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ólík verkefni“ 12-13

Það hvíldi mikil ró yfir stærsta snjókarli landsins þegar Vikudagur átti leið framhjá Samkomuhúsinu. 

Mynd/Þröstur Ernir.
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Uppbygging íslenska réttarkerfisins
er á margan hátt vafasamt. Fang
elsis
málastofnun virðist ekki alltaf
fylgja því sem stendur í lögum og
þar af leiðandi ekki sínu eigin for
dæmi þegar kemur að réttindum
fanga. Þetta er meðal þess sem fram
kemur í úttekt Örnu Baldvinsdóttur,
nema á sálfræðisviði við viðskipta
deild Háskólans í Reykjavík, um
stöðu fanga á Íslandi.
Arna ræddi við fangavörð og fanga
á Akureyri, sem situr af sér dóm vegna
hættubrots sem í fjölmiðlum var kallað
„skotárásin í bryggjuhverfi.“ Atburð
urinn átti sér stað fyrir tæpum fjórum
árum eða í nóvember 2011. Viðtalið
var hluti af úttekt Örnu um frelsis
sviptingu og hvernig hún kemur við
einstakling, en verkefnið var hluti af

áfanga í Réttarsálfræði við HR. Þegar
dómur féll í málinu í apríl árið 2012
fékk fanginn tíu mínútur í dómsalnum
til þess að ákveða sig hvort hann vildi
áfrýja dómnum til hæstaréttar.
Frá því að brotið var framið liðu
þrjú og hálft ár þar til fanginn var boð
aður í afplánun. Eftir að hafa verið í
mikilli óvissu um tíma með það hvort
hann fengi að sitja af sér dóminn á
Akureyri eða ekki, fékk hann sex daga
frest til þess að koma sér í fangelsið á
Akureyri. Hins vegar kveða lög á um
að fangar fái 30 daga frest.
Þá kemur fram í grein Örnu að
Fangelsismálastofnun hafi ekki hækk
að fæðisfé í níu ár, eða síðan árið 2006
en í lögum standi að fæðisfé í fangels
um landsins skuli endurskoðuð á
hverju ári.

Einnig kemur fram að mjög tak
mörkuð sálfræðiaðstoð sé í boði fyrir
fanga á Akureyri. Enginn geðlæknir
eða félagsráðgjafi eru til staðar og þá
er einnig lélegt aðgengi að sjúkraþjálf
urum.
Arna Baldvinsdóttir segir í samtali
við Vikudag að margt hafi komið sér á
óvart við vinnslu greinarinnar. „Ég get
t.d. nefnt endurkomutíðni í fangelsi,
sem er 60%. Þetta kemur hvergi fram í
opinberum tölum og það virðist vera
þannig að yfirvöld vilji ekki gefa þessar
tölur út. Þetta er mjög falið. Einnig
virðist sem fangelsismálayfirvöld fari
ekki alltaf eftir öllum lögum og regl
um, t.d. með 30 daga frest til að skila
sér í afplánun,“ segir Arna.
-þev
Sjá nánar á bls. 4.
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Þolendum ofbeldis mismunað eftir búsetu

„Þetta er bara dauðadómur yfir
starfseminni ef ekki verður bætt við
fjármagnið. Það er ekki hægt að
þræla þessum konum út sem þarna
vinna, því þá mun þetta leggjast
niður,“ segir Sóley Björk Stefáns
dóttir gjaldkeri Aflsins á Akureyri,
samtökum gegn heimilis- og kyn
ferðisofbeldi.
Framlag ríkisins til rekstrar Aflsins
verða þrjár milljónir króna á árinu
2015, sem er einni milljón króna lægri
en árið 2014. Til samanburðar fengu
Stígamót og Kvennaathvarfið í Reykja
vík samtals 150 milljónir til að halda
úti sinni þjónustu. Forsvarsmenn Afls
ins hafa undanfarna mánuði barist fyrir
því að fá meira fjárframlag frá ríkinu
og var sent bréf til allra þingmanna til
að gera grein fyrir stöðunni.

Sóley Björk Stefánsdóttir.

Aflið á Akureyri berst í bökkum. 

Sett var á undirskriftasöfnun þar
sem farið var fram á aukin framlög frá
ríkinu. Einnig ræddi bæjarstjórn Akur
eyrar stöðu Aflsins sérstaklega á fundi
með þingmönnum kjördæmsins fyrir
skemmstu, þar sem farið var fram á
meira fjármagn.
Eins og Vikudagur hefur áður fjall
að um stendur rekstur Aflsins höllum
fæti og má fátt út af bregða ef starfsem
in á ekki að leggjast niður. En er þetta
endapunkturinn fyrir Aflið?
„Nei, ég vona nú ekki. Fólkið sem
vinnur þar gefst ekki upp fyrr en í fulla
hnefana. En maður sér einkenni þess að
fólk er að verða örmagna og við höfum
misst starfsfólk vegna of mikils álags.“

Mynd/Þröstur Ernir.

Sóley segir Eygló Harðardóttur,
velferðarráðherra, bera ábyrgð á þeirri
stöðu að skerða starfsemi Aflsins við
nögl. „Hún er mjög vel upplýst um
stöðuna og því er þetta mjög sérstakt.

Skilningsleysi ráðherra

„Þessi lága fjárveiting veldur miklum
vonbrigðum og er í raun alveg óásætt
anleg. Ég hefði haldið að 5 milljónir í
ár væru algert lágmark,“ segir Bryn
hildur Pétursdóttir þingkona Bjartrar
framtíðar í NA-kjördæmi, sem hefur
fylgst grannt með málefnum Aflsins.
„Það er búið að ræða þetta mál á
þinginu, taka það upp í fjárlaganefnd
og ég hef rætt persónulega við Eygló

Verkfall lamar
atvinnulífið
í Eyjafirði
„Útlitið er mjög dökkt og það ber
gríðarlega mikið á milli,“ segir Björn
Snæbjörnsson, formaður Starfs
greinasambandsins (SGS) og Ein
ingar-Iðju.
Viðræðufundur milli SGS og Sam
taka atvinnulífsins um endurnýjun á
kjarasamningum fyrr í vikunni var ár
angurslaus og því blasir verkfall við
þeim sextán aðildarfélögum sem eru
innan Starfsgreinasambandsins. Ein
ing-Iðja, sem er stærsta stéttarfélagið í
Eyjafirði með um 7.300 félagsmenn, er
eitt þeirra félaga sem mun kjósa um
verkfall.

Björn segir að verkfall hjá EininguIðju myndi hafa víðtæk áhrif á atvinnu
lífið í Eyjafirði. „Við erum t.d. með
starfsfólk í fiskvinnslu, veitinga- og
gistihúsum á svæðinu, byggingarverka
menn, starfsfólk í kjötvinnslu og í
Slippn
um. Einnig eru öll ræsting á
svæðinu hjá félagsmönnum okkar. Akur
eyrarbær hefur boðið út alla ræstingu til
fyrirtækja á almennum markaði og þótt
starfsmenn bæjarins verða ekki í verk
falli þá munu þeir sem sjá um ræstingar
t.d. á öldrunarheimilum og leikskólun
um fara í verkfall. Þannig að verkfallið
mun teygja anga sína á þessar stofnanir

Verkfall hefði lamandi áhrif á atvinnulífið í för með sér, þar á meðal byggingariðnaðinn.

Harðardóttur um þessa alvarlegu
stöðu og hélt hún hefði meiri skilning
á þessu. Afstaða ráðherrans virðist vera
sú að sambærileg samtök á höfuð
borgarsvæðinu eigi að sinna öllu land
inu sem mér finnst lýsa miklu skiln
ingsleysi. Það er meira en að segja það
fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda
hjá samtökum eins og Aflinu, að ferð
ast þvert yfir landið. Með þessu er
hreinlega verið að mismuna þolendum
eftir því hvar þeir búa auk þess sem
þessi fjárveiting gefur til kynna að ráð
herra finnist fullkomlega ásættanlegt
að fólkið sem stendur að Aflinu haldi
bara áfram að sinna því starfi í sjálf
boðavinnu.“
Aðspurð segist Brynhildur ætla að
fylgja málinu eftir. „Ráðherrann þarf
að svara fyrir þetta.“ 
-þev

Brynhildur Pétursdóttir.

