómstóll komst að þeirri 
niðurstöðu árið 1994 að þegar um 
væri að ræða alvarlega áverka gæti 
gerandinn ekki borið fyrir sig að 
þolandinn hefði verið samþykkur. 
Þing  maðurinn Harriet Harman berst nú 
fyrir því að niðurstaðan verði fest í lög.

Morð verður að manndrápi

Er BDSM vandamálið?

„Þú getur ekki gefið 
sam þykki fyrir eigin 
morði.“

Broadhurst hlaut aðeins þriggja ára og átta mánaða fangelsisdóm þrátt fyrir að 40 
áverkar hefðu fundist á líkamsleifum Connolly, þeirra á meðal alvarlegar innvortis 
blæð  ingar og brotin augntóft.

Ekki liggur fyrir hvort kyrkingum hefur fjölgað eða hvort málsvörninni er einfaldlega beitt oftar nú en áður.

„Gróft kynlíf
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Eftir / Magnús Halldórsson og Þórð Snæ Júlíusson

Einn kerfislægt mikilvægur banki, samkvæmt formlegri  
skilgreiningu stjórnvalda, er í einkaeigu. Það er Arion banki. 

Á sama tíma og rætt er um mikilvægi þess að bankar styðji við vöxt í efnahagslífinu, eftir áfall með 
falli WOW air, er Arion banki að endurskipuleggja rekstur og draga saman seglin.  
Tilgangurinn virðist meðal annars vera sá að geta greitt eins mikið eigið fé út úr  

bankanum og mögulegt er til hluthafa hans. 

FRÉTTASKÝRING

Við hrunið voru þrír bankar endur   
reistir. Tilgangurinn var að verja 
hagsmuni íslensks alm  enn ings 
og íslenskra fyrir   tækja enda 
allir bankarnir þrír kerfis lega 
mikilvægir. Í dag, ellefu árum 

eftir að Lands bankinn, Ís  lands  banki og Arion 
banki fengu nýjar kenni töl ur, eru þeir enn taldir 
til kerfis lega mikil vægra aðila af Fjár  mála  stöð ug
leikaráði. 

Það eru aðilar sem vegna „stærðar og eðlis starf
semi sinnar geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á 
stöðug leika fjármálakerfisins og á raun  hag  kerfið 
ef þeir lenda í erfiðleikum“. 

Einn kerfislægt mikilvægur banki, samkvæmt 
formlegri skilgreiningu stjórnvalda, er í einka
eigu. Það er Arion banki. Hann er á fullu við að 
endur skipuleggja rekstur sinn og draga verulega 
úr umsvifum sínum. Í því felst að takmarka 
veru  lega útlán sín, fækka starfsfólki hratt og 
borga út eins mikið af eigin fé sínu til eigenda og 
hann kemst upp með, á sem skemmstum tíma. 

Hófst allt með stöðugleika samn
ingunum
Allir íslensku bankarnir þrír eru á með al tíu 
stærstu fyrirtækja landsins. Arion banki er þeirra 
minnstur með 77,5 milljarða króna í veltu í fyrra. 
Athygli vekur að á meðan að bæði Landsbankinn 
og Íslandsbanki juku veltu sína á árinu 2018 dróst 
hún veru  lega saman hjá Arion banka, eða um 18 
prósent. 

Þessi þróun er hluti af áætlun sem hefur verið lengi 
í bígerð. Nánar tiltekið frá því að stöð  ug  leika 
samningarnir svokölluðu tóku gildi þegar Arion 
banki fékk undanþágu frá fjármagns höftunum 
snemma árs 2016. Þá var eignarhaldi bankans 
þann ig háttað að íslenska ríkið átti 13 prósent hlut 
en Kaup þing, félag utan um eftir standandi eignir 
kröfu hafa þess banka, átti 87 prósent. 

Í samningunum sem undirritaðir voru 13. janúar 
2016 var meðal annars sagt til um að Kaupþing 
ætti að gefa út skuldabréf upp á 84 milljarða 
króna sem væri tryggt með veði í öllum hlut 

félagsins í Arion banka. Skuldabréfið bar vexti 
og einungis mátti greiða inn á það með því að 
selja hluta í Arion banka á gengi sem væri yfir 0,8 
krónur fyrir hverja bókfærða krónu af eigin fé 
bank ans. Ef við skipti færu fram undir því gengi 
myndi virkjast forkaupsréttur sem ríkið samdi um 
að fá. Kaupþing þurfti að greiða upp skulda  bréfið, 
og þar með selja Arion banka, fyrir árslok 2018.

Samandregið snerist þetta samkomu lag um að ef 
Kaupþing seldi Arion banka myndi stór hluti af 
ágóðanum fara í ríkissjóð. Í dag hefur ríkissjóður 
fengið um 90 milljarða króna vegna sölu Kaup 
þings á hlutum sínum í Arion banka, sem hófst í 
mars 2017, auk vaxta. Skuldabréfið sem var með 
veði i hlutum í Arion banka var svo greitt upp að 
fullu á árinu 2018. 

„Arion banki 
er á fullu við 
að endur
skipuleggja 
rekstur sinn 
og draga 
verulega úr 
umsvifum 
sínum.“
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Black Friday tilboð
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kr. 82.560
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kr. 4.640 stk.
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kr. 12.900Lena L ljós

kr. 14.400
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kr. 103.200
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Tripod gólflampi  kr. 37.900
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VOLUSPA

Hari Vasar
 kr. 5.800 stk.
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Skammtímasjóðir með 
skammtímamarkmið
Erlendu eigendur Kaupþings, og þar með Arion 
banka á þessum tíma, voru, og eru, að uppistöðu 
skamm tímasjóðir. Það þýðir að þeir ætla sér 
ekki að eiga bankann til lengri tíma, heldur að 
há   marka virði eigna sinna á nokkrum árum. Svo 
verð  ur sjóðnum slitið og þeir sem eiga hlut í hon 
um, sem ekki er opinbert hverjir eru, fá greitt út 
ágóðann af fjárfestingunni. 

Þessir sjóðir þurftu að finna aðrar leið  ir til að ná 
út hámarksverðmætum úr Arion banka en að láta 
Kaupþing selja hann. 

Leiðin sem var valin var ekki flókin, þeir keyptu 
bankann að mestu af sjálf um sér. 

Á árinu 2017 keyptu fjórir af stærstu eigendum 
Kaupþings, Taconic Capital, OchZiff Capital 
Manage ment Group, sjóðir í stýringu Attestor 
Capital og Goldman Sachs, samtals 29,6 prósent 
hlut í Arion banka. 

Tveir þeirra, Attestor og Goldman Sachs, bættu 
við sig 2,8 prósent hlut 13. febrúar 2018. Sama 
dag var kaup  réttur Kaupþings á 13 prósent hlut 
ríkisins í Arion banka virkjaður. Sá kaupréttur 
var formgerður í samningi frá árinu 2009, var 
fortaks laus og einhliða. Ríkið mátti því ekki 
hafna tilboðinu án þess að gerast brotlegt við 
gerða samninga.

Gengið var formlega frá sölu hlutarins 26. febrúar 
2018. Kaupverðið var 23,4 milljarðar króna og 
ekkert opið né gagnsætt söluferli fór fram. Um eina 
stærstu eignasölu ríkisins frá upphafi er að ræða.

Ein helsta ástæða þess að vogunar  sjóðirnir sem 
áttu, og eiga, Kaupþing, vildu kaupa hlut ríkisins 
var, sam  kvæmt heimildum Kjarnans, að losna við 
fulltrúa Bankasýslu ríkisins, Kirst ínu Þ. Flyg
er ing, úr stjórn Arion banka áður en að ráðist 
yrði í skrán  ingu bankans á markað og frekari 
breytingar á starfsemi hans. 

15. febrúar 2018 var samþykkt að Arion banki 
myndi kaupa 9,5 prósent hlut í sjálfum sér af 
Kaup þingi, stærsta eiganda bankans. Um var að 
kaup á eigin bréfum í samræmi við ákvörð un 
hluthafafundar. Til viðbótar var greidd arð
greiðsla upp á 7,9 milljarða króna.

Eigendahópur Kaupþings hafði kú  venst á nokkr
um vikum. Og í kjöl  farið var ráðist í skrán ingu á 
markað. Henni lauk sumarið 2018. 

Stefnt að því að ná út tugum 
milljarða
Í aðdraganda skráningar var farið víða til að 
reyna að telja nýja fjárfesta á að koma í þá vegferð 
sem var fram undan með erlendu skamm tíma  
 sjóðunum. Í henni fólst fyrst og síðast að full
nýta allar leiðir til að greiða út eigið fé út úr Arion 
banka, og til hluthafa. Íslenska ríkið hafði enda 
ekkert tilkall til þeirra fjármuna. Í fjár  festa kynn
ingu sem Kvika banki vann fyrir Kaup þing var 
því haldið fram að svigrúm væri til að greiða 
allt að 80 milljarða króna út úr Arion banka á 
tiltölulega skömmum tíma, eða þriðjung þess. 
Þær greiðslur myndu fara fram í gegnum endur
kaup á bréfum og arðgreiðslur, eftir að aðgerða
áætlun yrði hrint í framkvæmd. 

Aðgerðirnar sem þurfti að grípa til voru eftir 
farandi: Breyta fjármögnun bankans þannig að 
hægt væri að greiða út mikið af því eigin fé sem 
var að finna í honum, fækka starfsfólki veru lega 
og minnka þannig rekstrarkostnað, selja undir
liggjandi eignir sem væru ekki hluti af kjarna
starfsemi og taka svo til í útlánum.

Samhliða hefur verið skipt um fólk í brúnni. 
Benedikt Gíslason var ráðinn nýr bankastjóri 
í stað Höskuldar H. Ólafssonar og hóf störf í 
byrjun júlí. Kjarninn hafði greint frá því rúmum 
tveim ur mánuðum áður en að tilkynnt var um 
ráðningu Benedikts, að hann væri efstur á blaði 
stjórnar í starfið. Hann hafði unnið mikið fyrir 
Kaupþing og stærstu eigendur þess félags árin 
á undan, í kjölfar þess að hann færði sig þangað 
eftir að hafa unnið fyrir stjórnvöld við að semja 
við kröfuhafa. Hann sat áður í stjórn Arion banka 
og nýtur trausts erlendu sjóðanna sem eiga þar 
enn stóran hlut. Benedikt hefur hreinsað til í 
framkvæmdastjórn Arion banka og réð auk þess 
Ásgeir Helga Reykfjörð Gylfason sem aðstoðar
bankastjóra.

Kerfislega mikilvægur banki  
á breyt ingarskeiði
Nýju stjórnendurnir hafa látið hendur standa 
fram úr ermum við að breyta bankanum síðustu 
mánuði, þótt breytingarnar séu mislangt komn
ar. Þær áttu líka, til viðbótar við að bæta getu 
Arion banka til að greiða út fjármagn sem er að 
finna í bank anum, að skila því að bankinn nái 
markmiði um tíu prósent arðsemi eiginfjár. Það 
er enda auðveldara að ná slíku markmiði ef eigið 
féð er minna. Þá átti að ná því mark miði 
að rekstr ar kostn aður nemi um 
50 prósent af rekstr ar
tekjum. 

Þetta er há leitt 
mark  mið, sé horft 
til þess hvernig 
rekstur bank   ans 
hefur gengið að 
undan förnu. 
Arð sem in hefur 
verið lít il sem 
engin, eða á 
bilinu 1,6 til 
þrjú prósent, en 
það telst lágt í 
alþjóðlegum 
sam  anburði. 
Kostn aðar 
hlutfallið 
– það er 
rekstr  ar
kostn
aður sem 
hlutfall af 
rekstr
artekjum 
– hef ur 
einn ig 
verið 
langt 
fyrir 
ofan 
fyrr
nefnt 

mark mið og hefur verið á bilinu 60 til 78 prósent 
sé horft yfir tímabilið frá því bank  inn var skráður 
á mark   að 15. júní í fyrra.

Fækka starfs  fólki og minnka útlán 
um 20 prósent
Starfsfólki bank  ans hefur fækkað hratt. Sam   
stæðan var með 933 starfsmenn í lok þriðja 
árs  fjórðungs í fyrra en ári síðar voru þeir orðnir 
802 og hafði fækkað um 14 prósent. Fjár  mögnun 
bankans hefur verið kúvent með útgáfu víkjandi 
skuldabréfa. Arion banki hefur minnkað heildar  
umfang útlána sinna til að minnka greiðslur í 
sérstakan banka  skatt og til að reyna að breyta 
samsetningu eigna sinna svo bankinn þurfi ekki 
að uppfylla jafnströng eigin fjár við mið og hann 
gerir í dag. Í nýlegri fjárfest kynningu, sem að
stoðar banka stjóri Arion banka kynnti 
á mark aðs degi hans í London 12. 
nóvember síðastliðinn, kom 
fram að bankinn ætli sér að 
minnka fyrirtækjaútlán 
sín um 20 prósent 
til viðbótar fyrir lok 
næsta árs. Áhersla 
Arion banka verður 
þá á viðskiptavini 
sem þurfa á bilinu 
500 milljóna til 10 
milljarða króna 
fjár  mögnun. Stærri 
kúnnum verði 
beint í skulda 
bréfaútboð 
þar sem Arion 
banki hyggst 
verða milliliður 
og taka þóknanir 
fyrir, en lánin sjálf 
verða ekki hluti 
af efnahagsreikningi 
bankans. 

Þegar afkoma bankans fyrir 
þriðja ársfjórðung var kynnt 
var haft eftir bankastjóra 
bankans í tilkynningu 
að ákveðin áherslu
breyting væri 
til 

„Erlendu 
eigendur 
Kaupþings, 
og þar með 
Arion banka 
á þessum 
tíma, voru, 
og eru, að 
uppistöðu 
skammtíma
sjóðir. Það 
þýðir að 
þeir ætla sér 
ekki að eiga 
bankann til 
lengri tíma, 
heldur að 
hámarka 
virði eigna 
sinna á 
nokkrum 
árum. Svo 
verður 
sjóðnum 
slitið og þeir 
sem eiga hlut 
í honum, 
sem ekki er 
opinbert 
hverjir eru, 
fá greitt út 
ágóðann af 
fjárfest
ingunni.“

Kirst ín Þ. Flyg er ing.

Benedikt Gíslason var ráðinn 
bankastjóri Arion banka í sumar. 
Áður starfaði hann fyrir Kaupþing og 
var hluti af því mengi starfsmanna 
og stjórnenda félagsins sem fékk 
greiðslur upp á milljarða samtals á 
síðasta ári. 



glös
relief

Sparadu-

60%

RELIEF
Whisky glös - 4 í pk. 2.995 kr. Nú 1.198 kr.
Glös með handfangi - 4 í pk. 2.995 kr. Nú 1.198 kr.
Kampavínsglös - 4 í pk. 2.995 kr. Nú 1.198 kr.
Karafla 0,7L. 7.995 kr. Nú 3.198 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

©
ILV

A
 á

sk
ilu

r s
ér

 ré
tt 

að
 le

ið
re

tta
 a

ug
ljó

sa
r v

illu
r. 

svartur föstudagur
29. nóvember - 2. desember

Gildir á meðan birgðir endast

af völdum vörum

litríkur

70%
Sparadu allt ad-

umage ljós
öll

30%
Sparadu-

LOTUS SÓFI. 3ja sæta sófi með bláu eða ljósgráu áklæði.  
L217 cm. 99.900 kr. NÚ 49.950 kr. SPARAÐU 49.950 kr. 

SPARaðu 49.950
49.950
L o t u s

jólavara
öll

40%
Sparadu-

matarstell
passion

Sparadu-

70%

PASSION MATARSTELL
Matardiskur Ø28 cm. 1.695 kr. Nú 508 kr.
Hliðardiskur  Ø23 cm. 1.295 kr. Nú 388 kr.
Kanna með handfangi. 995 kr. Nú 298 kr.

HYPE STÓLL. Blátt eða vínrautt velúr. 
29.900 kr. Nú 14.950 kr. 

Nú 14.950

Nú 2.970 70%

50%

STOOL KOLLUR. Natur með brúnu Suede sæti eða svartur 
bambusstóll. 9.900 kr. Nú 2.970 kr.

Allir lotus 
sófar

50%

-
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hefur samhliða dregist verulega saman og 
dótturfélagið er nú verðmetið á 11,7 milljarða 
króna, eða 4,1 milljörðum króna minna en í upp 
hafi árs. 

Arion hefur líka reynt að selja kisilmálmverk
smiðju United Silicon í Helguvík, sem bankinn 
hefur setið með í fanginu frá því að slökkt var á 
henni fyrir rúmum þremur árum. Verðmiðinn á 
henni hefur hríðfallið undanfarið, en hún er nú 
bókfærð á 5,5 milljarða króna. Það er 20 prósent 
lægri verðmiði en var á verksmiðjunni í lok mars 
2019. 

Afleiðing allra ofangreindra aðgerða sem þegar 
búið er að framkvæma er sú að eigið fé Arion 
banka hefur lækkað úr 225,7 
milljörðum króna í lok árs 
2017 í 196 milljarða króna 
í lok september 
síðastliðins. Eða 
um 30 milljarða 
króna. Ljóst er 
að stefnt er að 
því að minnka 
það enn frekar 
í nánustu 
framtíð. 

Hröð breyt ing 
á eignarhaldi
Erlendu 
skamm
tíma  sjóð
irnir sem 
komu til 
Ís lands eftir 
hrunið hafa 
flestir dregið 
ver  u   lega úr 
starf semi sinni 
hérlendis eftir að 
höft   um var lyft. 
Þeir hafa sér
stak lega 
dregið 

 Viðmælendur Kjarnans á fjármálamarkaði sögðu umræðu 
um íslenska bankakerfið nokkuð einsleita þessi misserin. Flestir 
ræddu um slakan rekstrargrunn og ofmönnun – eins og „þið 
blaðasnáparnir“, svo vitnað sé beint í einn viðmælandann – en of 
fáir ræddu um hvað væri fram undan. Sú sýn væri ekki spennandi 
fyrir íslenskt fjármálakerfi, að það geti ekki þjónustað útflutningshlið 
fjár  mála  kerfisins af nægilegum metnaði. Þótt útrás arhugtakið væri 
ekki beint í tísku þá væri það samt spurning hvernig bankakerfið 
ætti að geta stutt við íslenskt efnahagslíf til fram tíðar án góðra 
tenginga við alþjóðlega fjármálamarkaði. Staðan í dag er þannig 
að allt íslenska bankakerfið er með um 89 prósent eigna sinna í 
íslenskum eignum en ellefu prósent í erlendum. 

Annar möguleiki er líka alveg fyrir hendi, og raunar farið að sjást 
glitta í hann. Það er að innreið tæknifyrirtækja inn á fjármála 
markaði muni verða verulega umfangsmikil á næstu miss  erum, og 
Ísland muni ekki geta undan skilið sig frá þessu. 

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka, hefur sagt að bank 
inn hafi metnað til þess að efla enn frekar fjártækni sína, til að 
vera samkeppnishæfur á þessu sviði. Bæði Íslands banki og 
Landsbankinn hafa einnig haft þessar áherslur. 

En spurningarnar hvað þessa þróun varðar, eru mun frekar tengd
ar heildarmynd fjármála kerfisins á Íslandi og hvernig það muni 
þróast. Hvernig munu okkar kerfislægt mikilvægu bankar – og 
Arion banki þar meðtalinn – tak ast á við það þegar greiðslu 
miðlun opnast upp á gátt, tæknifyrirtæki fara að bjóða upp á 
þjónustu, eins og lán og nútímalega banka þjónustu, þvert á 
landamæri. Það má líkja því sem nú á sér stað við hálfgerða 
innrás, í þessu samhengi. Lítið fjármálakerfi, sem styðst við eitt 
minnsta myntkerfi í heimi, gæti átt erfitt með að aðlagast þessum 
breyt   ing um. Áherslur fyrirtækja eins og Ama zon og Apple hafa 
birst neytendum á undan förnu ári, en bæði fyrirtækin hafa boðið 
sérstök greiðslukort og hafa farið beint inn á fjár mála  markað 
í Bandaríkjunum með þeim, og þannig komist inn í greiðslu 
matskerfi (Credit Score) fjármálageirans.

Flestar spár gera ráð fyrir að tæknirisarnir í heiminum muni fara 
hratt og örugglega inn á neytendamarkað með fjármálaþjónustu, 
og hefur Amazon nú þegar sýnt á spilin með innbyggðu afsláttar 
kerfi sínu fyrir alla korthafa Amazongreiðslukorts. Líklega líður 
ekki á löngu þar til lán og tryggingar fara að bjóðast frá tækni  fyrir 
tækjunum, enda eru þau með fulla vasa fjár og búa yfir ítarlegum 
gögnum um neytendur, sem hjálpar til við að greina áhættu. 

Þrátt fyrir að þetta virðist langt í burtu, frá íslenskum veruleika, 
þá þarf það ekki að vera raunin. Innan fárra ára gætu 

tæknifyrirtækin hafið innreið á íhaldssaman 
fjármálamarkað af miklu meiri krafti en þau 
hafa nú þegar gert.

Innrás eða útrás?

 „ Virði Valitor í bókum Arion banka hefur samhliða dregist verulega saman og dótturfélagið er nú  
verðmetið á 11,7 milljarða króna, eða 4,1 milljörðum króna minna en í upp  hafi árs.“ 

staðar þegar kæmi að fjármögnun fyrirtækja. 
„Vegna hárra skatta og mikilla eiginfjárkvaða á 
fjármálafyrirtæki getur verið hagstæðara fyrir 
sum fyrirtæki að fjármagna sig með öðrum hætti 
en hefðbundnum bankalánum. Arion banki 
ætlar að efla þjónustu við þessi fyrirtæki, vera 
ráðgefandi um hagstæðustu fjármögnun hverju 

sinni og vera öflugur samstarfsaðili með 
heildar  hagsmuni þeirra í fyrirrúmi.“

Eigið féð minnkað um  
30 milljarða

Í kynningu fjár
mála stjóra bank  

ans á sama 
fundi í London 

kom fram að 
tækifæri væru 
til að end 
urskipuleggja 
fjármögnun 
trygg  inga
félagsins 
Varðar og losa 

þannig 
um fé til 
útgreiðslu. 
Þá hefur 

lengi staðið 
til að selja 

greiðslu  miðl
un  arfyrir tækið 

Valitor, en hörmuleg 
rekstrar frammistaða 

þess – Valitor hefur tapað 
sex millj örðum króna frá 

upphafi árs 2018 – hefur 
leitt til þess að áhuginn á 

kaupum hefur ekki verið 
mikill. Virði Valitor í 

bókum Arion 
banka 

Benedikt Gíslason var ráðinn nýr bankastjóri í stað 
Höskuldar H. Ólafssonar og hóf störf í byrjun júlí. 
Kjarninn hafði greint frá því rúmum tveimur mánuðum 
áður en að tilkynnt var um ráðningu Benedikts, að hann 
væri efstur á blaði stjórnar í starfið. 



Svört helgi

afsláttur af öllum 
vöarum alla helgina.
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FRÉTTASKÝRING

sig út úr eignarhaldi á skráðum hluta  bréfum og 
í dag má finna erl enda fjár festingu sem einhverju 
nemur í tveimur skráð    um íslenskum félögum. 
Annað er Marel, lang  verðmætasta félagið í 
íslensku kauphöllinni sem var tvískráð í ár og 
hygg  ur á mikinn við  bótar      vöxt alþjóðlega næsta 
áratuginn. Hitt er Arion banki. 

Á því er þó að verða breyting samhliða því að 
greiðslur út úr bankanum hafa aukist. Frá þeim 
tíma þegar íslenska ríkið seldi hlut sinn í bank 
anum, í febrúar í fyrra, þá hefur verið mikil 
hreyfing á hlutabréfum í honum. Markaðsvirði 
bankans var um 150 milljarðar þegar ríkið seldi, 
en um þessar mundir er það 140,5 milljarðar 
króna. Á tæplega tveimur árum hefur því mark 
aðsvirði bankans lækkað um tæpa tíu milljarða. 

En ólíkt því sem var við skráningu, þá er bank  
inn nú kominn með allt annað eignarhald. Uppi 
staðan í upphafi voru sjóðir sem tengdust gamla 
kröfuhafahópi Kaupþings. Innlendir hluthafar 
eru samtals með 43,5 prósent hlutafjár en erlendir 
56,5 prósent. Stærsti hluthafinn er Taconic Capital 
með 23,5 prósent hlut og sjóður tengd  ur OchZiff 
með 9,3 prósent hlut. Sam  anlagt fara þessir tveir 
sjóðir með um þriðj  ungs hlut. 

Hlutur íslenskra lífeyrissjóða hefur smátt og 
smátt verið að aukast, ef horft er til tímans frá 
því bank  inn var skráður á markað. Gildi lífeyris 
sjóður á stærstan hlut íslenskra lífeyris   sjóða, eða 
7,49 prósent hlut. Markaðsvirði hlutarins er um 
10,5 milljarðar króna. 

Stærstu íslensku einkafjárfestarnir í hluthafa 
hópnum eru Stoðir hf. með tæplega 5 prósent 
hlut og Hvalur hf., þar sem Kristján Loftsson er 
stærsti hluthafinn, með 1,45 prósent hlut. Þriðju 
stærstu íslensku einkafjárfestarnir eru hjónin 
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir og Guðmundur 
Örn Þórðarson. Íslandsbanki, sem íslenska ríkið á 
að öllu leyti, er með 1,7 prósent eignarhlut í bank
anum, samkvæmt yfirliti yfir 20 stærstu hluthafa. 

Eignarhlutur Stoða er því um sjö milljarða króna 
virði og Hvals tveggja milljarða virði. Virði hlutar 
Svanhildar Nönnu og Guðmundar Arnar er um 
800 milljónir. 

„Markaðs
virði bankans 
var um 150 
milljarðar 
þegar ríkið 
seldi, en 
um þessar 
mundir er 
það 140,5 
milljarðar 
króna. Á 
tæplega 
tveim ur árum 
hefur því 
markaðsvirði 
bankans 
lækk að um 
tæpa tíu 
milljarða.“

Sá hluti neyðarlánsins sem var endurgreiddur 
fór til eigenda og stjórnenda Kaupþings

 Þótt stöðugleikasamningar 
hafi verið undirritaðir og 
höftum lyft voru enn tækifæri 
til staðar hérlendis fyrir 
skammtímasjóðina sem 
sóttust eftir ágóða á Íslandi. 
Nauðasamningarnir hleyptu 
þeim beint að eignum sínum. 
Það gerði þeim kleift að vinna 
enn betur úr þeim og auka 
hagnað sinn umtalsvert frá 
því sem áður var áætlað. Í 

nýlegri bók eftir Norðmanninn Svein Harald Øygard, sem var seðlabankastjóri á Íslandi frá 
febrúarlokum 2009 og fram til 20. ágúst sama ár, sem ber heitið „Í víglínu íslenskra fjármála“ 
kom fram að hægt væri að auka þann hagnað um allt að 65 prósent. Það útskýrir að þessir 
aðilar voru enn að bæta við nýjum sjóðum á Íslandi á árinu 2017, tæpum tveimur árum eftir 
að nauðasamningar voru handsalaðir. Í bókinni er rætt við umsjónarmann eins sjóðanna sem 
vildi ekki láta nafns síns getið né fyrir hvaða sjóð hann starfaði. Hann segir þar: „Við keyptum 
svolítið síðla árs 2011 og sóttum í okkur veðrið í ársbyrjun 2012 [...] Árið 2012 keyptum við í 
nafni aðalsjóðsins okkar. Árið 2013, stofnuðum við sjóð þar sem fjárfestar gátu fjárfest beint 
í þrotabúum Glitnis og Kaupþings. Árið 2016 bættist við sjóður sem átti hluta af ábatanum af 
uppgjörinu. Árið 2017 bættum við enn einum sjóði við, hann átti einn nýju bankanna að hluta.“ 
Sami viðmælandi sagði síðar í bókinni að hans sjóður hafi ráðið um 40 prósent í einu þrotabúanna 
snemma árs 2018. Líklegt verður að telja að sjóðstjórinn sem um ræðir starfi hjá Taconic Capital, 
sem átti 46 prósent í Kaupþingi ehf. í byrjun árs í fyrra og 47,7 prósent í byrjun yfirstandandi árs.

Deutsche Bank endurgreiddi hluta neyðarlánsins
Dæmi um það hvernig var hægt að vinna úr eignum er málarekstur sem Kaupþing stóð í 
gagnvart þýska stórbankanum Deutsche Bank vegna fjármuna sem höfðu runnið frá Kaup
þingi til Deutsche Bank síðustu vikurnar fyrir fall íslenska bankans vegna hins svokall aða 
CLNstrúktúrs. Alls nam heildarupphæð þeirra fjármuna sem fóru frá Kaupþingi til þýska 
bankans vegna þessa 510 milljónum evra. Ekki hafði verið reiknað með að hægt yrði að 
endurheimta féð, sem rann frá Kaupþingi á tímabilinu 22. september til 7. október 2008. 
Síðustu greiðslurnar fóru því til Deutsche Bank eftir að Seðlabanki Íslands hafði veitt Kaup
þingi neyðarlán, og tveimur dögum áður en að bankinn fór á hausinn. 

Nánast níu árum upp á dag frá því að Kaupþing féll, eða snemma í október 2016, náðist 
skyndilega samkomulag, sem síðar var formgert í desember sama ár þegar dómstólar stað 
festu það. Deutsche Bank vildi greiða stóran hluta þeirrar upphæðar sem Kaupþing hafði 
beint og óbeint falast eftir að fá greidda, eða 425 milljónir evra. 

Því fékk Kaupþing stóran hluta neyðarlánsins endurgreiddan frá Deutsche Bank. Sú upp
hæð rann þó ekki til Seðlabanka Íslands, heldur til eigenda Kaupþings ehf., og að mestu 
áðurnefndra skammtímasjóða.

Fámennur hópur fékk svimandi háa bónusa fyrir innheimtu
Greint var frá því fyrir þremur árum síðan að um 20 manna hópur lykilstarfsmanna Kaupþings 
gæti fengið allt að 1,5 milljarð króna til að skipta á milli sín ef hámörkun á virði eigna 
Kaupþings myndi nást. 

Næðust markmiðin átti að greiða út bónusgreiðslurnar eigi síðar en í apríl 2018.

Kjarninn greindi frá því í október síðastliðnum að greiðslur til starfsmanna félagsins, sem 
voru 17 talsins, hefðu í heild numið rúmlega 3,5 milljörðum króna á árinu 2018 og hækkuðu 
um 900 milljónir króna þrátt fyrir að starfsfólki hefði fækkað. Frá árinu 2016 hafa greiðslur til 
starfsfólks Kaupþings aukist um 1,9 milljarða króna en starfsfólkinu sjálfu fækkað úr 30 í 17. 

Stjórn og forstjóri Kaupþings ehf., félags utan um eftirstandandi eignir þrotabús hins fallna 
banka Kaupþings, voru samtals með 1.216 milljónir króna í laun í fyrra. Í stjórn Kaupþings 
sitja Allan Jeffrey Carr, Paul Copley, Óttar Pálsson og Piergiorgio Lo Greco. Copley er einnig 
forstjóri Kaupþings. Það fækkaði um einn í stjórn félagsins á milli ára, en Benedikt Gíslason 
hætti í henni í ágúst 2018 og tók þess í stað sæti í stjórn Arion banka, sem þá var að stóru 
leyti enn í eigu Kaupþings. Benedikt var svo ráðinn bankastjóri Arion banka í sumar. Því 
verður að gera ráð fyrir að greiðslur til Benedikts fram að þeim tíma sem hann hætti hjá 

Kaupþingi teljist með í heildarupphæð launagreiðslna til stjórnar. 

Launagreiðslur til stjórnar jukust úr 544 milljónum króna í 1.216 milljónir króna 
á árinu 2018, eða um 672 milljónir króna. 

Eini Íslendingurinn sem var eftir í stjórn Kaupþings, lög  mað   ur 
inn Óttar Pálsson, hefur setið þar frá árinu 2016, að ósk 

helstu eigenda Kaupþings sem eru bandarískir 
vogunar og áhættu sjóðir. Hann starfaði 

áður sem ráðgjafi fyrir þá.
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Viðtalið
BRAGI VALDIMAR SKÚLASON  
& KARL SIGURÐSSON

„Það hefur ýmislegt 
gengið á en það er engin 
alvörudramatík í gangi 
hjá okkur. Við erum 
orðnir svo ráðsettir og 
þroskaðir.“



föstudagurinn 29. nóvember 2019 17 

Texti / Friðrika Benónýsdóttir  
Myndir / Unnur Magna

„Við erum orðnir svo miklir

Jólatónleikar Baggalúts eru ómiss  
andi hluti aðventunnar hjá mörgum 
og hljómsveitin mun ekki bregðast 
aðdáendum sínum í ár, frekar en 
vanalega.Liðs menn Baggalúts, þeir 
Bragi Valdimar Skúlason og Karl 
Sig  urðsson, eru komnir í jólagírinn 
og ætla að fitja upp á alls kyns 
nýjungum á tónleikunum í des  em
ber með félögum sínum. Þeir vilja 
ekki gangast við því að vera orðnir 
minna beittir í textaskrifum með 
árunum, þótt vissulega séu þeir 
orðnir ráðsettir heimilisfeður og 
farnir að velta meira fyrir sér orðvali 
og áhrifum textanna á börnin sín. 
En hvernig líður Bagga  lútsmönnum í 
upphafi jóla  tónleikavertíðar, eru þeir 
ekkert orðnir leiðir á þessu?

Bragi: „Ja, ég held við höfum farið yfir hundrað 
tónleika markið í hitteðfyrra, þannig að þetta er 
orðið ansi mikið. En ég er samt merkilega lítið 
leiður á þessu. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt. 
Annars værum við nú varla að böðlast í þessu ár 
eftir ár.“

Karl: „Nei, þetta er alltaf jafngaman, það er alveg 
ótrúlegt. Ég skil það ekki sjálfur hvað maður hefur 
gaman að þessu. Mig hefði ekki órað fyrir því áður 
en þetta byrjaði að ég myndi hafa svona gaman 
að þessu. Við vorum til dæmis að koma af fyrstu 
æfingunni með öllu bandinu núna áðan og maður 
fuðraði upp af tilhlökkun. Stemningin í þessum 
hópi er bara svo stórkostleg.“

Sumir segja nú að þið séuð bara að þessu fyrir 
pen  ingana, að þið lifið á þessum tónleikum allt 
árið um kring, er það sem sagt ekki sannleikanum 
samkvæmt?

Bragi: „Ef það væri nú alveg svo gott þá héldum við 
væntanlega tónleika einhvers staðar annars staðar, 
held ég.“

Karl: „Nei, vá! Ef maður væri að reyna að ná sér í 
pening þá myndi maður nú gera eitthvað annað. 
Þetta er aðeins of mikil vinna til að það sé ástæðan.“

Ægilega fyndið að breyta  
þungarokki í jólalög
Hvernig stóð upphaflega á því að Baggalútur fór 
að taka vinsæl dægurlög, semja við þau jólatexta 
og gera að jólalögum?

Bragi: „Við byrjuðum náttúrlega á því að gera grín 
að þessari jólahefð með því að taka sárasaklaus 
popplög og snúa út úr þeim. Við stunduðum þann 
ósið eitthvað fram eftir öldinni, en svo hættum við 
því og fórum að búa til okkar eigin tónlist. En það 
eimir eftir af þessum jólagír hjá okkur enn þá.“
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Hvert var fyrsta jólalagið ykkar?

Bragi: „Við byrjuðum á þessu árið 2001, ef ég man 
rétt. Þá tókum við einhver Kisslög, en við höfum 
nú ekkert spilað þau á jólatónleikunum. Það var 
svona það fáránlegasta sem okkur datt í hug, að 
taka einhver þungarokkslög og breyta þeim í 
jólalög. Það fannst okkur alveg ægilega fyndið.“

Erfitt að finna jólavinkil á 
Samherjamálið
Baggalútur hefur undanfarin ár sent frá sér nýtt 
jólalag fyrir hver jól, verður það sama upp á 
teningnum í ár?

Bragi: „Já, við ætlum að hnoða saman einu lagi um 
kökubaksturinn og það kemur út í næstu viku.“

Ykkur hefur ekki dottið í hug að skella í jólalag 
um Samherjamálið?

Bragi: „Nei, það er ansi erfitt að finna jólavinkilinn 
á því. Jólamakríllinn? Ég veit það ekki. Kannski 
Helgi Seljan verði leynigestur hjá okkur á tón  leik 
unum í ár, mæti á sviðið og taki okkur í yfir 
heyrslu. Maður veit aldrei.“

Eruð þið að verða minna beittir og krítískir með 
aldrinum?

Bragi: „Já, við erum náttúrulega orðnir óttalega 
væru kærir og mjúkir með árunum. En það detta nú 
samt alltaf einhver skot inn öðru hverju.“

Karl: „Nei, ég myndi nú ekki segja það. Ég held að 
við séum nú enn þá að benda á eitt og annað sem 
aflaga fer. Meira svona almennt heldur en einstök 
tilvik eins og við gerðum í fyrra með laginu Sorrí 
með mig. Það er almennt skot á ákveðna hegðun 
og hugsunarhátt en það vildi svo til að stuttu eftir 
að lagið kom út kom upp sérstætt atvik sem mátti 
dálítið heimfæra upp á þetta lag, þótt það væri ekki 
samið beinlínis til höfuðs því.“

Þannig að þið eruð ekkert orðnir mjúkir og 
varfærnir?

Karl: „Nei, en ádeilan er kannski komin meira 
undir yfirborðið. Orðfærið er orðið vandaðra. Árið 
2006 notuðum við kannski einhver orð sem við 
myndum ekki endilega nota í dag. En það kraumar 
enn þá alveg sami broddur undir yfirborðinu.“

Baggalútur hefur verið óragur við að gera grín að 
ýmsum hitamálum í samfélaginu í gegnum tíðina. 
Má gera grín að öllu?

Bragi: „Tja, já, á réttan hátt. Það má hins vegar 
ekki gera grín að öllu við alla. Við erum sennilega 
bara orðnir miklu hræddari í seinni tíð. Við létum 
nú ýmislegt flakka með þeim formerkjum að það 
væri fulli kallinn að tala. Þá var skotið í ýmsar 
áttir. Ef maður les gamlar fréttir á baggalutur.is 
krossbregður manni stundum. Við vorum að væna 
menn um mannát og ýmislegt miður fallegt. En 
það hefur eitthvað aðeins minnkað. Þótt við séum 
náttúrulega ekkert á móti mannáti, þannig.“

Bragi Valdimar er einn af eigendum auglýsinga
stofunnar Brandenburg, er það ekki í andstöðu 
við það sem hann hefur verið að yrkja um í 
textum Baggalúts í gegnum tíðina að vinna við 
það að hvetja til neysluhyggju?

„Jú, jú, ég er náttúrulega afskaplega tvöfaldur í 
roðinu,“ segir hann og skellir upp úr. „En þetta 
hent ar mér ágætlega og er svona hæfilega kreatíft 
á köflum.“

Karl vinnur sem tölvunarfræðingur hjá Arion 
banka, er það ekki hræðilega ósexí og lítið rokk
aralegt starf?

„Það fer eftir því hvernig þú lítur á það,“ segir 
hann. „Ég er tölvunarfræðingur og hef alla mína 
hunds og kattartíð verið að vinna sem slíkur. 
Þannig að þessi misserin vinn ég sem verktaki í 
hug  búnaðarbransanum og vinnuveitandi minn 
þessa stundina er Arion banki. Ég held að það skaði 
ímynd ina nú afskaplega lítið.“

Internetið var opinn leikvöllur
Talandi um vefsíðuna baggalutur.is, er hún dáin?

Bragi: „Hún er ekki dáin, en í dái, já. Það er ekki 
mikið að gerast þar. Ég reyndi lengi vel að halda 
henni á floti, en það hefur lítið verið að frétta þar 
und   anfarið. Hún er þarna samt enn þá og það er hægt 
að gramsa þar ef manni leiðist mikið á síð  kvöld  um. 
Svo er aldrei að vita hvenær eitthvað kviknar.“

Sást þú alveg um hana, Bragi?

Bragi: „Við vorum nú allir að skrifa þarna á 
tímabili en ég var í helstu lífgunartilraununum 
síðustu árin. Nú fær maður útrás á ýmsum öðrum 
sviðum. Svo er umhverfið líka mjög breytt. Þegar 
við vorum að byrja var Internetið aðeins meira 
opinn leikvöllur, það mátti einhvern veginn allt. 
Maður gat gramsað í myndasöfnum úr þýskum 
grillveislum án þess að hafa áhyggjur. En maður er 
ekkert mikið að taka hluti í leyfisleysi í dag.“

Langaði þig aldrei til að leggja skriftir fyrir þig, 
Karl?

Karl: „Nei, það hefur aldrei kallað beinlínis á mig. 
Ég hef tilkallaður skrifað eitthvað smávegis, en 
ekki af neinu viti. Þegar við vorum að byrja með 
Baggalútssíðuna átti Gummi það kannski til að 
hnippa í mig og skipa mér að skrifa eitthvað inn 
á þennan vef og þá kannski drullaðist maður til 
að láta sér detta eitthvað sniðugt í hug og skrifa 
það. En Gummi og Bragi eru báðir miklu meiri 
skríbentar en ég, svo það var eðlilegt að þeir sæju 
mest um þetta.“

Er hljómsveitin Baggalútur líka í dái? Eruð 
þið hættir að gera neitt annað saman en halda 
jólatónleika?

Bragi (skellihlær): „Við erum orðnir svo miklir 
jólaálfar. En, jú, jú, við spilum saman allt árið, en 
jólatónleikarnir eru hátíðarútgáfan. Ég held það 
verði þrjátíu manns í allt, upp og niður af sviðinu, 
en minni útgáfan af Baggalúti er samt spriklandi 
allt árið um kring.“

Karl: „Jólavertíðin er það bissí tími og orðinn svo 
fastur punktur hjá okkur að það er alveg sjálfsagt 
fyrir okkur í dag að fara í þann pakka. Og þá þurf
um við kannski að beita okkur aðeins meira hörðu 
til að gefa eitthvað út yfir árið, vera duglegir að 
spila og svoleiðis. En við erum duglegir að búa 
okkur til verkefni og það hefur gengið mjög vel 
síðasta árið, til dæmis.“

Eruð þið að pæla í plötuútgáfu á nýju ári?

Bragi: „Við erum alltaf að pæla, svo bara gerist 
ekki neitt.“

Fannst Bragi ægilegur lúði
Hljómsveitarmeðlimirnir kynntust í Mennta  skól
anum við Hamrahlíð fyrir langa löngu og stofn
uðu klíku, en eru þeir enn þá vinir? Hittast þeir 
utan sviðsins og gera hluti saman?

Bragi: „Já, já, við erum vinir. Kalli dró mig til dæmis 
í eitthvert brúðkaup á Ítalíu í sumar. Maður gerir 
nú ýmislegt fyrir hann Kalla sinn. Og við erum allir 
mjög góðir vinir og höfum verið í öll þessi ár.“

Karl: „Já, það er mesta furða. Það hefur ýmislegt 
gengið á en það er engin alvörudramatík í gangi hjá 
okkur. Við erum orðnir svo ráðsettir og þroskaðir.“

Hvað fannst ykkur hvor um annan þegar þið 
hittust fyrst? Hvað fannst þér um Kalla þegar þú 
kynntist honum, Bragi?

„Ég held mér hafi bara litist ágætlega á hann,“ 
segir Bragi hugsi. „Hann var náttúrulega mikill 
félagsmálamaður, og þeir allir, þannig að maður 
leit töluvert upp til þessara gaura. Þeir eru sko 
allir aðeins eldri en ég, ég er bara litla kvikindið í 
hópnum.“

En hvað fannst þér um Braga, Karl? Var hann 
lúði?

„Sko ...“ segir Karl en kemst svo ekki lengra fyrir 
hlátri. „Bragi er þremur árum yngri en ég og hann 
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er utan af landi og hann kom með þunga  rokks 
bak  grunn utan af landi inn í MH, síðhærður. Og, 
já, ég verð bara að segja að mér þótti hann alveg 
of  boðslega lúðalegur. Maður var náttúrulega sjálfur 
af möl inni, með stutt hár sleikt aftur, rosa töff. En 
það tók ekki langan tíma að kynnast honum aðeins 
betur og sjá að það væri nú eitthvað spunnið í þetta 
fyrirbæri.“

Konan virðir mörkin
Talandi um brúðkaupið á Ítalíu í sumar; hvernig er 
að vera orðinn löggiltur herra Tobba Marinós, Karl?

„Það er bara mjög ánægjuleg og góð tilfinning,“ 
svarar hann strax. „Okkur var bent á það á heim  
leiðinni úr brúðkaupinu að nú bærum við fimmtíu 
pró  sent ábyrgð á gerðum hvort annars og það 
þýddi ekkert að reyna að benda á hitt þegar eitt 
hvað kæmi upp á. Það er mjög góður punktur.“

Tobba er oft ansi opinská um líf ykkar í bloggi og á 
samfélagsmiðlunum, hefur þér aldrei brugðið við 
það sem hún skrifar?

„Nei, nei,“ segir Karl sallarólegur. „Ég þekki mína 
konu og veit að hún fer ekkert lengra en ég myndi 
sætta mig við. Hún ber það líka stundum undir mig 
hvort það sé í lagi að hún segi frá þessu eða hinu, 
þannig að hún virðir alltaf mín mörk.“

Þið eruð á fullu á alls kyns vígstöðvum, hvað 
finnst konunum ykkar og fjölskyldum um þetta 
stans lausa brölt á ykkur? Eru þau ekkert orðin 
þreytt á því að þið haldið bara til í Háskólabíói 
allan desember, til dæmis?

Bragi: „Konan mín, Þórdís Heiða Kristjánsdóttir, er 
alveg gjörsamlega búin að fá nóg af þessu. (Skelli 
hlátur). En í alvöru þá bjargast þetta nú allt. Það 
er ekki eins og við gröfum okkur í fönn í heilan 
mánuð. Við eigum þrjár dætur og það mætir bara 
öll fjölskyldan í fjörið baksviðs, þannig að þetta er 
eiginlega okkar annað heimili í desember.“

Karl: „Já, það má eiginlega segja það sama um mína 
fjölskyldu. Maður flytur bara með búningafjöld og 
alls konar dót inn í Háskólabíó í byrjun desember 
og síðan bara er maður þar. Þannig að þetta leggst 
svolítið þungt á fjölskyldurnar, en sem betur fer 
erum við duglegir að vinkla þau inn í þetta og fá 
þau til að kíkja á okkur og vera á tónleikunum.“

Táknmálstónleikar og jólaspil
Jólatónleikar Baggalúts hafa verið á föstudags, 
laugardags og sunnudagskvöldum undanfarin 
ár og í ár hafa þeir bætt við fimmtudagstónleikum 
þar sem boðið verður upp á þá nýjung að text 
arn  ir verða túlkaðir á táknmáli.

Bragi: „Við prófuðum þetta í fyrra og stelpurnar 
sem túlka fyrir okkur eru algjörlega frábærar. Þær 
kalla sig Hraðar hendur og fara með alla þessa 
mis  gáfulegu jólatexta og bæta við nýrri vídd. Ég 
dáist endalaust að þeim fyrir að fara í gegnum allan 
þennan orðavaðal.“

Markaðsdeild Baggalúts er alltaf með augun opin 
og þróar hugmyndir að ýmsum vörum sem seldar 
eru í „Litlu Baggalútsbúðinni“ eins og Bragi 
kallar hana með vísum í Litlu hryllingsbúðina. 
Aðal tromp ið í ár er nýtt jólaspil sem kemur á 
markað innan skamms.

Bragi: „Við erum búnir að vera tíu ár að reyna að 
koma þessu spili saman og nú er það loksins orðið 
að veruleika. Það heitir Gott í skóinn og snýst um 
það að koma gjöfum eða kartöflum í skó and  stæð  
ingsins. Ég held það séu um áttatíu jólasveinar sem 
eru mættir þarna. Við fórum bara í gömlu þulurnar 
og tíndum upp alla þessa gömlu sveina og meyjar 
sem komust ekki í þrettán manna úrtakið hjá 
Jóhannesi úr Kötlum.“

Hvað er skemmtilegast við þennan jólaundir bún
ing sem felst í tónleikahaldinu?

Bragi: „Við leggjum rosalega mikið upp úr því að 
hafa góðan fíling hjá öllum hópnum. Þetta er svona 

hálfgerð árshátíð hjá okkur. Við erum með alls 
konar rugl baksviðs, það eru alls kyns kræsingar 
og spilakassar og við keyptum meira að segja arin 
í Costco eitt árið og vorum með kojur í fyrra. Þetta 
eru alveg „kósíheit par exelans“ hjá okkur“.“

Yrði erfitt að neita Jóni Gnarr
Karl var á lista Besta flokksins í borgarstjórnar 
kosningum um árið og sat í borgarstjórn, er hann 
alveg hættur við pólitíkina, eða kannski á leið í 
framboð aftur með Jóni Gnarr?

Karl: „Ég er ekkert virkur í pólitíkinni núna, nei. 
Ég vann með Bjartri framtíð tvö tímabil eftir Besta 
flokkinn, en síðan 2018 hef ég alveg látið þetta eiga 
sig. En ég viðurkenni að þegar Jón byrjar að tala 
um Leiðinlega flokkinn þá er það mjög freistandi 
pæling að gefa kost á sér. Og ég veit það að ef Jón 
myndi leita til mín yrði rosaerfitt að segja nei.“

Langar þig kannski að komast á þing?

Karl: „Nei, þangað langar mig ekki. Ég held að ég sé 
ekki nógu mikill lögfræðingur til að hafa áhuga á því 
að skrifa lög, nema náttúrulega Baggalútslögin.“

En þú, Bragi, hefur þig aldrei langað að hella þér 
út í pólitík?

„Nei, það get ég ekki ímyndað mér að henti mér 
sérstaklega vel,“ segir Bragi og hristir höfuðið ákaft.

En hvað finnst Braga um þjóðfélagsástandið 
þessa dagana, er ekki nóg af brýnum yrkisefnum 
úr umræðunni?

„Æ, er ekki alltaf ástand á einhverjum?“ segir hann 
og andvarpar. „Maður getur pirrað sig í drep yfir 
þessu. En það er líka alltaf hægt að horfa á jákvæðu 
hliðarnar.“

Hefði átt að nota „fokk“ minna
Bragi hefur samið mest af textum hljómsveit  ar  
i  nnar í gegnum árin og rifið kjaft um nánast 
alla skapaða hluti, hefur hann aldrei orðið fyrir 
aðkasti utan úr bæ fyrir kjafthátt?

Bragi: „Nei, það hefur verið óttalega lítið. Ég efast 
ekki um að margir hafa oft verið mjög pirraðir á 
mér, en þeir hafa haldið því fyrir sig. Mesta furða 
hvað fólk umber mig, enn sem komið er.“

Dætur Braga eru á aldrinum sex til fjórtán ára, 
skammast þær sín fyrir kveðskap föður síns?