Búist við
átakafundi
í bæjarstjórn

Björn Snæbjörnsson.

og mun því hafa víðtæk áhrif og koma
við flest alla vinnustaði á Eyjafjarðar
svæðinu,“ segir Björn.
Um sameiginleg atkvæðagreiðsla
um verkfall verður ræða innan félaga
SGS og verður kosið rafrænt fyrir
páska. Því munu verkfallsaðgerðir
hefjast fljótlega eftir páska takist ekki
að semja. Kröfur SGS eru að lægstu
laun verði komin upp í 300 þúsund
krónur innan þriggja ára svo launafólk
hafi möguleika til að lifa af dagvinnu
launum.
Stéttarfélögin innan SGS eru AFL
Starfsgreinafélag, Aldan stéttarfélag,
Báran stéttarfélag, Drífandi stéttarfé
lag, Eining-Iðja, Framsýn stéttarfélag,
Stéttarfélagið Samstaða, Stéttarfélag
Vesturlands, Verkalýðsfélag Akraness,
Verkalýðsfélag Grindavíkur, Verka
lýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur,
Verkalýðs- og sjómannafélag Sand
gerðis, Verkalýðsfélag Snæfellinga,
Verkalýðsfélag Suðurlands, Verkalýðs
félag Vestfirðinga og Verkalýðsfélag
-þev
Þórshafnar.

Aukafundur í bæjarstjórn Akureyrar
verður á dagskrá í kvöld, fimmtudag,
að ósk minnihlutans. Eins og Viku
dagur.is greindi frá í síðustu viku
óskaði minnihlutinn eftir aukafundi
varðandi miðbæ Akureyrar.
Minnihlutinn vill að rætt verði um
afgreiðslu skipulagsnefndar á málefn
um Hafnarstrætis 106, umræður
verði um fyrirspurn til bæjarstjórnar
frá Ragnari Sverrissyni sem birtist í
Akureyri Vikublaði þann 5. febrúar sl.
og einnig að rætt verði um framtíðar
sýn bæjarstjórnar varðandi miðbæinn.
Njáll Trausti Friðbertsson, bæjar
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir að
minnihlutinn muni væntanlega koma
með bókanir undir öllum þremur lið
unum sem ræddir verða í kvöld. En má
búast við því að hart verði tekist á í
kvöld? „Já, ég gæti vel trúað því enda
eru þetta mál sem flestir hafa skoðanir
á,“ segir Njáll Trausti.
Sóley Björk Stefánsdóttir, oddviti
Vinstri grænna, segist kalla eftir um
ræðu um framtíðarsýn á miðbæjar
skipulagið. „Okkur þykir þetta stórt
mál og miðbæjarskipulagið er eitthvað
sem skiptir bæjarbúa miklu máli. Þess
vegna fórum við fram á þennan fund.
Það er t.d. ekki eðlilegt að skipulags
nefnd og skipulagsstjóri séu á öndverð
um meiði varðandi Hafnarstæti 106 og
þarf að ræða það sérstaklega. Skipu
lags
nefndin hefur sagt að hún vilji
skýrari verklagsreglur og það er okkar
-þev
að ræða það líka,“ segir Sóley. 
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„Erfitt að fá bara sex daga til
að undirbúa sig og kveðja alla“
Uppbygging íslenska réttarkerfisins
er á margan hátt vafasamt. Fangelsis
málastofnun virðist ekki alltaf fylgja
því sem stendur í lögum og þar af
leiðandi ekki sínu eigin fordæmi
þegar kemur að réttindum fanga.
Þetta er meðal þess sem fram kemur
í úttekt Örnu Baldvinsdóttur, nema
á sálfræðisviði við viðskiptadeild Há
skólans í Reykjavík, um stöðu fanga
á Íslandi.
Arna heimsótti fangelsið á Akureyri
og ræddi þar við fangavörð og fanga
sem þar situr inni fyrir brot, sem í fjölmiðlum var kallað „skotárásin í
bryggju
hverfi“. Atburðurinn átti sér
stað fyrir tæpum fjórum árum eða í
nóvember 2011. Viðtalið var hluti af
úttekt Örnu um frelsissviptingu og
hvernig hún kemur við einstakling, en
verkefnið var hluti af áfanga í réttarsálfræði við HR.
Í viðtalinu við fangann á Akureyri,
sem Vikudagur hefur undir höndunum, segir að hann hafi gefið sig fram
þremur dögum eftir glæpinn en talið
var að hann hefði skipulagt árásina.
Hann var fundinn sekur um tilraun
til manndráps þar sem annar einstaklingur sem var með honum skaut úr
haglabyssu í átt að öðrum bíl. Sjálfur
var fanginn bílstjóri í umræddu atviki.

þrítugsaldri en kemur ekki fram undir
nafni.

Fékk tíu mínútur til þess að
taka ákvörðun um áfrýjun

Nánast engin sálfræðiaðstoð
í fangelsinu á Akureyri

Þegar dómur féll í málinu í apríl árið
2012 fékk fanginn tíu mínútur í dómsalnum til þess að ákveða sig hvort
hann vildi áfrýja dómnum til hæstaréttar.
Lögfræðingur fangans ráðlagði
honum að áfrýja málinu og niðurstaða
hæstaréttar kom rúmlega ári síðar;
dómurinn var þyngdur um hálft ár. Frá
því að brotið var framið liðu þrjú og
hálft ár þar til fanginn var boðaður í
afplánun.
Fyrsta mánuðinn dvaldi fanginn í
einangrun á Litla-Hrauni eða þangað til að hann ákvað að upplýsa málið og var hann þá fluttur í lausagæslu
í kvennafangelsið í Kópavogi. Hann
sótti um að fá að afplána dóminn í
fangelsinu á Akureyri, þar sem fjölskylda hans var búsett þar og sjálfur
var hann að norðan. Eftir að hafa
verið í mikilli óvissu um tíma um
hvort hann fengi að sitja af sér dóminn á Akureyri eða ekki, fékk hann
sex daga frest til þess að koma sér í
fangelsið á Akureyri. Hins vegar
kveða lög á um að fangar fái 30 daga
frest.
Þegar Arna ræddi við fangann hafði
hann afplánað rúmlega átta mánuði af
tveggja ára dómi sem hann hlaut fyrir
þátt sinn í skotárásinni.
„Það var bæði léttir og erfitt þegar
ég fékk að fara til Akureyrar. Það var
erfitt að fá bara sex daga til að undirbúa sig og kveðja alla. En að sama
skapi léttir að fá að vita að ég væri að
fara norður,“ segir fanginn, sem er á

Fangelsið á Akureyri.

Fram kemur í grein Örnu að heimilislæknir komi einu sinni í viku í fangelsið á Akureyri og því sé læknisaðstoðin
ágæt. Hins vegar er lítil sem engin sálfræðiaðstoð. Enginn geðlæknir eða félagsráðgjafi eru til staðar og þá er
einnig lélegt aðgengi að sjúkraþjálfurum.

Arna Baldvinsdóttir.

Fanginn sem ræddi við Örnu segist
hafa glímt við axlarvandamál síðan
hann kom í fangelsið á Akureyri, en

hafi ekki ennþá fengið að hitta sjúkraþjálfara. Heimilislæknirinn þarf að
skrifa beiðni um meðferð hjá sjúkraþjálfara en í þessu tilviki vildi læknir
inn frekar sprauta sterum í öxlina á
honum.
Fanginn segir ýmislegt fleira tengt
fangelsinu á Akureyri, og öðrum fangelsum á Íslandi, þurfi að betrumbæta.
Mikill mismunur sé t.d. í þjónustu til
náms og vinnu innan veggja fangelsis
eftir því hvar menn dvelja.
„Það er mikilvægt að virkja fólkið
sem er þarna inni, ekki bara líta á þetta
sem einhverja kjötgeymslu. Einnig
mætti líka fara skoða heilbrigðismál
eins og sálfræðiaðstoð,“ segir fanginn.
Þá bendir hann á þeir fangar sem
eru búnir að sitja lengi inni og hafa
verið í mikilli fíkniefnaneyslu í gegnum tíðina séu oft með illa farnar tennur. Engin tannlæknir er í boði nema
þeir borgi það sjálfir, en það geti verið
erfitt fyrir fanga að fjármagna þann
kostnað vegna skorts á vinnu í fangelsum.
Þá bendir fanginn á að Fangelsis
málastofnun hafi ekki hækkað fæðisfé í
níu ár, eða síðan árið 2006 en hins
vegar hafi verðlag hækkað á ýmsum
vörum síðan þá. Í lögum stendur þó að
fæðisfé í fangelsum landsins skuli
endurskoðað á hverju ári. Þá segir
fanginn ennfremur að gera þurfi
fangelsin á Íslandi að betrunarstað, en
ekki refsingarstað.
Í grein Örnu kemur einnig fram að
einstaklingar sem hafi lokið afplánun
fái ekki nægan stuðning þegar fang
elsisvistinni lýkur. Lítill stuðningur sé í
að afla sér vinnu eða fá bætur, hitta sálfræðing eða fá þak yfir höfuðið. Þegar
fangar koma út í samfélagið með alla

þessa óvissuþætti geti það leitt til þess
að þeir fremji annan glæp.