„Það er stundum erfitt þegar við erum að syngja 
suma textana,“ viðurkennir hann. „Svona eftir 

á að hyggja hefði ég til dæmis getað notað orðið 
„fokk“ aðeins minna.“

Karl: „Ég held það sé óhjákvæmilegt að maður fer 
að vanda orðavalið þegar það eru börn í spilinu. 
Ég man til dæmis að þegar Gamlárspartí, sem við 
Gummi syngjum, kom út fann hann fyrir því á 
heimili sínu að börnunum fannst ekkert þægilegt 
að hlusta á suma frasana í textanum. Þá fórum við 
í fyrsta skipti að velta því fyrir okkur að vanda 
orðavalið aðeins meira. Það er hægt að segja 
hlutina á mismunandi vegu.“

Dætur Karls eru fimm og hálfs árs og eins árs 
þannig að þær eru kannski ekki farnar að velta 
textum Baggalúts mikið fyrir sér, eða hvað?

„Það er alveg mesta furða hvað sú eldri er mikið að 
pæla í orðum og því sem hún heyrir,“ segir Karl. 
„Það er alveg svakalegt. Ég kvíði svolítið fyrir þeg ar 
hún byrjar að hlusta á gamla stöffið með Baggalút.“

Á það kannski þátt í því hvað þið eruð orðnir 
minna beittir upp á síðkastið?

Bragi: „Nei, ég held ekki. Maður er alltaf að láta 
eitthvað frá sér fara núna í seinni tíð og það virðist 
stuða alltaf færri og færri. Ég held það borgi sig 
ekki að vera eitthvað að reyna að móðga fólk ekki. 
Ég er alla vega ekkert í því.“

Tómleikatilfinning eftir vertíðina
Svo lýkur tónleikavertíðinni og jólin koma, hvað 
finnst þeim félögum best við jólin? Eru þeir ekki 
algjörlega búnir „áðí“ þegar þau loksins koma?

Karl: „Jú, maður er svolítið búinn. Maður klárar 
síð  ustu orkudropana á lokametrum tón  leika 
haldsins. En maður heldur sér gangandi með því 
að hugsa hvað það verði geggjað þegar þessu lýkur 
og maður getur farið að slaka á og njóta jólanna. 
En þegar að því kemur er maður hálftómur og veit 
eiginlega ekkert hvað maður á af sér að gera, fullur 
af tómleikatilfinningu. Eins krefjandi og þetta er 
þá er það líka gefandi og það er líka svolítið erfitt 
þegar þetta er búið. Maður gírar sig smám saman 
niður og nýtur bara jólanna. Stundum er gott að 
skreppa eitthvert, út á land eða til útlanda, og 
halda jól annars staðar til að brjóta þetta upp. Við 
höfum stundum gert það.“

Bragi: „Bara að slaka á, held ég. Við erum mikil 
jólafjölskylda og leggjum mikið upp úr því að hafa 
það notalegt. Spilum mikið og njótum þess að vera 
saman. Um það eru jólin.“
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Miskunnsamir Samherjar
Eftir / Dóru Björt Guðjónsdóttur

gera sjálf  stæðis  menn lítið úr okkur 
pírötum fyrir að ljá máls á þeirri 
einföldu staðreynd fyrir kosn  ingar að 
þeim sé ekki treyst  andi.
Klassísk varnarviðbrögð Sjálfstæðis
flokksins er að gera lítið úr gagn  rýni 
og sýna af sér hneykslun og móðg  
  unargirni. Markmiðið er að almenn   
ingur venjist spillingu sem ósköp 

eðlilegum hluta af stjórn mál 
unum. Það nýjasta í 

vopna  búri Sjálfstæðis
flokks  ins sem fer að 

verða kunnug legt 
stef er að segja 
þá sem benda 
á spillingu og 
ósiðlegt at   hæfi 
hafa brotið 
siðareglur. Eyþór 

Arnalds lýsti því 
yfir að mig skyldi 

draga fyrir for  sætis
nefnd því ég hafi brotið 

siðareglur með því að benda 
á staðreyndir. En siðareglur eru ekki, 
eins og Sjálfstæðis flokk  urinn virðist 
halda, sam komu lag stjórnmálastéttar 
um sam  trygg  ingu sem hægt er að 
nota til að þagga nið ur í gagnrýni og 
eðlilegum spurn ingum.
Sjálfstæðis  flokkurinn er flokkur sér 
hagsmuna, spillingar og yfir  gengi     
legrar græðgi. Full trú  arnir svíf  ast 
einskis. Við lofuðum að vinna ekki 
með Sjálf  stæðisflokknum fyrir kosn 
ingar og höfum aldrei séð eftir þeirri 
ákvörðun. Allra síst undanfarna 
daga.

að sitja áfram þar sem risa  spill     ingar  
  mál er rannsakað og vinur ráð herr
ans er höfuðpaur málsins í félagi 
sem ráðherrann tengist  bein   um 
hætti. Eyþór Arnalds, odd   viti 
borgarstjórnarflokks Sjálf   stæðis 
flokks  ins, hefur verið marg  saga. 
Hann hefur hvorki komið 
heiðarlega fram né lagt 
spilin á borðið og þó 
hefur hann fengið 
fjölmörg tækifæri til 
þess. Svo mikið er 
honum í mun að 
svara ekki eðli 
legum spurningum 
að hann rauk af 
borgarstjórnarfundi 
þegar ég vakti máls 
á Samherjamálinu í 
ræðu minni og sást svo 
ekki meir á fund  inum. Oddviti 

Sjálfstæðisflokksins í stærsta 
sveitarfélagi landsins virðist 
eiga að fá að komast upp 
með að fá að gjöf hundr
uðir milljóna frá fé lagi 
sem allt bendir til að 
hafi mútað stjórn mála  
fólki án þess að hann 
þurfi að svara fyrir 

það. Þá hlýtur 
bara allt að 

vera leyfilegt 
í Sjálf    stæð
is  flokkn
um. Svo 

Höfundur er oddviti Pírata í borgarstjórn og formaður 
mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs Reykjavíkur.

„Klassísk 
varnarviðbrögð 

Sjálfstæðisflokksins
er að gera lítið úr 
gagnrýniogsýnaaf

sér hneykslun  
ogmóðgunar- 

girni.“ 

E ngum er vel við klöguskjóðu. Rætur vandlætingarinnar og 
and styggðarinnar á þeim liggja djúpt í bernskunni. Þegar við 
gerðum hvert skammarstrikið á fætur öðru, stundum í algeru 
hugs unarleysi, þess á milli af þeirri einföldu ástæðu að við vor
um sannfærð um að við kæmumst upp með það. Við völdum 
af fullkomnu samviskuleysi að brjóta reglurnar. Þegar ég var 

barn var yngri systir mín í hlutverki uppljóstrarans. Rétt í þann mund að ég 
taldi mig sloppna, fór hún til mömmu og sagði til mín. Bláeyg og heilög af 
innrætingu sunnudagsskólans horfði hún á mig og sagði: „Ég vildi bara vera 
heiðarleg.“ 

Mikið skelfing fannst mér hún ömurlega leiðinleg. 
En það versta var að hún var fullkomlega einlæg. 
Boðskapurinn um hreinskiptni og heiðarleika hafði 
einfaldlega náð til hennar. En frá mínum bæjar
dyr um séð var það ekki heppilegt. Ég þurfti að 
axla ábyrgð á gerðum sem voru skipulagðar með 
það í huga að enginn kæmist að því hver stæði að 
baki. Að auki þótti mér systir mín gróflega svíkja 
okkar systralag, enda hún gjarnan þátttakandi í 
afbrotunum. En sjaldnast náði ég samt að rækta 
reiðina gagnvart henni. Einkum vegna þess að ég 
vissi upp á mig skömmina þótt mér þætti óþolandi 
að henni var metið til refsilækkunar að hún hafði 
sagt sannleikann. 

Syndir okkar systra voru vissulega ekki mjög alvar
legar og þó, stórfelldur jólakökustuldur sem ég átti 
upptökin að og náði að gera hana samseka með 
nokkrum ómótstæðilegum bóndakökum, talsverðu 
magni af leikföngum og fötum sópað undir rúm 
á tiltektardegi, stígvél leiðindaskjóðunnar í næsta 
húsi fyllt af drullu og vel falin vasaljós til að geta 
lesið fram eftir á kvöldin þegar við áttum að vera 
sofnaðar. Ekki má gleyma deginum þegar ég efndi 
til keppni milli okkar frændsystkinananna í stökki yfir 
skítaskurðinn í sveitinni hjá afa og ömmu og ríflega 
þriðjungur lenti í honum miðjum. Vissulega hefði ég 
þegið að systir mín hefði kosið að halda kjafti yfir 
því hvaða snillingur taldi þennan viðburð tilvalinn 
til að efla andann í hópnum. En hvort sem brotið 
er stórt eða smátt er kjarni málsins ávallt sá sami, 
klöguskjóðan er ekki aðalatriðið, heldur afbrotið og 
brotamaðurinn. Alveg sama þótt klöguskjóðan hafi 
líka gerst sek um sömu háttsemi. 

Vissulega var stundum freistandi að álykta sem svo að systir mín hafi sagt 
frá uppátækum mínum til að koma mér í vandræði, hefna sín á mér fyrir 
margs konar stríðni og kúgun í krafti þess að ég var eldri. En þegar upp er 
staðið, skiptir það þá nokkru máli hver ástæðan að baki uppljóstruninni var? 
Ég hafði gert nákvæmlega og akkúrat það sem upp á mig var borið. Þjófur 
er jú þjófur sama hvort og hvernig upp um hann kemst. Klöguskjóðan kann 
að hafa sínar ástæður fyrir að gera upp málin og kannski iðrast hún raun 
verulega að hafa tekið þátt í óknyttunum. Mergurinn málsins er alltaf sá að 
hver og einn er ábyrgur fyrir að halda sínu fjósi hreinu og takist honum það, 
er ekkert upp á hann að klaga. 

Eftir / Steingerði Steinarsdóttur

Kjaftatífur og kvikindi

„Hvortsem
brotiðerstórt
eðasmátter
kjarnimálsins
ávalltsásami,
klöguskjóðaner
ekkiaðalatriðið,
heldurafbrotið
ogbrotamað-
urinn. Alveg 
samaþótt
klöguskjóðan
hafilíkagerst
sekumsömu
háttsemi.“

 Fyrir borgarstjórnarkosningarnar 
sögðumst við Píratar ekki vilja vinna 
með Sjálfstæðisflokknum því við 
treyst um honum ekki. Þetta fannst 
fulltrúum flokksins ósmekklegt og 
kröfðust rökstuðnings. En ég hló nú 
bara enda veit það hvert manns
barn að Sjálfstæðisflokkurinn og 
fulltrúar hans eru frægir fyrir spill
ingu og sérhagsmunagæslu. Það er 
orðið daglegt brauð að sýnt sé fram 
á spillingu kjörinna fulltrúa stærsta 
flokks landsins án þess að það hafi 
neinar afleiðingar. Pælið í því hvað 
það er klikkuð staðreynd.
Hverjum datt í hug að næsta út
spil Sjálfstæðisflokksins væri að 
tengjast félagi sem hefur stundað 
það að múta stjórnmálafólki fá
tækrar þjóðar til þess að eiga auð     
veldara með að arðræna hana og 
neita svo að borga af arðráninu 
skatta? Flokkurinn þekkir það vel 
að fela peninga í afl   ands     
f  élögum til þess að þurfa ekki 
að borga rétt   láta skatta. Ég 
hélt að sjálf  stæðismenn létu 
sér duga að arðræna okkur 
Ís   lendinga. En nei, betur má 
ef duga skal til þess að 
fóðra þessa ómett  andi 
græðgis maskínu 
sem þekkir engin 
takmörk.
Sjávar út     vegs  
ráð  herra Sjálf  
stæðis flokks
ins virð  ist 
eiga að fá 
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Sleggjan
„Hann er sérstök blað - 
síða. Án þess að 
hans ferill hafi verið 
kannaður sérstaklega 

mætti auðveldlega ætla 
að hann hefði átt erfiða æsku.“
Davíð Oddsson, ritstjóri Morg  un
blaðsins, hæðist að Ágústi Ólafi 
Ágústs syni, þingmanni Sam   f ylk ing    
ar innar, í leiðara sínum. Til  efnið er 
upp  nám sem varð á Alþingi fyrr í 
vik  unni þegar Bjarni Bene   dikts  son 
fjarmálar  áð  herra rauk út úr þingsal 
eftir ásakanir um að hafa brotið lög 
um opinber fjármál.
„Við keyptan ritstjóra, 
vil ég segja. Það er betra 
að vera sérstök blað   síða 
sem tekur á slöppum við   - 
   brögð  um ríkisstjórnarinnar í Sam     -
herja    málinu en að vera lélegur 
pappír sem er ætlað að afvegaleiða 
þá mikil  vægu umræðu.“
Ágúst Ólafur Ágústsson svarar fyrir sig.

„Ætlum við að vera viðföng í 
sögu sem firrt fólk skrif ar, 
lygasögu rit  aðri af alkem-
istum auðræðisins, þeim 

sem leggja nótt við nýtan 
dag að standa vörð um óbreytt 

ástand til þess eins að hin ríku verði 
ríkari á kostnað allra ann  ara?“
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Eflingar, í ræðu í tilefni af mótmæl 
unum á Austurvelli um síðustu helgi.
„Þeir senda Elliða og 
Sigríði Andrersen í sjón-
varpsþætti til að leggja 
fyrir okkur einhvers kon-
ar siðferðislegan ramma, 
eins og þess ir gjör  spilltu 
fúsk arar geti sett okkur ein  hvers 
konar línu.“
Atli Þór Fanndal blaðamaður.

„Sagði þessi maður í 
alv öru – og það í ræðu á 
Aust urvelli – að ég (og 
Sig ríður Á. Andersen) væri 

„gjörspilltur fúskari“? Að ég 
væri sem sagt sekur um alvarleg 
brot svo sem spillingu? Og klappaði 
fólkið sem gagnrýndi fyllerísraus á 
Klaust ur bar fyrir þessari orð ræðu?“
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi.
„Kjarabarátta BÍ fer líklega 
í sögu bækurnar fyrir að 
vera ein sú mis heppn-
aðasta.“
Þórður Snær Júlíusson, 
rit  stjóri Kjarnans, gagnrýnir 
frétt á vef Blaða     mannafélagsins 
þar sem fyrir  sögnin er þá leið að 
meðall   aun hjá Árvakri, sem gefur út 
Morg   unblaðið og heldur úti mbl.is, 
hafi hækkað um 10 prósent í fyrra. 
Þórð ur finnur að því að félagið birti 
frétt þar sem enginn greinarmunur 
er gerður á almennum launum blaða 
manna og stjórn  enda, en ritstjórar 
Árva  kurs eru með samtals 110 
millónir á ári í laun.

„Stéttarfélag birtir áróður 
gegn félagsmönnum sín -
um. You can’t make this 
shit upp.“

Atli Fannar Bjarkason, verkefnastjóri 
sam félagsmiðla og vefmiðlunar á RÚV.
„Umræðan um Samherja 
hér á Akur  eyri er svona 
eins og að eiga nákominn 
frænda sem er dópsali og 
ofbeldismaður en hann á lítið barn 
þannig að við skulum gefa honum 
séns ... Þetta heitir meðvirkni á 
þeirri íslensku sem mér var kennd.“ 
Sigurður Guðmundsson, fyrr   ver  andi 
bæjarfulltrúi á Akureyri og fyrr  ver
andi starfsmaður Samherja.

Góð vika Slæm vika

Samherji
Óhætt er að segja að samfélagsmiðlastjörnur hafi átt 
betri daga því í vikunni sló Neytendastofa á puttana á 
SólrúnuDiego og TinnuAlavisdótturfyrir að birta duldar 
auglýsingar á Instagram. Sólrún brást illa við og segir 
Neytendastofu vera leiksopp í höndum óvina sinna. Ófarir 
íslenskra áhrifavalda eru þó litlar samanborið við raunir 
Samherjamanna. Því var spáð að þeir yrðu tíðir gestir hér 
eftir umfjöllun fjölmiðla um viðskipti þeirra í Namibíu og 

með tilliti til umræðunnar undanfarið hefur sú spá gengið eftir. Þannig kom 
í ljós í vikunni að Sainsbury’s kaupir ekki lengur fisk af Samherja (það er þó 
ótengt Namibíumálinu) og önnur verslunarkeðja, Marks and Spencer íhugar 
stöðuna. Þá er ÞorsteinnMárBaldvinsson hættur í stjórn 14 fyrirtækja og 
eftirmaður hans Björgólfur Jóhannsson hefur fengið bágt fyrir yfirlýsingu 
fyrirtækisins þess efnis að Helgi Seljan hafi logið þegar hann sagði að „yfir 
þúsund störf“ hafi tapast í namibískum sjávarútvegi vegna Samherja. Nei, 
það sér ekki fyrir endann á raunum Samherjamenna sem verða líklega áfram 
fyrirferðamiklir í þessum dálki.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Tónskáldið HildurGuðnadóttir og söngvarinn og sjarmörinn RaggiBjarna
áttu heldur betur góða viku. Hildur heldur áfram að slá í gegn vestanhafs 
og vann á dögunum Hollywood Music in Mediaverðlaunin í flokknum Besta 
frumsamda tónlist í kvikmynd fyrir tónlistina í Joker, á meðan Raggi fær 
heiðurslaun listamanna. Með hliðsjón af því að síðarnefndu verðlaunin eru 
meðal annars veitt þeim sem hafa varið starfsævi sinni til listar, er 
óhætt að segja að Raggi sé vel að þeim kominn, enda búinn 
að vera í framvarðarsveit íslenskrar tónlistar síðustu 70 ár. 
IcelandairGrouphafði líka ástæðu til að skála því sam  kvæmt 
lista Frjálsrar verslunar, 300 stærstu, er það stærsta fyrirtæki 
landsins. Og ef SigmundurDavíðGunnlaugsson hefur 
einhvern tíma haft ástæðu til að opna kampavínsflösku þá er 
það nú, þökk sé gullfiskaminni þjóð  arinnar, því Miðflokkurinn 
mælist næststærsti flokk  ur landsins samkvæmt nýjustu 
skoðanakönnun MMR. Ekki amalegt það fyrir flokk sem 
fyrir aðeins ári var að sumra mati búinn að vera eftir 
fíaskóið á Klausturbar. 
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

„EINN AF GULLMOLUM 
JÓLABÓKAFLÓÐSINS“  

„Skemmtileg, einlæg 
og hugrökk frásögn af 
áhugaverðri konu ...“
 HLÍN RAFNSDÓTTIR

Áleitin og sterk saga dóttur um 
móður sína, Ástu Bjarnadóttur, 
sem ætíð fór sínar eigin leiðir.

„Ég hef fengið rosalega 
sterk viðbrögð, jafnvel frá 
bláókunnugu fólki, sem segir 
að eftir lesturinn skilji það sína 
eigin foreldra og sjálft sig betur. 
Ég geng mjög nærri mömmu í 
bókinni en líka sjálfri mér.“
ÚR VIÐTALI VIÐ HÖFUNDINN

smartland.is
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Sólrún Alda Waldorff og Rahmon Anvarov slösuðust alvarlega í bruna í kjallaraíbúð í Mávahlíð í Reykjavík 
aðfaranótt mið   vikudagins 23. október. Sú ákvörðun var tekin vegna áverka Sólrúnar Öldu að flytja hana á 
sjúkrahús erlendis og er ljóst að langt bataferli er fram undan hjá unga parinu.

ÞÓRUNN ALDA GYLFADÓTTIR

Viðtal

Þórunn Alda Gylfadóttir, 
móðir Sólrúnar Öldu, 
hef ur verið hjá dóttur 
sinni undanfarinn 
mánuð. Í viðtali við 
Mannlíf segir Þórunn 
Alda að reykskynjari 

hefði getað bjargað öllu við þessar 
aðstæður, sem eru þær erfiðustu sem 
fjölskyldan hefur glímt við.

„Ég fékk símtal frá bráðamóttökunni 
á Landspítalanum í Fossvogi þar sem 
ég var spurð hvort ég ætti dóttur sem 
heitir Sólrún Alda Waldorff, maður 
glaðvaknar strax við slíka spurningu,“ 
segir Þórunn Alda aðspurð um fyrstu 
fregnir hennar af brunanum þessa 
örlagaríku nótt.

„Mér var tilkynnt að hún hefði orðið 
fyrir reykeitrun og ég var komin í 
fötin og út í bíl um leið og ég heyrði 
orðið „bráðamóttakan“ í símtalinu. 
Ég hringdi í Þórð pabba hennar, sem 
býr í Reykja  vík og sagði honum að 
fara upp á spítala þar sem dóttir okkar 
hefði fengið reykeitrun. Meira vissum 
við ekki, við vissum ekkert, ekki einu 
sinni þegar við komum upp á spítala.“

Á Landspítalanum var þeim vísað inn 
í aðstandendaherbergi á fyrstu hæð 
þar sem þau biðu eftir Hafliða Breka, 
bróður Sólrúnar Öldu. Þaðan var þeim 
svo fylgt upp á gjörgæslu. „Þar tók 
prestur á móti okkur, ásamt lækni og 

hjúkrunarfræðingi. Þar fengum við 
svona fyrstu upplýsingar um hvað 
hefði gerst, en þetta eru óljósar þoku
minningar.“

Eiginmaður Þórunnar, Pétur Karlsson, 
var á sjó þegar eldsvoðinn varð. „Pétur 
var sofandi þegar ég hringdi og var 
vakinn um leið. Prestur var með mér 
þegar ég hringdi og hann tók hreinlega 
símann af mér og sagði Pétri stöðuna. 
Ég var einfaldlega ekki fær um að meta 
hana, enda á þeirri stundu ekki búin að 
hitta þau. Og þó að væri búið að segja 
mér stöðuna frá A til Ö, var ég ekki fær 
um að meta hana. Þú meðtekur ekki 
upplýsingar í þessari stöðu.“

Ákvörðun tekin um að flytja 
Sólrúnu Öldu á sjúkrahús 
erlendis
Sú ákvörðun var tekin fljótlega af 
lækna  teyminu á Landspítalanum að 
senda Sólrúnu Öldu á sjúkrahús erl
endis. „Þau hafa getu hér heima til 
að sinna þremur brunasjúklingum 
í einu og þeir voru orðnir þrír. Og 
þau tvö með alvarlega brunaáverka,“ 
segir Þórunn Alda. Fyrst var haft 
samband við sjúkrahús í Noregi sem 
gat ekki tekið á móti henni, en læknar 
þar vísuðu á sjúkrahúsið í Linköping í 
Svíþjóð.

„Þau sögðu strax já við að taka á móti 
henni. Á miðvikudeginum feng  um 
við að vita að hún yrði flutt þangað 
klukk an átta á fimmtu   dags   morgn in
um. Ísland er lítið land og það er ekki 
möguleiki á að vera með stóra bruna
deild hér,“ segir Þórunn Alda.

Faðir Sólrúnar Öldu, Þórður Waldorff, 
starfar hjá Icelandair, fjölskyldan 
tók þá ákvörðun að fara utan og fóru 
foreldrar hennar, stjúpfaðir og bróðir. 
„Kolbeinn Karl Kristinsson, vinnufélagi 
Þórðar, bókaði far fyrir okkur út á 
fimmtudeginum til Kaupmannahafnar 
og þaðan til Stokkhólms,“ segir Þórunn 
Alda. „Ég og pabbi hennar höfum 
ver ið hér úti allan tímann. Hafliði og 
Pétur eru farnir heim. Þar þarf að sinna 
heimilinu og hinum börnunum. Við 
erum tvö hér úti og gerum okkur enga 
grein fyrir hvenær við komum heim.“

Hvernig er aðstaðan fyrir ykkur for
eldr ana? „Hér er haldið rosalega vel 
utan um okkur. Við komum hingað 
snemma á föstudagsmorgni, eftir 
að hafa hvílt okkur eina nótt á leið
inni enda alveg búin á því. Lækna 
teymið sem tók á móti Sólrúnu Öldu 
tók á móti okkur, hjúkrunarfræðingar 
og fé    lagsráðgjafi sem stjórnar í 
svona aðstæðum. Þegar við komum 
sagðist félagsráðgjafinn bóka okkur 

á heimili Ronalds McDonalds sem 
McDonaldsfyrirtækið á og rekur hér 
fyrir aðstandendur sjúklinga. Þaðan 
er bara tveggja mínútna gangur yfir á 
sjúkrahúsið.“

Öllum dögum varið hjá 
dótturinni
Dagarnir eru langir hjá Þórunni Öldu 
og Þórði sem verja meirihluta sóla r  
hringsins hjá dóttur sinni. „Við 
vöknum svona sex á morgnana, og 
erum mætt þegar spítalinn opnar 
klukkan hálfsjö. Hér erum við síðan til 
tíu, ellefu, tólf, eitt á kvöldin og það 
fer aðallega eftir hvernig dagurinn hjá 
Sólrúnu Öldu hefur verið. Við erum 
meirihluta dagsins inni á stofunni hjá 
henni, en einnig er hér fín setustofa 
þar sem við getum líka verið,“ segir 
Þórunn Alda.

„Við erum mjög mikið bara inni hjá 
henni, enda megum við það. Þetta 
er hátæknisjúkrahús, þannig að við 
þurfum að spritta okkur, þrífa og fara 
í slopp. Við göngum ekki bara inn 
auðveldlega, fyrst þurfum við að gera 
þetta sem ég taldi upp, enda alltaf verið 
að vernda sjúklinginn fyrir smithættu. 
Það er mjög vel hugað að öllum svona 
atriðum. Öllum atriðum sem hægt er 
að stjórna er stjórnað.“ 

Fjölskylda Rahmons hjá honum 
hér á landi
Parið unga hefur verið saman í tæp 
tvö ár. Sólrún Alda er fædd árið 1997, 
uppalin í Grindavík og er á síðasta ári í 
sálfræði við Háskóla Íslands. Rahmon 
er fæddur árið 1992 í Tatíkistan og 
hefur búið hér á landi í nokkur ár þar 
sem hann starfar hjá tölvufyrirtæki, en 
hann er menntaður tölvunarfræðingur 
og með meistaragráðu í alþjóðlegri 
hagfræði (world economics). Að sögn 
Þórunnar Öldu hafði parið gert plön 
saman. „Þau kynntust á Netinu eins og 
nútímafólk gerir og voru með fram
tíðar plön saman eins og ungt fólk er 
með. Sólrún Alda var búin að ákveða að 
fara í frekara nám.“

Rahmon dvelur á Landspítalanum hér 
heima. „Það var ákveðið að hafa hann 
hér heima, en flytja hana út. Fjölskylda 
hans kom til landsins einhverjum 
fjórum dögum eftir brunann. Við náð       
um sambandi við fjölskylduna og 
for eldrar hans fengu ferðavisa í þrjá 
mánuði og dvelja í íbúð Þórðar heima á 
Íslandi,“ segir Þórunn Alda.

Einn reykskynjari hefði  
bjargað öllu
Bruninn varð sem fyrr segir í kjall  ara 
íbúð í Mávahlíð í Reykjavík og var fjallað 

„Við erum 
mjög mikið 
bara inni 
hjá henni, 
enda meg
um við það. 
Þetta er 
hátækni
sjúkrahús, 
þannig að 
við þurfum 
að spritta 
okkur, þrífa 
og fara í 
slopp.“

Texti / Ragna Gestsdóttir Myndir / Aðsendar

 Sólrún Alda Waldorff.

Þórunn Alda Gylfadóttir.

„VIÐ MÆÐGUR  
ÆTLUM HEIM SAMAN“
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ÞÓRUNN ALDA GYLFADÓTTIR

Viðtal

um hann í öllum fjölmiðlum landsins. 
Þar bjó Rahmon, kærasti Sólrúnar 
Öldu. „Hún gisti hjá honum þar þessa 
örlagaríku nótt,“ segir Þór  unn Alda. 
„Hún var ýmist heima hjá sér eða hjá 
honum, bara eins og gengur.“

Enginn reykskynjari var á heimilinu, 
en eigandi íbúðarinnar komst út af 
sjálfs  dáðum. Sólrúnu Öldu og Rahmon 
var bjargað út um svefn  her    bergis
gluggann þeirra. „Við erum með reyk 
skynjara á okkar heimili, og maður 
gerir bara ráð fyrir að aðrir séu með þá. 
Þeir kosta nú ekki svo mikið, kannski 
900 krónur stykkið og ég er kannski 
barnaleg að halda að þetta sé fyrsta 
öryggistækið sem fólk myndi fjárfesta í 
þegar það flytur í nýja íbúð.

Við höfum ekki fengið upplýsingar um 
það,“ segir Þórunn Alda að  spurð um 
orsök brunans. „Einu upp  lýs  ingarnar 
sem við höfum eru það sem við höfum 
lesið, að hann hafi átt upp  tök sín í 
eldhúsinu vegna potts á eldavél. Við 
höfum ekki fengið upp  lýsingar frá 
lögreglunni eða öðrum. Og svo sem 
ekki sóst eftir þeim heldur.“

Ætlar að koma heim með  
dóttur sinni
Vikuna eftir brunann í Mávahlíð 
urðu fjórir til fimm heimiliseldsvoðar 
víðs vegar um landið, og líkt og þar 
var enginn reykskynjari til staðar. 
Tjón varð á öllum heimilum, mikið á 
sumum þeirra, en enginn slasaðist í 
þeim eldsvoðum.

„Þessar fréttir sjokkeruðu okkur og við 
fengum smááfall við að fólk væri svona 
kærulaust. Ef þú treystir þér ekki til að 
bora reykskynjara upp í loftið, settu 
hann þá upp á skáp, finndu hæsta 
punkt í íbúðinni, settu hann upp á 
gardínustöngina. Sýndu frumkvæði,“ 
segir Þórunn Alda og ítrekar mikilvægi 
þess að fólk hugi að brunavörnum á 
heimilum sínum.

 „Ég hef aldrei og ætla aldrei að lenda 
í þessu aftur. Og ég óska engu foreldri 
að vera í þessari stöðu. Þetta er 
tilgangslaust, farðu út og kauptu þér 
reykskynjara. Hvert einasta heimili 
ætti að vera með reykskynjara,“ segir 
Þórunn Alda þegar hún er spurð 
þeirrar kaldranalegu spurningar hvort 
aðstæðurnar nú séu ekki þær verstu 
sem hún hefur glímt við. 

„Það á ekki að vera þannig að það 
séu fjórir eldsvoðar sömu vikuna 

„Það á  
ekki að vera 
þannig að 
það séu 
fjórir elds
voðar sömu 
vik   una 
og eng  inn 
með reyk
skynjara.“

Fjölskyldan: Þórunn Alda og Pétur ásamt börnum sínum, Hafliða Breka og Sólrúnu Öldu Waldorff, Birgittu Sif, Karli Óskari og Glódísi Köru Pétursbörnum.

Sólrún Alda og  
Rahmon.

„Við erum öll  
svo tengd í litlu  
samfélagi“
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Frönsk Lindor-kaka 

200 g smjör
200 g Lindor-súkkulaðikúlur (rauður pakki)
250 g sykur
200 g sykur
4 egg
70 g hveiti

Bræðið smjör að mestu og setjið Lindorkúlurnar út 
í og leyfið þeim að bráðna. Kælið blönduna. Þeytið 
egg og sykur saman þar til það er létt og ljóst. 
Setjið smjörsúkkulaðiblönduna varlega saman við 
eggjahræruna. Blandið hveiti varlega saman við.
Setjið deigið í mót u.þ.b. 26-28 cm, klætt smjör-
pappír, og spreyið það með feiti. Bakið við 175°C í 
35 mín. 

KREM
80 ml rjómi
15 stk. hvítar Lindor-kúlur í (gulllitaðar 
pakkningar)
1 tsk. smjör
gelmatarlitur, ef vill

Hitið rjóma að suðu og slökkvið undir. Setjið Lind-
or-kúlurnar og smjörið út í þar til allt hefur bráðnað 
saman. Hellið yfir kökuna og skreytið að vild.

Skreytingin á þessari köku er gerð úr bræddu hvítu 
og bleiku súkkulaði. Setjið súkkulaðið á smjörpappír 
og brjótið það síðan þannig að oddhvassir þríhyrn-
ingar myndist. Setjið Lindor-kúlurnar í poka með 
lituðu perludufti og hristið pokann þar til kúlurnar 
eru þaktar duftinu.  

Vikan er fjölbreytt, fræðandi  
og skemmtileg. 

45. TBL. 81. ÁRG. 14. NÓVEMBER 2019  1795 KR.

9 770042 610000

„Þótt sannleikurinn sé óþægilegur er lygin verri“

KIDDÝ MISSTI FORELDRA SÍNA OG LITLA FRÆNKU Í SNJÓFLÓÐINU Í SÚÐAVÍK

FANNST HÚN ALLTAF AÐEINS ÖÐRUVÍSI EN SYSTKINI SÍN

ÆVINTÝRAEYJAN TULIPOP 

Sverrir og Cerise vildu að dóttir þeirra kynntist vönduðum barnabókum „Ekki má vanmeta fegurðarskyn barna“
KONAN SEM BLEKKTI ELÍTUNA Í NEW YORK

Kristinn eldar í keflvísku logni

SKREYTTU ÞIG Í SKAMMDEGINU

Hvíta skyrtan 

FER ALDREI ÚR TÍSKU 

46. TBL. 81. ÁRG. 21. NÓVEMBER 2019  

1795 KR.

9 770042 610000

„Held að tilgangurinn 

hafi verið að hræða mig“

Sigurveig Eysteinsdóttir m
álaði í 

ævintýrahöll í Frakklandi 

„Varð að klípa mig til að gá 

hvort þetta væri draumur“

SMÁKÖKUR – TERTUR 

BRAUÐTERTUR  

EFTIRRÉTTIR 

KÖKUR – KRUÐERÍ

Kökub
lað

Kökub
lað

EVA MARÍA Í SÆTUM SYNDUM 

STENDUR STOLT OG KEIK

VAR SAGT AÐ HÚN FENGI EKKI AÐ 

HAFA FYRIRTÆKIÐ Í FRIÐI 

Þórunn Guðmundsdóttir skrifaði 

leikrit fyrir leikfélagið Hugleik

„Hélt það þyrfti 

náðargáfu til að skrifa“

Tryggðu þér áskrift á mannlif.is/askriftir    www.vikan.is

og enginn með reykskynjara. Þetta 
er svo skrítið, kannski af því að við 
höfum alltaf verið með reykskynjara 
á okkar heimili og farið yfir þá,“ 
segir hún og bætir við að læknarnir 
úti hafi sagt þeim að eldsvoðar séu 
algengir í svefnherbergjum þar sem 
fólk hleður síma þar inni. „Við hjónin 
settum reykskynjara upp í öllum 
svefnherbergjum. Ég vil hvetja fólk til 
að setja upp reykskynjara, sérstaklega 
í svefnherbergjum unglinga, bara ef 
eitthvað gerist.“

Fjölskyldan hefur notið mikils stuðn
ings eftir að eldsvoðinn varð. Vinkonur 
Sólrúnar Öldu stóðu fyrir bænastund í 
Grindavíkurkirkju og styrktartónleikar 
eru fyrirhugaðir 10. desember. „Við 
höfum fundið mikinn stuðning frá 
fólkinu okkar og samfélaginu. Við erum 
þakklát öllu því fólki sem kemur fram 
á tónleikunum og við skipulagningu 
þeirra. Sigríður María Eyþórsdóttir 
á þakkir skildar fyrir vinnu sína. 
Bryggjan fyrir að lána þeim húsnæði 
sitt þennan dag. Við finnum stuðning 
úr öllum áttum,“ segir Þórunn Alda.

Tíminn einn á eftir að leiða í ljós 
hvernig bati unga parsins verður. „Það 
á eftir að koma í ljós hvaða afleiðingar 
eldsvoðinn hefur. Við tökum bara 
hálfan dag í einu og höfum gert síðasta 
mánuð. Við gerum engin plön nema 
þau að við ætlum heim saman,“ segir 
Þórunn Alda. „Við erum staðráðin í 
því að koma heim með Sólrúnu Öldu, 
hvenær sem það verður.“

Þriðjudaginn 10. desember 
verða haldnir styrktar  tón 
leikar fyrir Sólrúnu Öldu og 
fjölskyldu hennar á veitinga
staðnum Bryggjunni í 
Grinda vík. Fram kemur úrval 
grind vískra tón  listarmanna og 
Grinda víkurvina sem munu 
leika og syngja tónlist úr 
öllum áttum.tum. 

„Við erum öll svo tengd í þessu 
litla samfélagi hér þegar eitt  
hvað kemur upp á,“ segir Sig  ríður 
María Eyþórsdóttir, for     sprakki 
styrktartónleikanna, aðspurð af 
hverju hún ákvað að skipuleggja 
þá. Sigríður tengist fjöl  skyldunni 
ekki ættarböndum, en hún 
starfar sem kennari við Tón 
listar  skóla Grindavíkur, þar sem 
móðir Sólrúnar Öldu, Þórunn 
Alda, starfar sem kennari við 
grunnskólann.
„Við þekkjumst lauslega en ætli 
þetta snúist ekki bara um þessi 
nánu tengsl manna á milli hér í 
Grindavík. Þetta var skelfilegt og 
mikið áfall fyrir alla bæjarbúa að 
heyra af brunanum og hugur allra 
er hjá þeim og fjölskyldum þeirra.
Grindvískt tónlistarfólk mun spila, 
og einnig kemur fólk úr Reykjavík 
og Sandgerði. Svo eru jafnvel fleiri 
að bætast við úr Reykjanesbæ,“ 
segir Sigríður. 

Þeir sem staðfest 
hafa komu sína 
nú þegar eru Íris 
Kristins   dóttir, Dag
bjartur Willards son, 
Kirkjukór Grindavíkur, 
3/4 hljóm   sveit, 
Pálmar Guð
munds son, Guðjón 
Sveinsson og hljóm 
sveit, Sólný Pálsdóttir 
og hljómsveit, Sigga 
Maya ÓBÓ og Dói, 
Axel O og Hljóm
sveitin Kylja. Guðjón 
Sveins son sér um 
uppsetningu og allar 

græjur auk þess að spila á gítar og 
syngja.
„Aðgangur er ókeypis, en við verð
um með söfnunarkassa þar sem 
fólk getur sett frjáls framlög eftir 
getu og vilja. Við ákváðum að hafa 
þetta svona þannig að allir geta 
gert það sem þeir geta, í stað þess 
að hafa aðgangseyri. Ef einhver 
getur gefið 500 kr. þá er hann jafn 
vel þeginn og 5.000 kallinn,“ segir 
Sigríður. 
„Það er fyrirséð að það tekur við 
langur endurhæfingartími hjá 
henni Sólrúnu Öldu og svona áföll 
taka alltaf stóran toll af fólki bæði 
tilfinningalega og fjárhagslega. 
Tónleikarnir eru í nafni Sólrúnar 
Öldu, en þau voru tvö sem slös
uðust, Sólrún Alda og kærasti 
hennar Rahmon,“ segir Sigríður. 
„Við notum hennar nafn vegna 
tengingar hennar við Grindavík, en 
allt sem safnast verður í höndum 
fjölskyldu hennar sem mun sjá um 
að deila söfnunarfénu þar sem 
þörfin er mest. Við gleymum ekki 
Rahmon þó að nafn hans sé ekki í 
heiti tónleikanna, hann stendur líka 
í ströngu og fjölskylda hans.“

 „Ég hef aldrei og ætla aldrei að lenda í þessu aftur. Og ég óska  
engu foreldri að vera í þessari stöðu.“
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Það er vel í lagt að stofna 
eigið forlag bara til 
að koma á framfæri 
skemmti  legustu barna 
bókunum sem maður 
þekkir. Hvernig kom 
það til?

„Vegna þess að við elskum bækur,“ 
segir Cerise. 

„Bækur hafa alltaf verið miðlægar í lífi 
okkar beggja svo að það kom eiginlega 
svolítið af sjálfu sér,“ bætir Sverrir við. 
„Við höfum bæði alltaf lesið mikið. Mér 
skilst af tengdaforeldrum mínum úti í 
París að Cerise hafi eytt barnæskunni 
með nefið í bók. Sjálfur tók ég snemma 
að skrifa og teikna mínar eigin sögur 
og fylgdi þá mjög framúrstefnulegum 
stafsetningarreglum. Bækur – og sögur 
– hafa því alltaf fylgt okkur.“

Kröfuhörð á innihald  
og útlit bóka 
„Við löðumst líka að bókum sem 
 áþreif an  legum hlutum, sem er mikil
vægt að nefna í okkar stafrænu veröld,“ 
heldur Cerise áfram. „Sverrir er rit
höfundur og ég hef starfað við bóka
útgáfu í bæði Frakklandi og Banda ríkj  
unum og einnig í listasöfnum og gall erí
um og meðal annars komið þar að útgáfu 
listaverkabóka. Við erum því kröfu   hörð 
á bæði innihald og útlit bók anna. 

Þegar Alma, dóttir okkar, fæddist rann 
upp fyrir okkur að íslenskar bækur 
handa börnum voru ekki aðgengilegar í 
því magni og oft ekki í þeim gæðaflokki 
sem við hefðum kosið. Okkur langaði 
að geta lesið fyrir Ölmu spennandi 
og hugvíkkandi sögur með hrífandi 
teikningum sem prentaðar væru á 
úrvalspappír – og það á íslensku ekki 
síður en á ensku og frönsku. Úr varð 
að við ákváðum að ýta sjálf úr vör 
forlagi sem hefði slíkt markmið. Við 
hefjum leik með íslenskum útgáfum 
af völdum eftirlætisverkum okkar. 
Íslensk bókaútgáfa er ótrúlega kröftug 
og fjölbreytt, en okkur fannst engu 
að síður eins og hér og þar leyndust 
gloppur og þar með tækifæri sem okk
ur langaði að kanna.“

„Við höfum víðtæka reynslu úr útgáfu 
og góðan hóp vina og vandamanna 
sem stendur við bakið á okkur og þar 
er til staðar öll sérþekking og rúmlega 
það; yfirlestur, uppsetning, hönnun, 
ljósmyndun, kynningarstarf, klapplið 
o.s.frv. Ég held að það endurspeglist í 
útgáfunni að við gerum þetta af metn  aði 
og ástríðu,“ segir Sverrir með áherslu. 

Löngu tímabært að Tomi 
Ungerer kæmi til Íslands

Alma er í dag tveggja og hálfs árs en 
þegar hún fæddist voru hjónin búsett 
í New York. Síðastliðið ár nýttu þau til 

að ferðast en settust nýlega að í Reykja
vík. Meðan á ferðalaginu stóð undir
bjuggu þau útgáfu þriggja fallegra bóka 
sem nefnast Máni, Ræningjarnir þrír 
og Tröllið hennar Sigríðar. Þetta eru 
sígildar barnabækur eftir hinn marg
verðlaunaða Tomi Ungerer, sem bæði 
semur sögurnar og teiknar  mynd irnar. 
Þetta er í fyrsta skipti sem verk eftir 
hann koma út á íslensku. Ykkur langaði 
að deila bókum Ungerer með öðrum. 
Hvað er svona töfrandi við þessar 
bækur?

„Tomi Ungerer var algjörlega magn
aður listamaður og skipar í mínum 
huga sömu úrvalssveit og hin dáða Tove 
Jansson okkar hér á Norðurlöndum, 
Astrid Lindgren og H.C. Andersen,“ 
segir Sverrir. „Hann bæði teiknaði 
og skrifaði bækurnar og samdi um 

hundrað og fimmtíu á löngum ferli, 
sumar eru reyndar enn óútgefnar. 
Sög urnar hans ólga ævinlega af mikilli 
hugmyndakynngi og sköpunargleði 
svo að lesendur á öllum aldri – þriggja 
til hundrað og þriggja ára – breytast 
sjálfir í hugmyndaríka listamenn á 
meðan á lestrinum stendur og varð
veita vonandi andagiftina enn þá leng
ur, jafnvel í slíku magni að þeir taki 
sjálfir að skrifa og teikna sögur.“

Fullt af sígildum sagnaminnum 
en koma á óvart
„Tomi er mjög þekktur í Frakklandi, 
bækurnar hans eru sígildar þar og allir 
þekkja þær,“ segir Cerise. „Þær ferðast 
líka auðveldlega yfir landamæri. Þær 
hefjast oft eins og þjóðsögur með 
sígild um sagnaminnum – þar úir og 

grúir af ræningjum, tröllum, köstulum, 
litlum stúlkum með ljósa lokka – en 
svo þróast ekkert með þeim hætti sem 
les andinn sá fyrir í upphafi. Á heims  
vísu hafa bækurnar hans komið út á 
fleiri en tuttugu tungumálum. Það 
var því löngu orðið tímabært að þær 
bærust til Íslands.“

„Ég held að Tomi hafi gjörbreytt því 
hvernig barnabækur 20. aldarinnar 
voru skrifaðar. Hann sýnir börnum 
aldrei dauðhreinsaðan og falskan heim, 
þar sem allar sögupersónur eru ein
faldar, flatar og hamingjusamar. Hann 
ber mikla virðingu fyrir börnum, veit 
að þau eru miklu skynugri en hinir 
fullorðnu vilja oft viðurkenna, og hann 
er óhræddur við að draga upp mynd af 
flókinni veröld, takast á við myrkari 
hliðar tilverunnar,“ segir Sverrir. 

„Hann sagði einhvern tíma að mikil
vægt skapgerðareinkenni á öllum 
börnunum í sögunum sínum væri að 
þau væru alltaf óttalaus. Það finnst 
mér góð athugasemd og í bókunum 
sem við gefum út núna koma til að 
mynda fyrir tvær afar sterkar stelpur 
sem hafa úrslitaáhrif á framvindu 
sög unnar. Lesendur þurfa að alast 
upp með sterkum kvenpersónum 
og karlpersónum auðvitað líka. Við 
þurfum að trúa því að við getum haft 
jákvæð áhrif á heiminn og það verður 
sífellt mikilvægara að hafa það í huga, 
nú þegar ungu kynslóðirnar standa 
frammi fyrir svo stórum áskorunum,“ 
bætir Cerise við. 

Vilja að bækurnar segi 
skemmtilegar sögur

En hvað er góð barnabók? „Það er 
góð spurning!“ segir Cerise. „Í góðri 
barnabók gegna bæði saga og orða
notkun lykilhlutverki. Við viljum að 
bækurnar okkar segi skemmtilegar 
sögur á fallegri íslensku. Texti í 
barna bók dregur oft dám af ljóðlist; 
hann virðist einfaldur en hvert orð 
er engu að síður valið af kostgæfni 
og þjónar hlutverki bæði í því að 
ýta áfram framvindunni en einnig 
hljóðrænt því barnabækur eru svo oft 
lesnar upphátt. Þær bestu geyma því 
framúrskarandi sagnalist og einnig 
tónlist og myndlist. Við viljum að 
myndskreytingarnar séu örvandi og 
fallegar og bækurnar sjálfar fagrar 
á að líta, fagmannlega prentaðar á 
endingargóðan og vandaðan pappír.“ 

„Börn eru kröfuharðir lesendur,“ 
segir Sverrir, „og hafa meðfætt 
fegurðarskyn sem við ættum aldrei 
að vanmeta. Við viljum að það sé 
ánægjulegt að horfa á bækurnar okkar, 
handleika þær, lykta af þeim. Nú þegar 
skjáir eru alls staðar er sérstaklega 
mikilvægt að bjóða börnum upp á 
bækur sem eru spennandi og örvandi 

SVERRIR NORLAND &  
CERISE FONTAINE

Viðtal

Texti / Steingerður Steinarsdóttir  Myndir / Hákon Davíð Björnsson og aðsendar

Líklega vilja flestir ungir foreldrar að börn þeirra kynnist heillandi heimi bóka, sérstaklega ef þeir eru sjálfir bókaunnendur. Hjónin Sverrir Norland og 
Cerise Fontaine falla sannarlega í þann flokk en þau ganga lengra en flestir aðrir. Þau stofnuðu eigið bókaforlag til að tryggja að barnið þeirra og önnur 
íslensk börn fái að kynnast eftirlætisbókunum þeirra. AM forlag býður í dag upp á nokkrar vel valdar og vandaðar bækur og útgáfan er alltaf að vaxa. 

 Ekki má vanmeta meðfætt  
fegurðarskyn barna

Hjónin Sverrir Norland og Cerise Fontaine stofnuðu eigið bókaforlag til að tryggja að barnið þeirra og önnur 
íslensk börn fái að kynnast eftirlætisbókunum þeirra.

 „Okkur 
langaði að 
geta lesið 
fyrir Ölmu 
spennandi 
og hug
víkk andi 
sögur með 
hrífandi 
teikningum 
sem prent
aðar væru 
á úrvals
pappír.“



 Ekki má vanmeta meðfætt  
fegurðarskyn barna
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„Við höfum ólíka styrkleika og hæfi leika sem nýtast vel í samvinnu. Og okkur finnst gaman að vinna 
saman: við höfum svipaðan smekk sem þó er nógu ólíkur til að það verði áhuga verður núningur.“SVERRIR NORLAND &  

CERISE FONTAINE

Viðtal

fyrir hugarflugið og sköpunarkraftinn 
en veita um leið kyrrð, ró, hægara 
tempó, áþreifanlega reynslu. Loks 
finnst okkur nauðsynlegt að segja 
fjölbreyttar sögur um fjölbreytt fólk 
af alls konar uppruna. Það mun 
endurspeglast í frekari útgáfu.“

Bókmenntir heimsins magnað 
samvinnuverkefni

Tomi Ungerer fæddist árið 1931 í 
Strass borg í Frakklandi og lést 2019. 
Hann var framleiðsluglaður og frum
legur listamaður. Teikningarnar hans 
voru í senn einfaldar – penni, svart og 
litað blek – og útpældar og snjallar, 
skreyttar óvæntum smá   atriðum og 
hugviti. Sverrir, þú ert rithöfundur. 
Hefði ekki verið einfaldast að skrifa 
bara sjálfur þær bækur sem þú vildir að 
Alma fengi að njóta? 

„Ég held að ég sjálfur, sem bæði höf  
undur og manneskja, sé bút a   saum   s 
  teppi úr öllum bókunum sem ég hef 
les ið; sögum, ljóðum, öðrum hug
mynda  ríkum textum. Að kynna 
Ölmu höfund eins og Tomi Ungerer, 
sem stendur mér svo nærri að hann 
er einhvern veginn samanfléttaður 
inn í hugs  unarheim minn og eins 
hjartastað, er að kynna sjálfan mig 
fyrir henni,“ svarar hann og brosir. 