Margt sem kom á óvart

Arna Baldvinsdóttir segir í samtali við
Vikudag að margt hafi komið sér á
óvart við vinnslu greinarinnar.
„Ég get t.d. nefnt endurkomutíðnirnar í fangelsi, sem er 60%. Þetta
kemur hvergi fram í opinberum tölum
og það virðist vera þannig að yfirvöld
vilji ekki gefa þessar tölur út. Þetta er
mjög falið. Einnig virðist sem fang
elsis
málayfirvöld fari ekki alltaf eftir
öllum lögum og reglum, t.d. með 30
daga frest til að skila sér í afplánun.
Þá er ekki boðið upp á neina sálfræðiaðstoð í fangelsinu á Akureyri.
Þeir geta ekki leitað til neins til að
ræða andlega líðan. Maður getur reynt
ímyndað sér samviskubitið og ýmislegt
fleira tengt andlega þættinum sem
fangar eru glíma við og því hlýtur það
að vera slæmt að geta ekki tala við eitthvern faglærðan á því sviði,“ segir
Arna.
Í grein Örnu kemur fram að á Ís
landi í dag séu starfrækt sex fangelsi
sem bjóða samtals upp á 165 pláss.
Seinustu ár hefur fjöldi dóma sem
leiðir til fangelsisvistar hækkað jafnt
og þétt, og til að mynda voru um 450
manns sem biðu eftir að komast í fangelsi árið 2013.
Þegar skoðaður er mismunur fangelsisplássa í boði, og þeirra sem þurfa
að komast í afplánun, kemur í ljós
töluverð skekkja. Þessi skekkja þýðir
að fleiri og fleiri fangar þurfa að bíða í
æ lengri tíma áður en þeir komast inn í
fangelsi til að klára afplánun, með tilheyrandi vandamálum í kjölfarið.
-þev

5

VIKUDAGUR – FIMMTUDAGUR 12. MARS 2015

Segir það bull að bjóða upp á
íþróttakennaranám á Akureyri
Lengi hefur staðið til að stofna
íþróttafræðibraut við Háskólann á
Akureyri en ekki virðast allir vera á
eitt sáttir með ágæti þess. Héraðs
skólinn á Laugarvatni hefur boðið
upp á íþróttakennaranám um árabil
og einnig hefur Háskóli Íslands
byggt upp háskólanám í íþrótta- og
heilsufræðum.
Ítarleg umfjöllun er um málið á
Landpóstinum, fréttavef fjölmiðla
fræðinema við Háskólann á Akureyri,
og þar er haft eftir Hafþóri Guð
mundssyni, formanni íþróttakennara
náms Háskóla Íslands á Laugarvatni,
að áform stjórnenda Háskólans á
Akur
eyri að koma á íþróttakennara
námi á háskólastigi, séu galin.
„Mér finnst þetta algjörlega út í
hött. Við erum hér og að auki er Há
skólinn í Reykjavík með þetta nám.
Þessir tveir skólar gera meira en að
anna eftirspurn hvort sem er í kennslu
eða íþróttafræðum. Þrír háskólar á
þessu svið er náttúrulega bara bull. Að
auki myndi slíkt skaða okkar starfsemi
þar sem stór hluti nemenda okkar er
að norðan og annars staðar af landinu“,
segir Hafþór.
Stofnun íþróttafræðibrautar við HA
hefur verið í umræðunni síðan hug
myndin kviknaði fyrst árið 1998 og
hefur undirbúningur staðið yfir í
nokkur ár.

hefur lengi barist fyrir íþróttanámi við
HA.
„Tilkoma íþróttafræðibrautar mun
stórefla íþróttalífið í bænum, laða til
bæjarins ungt og efnilegt íþróttafólk
sem fengi æfingakennslu og þjálfun hjá
fjölmörgum íþróttafélögum bæjarins
sem ekki eru til staðar á Laugarvatni.
Íþróttabraut við HA gerir íþrótta
fræðinámið að mun raunhæfari kosti
fyrir stúdenta frá Norður-, Austur- og
Vesturlandi. Afþreyingar- og menn
ingarlíf er mun líflegra á Akureyri en í
litlu þorpi eins og á Laugarvatni enda
fæstir nemendur búsettir þar. Þetta er
afar raunhæft markmið en erfiðasti
hjallinn er þingmenn Suðvestur
kjör
dæmis sem ekki mega til þess hugsa að
nemendum fækki á Laugarvatni“, segir
Jóhannes Gunnar.

Bæjarstjórinn hlynntur
íþróttabraut

Íþróttabraut við Háskólann á Akureyri gæti
orðið að veruleika.

,,Íþróttabrautin á Laugarvatni er
meingölluð, nemendur klára B.Ed.
nám án réttinda að Laugarvatni en
þurfa að ljúka meistaranámi í Reykja
vík. Aðstaðan að Laugarvatni er hvergi
nærri jafn góð og á Akureyri.“

Haft er eftir Eiríki Birni Björgvins
syni, bæjarstjóra á Akureyri, að hann
sé hlynntur íþróttakennaranámi við
HA.
„Ég tel fulla þörf á svona námi og
tel aðstæður á Akureyri og við Háskól
ann á Akureyri henta vel til að halda
úti mjög metnaðarfullu íþróttakenn
aranámi. Akureyri er mikill íþróttabær
og við búum svo vel að eiga fjölbreytta
aðstöðu til íþróttaiðkunar, sem ætti að
geta aukið fjölbreytileika námsins.
Okkar styrkleiki liggur í því að geta
boðið upp á fyrsta flokks aðstöðu til
bæði sumar- og vetraríþrótta,“ segir
Eiríkur Björn.
Nánar er fjallað um þetta mál á vef
Landpóstsins.

75% líkur á að íþróttafræðibraut verði að veruleika

Finnur Friðriksson, dósent við kenn
ara
deild HA, leiðir starfshóp sem
settur var fót til að greiða fyrir íþrótta
braut innan deildarinnar.
„Málið er í biðstöðu núna, allri
undirbúningsvinnu er lokið og búið að
leggja fram fimm ára námsskipulag.
Nú snýst þetta um peningana, hvort
við fáum þá eða ekki. Okkur hefur ver
ið sagt að nýja námið þurfi að rúmast
innan kennaradeildarinnar, þ.e. við
þyrftum þá að skera niður einhvers
staðar annars staðar ef við ætlum að
koma nýja náminu fyrir“, segir Finnur
í samtali við Landpóstinn.
„Við höfum betri aðstöðu á Akur
eyri en er á Laugarvatni þegar við
horfum til íþróttakennslu á háskóla
stigi. Hér erum við með allt á sama
blettinum, t.d. íþróttahallir Akureyrar
bæjar, skautahöllina, knattspyrnuvell
ina, Hlíðarfjall, flotta skóla með heima
vist og allt það fallega sem Akureyri
hefur upp á að bjóða,“ segir Finnur.
Hann segir ennfremur að talsverðar
líkur séu á að háskólanám í íþrótta
kennslu á Akureyri verði að veruleika.
„Ég myndi segja að það væru um það
bil 75% líkur eins og staða málsins er í
dag. Boltinn er núna hjá stjórnendum
HA, Akureyrabær vill vera með en að
lokum snýst þetta allt um peninga.“

Meingölluð íþróttabraut
á Laugarvatni

Jóhannes Gunnar Bjarnason, íþrótta
kennari við Brekkuskóla á Akureyri,
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– gott á brauðið, í salatið eða bara eitt og sér!
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Biðin óbærilega

Eins og fram kemur í umfjöllun blaðsins í dag virðast brotalamir vera í
réttindum fanga á Íslandi. Fangi á Akureyri, sem Arna Baldvinsdóttir,
nemi við HR, ræddi við um stöðu fangelsismála
þurfti að bíða í tæp fjögur ár eftir að hefja afplánun
frá því að hann gerðist sekur um alvarlegt brot.
Þetta er langt frá því að vera eina dæmið um langa
bið eftir afplánun. Ýmislegt getur gerst ef langur
tími líður á milli afbrots og þess að brotamaðurinn
geti hafið af afplánun. Einstaklingurinn hefur get
að snúið lífi sínu við, eignast fjölskyldu, fengið
Þröstur Ernir
góða vinnu og samfélaginu myndi ekki stafa ógn af
Viðarsson, ritstjóri.
honum lengur. Fanginn á Akureyri segir biðina
hafa verið erfiða eftir að vera kallaður inn til afplánunar og helst hafi hann
viljað fara í fangelsi um leið og dómurinn féll. Hann hafi átt erfitt með lifa
eðlilegu lífi og sækja um vinnu, þar sem hann vissi raunar aldrei hvenær
hann yrði kallaður inn. Það er eiginlega með ólíkindum að einstaklingar
séu látnir bíða þetta lengi, sé haldið í óvissu og þurfa í raun að setja líf sitt
á „hold“ á meðan beðið er eftir að hefja afplánun. Útrásarvíkingarnir sem
nýlega voru dæmdir fyrir að setja Ísland lóðrétt á hausinn eru margir
hverjir þegar farnir að afplána sína dóma, nokkrum dögum eða vikum eft
ir að þeir féllu. Gilda önnur lögmál um þá? Einnig er það verulegt um
hugsunarefni að umræddur fangi á Akureyri hafi einungis fengið sex daga
að undirbúa sig til fangelsisvistunar á Akureyri, sem er 24 dögum minna
en lög kveða á um. Sálfræðiaðstoð fyrir fanga er svo enn einn þátturinn
sem virðist í molum. Fangar á Akureyri fá afar takmarkaða sálfræðiaðstoð
og þá er enginn starfandi geðlæknir á Litla-Hrauni. Maður getur rétt
ímyndað sér angistina, samviskubitið, eftirsjána, óttann og óvissuna hjá
föngum, sem eru lokaður inni frá umheiminum og sínum nánustu. Án
þess að geta sett mig fyllilega í spor fanga, er ég þess nokkuð viss að sál
fræðihjálp væri eitthvað sem ég myndi þurfa á að halda af og til. Í raun eru
það sjálfsögð mannréttindi.

Víkur Aflið fyrir Fiskistofu?

Eins og Vikudagur hefur fjallað um
glímir Aflið á Akureyri við mikinn
rekstrarvanda. Ekki lagast vandinn við
nýjasta útspili velferðarráðherra að
minnka fjármagn til Aflsins frá ríkinu
um eina milljón á milli ára þegar ljóst
er að bæta þarf verulega í fjárstyrkinn
frá ríkinu svo hægt sé að halda starf
seminni gangandi. Flestir virðast
viðurkenna vandann sem blasir við
Aflinu en enginn gerir hins vegar
neitt í málinu. Á sama tíma berjast
menn með kjafti og klóm yfir því að
koma Fiskistofu til Akureyrar. Væri
ekki nær að berjast frekar fyrir því að
halda úti jafn mikilvægri starfsemi og
Aflið stendur fyrir heldur en að fá
fiskifræðingana norður? Nú hafa
bæjaryfirvöld á Akureyri og lögreglu
embættið á Norðurlandi eystra farið í
samstarf um átak gegn heimilis
ofbeldi, en á sama tíma er nánast v erið
að drepa helstu samtökin á svæðinu
sem einmitt sinna fórnarlömbum
heimilisofbeldis.

Tryggvi
Gíslason
skrifar

Í þessum þætti er fjallað um íslenskt mál,
málfræði, málsögu, mannanöfn,
örnefni og menningarsögu, auk þess sem
svarað er spurningum lesenda.
tryggvi.gislason@simnet.is

Staða íslenskrar tungu

Íslensk tunga hefur aldrei staðið
sterkar sem lifandi þjóðtunga en nú.
Þessi staðhæfing er reist á þeirri stað
reynt, að undanfarna áratugi hefur
verið ritað um fleiri þekkingarsvið á ís
lensku en nokkru sinni áður.
Bókmenntir af ýmsu tagi, skáldsagna
gerð, ljóðagerð og leikritun, kvikmynda
gerð auk marksvíslegra útvarps- og sjón
varpsþátta að ekki sé talað um ritun
fræðirita af ýmsu tagi svo og önnur
„orðsins list“, hefur aldrei verið öflugri.
Fleiri njóta nú kennslu í íslensku
máli og málnotkun á ýmsum stigum en
nokkru sinni áður og nýyrðasmíð er
öflug. Auglýsingagerð þar sem orðvísi
og nýgervingar hafa auðgað tunguna
og síðustu áratugi hefur orðið til ný ís
lensk fyndni og orðaleikir, sem áður
voru óþekktir í málinu.
Þótt dagblöð – málgögn stjórn
málaflokka – séu færri en áður, eru
gefin út vikublöð, tímarit og sérfræði
rit af ýmsu tagi – að ekki sé talað um
blessað Netið þar sem þúsundir láta
skoðanir sínar í ljós, að vísu mjög
sundurleitar skoðanir og á misjöfnu
máli, en að mestu á íslensku.
Íslensk tunga hefur því verið sveigð
að nýjum þáttum í menningu og list
um og nýjum viðfangsefnum sem voru
óþekkt fyrir einum mannsaldri.

Flest virðist því benda til þess að ís
lensk tunga, þetta forna beygingarmál,
gegni enn hlutverki sínu sem félagslegt
tjáningartæki í fjölþættu samfélagi nú
tímans. Fólk upp og ofan hefur verið
einhuga um að standa vörð um íslenskt
mál og almenningur og stjórnvöld hafa
verið samtaka um að efla íslenska tungu
sem undirstöðu þjóðlegs sjálfstæðis.
En íslensk þjóð og íslensk menning
standa á tímamótum. Breyttir þjóðfé
lagshættir, alþjóðahyggja og nýjar hug
myndir um sjálfstæði, fullveldi og
þegnrétt svo og bylting í samskipta
tækni hafa skapað nýja heimsmynd þar
sem ný tjáningarform og ný tjáningar
tækni hafa komið fram á sjónarsviðið
og hafa áhrif mál og málnotkun, ekki
síst fámenn tungumál.
Einhæf áhrif frá engilsaxneskum
menningarsvæðum, einkum Banda
ríkjunum, hafa auk þess sett mark sitt á
lífsviðhorf fólks, hugmyndir og mál
far. Þá er komin fram enn eitt nýtt
tækniundur sem krefst þess að skipanir
séu munnlegar og gæti breytt stöðu ís
lenskrar tungu.
Þegar fólk vill kveikja á sjónvarpinu
sínu eða setja bílinn sinn í gang ellegar
senda smáskilaboð í símanum eða smá
tölvunni talar það við þessi tæki og tól –
og eina málið, sem tækin og tólin skilja,
er enska. Málrækt fámennrar tungu á
hjara veraldar verður erfiðari og meiri
og þá vaknar spurningin: Hver verður
staða íslenskrar tungu þegar ný mál
tækni er orðin alls ráðandi? Vandi er
um slíkt að spá – en sennilega verður
erfitt að uppfylla fyrstu tvær greinar
núgildandi laga um stöðu íslenskrar tungu
og íslensks táknmáls:
❖ íslenska er þjóðtunga Íslendinga
og opinbert mál á Íslandi og
sameiginlegt mál landsmanna
❖ stjórnvöld skulu tryggja að unnt
verði að nota hana á öllum sviðum íslensks þjóðlífs.
Höfundur er magister í íslensku.

Fjölmiðlabærinn í sókn

Sterar frekar en sjúkraþjálfun

Eins og fram kemur í umfjöllun um
fanga á Akureyri á öðrum stað í blað
inu hafa þeir lélegt aðgengi að sjúkra
þjálfurum. Fangarnir þurfa að hafa
virkilega fyrir því að komast í sjúkra
þjálfun og biðin getur verið ansi löng.
Fangi á Akureyri segir heimilislækni
hafa sprautað sig með sterum í öxlina
vegna þrálátra meiðsla í stað þess að
reyna að koma honum að hjá sjúkra
þjálfara. Þetta mun þó ekki vera eina
dæmið, því alla vega eru tvö ný tilfelli
þar sem heimilislæknar sem sinna
föngum hafa sprautað sterum í axlir
þeirra í stað þess að senda þá í sjúkra
þjálfun. Væri ekki heilsusamlegra að
koma föngunum til sjúkraþjálfara?

Axel Axelsson, margreyndur útvarps
maður, á hrós skilið fyrir sinn þátt í
því að efla stað
bundna fjölmiðlun,
en Axel er þessa
dagana að vinna að
undirbúningi nýrr
ar akureyrskar út
varpsstöðvar.
Margar rannsóknir
hafa sýnt að staðbundnir fjölmiðlar
efla samfélagsvitund fólks og því
gegna þeir veigamiklu hlutverki í allri
fjölmiðlaflórunni. Sumir fjölmiðlar
hugsa ekki langt út fyrir Mosfells
bæinn hvað varðar efnistök og því
getur skipt sköpum að efla staðar
miðla. Þar að auki á auðvitað höfuð
staður norðursins eiga sína eigin út
varpsstöð, sem mun vonandi vaxa og
dafna og styrkja Akureyri sem fjöl
miðlabæ. Útvarpsstöð verður gott inn
legg í fjölmiðlaflóru bæjarins, sem
þegar hefur að státa einni sjónvarps
stöð og tveimur vikublöðum.