„Bókmenntir heimsins eru magnaðasta 
samvinnuverkefni mannkyns fyrr og 
síðar. Það eru til svo margar und ur sam
legar bækur sem aldrei hafa borist til 
Íslands, og það er yndislegt að geta 
snarað völdum úrvalsverkum yfir á 
móðurmálið okkar fallega og unnið 
þannig starf sem ég tel að sé mikilvægt 
samfélagslega. Staða þýðandans er líka 
á vissan hátt auðmýkri en höfundarins, 
sem er kærkomið. Í framtíðinni væri 
gaman að gefa út barnabækur frum
samdar á íslensku en til að byrja með 
langar okkur að sækja í þann mikla 
fjársjóð sem þegar er til úti í hinum 
stóra heimi.“

Hafið þið sem sagt hugsað ykkur að 
víkka út útgáfuna, þ.e. gefa út bækur 
fyrir fullorðna líka? „Ekki spurning,“ 
segir Cerise. „Við erum með augastað á 
nokkrum. Vonandi gerist það í náinni 
framtíð.“ 

Bæta hvort annað upp
Hverjir eru kostirnir við að vera ein
yrkjar og frumkvöðlar í nýsköpun og 
vinna saman?

„Við höfum ólíka styrkleika og hæfi
leika sem nýtast vel í samvinnu. Og 
okkur finnst gaman að vinna saman: 
við höfum svipaðan smekk sem þó er 
nógu ólíkur til að það verði áhuga

verður núningur,“ segir Cerise. 

„Ég get verið hvatvís, það flæðir eitt
hvað frá mér og svo er ég rokinn í 
næstu hugmynd; Cerise er hins vegar 
yfirveguð og skipulögð, listaflink í að 
útfæra hugmyndir á besta mögulegan 
hátt. Hún er líka frábær hönnuður,“ 
bætir Sverrir við. 

„Það skemmtilega við að koma að út
gáfunni á öllum stigum er að við erum 
með puttana í öllum smáatriðum – og 
þar sem við höfum sterkar skoð anir á 
hverju einasta þeirra, hönn un bók
anna, innihaldi og svo fram vegis,“ 
skýtur Cerise inn í. „Við vilj um til 
dæmis að bækurnar okkar séu af hóf 
legri stærð og að verð ið sé sann gjarnt. 
Við lítum svo á að barna bækur eigi 
ekki að vera dýr mun aðar vara og eins 
viljum við að auðvelt sé að bera þær á 
sér í dagsins önn – og lesa uppi í rúmi á 
þægilegan hátt. 

Við viljum að vand virknin og ástríðan 
skíni alls staðar í gegn: Við vöndum 
okkur við að pakka inn bók unum, 
svörum öllum pönt unum sem við fáum 
með persónu legum hætti og  höf   
um gaman af því að læða óvæntum 
glaðn ingi með í sendingar. Eins finnst 
okkur gaman að vinna í sam starfi með 
uppá  halds bókabúðunum okkar.“

Föndur, bækur, kökur 
og krakkar
Er eitthvað á döfinni hjá ykkur á næst
unni? „Já, við höfum verið að skipu 
leggja spennandi viðburði sem haldnir 
verða í nóvember og desem ber; þá fara 
fram upplestrar og við föndrum með 
krökkum, teiknum, borðum köku, allir 
velkomnir. Við verðum barna bóka
messunni í Laugar dalnum og víðar. 
Les endur ættu endi lega að fylgja okkur 
á Instagram og Face book svo að við 
burðirnir fari ekki fram hjá þeim og 
eins að skrá sig á póst listann okkar á 
heimasíðu AM forlags til að fá nýjustu 
fréttir af útgáfunni.

Við erum einnig að undirbúa vorút 
gáfuna. Þá kemur út ein þekktasta 
barnabók tuttugustu aldar hjá okkur, 
vinsælt verk og mikill heiður að gefa 
það út hér. Hin bókin, sem við gefum 
út næsta vor, er minna þekkt en ekki 
síður yndisleg. Það er hrífandi saga 
handa ungum börnum, með fallegum 
teikningum, bæði skrifuð og teiknuð af 
japanskri listakonu sem býr í Frakk
landi. Í framtíðinni langar okkur svo að 
opna rými í Reykjavík sem helgað yrði 
barnabókum og þar sem einnig yrði 
boðið upp á vinnustofur fyrir krakka,“ 
segir Cerise að lokum. Frekari upp
lýsingar má finna á amforlag.com. 

„Við lítum 
svo á að 
barna bæk
ur eigi ekki 
að vera 
dýr mun
aðarvara 
og eins 
viljum við 
að auðvelt 
sé að bera 
þær á sér í 
dagsins önn 
– og lesa 
uppi í rúmi 
á þægilegan 
hátt.“

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

Black Friday tilboð aðeins í dag
NÝR BÍLL

Black friday tilboð: 3.290.000 kr. -500.000

að
eins í

 dag

Rað.nr. 112763 Rað.nr. 445970

Nánari upplýsingar á benni.is

Verð áður: 3.790.000 kr.

• 1.4L bensín vél - túrbó
• Sjálfskiptur
• 150 hestöfl
• R4.0 Intellilink margmiðlunarkerfi m/7” skjá
• Bakkmyndavél
• Fjarlægðarskynjari að framan og aftan
• Leðurklætt, upphitað, aðgerðastýri 
• LED dagljós
• Aftengjanlegur loftpúði í farþegasæti
• Aksturstölva
• Armpúði á framsæti 
• ESP stöðugleikastýri og ABS hemlakerfi
• 16” álfelgur
• Fjarstýrð samlæsing

• Geymsluhólf milli framsæta
• Glasahaldari fram í
• Háls-, höfuð- og bakhnykkisvörn í framsætum
• Hiti í framsætum
• Hiti í hliðarspeglum
• Hraðastillir (cruise control)
• Hraðnæmt stýri
• HSA kerfi - brekkuhjálp
• Hæðarstillanlegt stýri með aðdrætti
• Hæðarstilling á ökumannssæti
• Höfuðpúðar á öllum sætum
• ISOFIX barnstólsfestingar í aftursætum 
• Loftþrýstingskynjari fyrir hjólbarða
• Miðstöð með loftkælingu

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan
• Rafstýrðir, upphitaðir hliðarspeglar
• Rúðuþurrka á afturrúðu
• Samlitaðir hurðahúnar, speglar og stuðarar
• Spegill í sólskyggni farþega
• Start/stopp kerfi
• Tengi fyrir Ipod og MP3 spilara
• USB tengi
• Varadekk
• Vindskeið að aftan
• Öryggispúðar í hliðum framsæta
• Öryggispúðar í stýri og mælaborði
• Öryggispúðatjöld í hliðum
• 40/60 niðurfellanlegt sæti

Sýningabíll á frábæru verði – ókeyrður

OPEL ASTRA

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.





AUTHORIZED RETAIL
STORE REYKJAVÍK

VIÐURKENNDUR SÖLUAÐILI
DJI Reykjavik er viðurkenndur sölu- og dreifingaraðili DJI vara á Íslandi. 
Við bjóðum DJI vörur á svipuðu verði og erlendis.

UM DJI
DJI er stærsti drónaframleiðandi heimsins í dag með um 70% markaðshlutdeild. 
DJI er þekkt fyrir gæði og góða þjónustu.

KÍKTU VIÐ
Við þekkjum DJI vörur eins og handarbökin á okkur. Kíktu í heimsókn 
til okkar ef þig vantar aðstoð eða ráðgjöf.

OSMO POCKET
Osmo Pocket er minnsta 3-ása myndavél með 
hristivörn sem DJI hefur nokkru sinni framleitt.

• Létt og meðfærileg
• 4K 60fps myndbandsupptaka
• Vélræn hristivörn
• Fjöldi aukahluta
• 140 mínútna rafhlöðuending

Jólatilboð 49.990
Verð áður 54.990

DJI Mavic Mini
Mavic Mini er lítill dróni útbúinn DJI tækni. Mavic Mini gerir þér 
kleift að grípa augnablikin hvenær sem er. 

• Flugtími: allt að 30 mínútur
• Hraði: 47 km/klst.
• Gimbal: þriggja ása
• Drægni: allt að 2 km

Þyngd: Aðeins 249gr• 
• Myndupplausn: 12 MP ljósm. 2.7K video

Mavic Mini 62.990
Mavic Mini Flymore combo 76.990*
*2 aukabatterí, spaðavörn, hleðsludokka, taska, auka spaðasett.

Mavic Air
Mavic Air er ótrúlega meðfærilegur en um leið afkastamikill dróni 
fullur af möguleikum.

• 32 MP Sphere Panorama myndataka
• Hægt að brjóta saman
• Þriggja ása gimbal & 4K myndavél
• Umhverfissskynjun
• SmartCapture
• 21 mínútu flugtími

Flymore combo tilboð 134.990 BLACK FRIDAY*

*Taska, 2x aukarafhlöður, hleðslustöð, spaðavörn, auka spaðasett

Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro notast við Hasselblad-
myndavélartækni til að tryggja 
hámarks myndgæði.

• Hasselblad-myndavél
• 1” CMOS myndflaga
• Stillanlegt ljósop
• 10-bita Dlog-M 4K videoupptaka
• 10-bit HDR 4K videoupptaka
• Hyperlapse
• Flugtími 31 mín

Tilboð 194.990 BLACK FRIDAYOsmo Mobile 3
Jólatilboð 
Stakur   15.990
Combo  18.990

TELLO IRON MAN
Tello Iron Man Edition er fullkominn dróni fyrir unga 
Marvel-aðdáendur sem langar að læra að fljúga dróna 
 Hægt er að forrita Tello í Scratch-umhverfinu.

Jólatilboð 19.990
Verð áður 24.990

Jólagjafir sem gefa
hugmyndafluginu 
lausan tauminn!

Lækjargata 2a, 101 Reykjavík, djireykjavik.is

OSMO ACTION
Með tveimur skjám og RockSteady hristivörn gerir
Osmo Action þér kleift að taka hvað sem er upp.

• 2 skjáir
• 4K HDR upptaka
• Rockstady hristivörn
• Hægt að spila 8x hægar
• Raddstýring
• Vatnsheld niður á 11m dýpi

Jólatilboð 49.990
Verð áður 59.990

Birt með fyrirvara um villur

Jólatilboð 204.990 (frá 30/11)
Verð áður 219.990 

BLACK FRIDAY!

FLEIRI TILBOÐ Á DJIREYKAJVIK.IS
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FLEIRI TILBOÐ Á DJIREYKAJVIK.IS
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Íris Tanja, leikkona og flugfreyja, Valur Hrafn, deildarstjóri og forritari hjá Vodafone, 
og börnin þeirra, Aron Þór og Kolbrá Saga, búa í fallegri íbúð í Laugardalnum. Stíllinn 
á heimilinu mínimalískur og skreytingarnar í takt við það; ilmandi greinar og greni, ljós 
og fagurlega dekkað hátíðarborð.

Látlausar skreytingar fyrir jólin

h
Hús & híbýli
INNLIT

Í ris segist leggja mikið upp úr 
notalegri stemningu á heim
il inu og í því samhengi skiptir 
lýsingin hana miklu máli. „Ég 

er alltaf með tvær seríur uppi allan 
ársins hring en ég mjög hrifin af 
notalegri stemningu, ekki með 
neinum krúsídúllum heldur með 
lýsingu. Ég kveiki mikið á kertum 
og þá mörgum í einu. Valur segir 
stundum að hann sé í bráðri lífs
hættu hérna á heimilinu,“ segir 
hún og hlær. 

Íbúðin er rúmir 120 fermetrar að 
stærð með bílskúr og hafa Íris og 
Valur gert töluvert mikið fyrir 
hana, en íbúðin er nær óþekkjanleg 
frá því að þau keyptu hana fyrir 
rúmum þremur árum. Hvað 
var það við hana sem heillaði? 
„Frönsku hurðirnar, fiskibeina

park etið og listarnir fönguðu 
okkur fyrst,“ segir hún. „Svo eru 
stórir gluggar hérna og við sáum 
svo lítið möguleikana út frá því, 
en íbúðin var ekki í góðu standi. 
Við máluðum allt upp á nýtt og 
lökk uðum lista, tókum út næstum 
alla fataskápa og fínpússuðum allt. 
Eldhúsið var upphaflega hinum 
megin við vegginn en við sáum 
strax að við gætum fært það yfir og 
bætt við herbergi sem varð her
bergið hans Arons.“

Heldur upp á jólasveinana 
frá ömmu

Stíllinn á heimilinu er nokkuð 
mínimalískur og stílhreinn þar 
sem falleg form og látlausir litir 
eru allsráðandi. Hvíti og græni 
lit urinn eru áberandi sem gefur 

íbúðinni léttan og notalegan brag. 
„Ég heillast af því sem er klassískt 
og stenst tímans tönn,“ segir Íris. 
„Hér er því bæði að finna gamla 
hluti og nýja – hönnun í bland við 
ódýrari muni.“ 

Spurð hvenær hún byrji að skreyta 
fyrir jólin, segir hún: „Ég byrja 
oftast að skreyta eftir afmælið 
mitt í nóvember en þá veit ég að 
jólin eru næst á dagskrá og byrja 
að bæta við seríum til að það birti 
meira. Ég er ekki fyrir of mikið 
skraut; styttur, jólakarla og þess 
háttar, og kaupi frekar eitthvað 
sem endist. Eina undantekningin 
er jólasveinalengjan sem var síðasta 
jólagjöfin sem amma gaf mér en 
hún dó nokkrum dögum síðar. Ég 
hengi hana alltaf upp 4. desember 
sem var afmælisdagurinn hennar 

Texti / María Erla Kjartansdóttir Myndir / Aldís Pálsdóttir

„Ég byrja oftast að skreyta eftir afmælið mitt í nóvember en þá  
veit ég að jólin eru næst á dagskrá.“

Íris Tanja, leikkona og flugfreyja.

Verkið er eftir NORR og sómir sér vel í fallega skreyttri stofunni.
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SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
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VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

LUR.IS

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði

Margar

stærðir

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL
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Gefðu ástvinum þínum 
ógleymanlega upplifun

með lúxus gjafabréfi
ION Hótela.

 
ION Hótelin hafa skapað sé sess sem 
ein flottustu og mest spennandi hótel 
landsins. Á skömmum tíma hafa þau 
öðlast gríðarmikla frægð fyrir sína 

stórfenglegu hönnun og í kjölfarið fengið 
lofsamlega umfjöllun um allan heim. 

Móðurhótelið, ION Adventure Hótel, er 
staðsett á Nesjavöllum við Þingvallavatn 
í einungis 40 mínútna akstursfjarlægð frá 
Reykjavík en hið nýja og glæsilega ION 

City Hótel er staðsett á Laugaveginum, í 
miðborg Reykjavíkur.

 
Gjafabréfið má nota á báðum hótelum 
en innifalið er gisting fyrir tvo í Deluxe 
herbergi ásamt þriggja rétta kvöldverði 

og morgunmat.
 

Fullt verð: 69.900 kr – Jólatilboð: 59.900 kr.
 

Pantanir berast í gegnum heimasíðu 
okkar á: ioniceland.is eða í tölvupósti á:
 sales@ioniceland.is merkt “gjafabréf”.

 

h
Hús & híbýli
INNLIT

og er örugglega eina „jólaskrautið“ 
sem ég nota alltaf. Amma átti sjálf 
svona og bað dóttur konunnar sem 
bjó til hennar lengju að búa til eins 
fyrir mig rétt áður en hún lést. Mér 
þótti afar vænt um það en þetta er 
án efa dýrmætasta jóla skreytingin 
mín.“ 

Íris segist annars leyfa sér að kaupa 
eitt og eitt jól skraut á hverju ári 
en þá helst á útsölunum. „Ég á 
svona grunn sem eru seríur og svo 
skreyti ég mína hluti sem fyrir eru 
með greni, eins og kerta  stjaka og 

set greinar í vasa. Ég kaupi grenið 
frekar snemma og skipti út yfir 
aðventuna til að fá góðu greni
lyktina inn. Ég vil hafa lát    lausar 
skreytingar og hafa þær frekar 
lengur uppi og lýsa upp skamm
degið. Jólatréð er alltaf komið upp 
20. desember sem er afmælis
dagurinn hennar mömmu, en hún 
er mikið jólabarn og hefur alltaf 
verið. Síðan er ég yfirleitt búin að 
taka allt niður 2. janúar,“ segir 
hún, en Íris og mamma henn
ar gerðu allar skreytingarnar á 
heimilinu sjálfar. 

Íris lagði fallega á 
hátíðarborðið. Vasinn 
er úr versluninni 
Bisou.is, diskar úr 
Söstrene Grene og 
hnífapör frá Pier.
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*SENDUM UM LAND ALLT
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Black   Friday

Laugavegi 182 og Smáralind Sími 512 1300 | www.epli.is
Vinsælustu jólagjafirnar finnur 
þú á nýrri heimasíðu Epli  

epli.is

**Vaxtalaus greiðsludreifing.
Við bjóðum handhöfum VISA og Mastercard 
greiðslukorta vaxtalaus kortalán í verslun Epli í allt 
að 6 mánuði. Við kaupverð bætist 3,5% lántökugjald 
og færslugjald nú 405 kr. við hvern gjalddaga.

TILBOÐ GILDA TIL OG MEÐ MÁNUDAGSINS 2. DESEMBER

Netatmo | 20% afsláttur 
Vertu öruggur heima og að heiman með 
Netatmo öryggisbúnaði fyrir heimilið.

Ofnastýring Tilboð: 9.592
Reykskynjari Tilboð: 11.992
Heimilis veðurstöð Tilboð: 11.992
Inni öryggismyndavél Tilboð: 26.392
Úti öryggismyndavél  Tilboð: 31.992

Knomo töskur | 40% afsláttur 
Barbican vörulínan á tilboði.

Knomo Barbican Sleeve Tilboð: 6.594
Knomo Foster  Tilboð: 11.994
Knomo Dalston Tilboð: 13.794
Knomo Budapest Tilboð: 13.794
Knomo Albion Tilboð: 14.994
Knomo Roscoe Tilboð: 17.994

Apple Watch 4 | 20% afsláttur  
Fjórða kynslóð af Watch frá Apple.
Vinsælasta úri í heimi.

Apple Watch 4 - 40mm Verð: 59.992
Apple Watch 4 - 44mm Verð: 63.992

MacBook Pro 15” | 25% afsláttur  
Sú besta fyrir atvinnumenn og þá sem vilja 
alvöru hraða í léttri og kraftmikilli vél. 
2019 árgerð.

MacBook Pro 15” Verð frá: 322.493

VIFA Reykjavík | 30% afsláttur  
Kynnstu Reykjavík, minnsti Bluetooth 
hátalarinn frá Vifa. 

VIFA Reykjavík Verð: 18.893

Jays heyrnartól og hátalarar 
25% afsláttur 
Vandaðar vörur á  góðu verði.
Allar Jays vörur á tilboði.

Heyrnartól Tilboð frá: 5.243
Hátalarar Tilboð frá: 8.243

Osmo | 25% afsláttur 
Frábær jólagjöf fyrir yngri kynslóðina.
Allar Osmo vörur á tilboði.

Osmo Base iPhone Tilboð: 4.493
Osmo Numbers  Tilboð: 5.243
Osmo Coding Jam Tilboð: 8.993
Osmo Genius Kit Tilboð: 12.743

Twinkly jólaseríur
25% afsláttur 
Jólaseríur sem þú stjórnar með símanum eða 
spjaldtölvunni. Allar Twinkly vörur á tilboði.

Twinkly 150L  Tilboð: 11.243
Twinkly 190L  Tilboð: 14.993
Twinkly 150L  Tilboð: 14.993
Twinkly 150L  Tilboð: 21.743

Bower & Wilkins heyrnartól 
40% afsláttur 
Hágæða heyrnartól sem gefa þér 
náttúrulegan og nákvæman hljóm ásamt 
noise cancelling.

Bowers & Wilkins PX Tilboð: 29.994
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Twinkly 150L  Tilboð: 21.743

Bower & Wilkins heyrnartól 
40% afsláttur 
Hágæða heyrnartól sem gefa þér 
náttúrulegan og nákvæman hljóm ásamt 
noise cancelling.

Bowers & Wilkins PX Tilboð: 29.994
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Þórunn Guðmundsdóttir hefur verið virkur meðlimur í áhugamannaleikfélaginu Hugleik í tuttugu ár. Leikið á sviði, verið í hljómsveitum sýn 
inga og samið nokkur verk í fullri lengd sem félagið hefur sýnt, bæði texta og tónlist, auk margra styttri verka. Sýning Hugleiks, Gesta   gang  ur, 
sem er á fjölunum þessa dagana í Smiðjunni við Sölvhólsgötu, er nýjasta verk hennar og auk þess að vera höfundur þess spilar hún einnig með 
hljómsveitinni í sýningunni. Hún segir starfið með Hugleik hafa gefið sér ótrúlega mikið og að hinir meðlimir félagsins séu eiginlega  
orðnir nokkurs konar fjölskylda hennar. 

Texti / Friðrika Benónýsdóttir Mynd / Unnur Magna 

Hélt það þyrfti náðargáfu til að skrifa

ÞÓRUNN GUÐMUNDSDÓTTIR

Viðtal

En hvernig stóð á því að 
hún byrjaði að starfa með 
leikfélaginu á sínum tíma? 
„Ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á leikhúsi,“ segir 
Þórunn. „Pabbi og 

mamma fóru mikið með okkur syst 
kinin í leikhús þegar við vorum krakk 
ar og sá áhugi slokknaði aldrei. Fyrir 
tuttugu árum ákvað ég því að fá útrás 
fyrir leikhúsáhugann og ganga til liðs 
við Hugleik, sem þá hafði starfað við 
góðan orðstír í fimmtán ár, og eftir það 
varð ekki aftur snúið.“

Þórunn er nokkuð einstakur leikrita 
höf undur því hún lætur sér ekki 
nægja að skrifa texta verkanna heldur 
sem ur hún líka þá tónlist sem flutt er 
í sumum sýningunum og söngtextana 
við þá, auk þess að hafa samið nokkrar 
óperur. Flestar óperurnar hefur hún 
samið fyrir nemendur Tónlistarskólans 
í Reykjavík og síðar MÍT. Hún hefur 
iðulega leikstýrt þeim sjálf og jafnvel 
séð um búninga og leikmynd, enda 
hefur hún áhuga á flestum þáttum 
leik  hússins og hefur sótt margs konar 
nám  skeið á vegum Bandalags íslenskra 
leik  félaga. Hún segir það eiginlega hafa 
verið óvart sem hún fór að skrifa.

„Ég hélt alltaf að ég gæti ekki skrifað,“ 
segir hún og hlær. „Hélt að það væri 
bara fyrir mjög sérstakt fólk sem 
hefði náðargáfu. Ég lærði söng og fór 
í fram haldsnám til Bandaríkjanna 
þar sem ég lauk doktorsprófi í söng 
og söngfræðum og þar kviknaði líka 
áhugi minn á óperum. Þegar ég fór 
að semja leikrit fannst mér stundum 
bráðnauðsynlegt að hafa tónlist í þeim, 
ég er ægilega veik fyrir orðaleikjum, 
rími og útúrsnúningum og það er auð 
veldara að leika sér með slíkt í söng 
textum en mæltu máli. Þannig þróaðist 
þetta áfram.“

Margvísleg samsömun  
við okkar tíma
Gestagangur gerist á hernámsárunum 
og er sjálfstætt framhald sýningarinnar 
Stund milli stríða, eftir Þórunni sem 
Hugleikur sýndi fyrir fimm árum og 
gerist á kreppuárunum. Er þetta tíma
bil í íslenskri sögu henni sérstak lega 
hugleikið?

„Ekki beint,“ segir hún eftir dálitla 
umhugsun. „En þegar ég var að skrifa 
Stund milli stríða grúskaði ég mikið í 
gömlum heimildum frá miðri síð  ustu 
öld og fannst mjög áhugavert hversu 
margt af því sem þá einkenndi þjóð
félagið er enn við lýði. Mannlegt eðli 
hefur ekkert breyst á þessum tíma 
og það eru margs konar samsvaranir 
á milli okkar tíma og þess tíma sem 

verkið gerist á. Það er töluverð spilling 
í gangi í verkinu, margir að nýta sér 
ástandið, en það er þarna líka ást og 
vinátta og allt þetta sem gerir okkur 
mannleg.“

Vildi skapa pláss fyrir skriftirnar
Þórunn starfar sem söngkennari við 
Menntaskóla í tónlist sem varð til við 
samruna Tónlistarskólans í Reykjavík 
og Tónlistarskóla FÍH haustið 2017. Hún 
hafði áður verið aðstoðarskólastjóri 
Tónlistarskólans í Reykjavík en ákvað 
að hætta til að fá meiri tíma fyrir 
áhugamálin.

„Þetta var bara orðið allt of mikið hjá 
mér,“ segir hún. „Eitthvað varð að 
víkja og ég ákvað sem sagt að það skyldi 
verða aðstoðarskólastjórastarfið. Ég sé 
ekki eftir því.“

Það starf er þó ekki það eina sem Þór  
unn hefur lagt á hilluna til að fá meira 
rúm fyrir skriftir og starfsemi í leik  
félaginu. Þrátt fyrir að vera með dokt
orspróf í söng hætti hún að mestu að 
syngja opinberlega fyrir tíu árum.

„Ég kom töluvert fram hér áður 
fyrr,“ útskýrir hún. „Hélt bæði ein 
söngs  tónleika og söng með kammers
veitum og kórum, en það var sem sagt 
kom inn tími til að draga úr því eftir að 
skriftirnar fóru að kalla meira á mig.“

En hvað er það við leikhúsið sem heill
ar svona miklu meira en allt annað?