Spornað við hávaða en engar
hljóðmanir

Eins og sagt var frá í síðasta blaði er
hávaðamengun mikil á nokkrum stöð
um á Akureyri. Eflaust eru margir sem
kannast við hávaða frá bílaumferð við
umferðargötur og láta hann fara í
taugarnar á sér. Því hafa þeir sömu
væntanlega fagnað þegar formaður
skipulagsnefndar sagði aðgerðaráætl
un vegna hávaða farna af stað. Hins
vegar verða engar hljóðmanir til að
dempa hávaðann og því ekki nema
von að fólk velti því fyrir sér hvernig
hávaðinn verði þá drepinn niður?
Verður í það minnsta spennandi að sjá.
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Áshildur Haraldsdóttir.

Leikur einleik með Sinfóníu
hljómsveit Íslands í Hofi
Áshildur Haraldsdóttir leikur einleik
með Sinfóníuhljómsveit Íslands á tónleikum í Hofi á morgun, föstudaginn 13.
mars kl. 19:30. Þetta er í 3. sinn sem
hljómsveitin leikur í Hofi. Stjórnandi á
tónleikunum er hin finnska Anna-María
Helsing. Hún er ein skærasta stjarna
Sibeliusarakademí
unn
ar. Hún nam hjá
Leif Segerstam og naut leiðsagnar EsaPekka Salonen og Gustavos Dudamel.
Frá 2010 til 2013 var hún aðalhljóm
sveitarstjóri Oulu sinfóníuhljómsveitarinnar, fyrst kvenna til að vera í forsvari
finnskrar sinfóníuhljóm
sveitar. Helsing
hefur stjórnað öllum leiðandi hljómsveitum Finnlands ásamt hljómsveitum í
Skandinavíu og Eystrasaltsríkjunum. Ás
hildur leikur Concierto Pastoral, flautu-

konsert spænska tón
skálds
ins Joaquín
Rodrigo, sem var frumfluttur í London
1978 og hefur allar götur síðan notið
mikilla vinsælda. Hún er flautuleikari við
Sinfóníuhljómsveit Íslands og hefur um
árabil verið mikilvirk í íslensku tónlistarlífi, bæði sem einleikari og flytjandi
kammertónlistar. Á dagskrá er einnig
verk Magn
usar Lindberg, samlanda
Helsing. Verk hans þykja full bjartsýni,
jákvæðni og staðfestu en verkið Expo
samdi hann fyrir Fílharmóníusveitina í
New York. Þá er 1. sinfónia Jean Sibelius
á dagskrá en hann lauk við hana 1898 og
stjórnaði sjálfur frumflutningi verksins
ári síðar. Sinfónían ber sterk einkenni
þjóðernishyggju og var samin undir
áhrifum Pathétique-sinfóníu Tsjajkovskíjs.

Pol-1498 – Þekkir einhver fólkið? Þeir sem hafa upplýsingar eru vinsamlegast beðnir um að
hafa samband við Minjasafnið á Akureyri í síma 462 4162 eða hg@minjasafnid.is

Krossgáta Vikudags

Mynd: Ljósmyndastofa Hallgríms Einarssonar og sona.

EKTA

DANSKT
SMØRRE

BRØD

Lausnarorð gátunnar eru mannanöfn (kvenna og karla) og fást með því að raða saman stöfunum úr tölusettu reit
unum. Rétt lausnarorð birtist í næsta Vikudegi. Lausnarorð síðustu gátu var: SIGÞÓR.

Menningarhúsinu Hof i - www.1862.is
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„Ég ætla að dey
Jón Óðinn Waage, eða Ódi eins flestir þekkja hann hefur kennt júdó á Akureyri í rúmlega þrjátíu ár. Hann segist hafa verið vonlaus í íþróttum sem barn en
fékk köllun í lífinu þegar hann kynntist júdóheiminum. Hann hefur komið mörgum einstaklingum á réttan kjöl í gegnum júdóið en segir þá einstaklinga sem
leitað hafi til hans ekki síður hjálpað honum. Ódi hefur alltaf átt erfitt með skapið í sér, var hálfklikkaður að eigin sögn, og segist efast um að hann hefði náð
tvítugsaldri væri hann unglingur í dag. Hann þoldi ekki börn, en það hefur breyst með árunum, enda er Ódi fjögurra barna faðir í dag og á auk þess þrjú stjúpbörn.
„Á þessu ári eru 32 ár síðan ég byrjaði
að kenna júdó,“ segir Ódi, sem tekur á
móti blaðamanni á heimili sínu í Þorp
inu. Hann er frekar töffaralegur í útliti,
svona miðað við mann sem er um fimm
tugt. Blaðamaður myndi í það minnsta
ekki vilja mæta honum í júdósalnum,
þótt undirritaður telji sig í ágætu líkam
legu formi og sé töluvert yngri. En þótt
Ódi sé vígalegur að sjá, segist hann
aldrei hafa verið mikið fyrir ofbeldi og
þolir ekki slagsmál.
„Sjálfsvarnaáhuginn kviknaði í raun
inni þegar tveir vinir mínir, sem þá voru
miklir júdómenn, voru sífellt að henda
mér niður í jörðina í hvert skipti sem ég
hitti þá. Ég man að ég þoldi þetta ekki.
En sem krakki slóst ég aldrei og það
ömurlegasta sem ég vissi voru slagsmál.
Ef einhver réðist á mig þá tók ég aldrei
á móti. En þegar ég var 18 ára ákvað ég
að fara að æfa þetta helvíti í staðinn fyrir
að lifa við það endalaust að vera alltaf
grýtt í jörðina þegar ég hitti vini mína.
Fyrsta æfingin mín fór hins vegar ekki
betur en svo að einn vina minna axlar
braut mig og ég var heilt ár að jafna mig
á því,“ segir hann.

Sat uppi með 50 krakka og
kunni ekkert í júdó

„En ég kom til baka og haustið árið
1983, þegar ég var um tvítugt þá hófst
minn ferill sem júdókennari. Í stuttu
máli var það þannig að flestir mínir vin
ir voru fluttir úr bænum þannig ég var
einn af þeim elstu í júdóinu sem eftir
voru. Einn daginn átti ég að aðstoða
hollenskan þjálfara, sem mætti hins veg
ar ekki á æfinguna og því sat ég uppi
með rúmlega 50 stráka og kunni ekkert
í júdó. Þá fékk ég þjálfunina í hausinn
óumbeðið.“
Ódi segir að á þessum tíma hafi hann
ekki þolað krakka. „Mér fannst börn
leiðinleg og eiginlega þoldi þau ekki.
Systurdóttir mín var t.d. alltaf hrædd við
mig þegar hún var lítil því ég var alltaf í
vondu skapi.
Ég var mjög erfiður unglingur og
unglingsárin voru frekar strembin hjá
mér. Ef ég hefði verið unglingur í dag
þá hefði ég aldrei náð því að verða að
tvítugur. En ég var mjög heppinn því í
júdóinu fann ég algjörlega mína þúfu og
frá tvítugsaldri hef ég verið með júdó á
heilanum.
Ég varð alveg manískur og gerði
nánast ekkert annað en að hugsa um
júdó og æfa mig. En ég var hins vegar
alveg klikkaður á þessum tíma og skil

ekki enn þann dag í dag hvernig margir
einstaklingar hreinlega entust hjá mér,
ég var svo ruglaður,“ segir Ódi kíminn.