„Það er bara allt,“ segir hún eftir smá
vegis umhugsun. „Ég gleymi aldrei 
tilfinningunni sem greip mig á fyrstu 
sýningu á verki eftir mig og ég upplifði 
hlátur áhorfenda og önnur viðbrögð 
úr salnum við því sem ég hafði samið. 
Það er bara alveg ólýsanleg tilfinning. 
Svo er samstarfið í hópnum líka svo 
gefandi. Þarna er fólk sem hefur starfað 
með Hugleik í yfir þrjátíu ár og svo 
alltaf nýir og nýir meðlimir sem koma 
með nýtt blóð og nýjar hugmyndir.“

Leikararnir þekkja  
persónurnar betur
Rúmlega þrjátíu manns koma að 
sýn  ingum á Gestagangi og Þórunn á 
vart orð til að lýsa því hvað þau hafi 
lagt mikið til sýningarinnar, sér stak  
lega leikstjórinn, Þorgeir Tryggva   son 
sem fleiri þekkja sem einn af bók 
menntagagnrýnendum Kilj  unnar.

„Það var stórkostlegt að vinna þetta 
með Þorgeiri,“ segir Þórunn. „Hann 
hefur svo ferska sýn og kom með 
marg ar gagnlegar ábendingar um 
margt sem betur mætti fara, bæði í 
texta og áherslum. Mér var auðvitað 
frjálst að hafna þessum tillögum hans, 

en ég gerði það yfirleitt ekki því ég 
fann að þær gerðu verkið betra. Það er 
líka alveg óskaplega gaman að upp  lifa 
það að þegar leikararnir fara að kynn
ast persónunum sem þeir leika þá eru 
þeir oft með ýmsar vangaveltur um það 
hvort þessi persóna myndi virkilega 
segja eitthvað á þennan hátt eða gera 
eitthvað svona. Þau fara alveg á bólakaf 
í persónurnar og sjá kannski í þeim 
eitthvað sem ég sá ekki þegar ég var að 
skrifa þær.“

Það er auðheyrt að skrifin og starfið 
með Hugleik er líf Þórunnar og yndi, 

en hefur henni aldrei dottið í hug að 
skrifa eitthvað annað? Er kannski 
hálfkláruð skáldsaga í skúffunni?

„Ekkert sem hægt er að tala um á 
þessu stigi,“ segir hún varfærin. 
„Ég á langauðveldast með að skrifa 
sam  töl og hef, eins og ég sagði áðan, 
óskap lega gaman af orðaleikjum, út 
úrsnúningum og rími sem nýtur sín 
best í söngtextum. Jú, ég hef skrifað 
svolítið af ljóðum sem ekki hafa ratað 
í sýningarnar, en aldrei gefið neitt út. 
Það kemur kannski að því einhvern 
tíma, hver veit.“

„Þegar 
ég fór að 
semja 
leikrit 
fannst mér 
stund um 
bráð nauð
synlegt að 
hafa tónlist 
í þeim.“

Þórunn segir starfið með Hugleik hafa gefið sér ótrúlega mikið. 



BLACK

30-50% 

Depeche leðurjakki verð 54.980 kr. 

verð nú 38.486 kr.

PBO silkiblússa verð 32.980 kr. 

verð nú: 23.086 kr. 

Bitte Kai Rand pilsverð: 29.980

verð nú: 20.986

Mos Mosh verð 29.980 kr. 

verð nú: 20.986 kr. 

Mos Mosh verð 11.980 kr. 

verð nú: 8.386 kr.

Mos Mosh verð 25.980 kr. 
verð nú: 12.990 kr.

Nero Giardini verð 25.980 kr. 
verð nú: 18.186 kr. 

Gildir til 2.12.19

afsláttur af völdum vörum

FRIDAY
TILBOÐ
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Laugarnar
í Reykjavík

líkama
og sál

www.itr.is

Kannaðu þekkingu þína á mannlif.is

Afþreying
KROSSGÁTA

a

Létt Miðlungs Erfið

Í fréttum á heimasíðu Mannlífs er að finna svörin við þessum spurningum.

Ólafur Arnalds lauk nýlega lengsta tónleika
ferðalagi sínu. Hvað hélt Ólafur marga 
tónleika á ferðalaginu og hvað tók það 
marga mánuði?

Samkvæmt bók Frjálsrar verslunnar, 300 
stærstu, sem kom út í vikunni er Icelandair 
Group stærsta fyrirtæki landsins. Hver var 
velta félagsins árið 2018 samkvæmt lista 

Frjálsrar verslunar? 
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54
Matthías Imsland 
athafnamaður og Eva 
Björg Bragadóttir eru 
nýtt par. Við hvað 
starfar Eva?
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Tónlistarmaðurinn 
Auður hélt nýverið 
tónleika til styrktar 

málstað sem stendur 
honum nærri. Hvaða 

málstaður er það? 

Þróunarverkefnið BRÚIN hefur verið 
tilnefnt til verðlauna af European 

Social Services Awards (ESSA) í flokki 
„samvinnu“ (Collaborative 
Practice Award Nominees).  

Hvað er Brúin?



3

LAXDAL SKIPHOLTI
- DÁSAMLEG  DÖMUBÚÐ -

JÓLAGJÖFIN HENNAR, 
LAXDAL DRAUMAKÁPAN

DÚNÚLPUR - GLÆSIKJÓLAR
LOÐSKINNSKRAGAR - SPARIBOLIR - SILKISLÆÐUR - GJAFAKORT 

TRAUST Í 80 ÁR

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Fylgdu 

okkur á 

Facebook
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Létt og ferskt  

1. Flip-spegill frá Louise Roe Copenhagen, 70x40 cm. Módern, verð frá 69.900 kr. 2. Veglegt bretti úr hnotu, 19x78 cm. Brettin eru fáanleg í þremur stærðum. Dúka, verð 17.990 kr. 3. Töff blaðarekki. Húsgagnahöllin, 11.990 kr.  
4. Barvagn úr stáli og reyklituðu gler. Esja Dekor, 32.990 kr. 5. Einstakur blómavasi. Eftirtekt.is, 2.850 kr. 6. Smart burstar til að dusta af með. Heimahúsið, 19.200 kr.7. Fallegur teketill frá Broste Copenhagen. Húsgagnahöllin, 
5.690 kr. 8. Handgerð skál með flottu mynstri, 23 cm. Bast, 7.995 kr. 9. Tilvalið sem hliðar- eða plöntuborð. Húsgagnahöllin, 10.990 kr. 10. Þriggja sæta sófi í fallegum djúpum lit, 230x95 cm. Heimili og hugmyndir, 219.000 kr.
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h
Hús & híbýli
 VERSLAÐ

Texti / Ritstjórn Húsa & híbýla Myndir / Frá framleiðendum

Fallegir hlutir  
á heimilið



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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7 rétta jólaveisla
FRÁ KL. 17

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

Austurstræti 16       Sími 551 0011APOTEK KITCHEN+BAR

FORRÉTTIR
ÍSLENSKT LANDSLAG – Lambatartar, sýrður 
rauðlaukur, reyktur rjómaostur, graslauks-mayo, 
ediksnjór 

GRAFINN LAX – Fennelkrem, dill-mæjó, 
stokkrósar-trönuberjum, hrogn, rúgbrauði

DÁDÝRA TATAKI – Pikklaður rauðlaukur, enoki 
sveppir, “crispy" kartöflur, tru�u & yuzu- mayo

PÖNNUSTEIKT RISAHÖRPUSKEL – Jólatré, 
beurre noisette og skyr

AÐALRÉTTIR
ANDABRINGA – Eplapurée, epli, pikklað fennel 
og kirsuberjasósa 

GRILLUÐ NAUTALUND – Steiktar næpur 
með trönuberjum og heslihnetum, jarðskokka 
og  hvítsúkkulaði-purée, ka§-hollandaise

EFTIRRÉTTUR
JÓLAKÚLA – Saltkaramellu- hvítsúkkulaðimús, 
epla- og engiferfylling, kryddkex

10.900 kr.

Borðapantanir á apotek.is

JÓLIN Á
APOTEKINU 

„Allt sem þú getur 
ímyndað þér er 

raunverulegt.“ 
(Everything you can imagine is real)  Pablo Picasso.

Texti /  Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir

h
Hús & híbýli
LIST

7  AT H YG L I S V E R Ð A R  STA Ð R E Y N D I R  U M  PA B LO  P I C A S S O

Picasso (1881 – 1973) er meðal þekktari listamanna í listasögunni. Þótt flestir 
tengi hann við myndlist þá fékkst hann við ýmislegt annað á sviði lista eins og 

höggmyndir, leir  list, hönnun, ljóðagerð og fleira. Hann var einn af brautryðjendum 
í kúbisma en það var framúrstefnu stíll sem braut sundur myndefni og setti þau 
saman aftur í abstrakt form. Picasso vann statt og stöðugt í því að fara á móti 

gildandi reglum og hefðum í listsköpun sinni.

Grunaður um að hafa stolið

Nafnið Picasso fékk listamaðurinn 

frá móður sinni en hann var 

skírður fremur löngu nafni 

eða: Pablo Diego José 

Francisco de Puala Juan 

Nepomuceno María de 

los Remedios Cipriano 

de la Santísima Trinidada 

Martyr Patricio Clito 

Ruíz y Picasso og því 

nokkuð augljóst að þörf 

var á styttingu og þjálla 

listamannsnafni.

Picasso lauk við sína fyrstu mynd, 
le picador, níu ára gamall en hóf formlegt 

nám í listaskóla 13 ára eftir að hafa 
verið í læri hjá föður sínum 

en hann taldi að hann gæti 
ekki kennt honum meira í 

listum, enda þótti Picasso 
einstaklega efnilegur á  

sínu sviði.

Röndótta peysan sem 
var svo einkennandi 

fyrir listamanninn 
var hönnuð af sjálfri 

Coco Chanel. Rendurnar í 
henni voru 21 talsins en hver 
þeirra átti að tákna sigur 

Napóleons.

Stal ekki Monu Lisu en var 
samt undir grun þegar 

málverkinu var stolið af 
Louvre-safninu árið 1911. 

Ástæðan var sú að vinur 
hans, skáldið Apollinaire, var 
handtekinn fyrir verknaðinn og 

benti hann lögreglunni á Picasso. 
Þeim var síðar báðum sleppt og Mona Lisa 

rataði aftur á veggi Louvresafnsins.

 

Fyrsta orðið 
sem sagt er 

að Picasso 
hafi lært var 
„piz“ sem 
er stytting 
á spænska 

orðinu lápiz 
og þýðir 

pensill. 

Picasso var einstaklega 
afkastamikill um ævina en eftir 

hann liggja u.þ.b. 147.800 
verk, 13.500 málverk, 

u.þ.b. 100.000 prent
anir og grafík myndir 
ásamt 300 högg  mynd
um og 34.000 mynd 
skreyt  ingum.

Þrátt fyrir að enginn vafi 
hafi leikið á snilli gáfum 

Picasso á sviði lista þá var 
hann bald inn í skóla og átti erfitt 

með að taka leiðsögn. Hann var því oft 
látinn sitja eftir í hvítum klefa en 

hann sagði að sér hefði líkað það 
einstaklega vel því þangað tók 

hann skissubókina með og 
teiknaði af miklum eldmóð 
svo tímunum skipti. Síðar 
sagði hann að Paul Cézanne 

hefði verið sinn eini lærifaðir.



Sími: 55 77 100 www.faeturtoga.is
Opið mán-fös 10-18, lau 11-16

Við höfum opnað nýja og glæsilega
verslun á Heilsuhæð Kringlunnar.
20% opnunarafsláttur vikuna 

2.- 7. desember aðeins í Kringlunni. 

Þú finnur heilsujólagjöfina
hjá okkur. 
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Fátt er yndislegra en að vakna við dýrindis matarilm á jóladagsmorgun og enn betra er að fá matinn 
færðan í rúmið á fallegum bakka af sínum nánustu. Jólin eru tíminn til að nostra við sína nánustu, leyfa 
þeim að sofa út á meðan sparilegur morgunmatur er útbúinn. Hér eru nokkrar uppskriftir að einföldum 
og gómsætum morgunverðaréttum.

Fært í rúmið
Umsjón / Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir Stílisti / Ólöf Jakobína Ernudóttir Myndir / Hákon  Davíð Björnsson

Texti / Ritstjórn Gestgjafans

Eggeruofurfæða
Egg eru fyrirtaks uppspretta 
B-vítamína sem eru nauðsynleg 
fyrir margs konar starfsemi líkam-
ans. Egg búa einnig yfir góðum 
skammti af A-vítamíni sem er 
mikil  vægt fyrir vöxt og þroska. 
E-vítamínið sem finnst í eggjum er 
einnig vörn gegn hjartasjúkdómum 
og sum um tegundum krabbameins. 
Í eggjum er einnig D-vítamín sem 
hjálpar til við upptöku steinefna 
og styrkir bein. Þá eru egg rík af 
joði sem þarf til myndunar skjald -
kirtilshormóna og fosfórs sem er 
nauðsynlegt fyrir bein og tennur. 

Holloggóð
Lárpera er einstaklega holl og er 
notuð víða um heim sem meðlæti 
í stað þess að nota olíu eða smjör. 
Lárpera inniheldur mikið kalíum -
magn, eða um þrisvar sinnum 
meira en finnst í bönunum. Hún er 
einnig rík af B-, E- og K-vítamínum 
og inniheldur svo gott sem engan 
sykur. Lárpera er líka trefjarík. 
Rannsóknir hafa bent til þess að 
neysla á lárperu lækki blóðsykur 
og lækki einnig magn kólesteróls í 
blóði.

Epliogappelsínur
Ávextir í nesti í skólann eða vinn-
una eru góður kostur og hluti af því 
að borða 5 skammta af ávöxtum 
og grænmeti á dag. Það hjálpar 
okkur að fá fjölbreytt úrval af 
vítamínum, steinefnum og öðrum 
næringarefnum beint úr fæðunni. 
Einn ávaxtaskammtur er einfaldlega 
1 heill ávöxtur, eins og til dæmis 
epli, appelsína eða  banani hins 
vegar þarf 2 mandarínur og 2 kíví 
til að búa til einn skammt, og um 
120 g af vínberjum og melónum 
svo fleiri dæmi séu tekin. 120 g af 
vínberjum er um 17-24 stk af vín-
berjum háð stærð þeirra. 

Gestgjafinn
MORGUNMATUR
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Heslihnetuhafragrautur með sveskjum 

70 g heslihnetur
30 g pekanhnetur
½ msk. kakó
100 g sveskjur
200 g tröllahafrar
1 tsk. vanillukorn

Ristið hneturnar á pönnu og færið yfir í matvinnsluvél. Maukið í 
30 sek. og bætið við kakói, sveskjum, höfrum og vanillukornum. 
Maukið vel saman. Takið 60 g af hafrablöndunni og setjið í pott 
ásamt 1 dl af vatni og 1 dl af mjólk, sjóðið þar til blandan hefur 
þykknað. Berið fram heitt ásamt smávegis af mjólk, ávöxtum og 
sáldrið kakódufti yfir. 

„Jólin eru tíminn til að nostra við sína nánustu, leyfa þeim að sofa út á meðan sparilegur morgunmatur er útbúinn.“

„Lítið 
þarf til að breyta 

til í þessum rétti, ólíkir 
ostar eða krydd geta 

gefið réttinum algjörlega 
nýtt bragð, um að gera 
að prófa sig áfram og 

aðlaga að sínum 
bragðlaukum.“

Ofnbökuð egg 
með parmesan
fyrir 1

Dásamlegur 
morgunverður með lítilli 
fyrirhöfn. 

handfylli af spínati
½ lárpera
2 egg
1 msk.  
feta-ostur
salt 
pipar

Hitið ofn í 180°C. Setjið 
spínat í botninn á litlu 
eldföstu móti, skerið 
lárperuna í þunnar 
sneiðar og leggið ofan á 
spínatið. Brjótið eggin 
ofan í mótið og sáldrið 
fetaosti yfir. Kryddið 
með salti og pipar eftir 
smekk. Bakið í 2530 
mín. Berið fram heitt. 

Appelsínu-
aníshristingur
fyrir 1

safi úr einni appelsínu
börkur af ½ appelsínu
2 dl mangó, frosið
1 banani
¼ tsk. anís, mulinn

Setjið allt í blandara og 
maukið þar til allt er 
orðið vel samlagað. 

Heimild: Doktor.is
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Gestgjafinn
OSTAR

g

Ostabakkar eru löngu orðnir sígildir í veisluna og geta þeir verið mikil prýði á borðinu. Úrval osta, 
bæði innlendra og erlendra, fer vaxandi á Íslandi og því verður auðveldara fyrir fólk að fara út í búð og 
velja skemmtilega og ólíka osta til að bera fram í boðinu.

Ostar í veisluna
Ólífuríchili-og
appelsínulegi
Ólífurnar eru bestar ef þær fá svo-
lítinn tíma til að marinerast. Gott 
er að miða við u.þ.b. viku en þó má 
skella í þetta meðlæti kvöldinu áður 
og geyma í kæli yfir nótt. Einnig má 
setja þetta í fallega krukku, skreyta 
með borða og gefa í jólagjöf. 

200 g ólífur
10 cm löng lengja 
appelsínubörkur, skorinn í  
mjóar ræmur
1 tsk. fersk tímíanlauf
10 sneiðar af þunnt sneiddum 
rauðum chilialdin
1 dl góð ólífuolía

Setjið allt hráefni í krukku og hellið 
síðan ólífuolíunni yfir. Geymið í 
kæli í a.m.k. sólarhring. Látið ná 
stofuhita áður en borið er fram. 

Rauðvín og hvítvín hafa lengi 
verið þeir drykkir sem boðið er 
upp á með ostum en í þess-
um efn  um má einnig færa út 
kvíarnar og prófa að bjóða upp 
á aðra drykki. Gerjaðir drykkir 
passa ein  staklega vel með 
ost um og ríma við fram  leiðslu-
ferli þeirra. Hin mikla gróska 
í bjórframleiðslu býður upp á 
mörg tækifæri til að prófa sig 
áfram með ólíkar bjór  teg   undir 
með ostunum. Fyrir þá sem ekki 
vilja drekka getur verið sniðugt 
að bjóða upp á te með ostunum. 
Svört te passa vel við geita- og 
sauðaosta, blómjurtate (eins og 
kamillu- og sítruste) parast vel 
við rjómakennda osta, eins og 
brie, og græn te parast vel við 
marga milda harða osta. 

Á mínu heimili tíðkast 
að búa til veglegan 
osta bakka með ýmsu 
meðlæti eftir morg    

un matinn á aðfangadag. Bakk inn 
er síðan settur á borð   stofu borðið 
og fær að sitja þar fyrir heimi l is
menn og gesti og gangandi til að 
narta í. Þannig er alltaf eitt  hvert 
góðgæti fyrir þá sem koma 
óvænt í heimsókn og 
við get  um verið 
róleg í undirbúningi 
jólanna.

Það er tími og 
staður fyrir bragð 
bætta osta en ég 
hvet ykkur til að reyna 
að velja hreina osta þar 
sem bragð þeirra fær að njóta sín. 
Auðvitað eru engar reglur varð 
andi valið en gott er að miða við að 
vera með a.m.k. einn ost í hverjum 
flokki af eftirfarandi: 

• Þroskaður ostur – t.d. gouda, 
port salut eða cheddar

• Mjúkur ostur – t.d. 
geitaostur, brie eða 
camembert

• Harður ostur – t.d. 
manchego, prima donna eða 
parmesan

• Gráðostur – gorgonzola, 
stilton eða roquefort 

Þegar búið er að velja ostana 
á bakk  ann þá er gott að hugsa 
um hvað parast vel með þeim. 
Hunang er frábært með gráðosti 
og geitaosti og fíkjusulta passar 
með langflestum ostum. Pæklað 
grænmeti er gott til að hreinsa 
bragð   laukana á milli þess   að naslað 
er á ólíkum ostum. Ferskir og 

þurrk aðir ávextir, ásamt 
ólífum og hnetum, 

er fallegt að setja á 
bakk ann og þetta 
hráefni gerir alla 
osta betri. Einnig 
er gott að vera 

með dökkt súkku
laði, sterkt sinnep og 

ólífuolíu á bakkanum. 

Vín ber eru löngu orðin klassísk á 
ostabakkann en gam an er að breyta 
frá þeirri venju og reyna að velja 
aðra  ferska ávexti, t.d. manda  rínur, 
fíkjur og sneiddar perur. Best er að 
velja þá ávexti í búðinni sem líta vel 
út og eru ferskir. 

Þegar raðað er á ostabakkann er 
gott að fylgja eftirfarandi röð: 

raðið ostinum á bakkann fyrst, 
setjið síðan skálar á bakkann með 
ólífum, pækluðu grænmeti og hun 
angi, næst er kjötálegginu raðað 
á bakkann, látið síðan ferska og 
þurrkaða ávexti og dreifið að lok
um hnetum í bilin sem eftir eru. 

Leggið 
hníf fyrir 

hvern ost svo 
ostarnir smitist 

ekki þegar þeir eru 
skornir niður. 

Umsjón / Nanna Teitsdóttir Mynd / Aldís Pálsdóttir

Þegar búið er að velja ostana á bakk ann þá er gott að hugsa um hvað parast vel með þeim. 

Takið 
ostinn úr 

ísskápnum a.m.k. 
einum klukkutíma áður 
en hann er borinn fram. 
Bragð ostanna nær ekki 
að njóta sín ef þeir eru 
kaldir, ostar eru bestir 

við stofuhita.



Ostakakan okkar með blönduðum skógarberjum 
er dásemd á diski og himnesk í munni 

– Fáðu þér bragð af jólunum 
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Texti / Steingerður Steinarsdóttir Myndir / Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir 

Ástríðufullur

bakari
Hulda Viktorsdóttir hjúkrunarfræðingur á sér mörg 
áhugamál, meðal annars hönnun og förðun. Hún er líka 
ástríðufullur bakari og nýtur þess að skreyta kökur og bera 
þær fallega fram.

Ég byrjaði frekar ung að baka og fékk oft að baka þegar ég kom heim úr 
skólanum á daginn. Mömmu til lítillar ánægju þurfti hún þá að byrja 
á því að þrífa eldhúsið þegar hún kom heim úr vinnunni. Hennar 
mælikvarði á þrif í eldhúsinu var ekki sá sami og minn á þeim tíma en 
hún sýndi mér þó mikla þolinmæði,“ segir Hulda, spurð hvort hún 
hafi lengi haft áhuga á bakstri.

Hvernig er jólaundirbúningnum annars háttað hjá þér? 

„Ég er vön að baka mikið fyrir jólin og fylli heimilið af kertum og jóla ljósum þar 
sem mér finnst svo notalegt að lýsa upp skammdegið.“

Hvað finnst þér skemmtilegast við jólin?

„Mér finnst skemmti legast að verja tímanum með fjöl  skyldu og vinum og borða 
góðan mat,“ segir Hulda. „Uppá  haldsjólakvöldin mín eru þegar við spilum spil 
langt fram eftir nóttu.“

Er einhver ómissandi jólasiður á þínu heimili? 

„Við erum alls ekki föst í ákveðnum hefðum en síðastliðin sjö ár höfum við alltaf 
farið á tónleika með Baggalút í desember og gætum varla hugsað okkur að sleppa 
því,“ segir Hulda. 

Hér gefur hún uppskrift að súkkulaðiköku með smjörkremi og einnig uppskrift 
að smákökum með pekanhnetum og saltkaramellu.

„Ég er vön að baka mikið fyrir jólin og fylli heimilið af kertum og jóla ljósum  
þar sem mér finnst svo notalegt að lýsa upp skammdegið.“

Pekanhnetu- og saltkaramellu-
smákökur

½ bolli ósaltað smjör
⅓ bolli sykur
⅓ bolli púðursykur
1 stk. eggjarauða
1 ½ tsk. vanilludropar
2 msk. súrmjólk
1 bolli hveiti
⅓ bolli kakó
½ tsk. salt

150 g pekanhnetur
15 stk. Walker’s Salted Caramel Toffees
2 ½ msk. rjómi
saltflögur, ef vill
100 g suðusúkkulaði

Þeytið saman smjör, sykur og púðursykur 
þar til blandan verður létt og ljós, í u.þ.b. 2 
mín. á miðlungshraða. Bætið eggjarauðu við 
og geymið eggjahvítuna þar til síðar. Bætið 
vanilludropum og súrmjólk saman við. Sigtið 
þurrefnin og bætið þeim rólega saman við 
blönduna. Setjið deigið í plastfilmu og geymið í 
ísskáp í a.m.k. 45 mín. 

Saxið pekanhneturnar smátt eða setjið í 
mat  vinnsluvél. Þeytið eggjahvítuna aðeins í 
höndunum með þeytara þar til hún verður 
að froðu. Gerið þá 18 g kúlur úr deiginu, 

veltið þeim upp úr eggjahvítunum og síð  an 
pekanhnetumulningnum og setjið á ofn  plöt 
una. Gerið holu í miðju hverrar köku með 
fingri. Bakið kökurnar í 1012 mín. við 175°C 
blástur. 

Gerið gatið í miðjunni örlítið stærra þegar 
kökurnar koma úr ofninum, til að búa til pláss 
fyrir karamelluna. Hægt að nota teskeið eða 
annað hentugt áhald.

Setjið karamellur og rjóma saman í skál og 
inn í örbylgjuofn. Best er að stilla á háan hita 
og hræra svo í skálinni með 30 sekúndna 
millibili þar til allt er brætt saman. Hellið þá 
karamellunni ofan í götin á smákökunum og 
stráið örlitlu af saltflögum yfir, ef vill. 

Bræðið suðusúkkulaði í örbylgjuofni eða yfir 
vatnsbaði og dreifið því síðan yfir hverja köku 
fyrir sig.