„Átti best skap með þeim sem
voru jafn klikkaðir og ég“

„Ég er með ógurlegt skap og hætti t.d. á
Facebook um daginn þar sem ég höndl
aði ekki lengur að sjá fólk skrifa sem er
með svo kolrangar skoðanir um hin og
þessi mál. Ég er þannig gerður að ég get
ekki þagað og þarf alltaf að leiðrétta
fólk. Amma segir að þetta mikla skap
sem ég hafi sé komið frá sér og þetta sé
eitthvert franskt blóð frá Vestfjörðum.
En ég hef róast með árunum.“
Ódi segir að júdóið hafi þróast í þá
átt að einstaklingar sem voru á rangri
hillu í lífinu fundu fjölina í íþróttinni.
„Ég var sjálfur svolítið utan við kass
ann með mínar geðsveiflur og átti best
skap með þeim sem voru jafn klikkaðir
og ég. Þetta voru oft strákar sem fúnk
eruðu ekki neins staðar og margir áttu
ekki neinn sjens í lífinu, en fundu sig hjá
mér í júdóinu. Margir þeirra endust í
mörg ár og hafa náð að pluma sig ágæt
lega í lífinu. En því miður eru nokkur
dæmi um einstaklinga sem hafa farið
hina leiðina.“
Sjálfur segist Ódi ekki líta þannig á
að hann hafi hjálpað mörgum í koma lífi
sínu á réttan kjöl.
„Ég lít ekki þannig á þetta, heldur
frekar að þessir strákar hafi gert meira
fyrir mig heldur ég fyrir þá. Ég var rétt
rúmlega tvítugur þegar líf mitt gjör
breyttist, en þá komst ég kynni við
dreng sem var að æfa hjá mér sem hafði
verið lagður í einelti. Ég fæ einmitt
marga einstaklinga sem eru lagðir í ein
elti til mín og það hefur alltaf mikil áhrif
á mig.“

Ólst upp við draugagang í
Samkomuhúsinu

Ódi ólst upp í Samkomuhúsinu á Akur
eyri til 7 ára aldurs, sem gjarnan er nefnt
leikhúsið í daglegu tali.
„Amma og afi voru húsverðir í leik
húsinu og afi rak sælgætisverslunina um
tíma. Ég ólst upp hjá þeim með móður
minni og systur. Síðan fluttum við í hús
sem stóð hinum megin við götuna.
Fram að þrettán ára aldri var ég mik
ið að þvælast um leikhúsið og sá flest
allar sýningarnar sem þar voru. Sem
krakki var ég oft á labbi þarna um þegar
ég átti alls ekki gera það.
Svefnherbergið og stofan voru þar
sem sælgætisverslunin er núna og við

notuðum sama salerni og leikhús
gestirnir. Alltaf þegar sýningar voru í
gangi þá mátti maður varla anda og
helst ekki fara á klósettið. En það gat nú
oft verið erfitt fyrir lítinn gutta að kom
ast ekki á klósettið.
Eitt sinn var verið að frumsýna eitt
hvað voða fínt leikverk þar sem allt
snobbliðið í bænum var mætt. Ætli ég
hafi ekki verið svona tveggja ára. Ég
slapp út, rölti berrassaður í gegnum sal
inn, gerði mitt á salerninu og fór svo
sömu leið til baka,“ segir Ódi og hlær
þegar hann rifjar þetta upp.
Eitt af því sem Ódi minnist úr leik
húsinu var draugagangur. „Húsið er
stútfullt af draugum en samt trúi ég ekki
á drauga, nema í þessu tiltekna húsi. Við
öll sem bjuggum þarna urðum vör við
draugaganginn og sérstaklega er mér
minnistætt atvik sem henti systur mína,
sem sennilega hefur verið um 7 eða 8
ára aldur þegar þetta gerðist.
Það var þannig að eina nóttina
vöknuðu amma og afi og kíktu inn í
her
bergið hjá okkur krökkunum. Þau
sáu að rúm systur minar var autt og
fóru að leita að henni. Þau fundu hana
inn í búningsherberginu. Þar sat hún og
var búinn að mála sig alla og komin í
eitthvern búning. Í öllu húsinu var bara
kveikt í þessu eina litla herbergi. Amma
og afi spurðu systur mína hvað hún væri
eiginlega að gera hérna ein um miðja
nótt. Þá svaraði hún: „Ég er ekki ein,
það var kona hérna með mér sem var að
hjálpa mér að mála mig og klæða mig
í.“

Sektaði alla fjölskylduna og
svipti máginn bílprófinu

Ódi hefur fengist við ýmislegt á lífs
leiðinni en hann er menntaður lög
reglumaður og starfaði sem slíkur í
fimm ár. Hann fann þó fljótlega að lög
reglustarfið átti ekki við sig.
„Fyrstu árin var ég lögreglumaður af
Guðs náð og lögin voru ofar öllu í mín
um huga. Ég sektaði alla fjölskylduna og
tók bílprófið af mági mínum. Ég kunni
lögin nánast utanbókar. En stöðug nei
kvæð samskipti við fólk fannst mér vera
mjög slítandi. Oft hitti maður líka fólk í
sínu versta ástandi, sem var blindfullt og
illa á sig komið.
Það kemur auðvitað fyrir besta fólk
að fara yfir strikið en mér fannst oft
óþægilegt að hitta þetta sama fólk
nokkr
um dögum síðar þegar það var
kannski að koma með krakkana sína á
júdóæfingar. Einnig fannst mér ég verða

frekar neikvæður og leiðinlegur í þessu
starfi. Svo fór þetta ekki vel samhliða
þjálfuninni þannig að ég ákvað bara að
snúa mér alfarið að júdóinu. Síðan 2009
hef ég eingöngu unnið sem þjálfari.“
Ódi hefur lent í ýmsu mótlæti í líf
inu. Einn sona hans fæddist með hjarta
galla og það tók verulega á hann. Þá er
hann í sambúð með sinni fjórðu konu
og hefur því gengið í gegnum nokkra
skilnaði. Einnig fór hann illa út úr efn
hagshruninu eins og svo margir aðrir
Íslendingar.

Ógæfan hrundi yfir

„Mín ógæfa í hruninu var sú að þegar ég
og fyrrverandi konan mín eignuðumst
okkar þriðja barn árið 2003, þá ákváðum
við að stækka við okkur. Við seldum
íbúðina, fengum gott tilboð sem við
stukkum á strax. Þetta var haustið 2004.
Við ákváðum að bíða með að kaupa þar
sem enginn fimm herbergja íbúð var
laus og fórum í leiguhúsnæði.
Í janúar árið 2005 höfðum við getað
fengið mun meiri fyrir íbúðina, eða
tveimur mánuðum eftir að við seldum
og þetta eitthvern veginn sprakk í and
litið á okkur. Það sem ég ætlaði t.d. að
kaupa á 15 milljónir var allt í einu kom
ið í 20 milljónir og við nánast enduðum
á götunni.
Þá komst ég að því að það væri í raun
ódýrast að byggja bara sjálfur. Ég fékk
lóð á Hrafnagili og byggði þar eininga
hús. Ég fékk smið með mér en gerði
þetta mikið sjálfur og vann í 20 tíma á
dag í sjö mánuði. Þá var húsið tilbúið.
Ég átti tólf milljónir í húsinu og fannst
ég standa vel.
Við fluttum inn 2006 en svo horfði
maður á lánið hækka. Ég skildi við kon
una mína ekki löngu síðar og þá stóð ég
skyndilega frammi fyrir því að eiga ekki
neitt í húsinu. Við reyndum að selja hús
ið en ég fékk ekki það sem ég vildi fyrir
það. Ég hætti að borga af því og flutti
út. Ég er sennilega á eins svörtum lista
og hægt er að vera og fæ ekki einu sinni
að hafa VISA-kort.“

Ímyndin „Ódi Júdó“
er hörkutól sem finnst tilfinningar vera fyrir aumingja

Ódi segist hafa tekist á við allt mótlæti í
lífinu með ákveðnu hugafari, sem má
rekja til þess þegar hann var barn og
þjáðist af miklum kvíða.
„Ég hlustaði mikið á fullorðið fólk
og allt tal um t.d. heimsendi og slíkt
gerði mig ennþá kvíðnari. Ég tók allt
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yja á dýnunum“

„Ég er með ógurlegt skap og hætti t.d. á Facebook um daginn þar sem ég höndlaði ekki lengur að sjá fólk skrifa sem er með svo kolrangar skoðanir um hin og þessi mál. Ég er þannig gerður að ég get ekki
þagað og þarf alltaf að leiðrétta fólk.“ 
Mynd/Þröstur Ernir.
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inn á mig. En ég var líka stoltur og
þessi blanda, að vera brjálaður í skap
inu en á sama tíma huglaus, fór ekkert
vel saman. Ég bjó því til ímynd í hug
anum sem hét „Ódi Júdó“, sem var
hörkutól og lét ekkert hafa áhrif á sig.
Honum fannst tilfinningar vera bara
fyrir aumingja.
Við ákveðin skipbrot í lífinu, sér
staklega síðasta skilnaðinn sem ég
gekk í gegnum, þar sem ég og konan
mín fyrrverandi áttum þrjá litla drengi
saman, verður maður stundum eins og
eikartré. Birkitré er þannig að það
svignar í storminum en eikartré stend
ur allt af sér þangað til einn daginn að
það brotnar. Það var þannig í mínu til
felli, Ódi Júdó brotnaði og ég sá nýja
hlið á sjálfum mér eftir þessa lífs
reynslu. Ég get sagt að ímyndin um
Óda júdó er orðinn mýkri eftir þetta,“
segir hann og brosir.