Súkkulaðikaka með 
smjörkremi
Súkkulaðibotnar

670 g sykur
350 g smjör
4 egg
750 g hveiti
2 tsk. matarsódi
95 g kakó
6 tsk. vanillusykur
2 tsk. salt
300 ml vatn
400 ml súrmjólk

Þeytið saman smjör og sykur. Bætið eggjum 
síðan saman við. Blandið þurrefnum saman í 
eina skál og sigtið. Blandið súrmjólk og vatni 
saman í aðra skál. Blandið til skiptis þurrefnum 
og súrmjólkurblöndunni við eggjablönduna. 
Mikilvægt er að blanda öllu varlega saman. 
Setjið deigið síðan í form. Best er að nota tvö 24 
cm form, og bakið við 180°C á blæstri í u.þ.b. 
5060 mínútur. Þetta er stór uppskrift en auð 

velt er að helminga hana og gera einn botn eða 
tvo þunna botna. 

Smjörkrem

500 g smjör, við stofuhita
1 pakki flórsykur
2 tsk. vanillusykur
hvítur matarlitur

Þeytið smjör og flórsykur vel þar til kremið er 
orðið ljóst. Bætið svo vanillusykri og matarlit við. 

Súkkulaðibráð til skrauts

100 g súkkulaðihjúpur
1/4 bolli rjómi

Bræðið súkkulaðihjúpinn og rjómann saman 
í skál í örbylgju á háum hita. Gott er að hræra 
í skálinni með 30 sekúndna millibili þar til 
súkkulaðið er alveg bráðið. Hægt er að bæta við 
meira súkkulaði eða rjóma til þess að fá rétta 
þykkt. Setjið súkkulaðið síðan í sprautupoka 
með litlum stút en einnig er hægt klippa aðeins 
af horninu á pokanum. Skreytið kökuna eftir 
smekk. 

Pekanhnetu og saltkaramellu smákökur.

Súkkulaðikaka með smjörkremi.

Gestgjafinn
BAKSTUR

g
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Gleði og léttleiki
Shakespeare verður ástfanginn 
er léttur og rómantískur gam an
leikur sem sýndur er í Þjóð  leik 
húsinu um þessar mundir. Verkið 
er spunnið út frá ævi skáldsins 
án þess þó að nokkrar traustar 
heimildir liggi þar að baki. Hinn 
ungi Will Shakespeare glímir við 
ritstíflu og ekkert er almennt 
betra til að blása mönnum nýjum 
hug  myndum og sagnaranda í 
brjóst en einmitt ástin. Þetta er 
flott sýning og vel til þess fallin að 
senda áhorfandann glaðan heim 
að henni lokinni. 

Jólin nálgast 

Jólaævintýri Þorra og Þuru í 
Tjarnarbíói er góð leið til að 
koma sér í aðventustemningu. 
Þorri og Þura eru beðin um að 

passa jólakristalinn, uppsprettu 
allrar jólagleði í heiminum 
með an afi Þorra bregður sér 
af bæ. Þau slökkva hins vegar 
óvart á honum og þurfa að 
leggja upp í erfitt og tvísýnt 
ferða lag til að finna leið til að 
kveikja á honum að nýju.

Eitur 

Þau Nína Dögg Filippusdóttir 
og Hilmir Snær Guðnason sýna 
stjörnu leik í sýningunni Eitur í 
Borgarleikhúsinu. Þau urðu fyrir 
áfalli sem sprengdi hjónabandið 

og hann hélt utan til að hefja nýtt 
líf. Hún varð eftir í húsinu þeirra 
og reyndi að takast á við sorgina. 
Tíu árum síðar hittast þau aftur og 
þurfa að gera upp fortíðina. Þetta 
er mannleg og hlý sýning, oft 
nístandi sár en algjörlega frábær.  

Gestagangur 

Leikfélagið Hugleikur  
frumsýndi nýlega nýjan 
söngleik eftir Þórunni Guð 
mundsdóttur. Verk  ið heitir 
Gestagangur og gerist á stríðs 
ár  um seinni heim styrj aldarinnar 
í Reykja vík. Styrj öld in er hafin 
og Íslend ingar reyna eftir bestu 
getu að haga seglum eftir vindi. 
Þegar Bretar hernema land 
ið finna ráðamenn leiðir til 
að maka krókinn og breskir 
her m enn reyna að vingast við 
heima menn, ekki síst stúlk
urn ar. Nýr fanga vörður hefur 
tekið við Hegn ingar hús inu við 
Skóla vörðu stíg og það kemur 
í hans hlut að hýsa óheppnar 
stúlkur, bæði þær sem komast 
í kast við ástandslögin og aðrar 
sem eiga einfaldlega ekki í 
önn ur hús að venda. Sýnt er í 
fyrr um nem endaleikhúsinu við 
Sölv hólsgötu. 

Menning
AFÞREYING

m

Sumar í sálina á miðjum vetri
Á veturna hefur fólk meiri þörf fyrir afþreyingu en á sumrin. Litríkur gróður, hlýrra veður og birtan dregur flesta út meðan á 
síðarnefndu árstíðinni stendur en myrkrið, kuldinn og lægðirnar sem ganga yfir landið kalla á einhverja skemmtun þegar sú 
fyrrnefnda er allsráðandi. Í vetur gæti verið gaman að nýta sér eitthvað af eftirfarandi. 

Texti / Steingerður Steinarsdóttir

„Það er ævintýri að gerast túristi í eigin landi og upplifa norðurljósin,  
heitu pottana, nútíma íslenska matargerð og gest risnina.“ 

Töfrar  
leikhússins

Maturogdrykkurmeðþínumallrabestu
Fátt er skemmtilegra en að elda og njóta matar með 
sínum nánustu. Salt eldhús gefur fólki færi á að læra 
eitthvað nýtt sem síðan má kynna fjölskyldunni eða 
hreinlega fara saman nokkur og takast á við nýjar 
áskoranir í matargerð. Í nóvember og desember eru 
mörg mjög spennandi námskeið í boði hjá þeim og 
JólaGaldrar er námskeið sem einmitt er tilvalið til 
að koma mönnum af stað í jólaundirbúningnum. 
Sigríður Björk Bragadóttir, einn eiganda Salt eldhúss, 
kennir hvernig búa má til kjúklingalifrarpaté, biscotti, 
karamellusósu og fleira gómsætt á jólaborðið. En 
þetta eru einnig fallegar og skemmtilegar jólagjafir. 

Helgarferðir
Vetrarfegurð er mikil víða á Íslandi og finna má ótal notalega og þægilega 
gististaði allt í kringum landið. Það er ævintýri að gerast túristi í eigin landi 
og upplifa norðurljósin, heitu pottana, nútíma íslenska matargerð og gest
risnina. Oft eru mjög hagstæð tilboð á kvöldverði og gistingu í vefverslunum 
og sniðugt að hafa augun opin fyrir slíku og halda svo af stað. 

Jólatónleikar
Árlega bætist í hóp þeirra tónlistarmanna 
sem kjósa að halda jólatónleika. Tónlist er 
órjúfanlegur hluti af jólahaldi og það er bæði 
hátíðlegt og skemmtilegt að fara á tónleika 
fyrir jólin. Hvort menn kjósa að fara á stóran 
viðburð með tilheyrandi glysi og glamúr í 
einhverri tónleikahöll eða ganga inn í litla kirkju 
og hlusta á tvo tónlistarmenn miðla anda 
jólanna er smekksatriði en hvort sem fyrri eða 
síðari kosturinn hljómar betur er nauðsynlegt 
að kaupa miða fljótt því eftir spurnin er mikil og 
margir viðburðir seljast upp um leið. 

Út 
aðborða 

Ómissandi hluti af 
aðventunni hjá mörgum er að 

fara út að borða. Velja sér flottasta, 
nýstárlegasta eða góm   sæt  asta 

jólahlaðborðið og smala svo saman 
vinahópnum eða fjöl  skyldunni og 

fá sér eitthvað verulega gott. 
Veitingamenn mæla með að fólk 

panti tímanlega því staðirnir 
eru fljótir að fyllast í 

desember. 
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Gaman að breyta eigin  
efni fyrir sjónvarp
Palomar Pictures, fyrirtæki Sigurjóns Sighvatssonar, hefur í hyggju að gera míniseríur 
upp úr glæpaþríleik Lilju Sigurðardóttur, Gildrunni, Netinu og Búrinu. Lilja hefur sem 
kunnugt er hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir bækurnar sem hafa notið alþjóðlegrar 
hylli. Hún segir tíðindin afar ánægjuleg. 

Þ etta hefur verið í far  vatn  inu ansi 
lengi, sem er svolítið erfitt því við 
rit  höfundarnir erum svo van ir 
þessum árshring sem fylgir bóka 

skrifum, útgáfu og eftirfylgni, en kvik 
mynda og sjón  varps  þáttagerð tekur mun 
lengri tíma. Ég var orðin hálfúrkula vonar á 
tíma  bili að það yrði eitthvað meira úr þessu 
en nú er þetta loksins að fara í gang. Hand 
rita skrifin byrja á næsta ári og þá verða 
allar sögurnar aðlagaðar að sjón varpi.“

Að sögn Lilju stendur til að gera mini 
ser  íu upp úr hverri bók, líklega þrjár sex 
þátta seríur, en upphaflega var ráðgert 
að kvikmynda eingöngu Gildruna, fyrstu 
bókina í þríleiknum. „Reyndar stóð fyrst 
til að vinna handrit upp úr henni fyrir 
sjónvarp,“ áréttar hún, „svo var pælingin 
að gera hana að bíómynd og nú hefur verið 
ákveðið að gera þætti upp úr öllum bók 
unum. Þannig að við erum komin í hring 
með þetta,“ segir hún og hlær. 

Spurð hvort hún komi sjálf til með að taka 
þátt í skrifunum segir hún að í augna  blikinu 
sé allt útlit fyrir það, já. „Ég hafði nú ekki 
ætlað mér það,“ tekur hún fram, „því sumir 
segja að það sé ekki gott að rithöfundar taki 
þátt í að aðlaga eigin skáld  skap að kvik
myndum og sjónvarpi, en framleiðandi 
þátt anna, Sigurjón Sig  hvatsson, óskaði 
eftir því. Þannig að það verður bara gaman 
að breyta eigin efni fyrir sjónvarp.“

Upphafið að nýrri seríu
Óhætt er að segja að Lilja sé með mörg 
járn í eldinum um þessar mund ir því hún 
og Baltasar Kor  mák ur hafa und  anfarið 
verið að skrifa sjón  varps  þátta  seríu upp 
úr upp ha  lds  bók þeirra beggja, Sjálfstæðu 
fólki eftir Halldór Laxness, og segir Lilja 
að þau séu komin langleiðina með að klára 
verkið. Ekki nóg með það því Lilja kemur 
einnig að gerð annarra þátta úr smiðju 
Balt asars, vís  inda skáld skapar seríunni 
Kötlu sem hefur verið lengi í þróun hjá 

fyrir tæki Balt as ars, RVK 
Studios, og verð  ur 
framleidd af banda
rísku efnis   veit  unni 
Netflix. Það eru þau 
Sigurjón Kjart    ansson, 

Davíð Már Stef ánsson 
og Lilja sem skrifa 

hand rit þáttanna.

„Þannig að ég er 
mikið í sjón

varp skrif  un
um núna,“ 
segir Lilja og 
hlær.  

Þrátt fyrir annríki segist hún þó engu að 
síður ætla að halda sig við þá hefð að skrifa 
eina glæpasögu á ári. „Þannig býst ég 
fastlega við að nýjasta bókin mín, Helköld 
sól sem kom út núna í ár, sé upphafið að 
nýrri seríu. Sagan er sjálfstæð en ég reikna 
með að persónurnar muni koma fyrir í 
fleiri bókum, enda spennandi karakterar,“ 
segir hún og hvetur sem flesta að kíkja á 
árlegt glæpasagnakvöld, sem verður haldið 
í Iðnó miðvikudaginn 4. desember í næstu 
viku, en þar ætla hún og fleiri rithöfundar 
einmitt að ræða nýjustu verk sín. „Þetta 
verða sem sagt ég, Yrsa Sigurðardóttir, 
Óskar Guðmundsson, Ragnar Jónasson 
og svo heiðursgesturinn, hin sænska Lina 
Bengtsdotter sem er stórt nafn í þessum 
glæpasagnaheimi. Rithöfundurinn Sjón 
stýrir svo um  ræðunum. Þannig að þetta 
á eftir að verða létt og skemmti legt kvöld 
fyrir unnendur glæpa sagna. Ég lofa því.“ 

En aðeins aftur að þríleiknum, hvað er þetta 
stór framleiðsla og hvenær reikn arðu með 
að tökur hefjist. „Ég hugsa að þetta verði nú 
framleitt í alþjóðlegu samhengi, 
mest megnis tekið upp á ís
lensku en eitthvað á ensku 
líka, því sögusvið bókanna 
teygir anga sína út í heim. 
Annað er of snemmt að 
ræða, enda 
allt á frum   
stigi,“ 
segir 
hún 
hress.

Lilja Sigurðarsdóttir rithöfundur. Mynd / Hákon Davíð Björnsson

Þrí leik urinn 
Gildran, Netið 
og Búr ið fjall ar 
í stuttu máli um 
Sonju, lesbíu og 
ein stætt for  eldri 
sem leiðist út í 
eitur lyfja smygl 
með óhugn
anlegum afl  eið
ing um.

Texti / Roald Eyvindsson

Óhætt er að segja að þríleikur Lilju hafi notið alþjóðlegrar hylli, en bækurnar hafa verið vinsælar meðal lesenda víða um 
heim og sömuleiðis unnið til ýmissa viðurkenninga og verðlauna. Fyrsta bókin, Gildran, var m.a. tilnefnd til hinna eftirsóttu 
alþjóðlegu glæpasagnaverðlauna Gullna rýtingsins, The CWA International Dagger, í flokki þýddra bóka árið 2018, og 
einnig tilnefnd til franskra glæpasagnaverðlauna, Prix Meilleur Polar, hjá Points sama ár. Bækurnar þrjár eru komnar út á 
ýmsum tungumálum s.s. ensku, frönsku, dönsku og pólsku og eru síðan væntanlegar á enn fleiri tungumálum á komandi ári, 
s.s. makedónsku, þýsku, sænsku og arabísku.

Vinsæll þríleikur
Baltasar Kor  mák ur. Mynd / Bragi Þór JósefssonSigurjón Sighvatsson. Mynd / BB
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Það hefur eiginlega alltaf 
verið þannig að ég prófa 
mig áfram í því sem ég 
hef áhuga á, ég er svo 

lítill grúskari í mér. Um leið og 
ég fékk mína fyrstu tölvu fór ég 
til dæmis að prófa mig áfram í 
forritum sem tengdust tónlist 
eða annarri listsköpun. Það varð 
til þess að ég fór að nálgast tón
listina mína eins og eins konar 

dagbók eða skissubók, þar sem 
ég prófa eitthvað á hverjum degi 
og sé hvert það leiðir mig,“ út 
skýrir Matthildur, sem semur, 
flytur, tekur upp og hljóðblandar 
sjálf öll lögin á plötunni. 

„Vinnuferlið byrjar oftast fyrir 
framan píanóið heima. Ég finn 
einhverja hljóma og máta saman 
mögulega laglínu og texta. Svo 
fer ég með þetta í tölvuna og 
vinn með grunninn sem varð 
til við píanóið.“ Hún segist fá 
hugmyndir á öllum tímum sól 
arhrings. „Oftast vinn ég tón  
listina mína inni í herbergi og 
fer síðan í bíltúr og hlusta á hana 
nokkrum sinnum. Það getur 
verið algjört lykilatriði að skipta 
um umhverfi í smá  stund.“

Frábært að vinna með Auði

Matthildur kom fyrst fram opin  
berlega á Iceland Airwaves 2018 
og vakti þar athygli fyrir söng 

og flutning. Í fyrra vann hún 
líka með vini sínum, tón 
listarmanninum Auði, sem hún 
kynntist í gegnum tónlistina en 
þau syngja sam an lagið Jákvæður 
á plötu hans Afsakanir, sem 
hefur fengið frábæra dóma. 
„Lagið er um að taka einn dag 
í einu og horfa fram á við með 
bjar sýnis aug um,“ segir hún 
um lagið og bætir við að hún 

sé þakklát fyrir að vera hluti af 
plötunni og fyrir að fá að vera 
í kring um svona yndis legt 
tón listarfólk. Hún segir að 
það hafi sömu leiðis verið 
frábær upplifun að 
koma fram í annað 
sinn á Airwaves, en 
þar tróð hún upp 
í ár ásamt þeim 
Bergi Einari, 
Magnúsi Jó
hanni og Pétri 
Jónssyni.

Breiðskífa 
vænt anleg á 
næsta ári

Spurð hvort hún 
að hyllist ein hverja 
tiltekna tón  listar
stefnu í sinni listsköpun 
segist hún sækja innblástur 
úr ýmsum átt um. „Ég hlusta 
mest á „RnB“, „soul“ og popp, 
það má kannski segja að þetta 

sé blanda af því,“ segir hún og 
getur þess að hún líti mikið upp 
til tónlistarfólks eins og James 
Blake, Kehlani og Emiliönu 
Torrini. 

En hvað er fram undan? „Fyrsta 
breiðskífan kemur út á næsta 
ári. Þetta verður góð blanda af 
glænýju efni sem ég hef unnið 
á árinu og eldra efni sem hefur 
ekki heyrst. Mikið af spennandi 
efni sem ég hlakka til að deila 
með fólki. Svo er von á nokkrum 
tón  listar mynd böndum og ég er 
þar að auki að fara að vinna með 
tónlistarfólki að alls konar verk
efnum.“

Albumm
TÓNLIST 

a

Tók upp í herberginu sínu
Tónlistarkonan Matthildur gaf út sína fyrstu stuttskífu, My Own, á dögunum. Lögin 
á plötunni eru sjö talsins og eru öll samin af henni sjálfri, en í flestum tilvikum eru þau 
tekin upp inni í herbergi hjá henni. Matthildur nálgast tónsmíðarnar eins og dagbók.

 Fyrir skömmu sendi tónlistar - 
 mað urinn Þröstur Elvar Óskars
son frá sér raf/danslagið Flam 
Bang Money Scam. Þröstur vakti 
fyrst athygli á tíunda áratugnum 
þegar danstónlist sveita eins og 
Daft Punk, Chemical Brothers 
og The Prodigy tröllriðu 
heimsbyggðinni. Þar var Ísland 
engin undantekning en ein 
þeirra mörgu raf/danssveita sem 
komu hér fram á sjónarsviðið 
hét Súrefni og hana skipuðu 
umræddur Þröst ur og félagi 
hans Páll Arnar Sveinbjörnsson. 

Lag sveitarinnar Disco naut 
mikilla vinsælda á sínum tíma. 
Fyrrnefnt lag Þrastar, Flam 
Bang Money Scam, þykir 
vera virki  lega þétt og sýnir að 
kappinn hefur engu gleymt. 

Hægt er að hlusta á það á 
albumm.is.

DIAGRAM SENDIR FRÁ SÉR  
NÝTT MYNDBAND

HEFUR ENGU 
GLEYMT

Texti / Sigrún Sía Guðjohnsen Mynd / Saga Sig

Tónlistarkonan Matthildur var að gefa út sína fyrstu stuttskífu.
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 Nýlega kom út myndband 
með hljóm sveitinni Diagram við 
lagið All Night. Lagið er hluti 
af rokk og ról plötu sveitarinnar 
Transmission Response, sem 
kom út fyrr á árinu á vegum 
Fuzz Club Record. Myndband 
við annað lag af plötunni, In 
My Heart, In My Soul, leit áður 
dagsins ljós.
Diagram hófst sem sólóverkefni 
Hákonar Aðalsteinssonar (The 
Third Sound, Gunman & The 
Holy Ghost, The Brian Jones-
town Massacre) sem hann vann 
að í hléum milli ann arra verkefna, 

en varð að tveggja manna hljóm - 
sveit þeirra Há kon ar og Fred 
Sunesen þegar kom að því að 
flytja tónlistina á tón  leik um. 
Hljóm    sveitin er ein  mitt á leið í 
tón leika  ferðalag í Þýska  landi, 
Sviss og Frakklandi.

Myndbandið við All Night er 
unnið úr myndefni frá fyrstu 
tón    leikum sveitarinnar sem fóru 
fram í Berlín í sumar en það 
er unnið af Daisy Rickman og 
Theo Taylor. 

Hægt er að sjá myndbandið á 
albumm.is.

 Þröstur Elvar Óskarsson.

Albumm mælir með

Babies-balláHress-
ingarskálanum
Annað kvöld, laug ar-
dag inn 30. nóv ember 
verður haldi ð Babies

ball á Hress ingar  skál an um. 
Tilvalið tækifæri til að hrista 

úr sér vetrar hroll   inn og 
hafa gam  an. DJ KGB 
heldur mann  skapnum 
við efnið strax á eftir. 
Ballið byrjar klukkan 22 
og er eng inn að gangs  -
eyrir.

Sveimhugar
íStúdenta-
kjallaranum
Hljómsveitin 
Sveimhugar 
stíg  ur á stokk 
í Stúdenta-
kjall     ar   anum 
ann að kvöld, 
laugar dags-

kvöld og spilar 
ljúfa tóna. Vinur 

Sveimhuga, Stefán 
Þór Frið   riks   son, 
byrjar fjörið klukkan 
21 og svo stíga 
Sveimhugar á svið 
klukkan 21.45. 
Ókeypis er inn á 
tónleikana.

Auðurog
hljómsveit
íGamla
bíói
Tónlistar mað-
urinn Auður 
gaf út sína aðra 
breið skífu, Afsak an ir, í nóv ember 
í fyrra en hún hlaut góðar við-
tökur og var valin plata ársins á 
Íslensku tón   listar verð  laun  unum 
2019. Auður ætlar að enda árið 
með stæl á Græna Hatt  inum 28. 
og 29. desember og í Gamla bíói 
27. desember klukkan 19.30 og 
klukkan 22, en hann hélt einmitt 
eftirminnilega og vel heppnaða 
útgáfutónleika í Gamla bíói. Nán-
ari upplýsingar á Face   book -síðu 
tón listarmannsins, albumm.is og 
á tix.is.

ÚtgáfutónleikarUneMisére
Hljómsveitin Une Misére, sem 
hef  ur vakið athygli fyrir góða 
tón  list og líflega sviðsframkomu, 
heldur tónleika í tengslum við 
útgáfu sinnar fyrstu plötu, 
Sermon, í Iðnó þann 14. desem -
ber. Tón  leikarnir hefjast klukkan 
21. Miða er hægt að nálgast á  
Tix.is.

„Um leið og ég fékk mína fyrstu tölvu fór ég til dæmis að 
prófa mig áfram í for rit um sem tengdust tónlist eða ann-
arri listsköpun. Það varð til þess að ég fór að nálg ast tón-
listina mína eins og eins konar dagbók eða skissubók.“

Tónlistar-
maðurinn Birgir 

Hilmarsson, sem sló 
á sínum tíma í gegn 

með hljómsveit sinni 
Ampop, hefur svo 

sannarlega komið 
víða við á ferlinum. 

Nýverið samdi hann alla 
tónlistina fyrir heim-

ildar  myndina The Last 
Igloo, sem fjallar um 

veiðimann á Grænlandi 
og snjóhús (igloo) sem 
hann býr til. Í mynd-
inni er sjónum beint 
að snjó húsunum sem 
eru talin vera með elstu 
bygg   ingar form  um heims, 
en vegna hlýn  andi veð -

urfars hefur ísinn á Græn -
landi og snjó  húsin bráðn að 

hraðar en nokkru sinni fyrr. 
Hægt er að nálgast tón-

listina úr mynd  inni á öll - 
um helstu streymi s- 

  veit um.

Texti / Steinar Fjeldsted
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Meghan klæddist þessum flotta kjól frá Parosh  
í október og bar tösku frá Montunas.

Lífsstíll
TÍSKA

l

Ritstjórn Mannlífs Myndir / EPA

„Niðurstöður Lyst sýndu að fjöldi kvenna keypti sér alveg eins eða samskonar flíkur og Meghan klæddist á þessu ári.“ 

Hér má sjá 
Meghan í 

Club Monaco
kjól.

Hér má sjá 
Meghan í Club 
Monacokjól.

Hér má sjá 
Meghan í Club 
Monacokjól.

Fljótlega eftir 
að Meg han 

klæddist þessum 
fjólubláa kjól frá 

Aritzia seld ist 
hann upp.

Meghan klæddist 
þessum maxikjól 

úr smiðju ástralska 
hönnuðarins Martin 

Grant einn daginn meðan 
á heimsókn hennar til 
SuðurAfríku stóð nú í 

september.

Þessi kjóll er 
frá kanadíska 

merkinu Nonie en 
Meghan klæðist 
gjarnan kjólum  

í þessu sniði.

MEGHAN MARKLE   
MESTI TÍSKU ÁHRIFA - 

VALDURINN
Meghan Markle hertogaynja er sögð áhrifamesta 

konan 2019 hvað klæðaburð og tísku varðar.
Breskir fréttamiðlar segja frá því að tölur úr 

tískuleitarvélinni Lyst hafi leitt í ljós að klæðnaður 
Meghan veiti mörgum innblástur. Niðurstöður Lyst 

sýndu að fjöldi kvenna keypti sér alveg eins eða sams- 
konar flíkur og Meghan klæddist á þessu ári. 

Hér sjáum við nokkur dress sem hún  
hefur klæðst undanfarið.

Meghan 
klæddist  

dök k blárri kápu 
og bar hatt frá 
Philip Treacy 
fyrr í mán

uðinum.

Hér 
má sjá 

Meghan í Club 
Monaco

kjól.

 Þessi 
sam festingur 
sem Meghan 
klæddist er 

frá merkinu 
Everlane.