„Vildi að ég ætti 20 börn“

„Mér finnst íslenska kerfið vera mein
gallað og það gengur ekki upp og ég vil
ekki börnin mín erfi þetta fyrirkomu
lag sem þrífst í okkar þjóðfélagi. Mér
finnst skorta samkennd í íslensku kerfi.
En ég er hamingjusamur maður í dag,
er hraustur og á góða konu og yndisleg
börn,“ segir Ódi, sem á fjögur börn og
þrjú stjúpbörn. Því er fjölskyldan stór
þegar hún er samankomin.
„Elstu strákarnir mínir búa fyrir
sunnan en það eru fimm börn á heim
ilinu. Ég vildi að ég ætti fleiri börn en
það besta sem hefur hent mig í lífinu
er að verða pabbi. Helst vildi ég eiga

„En ég var líka stoltur og þessi blanda, að vera brjálaður í skapinu en á sama tíma huglaus, fór ekkert vel saman. Ég bjó því til ímynd í huganum sem hét „Ódi Júdó“, sem var hörkutól og lét ekkert hafa áhrif á sig. Honum fannst tilfinningar vera bara fyrir aumingja.“
Mynd/Þröstur Ernir.

tuttugu börn. Ég er líka orðinn mikil
barnagæla.
Þegar ég var svarthærður voru
mörg börn hrædd við mig þar sem ég
var svo skuggalegur. En núna er ég
orðinn gráhærður og þyki bara afaleg
ur.“

Hann segist ætla að stunda júdóið
þangað til yfir lýkur; það sé meira en
bara íþrótt fyrir honum, þetta sé lífs
stíll og ástríða.
„Ég ætla að enda mína tilveru hér í
júdósalnum, það er alveg á hreinu. Ef
ég verð eitthvern tímann fársjúkur og

ligg fyrir dauðanum, þá vil ég láta bera
mig út og leggja mig á júdódýnuna.
Þar ætla ég annað hvort að kasta ein
hverjum júdókasti eða láta kasta mér.
Það verður það síðasta sem ég geri í
lífinu. Ég ætla að deyja á dýnunum.“

throstur@vikudagur.is

Lítill pirrandi drengur sem breytti lífi mínu
Eins og fram kemur í viðtalinu við Óda hafa margir
einstaklingar orðið á vegi hans sem hafa glímt við
einelti og verið utangarðs í lífinu. Allir hafa þeir haft
áhrif á Óda og mótað hann að þeim einstaklingi sem
hann er í dag. En eitt tilfelli er þó ofar öllu, sem
breytti lífi hans til frambúðar. Gefum Óda orðið.
„Hann var lítill, mun minni en jafnaldrar hans,
með ljóst hrokkið hár. Hann var ellefu ára. Ég sá
hann fyrst þegar ég var að fylgjast með handbolta
æfingu, í hvert skipti sem að gefið var á hann þá
skaut hann. Ef hann náði boltanum þá gaf hann
aldrei á samherja, fór bara sjálfur fram og skaut.
Æfingafélagar hans skömmuðu hann stöðugt, það
fannst mér mjög skiljanlegt. Nokkrum dögum
seinna sá ég fótboltaæfingu hjá sama aldursflokki,
það var sama sagan, hann gaf aldrei boltann. Þegar
hann var skammaður svaraði hann fullum hálsi og
glotti svo bara. Ég hafði aldrei séð jafn pirrandi
krakka, hann var eiginlega alveg óþolandi.
Ég hafði nýverið lent í því að sjá um alla júdó
kennslu í bænum, þetta hlutverk hafði ég fengið
óumbeðið. Mér hugnaðist þetta hlutverk ekkert
sérstaklega, hafði ætlað mér að æfa sjálfur og verða
mikil keppnishetja, þetta hlutskipti truflaði það.
Ég var bara tvítugur og hafði hingað til fundist
börn leiðinleg og nú var mikill fjöldi barna farinn
á mæta á æfingar. Mér til engrar gleði mætti þessi
litli pirrandi drengur á júdóæfingu.
Ekki var langt liðið á æfinguna þegar krakkarnir
byrjuðu að kvarta yfir honum, ef að honum var
haldið í fastataki þá losaði hann sig með því að pota
í augun á andstæðingnum. Þegar glímt var stand
andi þá kleip hann andstæðingana óhikað. Það var
alveg sama hvað ég sagði við hann, hann hélt áfram
uppteknum hætti. Ég var alveg ráðþrota. Æfing
arnar voru í uppnámi, tök mín á hópnum voru
engin eftir að þess drengur mætti. Í örvæntingu
minni greip ég til örþrifaráða, ég hótaði.

Hótununni var slengt fram í hugsunarleysi, ég
sagðist mundi kasta honum tuttugu sinnum á
júdóbragði ef að hann hætti ekki að meiða aðra
viljandi. Ég hugsaði ekki lengra.
Á næstu æfingu var ekki búið að æfa lengi þegar
eitt barnið rak upp mikið sársaukavein, drengur
inn hafði potað í augað á andstæðingi sínum til að
losa sig. Allir í salnum hættu að æfa og horfðu á
mig, nú var komið að því að standa við hótunina.
Mér fannst ég verða að efna hana, það myndi
engin taka mark á mér aftur ef að ég stæði ekki við
stóru orðin. Drengurinn stóð einn á miðju gólfi,
allir höfðu færst sig upp á veggjunum. Ég gekk til
hans og sagði honum að nú væri komið að því sem
ég hefði sagt.
Ég byrjaði að kasta honum, hann var fisléttur,
innan við þrjátíu kíló. Við hvert kast glotti hann
meira og meira. Við hvert kast varð ég reiðari.
Þegar kom að tuttugasta og síðasta kastinu var ég
orðinn fokvondur, ég greip hann upp og kastaði
honum frá mér. Þetta átti ekkert skylt við júdó
bragð. Drengurinn lenti hálfpartinn sitjandi og
mér fannst ég heyra brest þegar að hann lenti.
Hann lá hreyfingarlaus eftir kastið.
Ég náði varla andanum fyrir angist, hvað var ég
eiginlega búinn að gera? Drengurinn væri örugg
lega stórslasaður. Ég hljóp að honum, kastaði mér
niður á hnén og snéri honum að mér. Það sem að
mætti mér var mesta skítaglott sem ég hef á ævinni
séð. Tilfinningar mínar sveifluðust á milli þess að
vera feginn yfir því að drengurinn væri óslasaður
og svo hrein óbeit á þessum ótrúlega pirrandi
krakkagemlingi.
Æfingunni lauk og krakkarnir yfirgáfu salinn.
Fullorðinsæfing tók við. Ég var engan veginn með
hugann við þá æfingu. Það þyrmdi alltaf meira og
meira yfir mig yfir því sem að ég hafði gert. Þegar
æfingin var búin sat ég einn eftir inni í júdósaln

um. Ég hafði mig ekki á fætur, ég ætlaði að hætta
að þjálfa og aldrei að koma nálægt börnum aftur.
Maður með minn geðofsa ætti ekkert erindi að
þjálfa börn.
Skyndilega varð ég var við að einhver kom inn í
salinn og settist við hlið mér. Það var drengurinn
umræddi. Fyrst sátum við báðir og þögðum. Síðan
byrjaði hann að tala. Hann sagði mér að hann
hefði fæðst löngu fyrir tímann, hann hefði aftur og
aftur verið nær dauða en lífi sem kornabarn. Þess
vegna hefði hann þroskast mun hægar en önnur
börn. Hann sagði að hann hefði byrjað í skóla um
leið og jafnaldrar hans en vegna þess að hann var
mun minna þroskaður en þau hafi hann verið lát
inn fara aftur í fyrsta bekk. Þá hafi áreitið byrjað.
Hann var kallaður tossi, heimskingi sem væri svo
vitlaus að hann hafi þurft að fara aftur í fyrsta
bekk. Hann sagðist hafa svarað fyrir sig en þá hafi
hann alltaf verið píndur, hann hafi verið miklu
máttlausari en hinir krakkarnir. Hann sagðist þó
aldrei hafa farið að gráta. Það hafi aðallega verið
vegna þess að hann hafi ekkert meitt sig svo mikið
þegar þau reyndu að meiða hann vegna þess að
hann væri með skert sársaukaskyn. Þetta hafi þró
ast út í keppni á milli krakkanna hver gæti komið
honum til að grenja. Hann sagði að engum væri
búið að takast það ennþá. Það hefði einu sinni
munað litlu, en þá höfðu krakkarnir handleggs
brotið hann.
Ég kom ekki upp orði. Allt í einu lagði hann
höfuðið að öxlinni á mér. Þannig sátum við góða
stund. Svo leit hann á mig og sagði: „Það er alltaf
öllum sama um mig, ég veit að þú ert ekki þannig.“
Síðan fór hann. Ég fór stuttu síðar.
Líf mitt var breytt. Drengurinn átti eftir að
verða Íslands
meist
ari í júdó, ítrekað, við erum
ennþá vinir. Hann kenndi mér miklu meira en ég
honum.“
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Besta kjúklingasúpa í heimi
„Þrátt fyrir það að ég reyni að leggja
upp úr því að borða hollan og góðan
mat og vera góð fyrirmynd fyrir
börnin mín tvö, þá er ég afskaplega
mikill sælkeri,“ segir Magnea Rún
Magnúsdóttir nemi, sem er með
matar
krók vikunnar. „Mér finnst í
raun og veru nauðsynlegt fyrir líkama
og sál að „leyfa sér“ annað slagið, en
þá kemur inn góða hugtakið „allt er
gott í hófi“! Um helgar þegar maðurinn minn er búinn að koma sér vel
fyrir fyrir framan imbann með snakkpokann sinn, þá er ég búin að baka
gómsæta súkkulaðiköku sem ég ein
fæ að njóta (í hófi, hehemm!!) Þegar
ég var yngri þá ætlaði ég alltaf að vera
bakari eða kokkur, en þó að sá draumur hafi ekki ræst, þá þykir mér ekkert
jafn róandi og að fá að vera í friði í
eldhúsinu að prófa nýjar uppskriftir.“
Til að byrja með ætla ég að gefa
ykkur uppskrift af afar gómsætu
súpubrauði. Þessa uppskrift fékk ég
hjá móðursystur minni fyrir nokkrum
árum og þau eru ófá skiptin sem ég
hef gert hana!