LE FLORIANS 

4 SEASONS 

Vatnsheldir

Vibram sóli

Verð: 19.995

Stærðir: 36-47

LE FLORIANS 

HIGH 

Vatnsheldir

Vibram sóli

Verð: 24.995

Stærðir: 36-47

TITLIS JAB 

Vatnsheldir

Verð: 19.995

Stærðir: 36-47

ARCO TRAIL 

OG OSLO 

Kuldaskór með 

innbyggðum 

broddum í sóla

Vatnsheldir

Verð: 17.995

Stærðir: 36-47
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Séð og Heyrt
ALLIR GETA DANSAÐ

sh

Texti / Ragna Gestsdóttir  Myndir / Skjáskot Instagram og úr safni

GETA ALLIR DANSAÐ?

EyjólfurKristjánsson
(58)

Eyfi er alvanur sviðsljósinu. Hann hefur um árabil verið einn ástsælasti söngvari og 

lagahöfundur þjóðarinnar. Hann hefur rúllað inn lögum í Söngvakeppni sjónvarpsins 

og einu sinni staðið á stóra sviðinu í keppninni þegar hann flutti vinsælasta íslenska 

lag keppninnar, Draumur um Nínu, ásamt Stefáni Hilmarssyni á Ítalíu árið 1991. Lagið 

sigraði ekki Evrópu en hefur síðan þá verið ódauðlegt á mannamótum þjóðarinnar.

Eyfi hefur brallað margt á ævinni, hann lauk ekki stúdentsprófi enda heillaði tónlistin 

meira en allt en hann lærði á píanó í tónlistarskóla FÍH. Flugnámið heillaði líka 

og byrjaði Eyfi að læra en móðir hans sem var hrædd um þetta nám sonarins og 

þverneitaði að greiða fyrir frekara nám. Eyfi kenndi líka á skíði í mörg ár í Kerlingar

fjöllum. Frægðin bankaði upp þegar Bítlavinafélagið varð til fyrir tilviljun árið 1986 og 

hvert mannsbarn kyrjaði um manninn sem fer í ljós þrisvar í viku. Síðustu árin hefur 

Eyfi þó ekki farið í ljós, heldur má finna hann dagsdaglega á snyrtistofunni Heilsa og 

útlit, ásamt konu sinni, Söndru Lárusdóttur. Þar tekur hann á móti viðskiptavinum í 

tannhvíttun, enda útlærður í faginu.

HafsteinnÞór 
Guðjónsson(35)
Haffi Haff er fæddur og uppalinn í Banda  

ríkjunum. Hann er menntaður förðunar fræð

ingur og fatahönnuður en hefur þó vakið 

mesta athygli fyrir tónlistina. Hann hefur 

meðal annars tekið þátt í Söngvakeppni 

sjón   varpsins nokkrum sinnum þar sem hann 

hefur vakið athygli fyrir líflega sviðsframkomu 

og út geislun. Haffi hefur einnig unnið sem 

plötu  snúður og útsetjari. Hann tók þátt í 

Wipeout Ísland árið 2009, þar sem hann 

kom flestum á óvart og vann með yfir  burð 

um. En þó að Haffi sé ekki þekktastur fyrir 

afrek á íþróttasviðinu, þá hefur hann hlaupið 

maraþon, enda hugsar hann vel um heils

una. Haffi hefur sagt foreldra sína það 

mikilvægasta í lífi sínu. Hann fór snemma 

til sjós með föður sínum, sem er skip  stjóri 

í Alaska, og segir sjómennskuna hafa 

þroskað sig hratt og þakkar hana get 

unni til að takast á við ólík og krefjandi 

verkefni.

JónViðarArnþórsson(36)
Jón Viðar bardagakappi hefur langa reynslu að baki í hreyfingu, þó ekki þeim töktum sem dansgólfið krefst, þó að 
hann sé alvanur að dansa í kringum andstæðinga sína í bardaga. Jón Viðar er einn af stofnendum og eigendum ISR 
Matrix Iceland og Mjölnis, en hefur selt eignarhlut sinn í Mjölni. Hann hefur starfað í lögreglunni og hefur farið í gegnum 
sérsveitarþjálfun. Í dag starfar hann við að þjálfa fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í neyðarvörn og öryggistökum. Jón 
Viðar hefur einnig séð um stjórnun slagsmálaatriða og áhættuatriða í íslenskum kvik  mynd  um og þáttum. Jón Viðar er 
forfallinn aðdáandi Bruce Lee og varði meiri tíma í menntaskóla að kynna sér hann en námsbækurnar. „Ég veit allavega 
að Bruce Lee var Cha cha chameistarinn í Hong Kong,“ segir Jón Viðar og gaman verður að sjá hvort hann verði 
jafnoki átrúnaðargoðs síns. Jón Viðar safnar fornritum og þá helst fyrstu prentunum af Íslendingasögum, frá 17. og 
18. öld. Hann er einnig félagi í Ásatrúarfélaginu en þó ekki virkur. Jón Viðar er mikill 
keppnismaður og mun væntanlega mæta með keppnisskap sitt til þátttöku.

ÓlafurÖrnÓlafsson
(50)

Ólafur Örn framreiðslumeistari er best þekktur fyrir 

hæfileika sína sem vínþjónn og kokkur. Hann ferðaðist 

vítt og breitt og heimsótti matreiðslumeistara erlendis í 

sjónvarpsþáttunum Kokkaflakk, var dómari í Masterchef 

Ísland,  rak veitingastaðinn Dill, sem seinna hlaut fyrstur 

íslenskra staða Michelinstjörnu, ásamt því að hafa 

rekið fleiri veitingastaði, en sá nýjasti er Hagavagninn 

í Vesturbænum sem er feikilega vinsæll. Ólafur Örn 

er ekki bara smekkmaður á mat og vín, heldur líka 

á fatnað. Hann verslar aðallega í Herrafataverslun 

Kormáks og Skjaldar og gengur alltaf með bindi. Ólafur 

Örn situr nú hinum megin við borðið og lætur aðra 

dæma sig, en hann hefur látið frá sér eftirfarandi: „Ég 

hef aldrei keppt í neinu, var aldrei í íþróttum og 

spila sjaldan en það er enginn að fara að 

vinna þetta nema ég.“

SólveigEiríksdóttir(
59)

Solla heilsufrömuður er landsþekkt sem 

Solla á Gló, veitingastaðir sem hún stofnaði 

og starfrækti þar til í haust þegar hún og 

eiginmaður hennar seldu eignarhlut sinn og 

sögðu að kominn væri tími til að njóta og 

gera aðra hluti. Solla mun þó starfa þar sem 

ráðgjafi til ársins 2021. Hafa þau látið hafa 

eftir sér að það standi ekki til að opna fleiri 

veitingastaði. Stuttu fyrir söluna gifti Solla sig, 

eftir að hafa verið í sambandi með unnusta 

sínum, Elíasi Guðmundssyni, í tæpa tvo áratugi. 

Solla rekur einnig Himneskt ehf. sem framleiðir 

og selur heilsuvörur og hún hélt upp á 55 ára 

afmælið með útgáfu bókarinnar Himneskt 

að njóta, ásamt dóttur sinni. Velgengni Sollu 

í veitingabransanum byggðist á dugnaði og 

því að hún lagði hjarta sitt og sál í verkin. Það 

verður því spennandi að fylgjast með henni á 

dansgólfinu og einnig að sjá hvað hún tekur sér 

fyrir hendur þegar hún 

leggur dansskóna á 

hilluna. 

 „ÞAÐ ER ENGINN  

AÐ FARA AÐ VINNA  

ÞETTA NEMA ÉG.“

Önnur þáttaröð Allir geta dansað, hefst í sjónvarpi í kvöld, föstudaginn 29. nóvember. Sú fyrri sló í gegn og má búast við 

að margir aðdáendur dans og/eða fræga fólksins muni sitja límdir við skjáinn. Það er einvala lið 10 þekktra einstaklinga 

sem mun keppa með dansfélögum sínum. Öll eru þau þekkt fyrir annað en danstakta en flest þeirra eiga sameiginlegt að 

hafa keppt í öðrum greinum áður og farið með sigur af hólmi og því er líklegt að keppnisskapið verði mikið á dansgólfinu.



GETA ALLIR DANSAÐ?

 Mýkjandi og rakagefandi fótakrem með  
A, E & F vítamíni og extrakt úr rauðvínslaufum 

 Kælandi áhrif vegna mentýl laktats 
 Ekkert klístur – frásogast hratt inn í húðina  

 

Eins og að dýfa fótunum í ís!

PICK-ME-UP
Endurnærandi Sorbet

Nýtt!

Fæst í næsta apóteki!

Ferskur og mildur ilmur
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ManuelaÓskHarðardóttir(36)
Manuela Ósk hefur verið undir smásjá þjóðarinnar síðan hún var krýnd ungfrú Reykjavík og ungfrú Ísland 
árið 2002. Eins og frægt varð klæddist hún rauðum kjól sem var gjöf frá hnefaleikakappanum Mike Tyson, sem 
Manuela Ósk hitti þegar hún var í verslunarferð í Bandaríkjunum. Manuela Ósk bjó lengi í Bandaríkjunum en býr 
núna á Íslandi. Hún hefur nýtt sér reynsluna úr fegurðarbransanum og er annar eigandi Miss Universe Iceland en 
keppnin hefur verið haldin fjögur ár í röð við góðan orðstír. Manuela Ósk lauk námi við Fatahönnunardeild LHÍ og 
hefur mikinn áhuga á tísku og hönnun, sem er lykilatriði í hennar bransa. Manuela Ósk er ein af samfélagsmiðlastjörnum 
landsins og hefur meðal annars verið ófeimin við að segja fylgjendum sínum á Instagram frá þeim fegrunaraðgerðum 
sem hún hefur farið í. Hún skellti einnig í leik þar sem slík aðgerð var í verðlaun. Hún stofnaði nýlega ásamt öðrum 
heilsumiðstöðina Even Labs og langar að verða hundrað ára gömul og líta vel út. Gott útlit getur Manuela Ósk að hluta til 
þakkað þeirri staðreynd að hún hefur aldrei bragðað áfengi.

VilborgArnaGissura
rdóttir(39)

Vilborg Arna er lærður ferðamálafræðingur, ævintýrakona 

og pólfari. Hún gekk ein síns liðs á suðurpólinn árið 2012 

og tókst það á 60 dögum. Fimm árum seinna komst hún 

á topp Everest fyrst íslenskra kvenna. Árið 2014 reyndi 

hún við toppinn en tókst ekki í það sinn en vann við hjálp 

arstörf eftir að mannskæðasta snjóflóð í sögu Everest 

skall á 500 metrum fyrir ofan grunnbúðirnar, þar sem hún 

dvaldi. Vilborg Arna hefur víðtæka reynslu í sölu og mark 

aðs  málum, hefur starfað sem stundakennari og unnið að 

fjölbreyttum ráðgjafaverkefnum. Hún starfaði meðal 

ann  ars hjá Saga film sem sölu- og markaðsstjóri en í dag 

starfar hún hjá Tindar Travel, sem er ævintýraklúbbur 

útivistar fólksins. Síðasta fjall sem Vilborg kleif er Ama 

Dablam í Nepal, þar sem hún frumsýndi um leið kær 

astann á sam félagsmiðlum.

ValdísEiríksdóttir(2
7)

Vala er dagskrárgerðarkona á útvarpsstöðinni FM957, þar 

sem hún er með þátt alla virka daga. Vala hefur sagt 

bransann erfiðan og að þeir sem í honum starfi þurfi 

að þola allskonar umtal. Hún segist ekki hafa fundið 

fyrir því að vera kona, frekar aldrinum, en Vala var 

22 ára þegar hún byrjaði á FM957 og segist hafa 

þroskast heilmikið í bransanum. Vala dundar sér við 

að semja tónlist í frítímanum. Hún æfir pole fitness 

af kappi en hún féll fyrir íþróttinni árið 2016 þegar 

hún var kynnir á Pole Fit Openmóti í Gamla bíói. 

Segir hún pole fitness vera fallega,  

sárs aukafulla og krefjandi 

íþrótt. Sömu orð má nota um 

dans inn sem Vala reynir  

nú við.

RegínaÓskÓskarsdó
ttir(41)

Regína Ósk söngkona er ein af Eurovisionstjörnum landsins, hún hefur 

farið út nokkrum sinnum sem bakraddarsöngkona og einu sinni með 

vinningslag ásamt Friðriki Ómari, This Is My Life. Ástríða þeirra á keppninni 

varð kveikjan að Eurobandinu en þau troða reglulega upp og á prógramminu 

eru aðeins Eurovisionlög sem þau syngja á fjölda tungumála. Regína Ósk 

er ein af bakraddarsöngkonum landsins, en hún hefur einnig verið ein af 

ABBAskvísunum í vinsælum sýningum í Hörpu, auk þess að syngja ein á sviði og 

gefa út plötur undir eigin nafni. Hún er einnig vinsæll veislustjóri í félagi við Selmu Björns, þar 

sem þær stöllur stýra veislunni og skella svo í allsherjar sýningu og ball á eftir, enda báðar alvanar að koma 

fram á sviði. Regína lét einu sinni hafa eftir sér í viðtali að hún horfði á The Bachelor og The Biggest Loser, 

og stæði sig stundum að því að vera með snakk þegar fólkið væri að púla og púla. Fastlega má gera ráð 

fyrir að sjónvarpsáhorfendur verði með snakk á kósíkvöldi þegar Allir geta dansað verður á skjánum.

z

VeigarPállGunnarss
on(39)

Veigar Páll, þjálfari hjá Stjörnunni og fyrrum lands

liðs maður í knattspyrnu, lék með liðum í Noregi 

og Frakklandi, áður en hann flutti alfarið heim í 

drauma húsið í Garðabæ með fjölskylduna. Að 

sögn Veigars segja foreldrar hans endurtekið 

söguna af honum þegar leið yfir hann af frekju 

þegar móðir hans bannaði honum að fara út 

í fótbolta því að klukkan var orðin of margt. 

Veigar Páll fær sér allt nema hrátt á pylsuna og 

segir að titill ævisögu hans verði Ein með öllu. 

Hann missti bróður sinn fyrir nokkrum  

ár um sem var hans dyggasti stuðningsmaður 

í boltanum. Veigar Páll sagði í viðtali 

eftir bróðurmissinn að hann fyndi 

fyrir nærveru hans á vellinum.
UNGFRÚ  

REYKJAVÍK &  

UNGFRÚ ÍSLAND  

ÁRIÐ 2002



SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is
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20% afsláttur af öllum vörum og 
40-50% afsáttur af völdum vörum 
á sérstöku BLACK FRIDAY TILBOÐI
* ATH! Afsláttur er aðeins þennan eina dag hefst á miðnætti og er til miðnættis.
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Í síðustu viku brugðum við á leik og spurðum hvaða viðburð  
forseta hjónin fyrrverandi Ólafur og Dorrit hefðu mætt á. Rétta 
svarið er Innra líf heysátu, sýning Gabríelu Friðriksdóttur í listasal 
Gamma á Listahátíð árið 2016. Greinilegt var að spurningin vafðist 
fyrir fólki, þrátt fyrir að svarið „Listahátíð“ hefði dugað. David Park 
var dreginn úr hópi þeirra sem sendu inn rétt svar og fær hann 
eintak af kökublaði Vikunnar.
Núnaspyrjumvið:Hvererkappinnsemhérséstíræktinniog 
fyrirhvaðerhannþekktastur?
VÍSBENDINGU VERÐUR AÐ FINNA Á MANNLIF.IS.
Sendið svarið á ragna@birtingur.is eða í bréfpósti til: Birtíngur, 
Síðumúla 28, 108 Reykjavík, fyrir fimmtudaginn 5. desember. 
Heppinn vinningshafi fær eintak af jólablaði Gestgjafans.

...aðrapparinnHerraHnetusmjörhafi „droppað“ nýjasta lagi sínu á 
miðnætti. Þar fær hann engan annan en sjálfan konunginn Björgvin
Halldórsson sér til liðs. Lagið heitir Þegar þú blikkar og mun líklega 
fara vel ofan í tónlistaraðdáendur á aðventunni.

...aðeinhverhafiorðiðáundanhljómsveitar-
meðlimumDIMMUaðfáséreinkanúmeriðDimma
á bíl sinn. Ingólfur H. Geirdal, gítarleikari DIMMU, rak 
augun í bílinn í umferðinni og vakti athygli á þessu á 
gamansaman hátt á Facebook. Það er kannski aukaatriði 
að Ingó á ekki bíl til að setja númerið á, en hann á hins 
vegar nóg af gíturum, sem er mun mikilvægara fyrir hann.

...aðdansarinnJaviValiñosemmunstígaásvið
íkvöldmeðdansfélaganumVilborguÖrnu
HarðardótturfjallagarpiíAllirgetadansað, hafi 
orðið 28 ára gamall í vikunni. Javi keypti sér nýlega 
nýjan bíl, gullfallegan Ford Mustang, sem er, eins og 
kvikmyndaaðdáendur vita, sama tegund og kappinn John 
Wick keyrir um á.

...aðnýjastabókÓskarsMagnússonar,rithöfundar
oglögfræðingsmeðmeiru, tróni í fyrsta sæti 
metsölu  lista kilja. Þar skákar hún engum öðrum en kon 
ungi spennusagnanna á heimsvísu, sjálfum Stephen 
King. Óskar nær ekki ekki að skáka íslenska spennu

sagnakonunginum, Arnaldi Indriðasyni, sem alla jafna á 
fyrsta sætið víst í jólabókaflóðinu.

...aðKarenKjartansdóttir,framkvæmdastjóri
Samfylkingarinnar, hafi gert góð kaup á Netinu. Eiríkur 

Jónsson segir frá því á vefsíðu sinni að Karen, sem er mikill 
göngugarpur, hafi keypt „mjög gagnlegt tæki sem gerir 
konum kleift að pissa standandi. Mikilvægt á vetrarferðum 
á fjöllum og jöklum. Svokallað þarfaþing!“ Það vita flestir 

að konum er jafnnauðsynlegt að pissa af og til standandi 
eins og karlmönnum er hollast að pissa sitjandi.

VERÐLAUNA
LEIKUR

HVER ER 
KAPPINN?

Séð og Heyrt
FRÆGA FÓLKIÐ
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HNETUSMJÖR
& BÓ

MYND / Aldís Pálsdóttir

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er 
afmælisbarn helgarinnar, en hún verð ur 29 ára 
á laugardag, 30. nóvem ber. Áslaug Arna tók við 
embætti dóms mála ráðherra þann 6. september 
og sagðist fara inn í ráð  u  neytið með tvö gildi að 
leiðarljósi: Að auka frelsi  
ogeinfaldalíffólks.

 

Áslaug Arna er yngsti 
ráð  herra ríkis   stjórn  ar  
innar og býr að fjöl   

breyttri starfsreynslu fyrir 
stjórn málabrasið, hún starf 
aði meðal annars sem blaða 
maður á Morgunblaðinu og 
lög  reglumaður hjá lög  regl 
unni á Suðurlandi. Hún lauk 
meistaraprófi í lögfræði frá 
Há  skóla Íslands 2017, á sama 
tíma og hún var rita  ri Sjálf
stæð is  flokksins (20152019). 
Hún hefur verið alþingismaður 
Reykja  víkurkjördæmis norður 
síð  an 2016 og setið í fjölda 
nefnda að auki.

Ætlaði sér stóra hluti
Sumarið 2016 var Áslaug Arna í 
forsíðuviðtali Nýs lífs, þar sem 
hún ræddi markmið sín í lífinu, 
sigra og sorgir. Þar kom fram 

að hún ætlaði sér stóra hluti í 
framtíðinni, stefndi á þing og 
vildi leggja sitt af mörkum til 
samfélagsins. Það má því segja 
að Áslaug Arna sé vel á veg 
kom  in með að uppfylla mark  
mið sín frá sumrinu 2016.

Þú vekur eftirtekt hvar sem 
þú ferð og í mannfjölda hvíla 
allra augu á þér. Þú ert skörp 
og hrein  skiptin persóna og 
frjáls  leg og stórbrotin í fasi og 
háttalagi, segir í Nýju af  mælis
dagabókinni um af  mæl is börn 
dagsins, sem segir einnig 
starf við hæfi af mæli sbarns
ins vera stjórn mála  mað ur, 
íþrótta maður eða stjórn andi 
fyrirtækis.

Auk þess að sinna erfiðu og 
krefjandi starfi sinnir Áslaug 
Arna einnig félagslífinu, hún 

er vinamörg, mætir í göngur, 
ferðast til útlanda og fleira. Og 
deilir hluta af lífi sínu á sam   
félagsmiðlum, svona eins og 
stjórn  málamenn nútímans gera.

Áslaug Arna deilir afmælisdegi 
með merkum þjóðarleiðtoga, 
Winston Churchill (1874), 
fyrrum forsætisráðherra Bre 
tlands, og einnig rithöfund in 
um Mark Twain (1835).

„Það sem drífur mig helst 
áfram er trúin á íslenskt sam 
félag, á samfélag sem get  ur 
verið yfirburða á svo marga 
vegu og á sama tíma hlúð 
að þeim sem þurfa á því að 
halda,“ sagði Áslaug Arna í 
Auði, blaði Sjálfstæðiskvenna. 
Einnig drífur hana áfram trúin 
á framtaksmátt einstaklingsins 
og jöfn tækifæri.

Brúðkaup hjá vinahjónum á Seyðisfirði.

Veislustjóri í brúðkaupi pabba síns.

Læra menn 
kökugerðarlistina í 
Sjálfstæðisflokknum.

Ljósafossgangan 
nóvember.

Fylgst með foringjanum fækka hárum.

Hornstrandir með 
Magn úsi bróður.

Vinkonur og sam
ráðherrar Þórdís  
Kolbrún.

Með pabba í  
     útgáfuboði  
      Ragnar   
        Jónas 
          sonar.

Krúttleg í Qatar.

DRÍFANDI  
DÓMSMÁLARÁÐHERRA 

SYSTKININ 
MAGNÚS OG 

 NÍNA

Mynd / Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir

Mynd / Heiðdís Guðbjörg Gunnarsdóttir



3
frábærir
verslunar-
dagar

-20% af öllum vörum 
og jafnvel meira af sumum vörum

svartur 
föstudagur

laugardagur 
og sunnudagur
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 Karlmaður kom fram í fjölmiðlum 
og hélt því fram að barnið hans hefði 
logið upp á hann kynferðisofbeldi. 
Hann held ur því fram að ásökunin sé 
tálmun ar vopn barnsmóður hans. 

Annar karl stofnaði samtök sem 
kenna sig við jafnrétti foreldra, eftir 
viðtal þar sem hann sagði dætur sínar 
ljúga upp á hann andlegu ofbeldi. 
Aftur, allt eitthvað sem barnsmóðir 
hans átti að eiga upptökin að. 

Systkini sögðu að faðir þeirra hafi 
beitt þau ofbeldi en var aldrei trúað, 
og móðir þeirra var máluð sem tál 
mun ar móðir á opinberum vettvangi 
fyrir að reyna að vernda þau. Þau 
fengu ekki uppreist æru fyrr en þau 
voru nógu gömul til að koma fram sjálf 
og segja frá. Enginn trúði þeim fyrr, og 
enn eru sumir sem reyna að mála allt 
sem heila þvott frá móður þeirra. 

Kennari í áhrifastöðu skrifaði greinar 
um hvernig vernda þarf kennara, því 
börn ljúgi svo mikið upp á þá. 

Starfsfólk sýslumanns á höfuð borgar
svæðinu sagði í viðtali nýlega að ekk  
ert væri að ferlum í umgengnis og 
forsjármálum hjá því, þrátt fyrir skýr 
gögn um annað. 

Þetta er brot af þeim dæmum sem til 
eru um hvernig börn eru sögð lygarar 
af fólkinu sem á að vernda þau. Rauði 
þráðurinn er að börn séu alltaf að 
ljúga upp á saklausa menn alls konar 
ofbeldi, að auðvelt sé að heilaþvo þau. 
Fólk fyllist reiði þegar það heyrir af 
ofbeldi gegn börnum. Fólk vill vernda 
börn. Allt of stór hluti barna er beittur 
ofbeldi, oftast af fólkinu sem stendur 
þeim næst. Kynferðisofbeldi gegn 
börnum er langoftast framið af föður 
þeirra. Börn sem eru vitni 
að ofbeldi föður þeirra 
gegn móður upplifa 
það sem ofbeldi gegn 
þeim sjálfum. Við vitum 
hversu hryllileg áhrif 
ofbeldi hefur á börn.  
Samt er því haldið fram 
að börn séu allt af að 
ljúga um of beldi. Af 
hverju fá þau aldrei 
að njóta vafans? 

Eftir / Elísabetu Ýri Atladóttur

Síðast  
en ekki síst

Ritstjórn: ritstjorn@birtingur.is

Castello - Pizzeria I Dalvegi 2, 201 Kópavogur I Dalshrauni 13, 220 Hafnarfjörður I Sími 577 3333 castello.is

Stór pizza m/ 2 áleggjum
Large pizza with 2 toppings.

2.290 kr.

Velkomin! Fjölbreytt úrval af pizzum og meðlæti.

Börn sem ljúga

Tilboðin gilda 29. nóv - 1. des

Hangigrís  
úr hnakka

1.175KR/KG
ÁÐUR: 2.798 KR/KG

Lambabógur

899KR/KG
ÁÐUR: 1.199 KR/KG

Nautalund
Danish Crown

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.999 KR/KG

RISA
SVÖRTUM FÖSTUDEGI

TILBOÐ Á

!Í NETTÓ
FLEIRI TILBOÐ Í VERSLUN!

-40%

-58%

-25%