Súpubrauð frænku
2 dl volgt vatn
2½ tsk. þurrger
1½ msk. olía
2 tsk sykur
½ tsk. hvítlaukssalt
½ tsk. þurrkuð basilika
½ tsk. oregano
50 g rifinn ostur
4½ dl hveiti

Blanda saman volgu vatni og geri og
leyfa gerinu að jafna sig smá í vatninu. Því næst bæta við restinni.
Deigið er svo látið hefast í 30-40 mín,
og svo er það hnoðað smám saman
og sett á ofnplötu. Penslað með mjólk

Magnea Rún Magnúsdóttir.

Verandi sælkeri af bestu gerð,
kemur ekki annað til greina en að
koma með uppáhaldssúkkulaðikökuna mína sem eftirrétt, og þegar
kemur að eftirréttum þá þykir mér
oft einfaldleikinn bestur. Þegar þessi
er á boðstólum hlakkar svo sannar
lega í súkkulaðifíklinum í mér!
og rifnum osti stráð ofan á. Bakað við
180° þar til brauðið er gullinbrúnt.
Næst á dagskrá er að sjálfsögðu
súpa með nýbakaða brauðinu. Sjálf
sagt hafa margir heyrt talað um þessa
súpu og jafnvel gert hana margoft
eins og ég, en það er nú bara þannig
að góð vísa er aldrei of oft kveðin og
það á svo sannarlega við um þessa dásamlegu súpu! Fljótlegur matur er
mér mjög oft ofarlega í huga, verandi
í fullu námi með tvö börn og allt sem
því fylgir. Þess vegna þykir mér ekkert
betra en að koma heim úr skólanum,
græja mat og hafa hann kláran aðeins
30 mínútum seinna, og þá er þessi
súpa oft það sem verður fyrir valinu:

Besta kjúklingasúpa í heimi

3-4 msk. olía
11/2 msk. karrý
1 heill hvítlaukur
1 blaðlaukur
1 rauð paprika
1 græn paprika
1 lítið brokkolihöfuð
1 flaska Heinz Chilisósa (já ég sagði heil
flaska!)
1,5 lítri kjúklinga- eða grænmetissoð
400 g rjómaostur
1/4 l rjómi
4 kjúklingabringur
Salt og pipar eftir smekk

urnar og leggja þær til hliðar. Því næst
sker ég allt grænmeti og steiki í olíunni með karrý (best að gera þetta bara
í pott, ekki á pönnu). Því næst fer
chili
sósan, rjómaostur og kjúkl
inga
soðið út í. Suðunni er náð upp, rjóma
bætt við og svo smá salt og pipar.
Kjúkl
inga
bringurnar eru steiktar á
pönnu með salti og pipar (eða því
kryddi sem þið kjósið) og settar út í
súpuna rétt áður en hún er borin fram.
Heil flaska af chilisósu hljómar
kannski frekar óhugnanlega, en þið
þurfið ekki að hafa áhyggjur. Chili
sósan gefur súpunni smá styrk en hún
er algjör nauðsyn. Þeir sem vilja hafa
enn meiri styrk í henni geta bætt út í
hana sweet chilisósu, þá kemur aðeins
meiri kraftur í hana fyrir þessa kröfu
hörðu J Þessa súpu er einnig hægt
að gera með fisk eða hafa jafnvel bara
grænmeti, hún er góð á alla vegu!

Frönsk súkkulaðikaka með
karamellukremi
200 g smjör
200 g suðusúkkulaði
4 egg
2 dl sykur
1 dl hveiti
100 gr saxaðar pecanhnetur ef vill

Egg og sykur hrært vel saman þar til
það er „létt og ljóst“. Á meðan er
smjör og súkkulaði er brætt saman
yfir vatnsbaði. Látið kólna aðeins.
Súkkulaðiblöndunni er síðan rólega
blandað saman við eggjablönduna. Að
lokum er 1 dl af sigtuðu hveiti bætt
saman við (og hnetunum).
Sett í hringlaga smelluform og
bakað við 180° í ca 30 mín (fer þó eftir ofnum en kakan á að vera vel blaut).
Krem: 1 poki af Góu-kúlum sett í
pott ásamt 1/2 dl af rjóma. Brætt saman
við vægan hita og hrært reglulega í.
Látið kólna smá áður en kreminu er
hellt yfir kökuna.
Kakan er borin fram með þeyttum
rjóma og jarðaberjum.
Bon appétit!
Ég ætla að skora á Sigrúnu Gísla
dóttur, mágkonu mína og vinkonu, að
koma með einhverja suddalega uppskrift, eins og henni einni er lagið, í
næsta blaði!

Byrja á því að skera kjúklingabring

Stórtíðindi í sögu rokksins
Bubbi Morthens og hljómsveitin
Dimma koma saman á tónleikum á
Græna Hattinum í kvöld, fimmtudag
og á föstudagskvöldið. Á tónleikunum
verða flutt lögin af plötu Utangarðs
manna Geislavirkir og lög af plötu Das
Kapital, Lily Marlene. „Dimma og
Bubbi hafa sett upp metnaðarfullt æfingaplan og hvergi verður slegið af fyrr
en áhorfendur hafa upplifað einstaka
tónleika í íslenskri rokksögu,“ segir í
tilkynningu frá Græna hattinum. Bubbi
stofnaði hljómsveitina Utangarðsmenn
árið 1979 með Mike og Danny Pollock

og þeir fengu með sér Magnús Stefáns
son og Rúnar Erlings
son. Platan
Geislavirkir kom út í nóvember 1980
og var tímamótaverk í íslenskri rokksögu. Á plötunni voru ttil dæmis lögin
Hiroshima og Kyrrlátt kvöld við fjörð
inn. Hljómsveitin Das Kapital starfaði í
tæp 2 ár og gaf út plötuna Lily Marlene
sem inniheldur meða annars lögin
Blindsker og Leyndarmál frægðarinnar. Das Kapital er talin ein helsta költ
sveit rokksins. „Á tónleikunum munu
lög Utangarðsmanna og Das Kapital
öðlast nýtt líf með spilamennsku

Dimmu og Bubbi fær einstakt tækifæri
til að syngja lög sem hann hefur lítið
sem ekkert sungið síðan 1982. Utan
garðsmenn komu saman og fluttu lögin af Geislavirkir árið 2000 og á tónleikunum 06.06.06 fengu örfá lög af
þessum plötum að hljóma. Það ríkir því
mikil eftirvænting á æfingum Bubba og
Dimmu og nokkuð víst að aðdáendur
beggja munu taka viðburðinum fagnandi. Það verður mögnuð kvöldstund á
Græna Hattinum þegar rokkkóngur
Íslands og ein vinsælasta þungarokksveit landsins um árabil koma saman

og finna nýja fleti í lögum Utan
garðsmanna og Das Kapital. Það verða
einir tónleikar á fimmtudagskvöld og
tvennir tónleikar á föstudagskvöld og
uppselt er á þá alla.“
Á laugardagskvöldið heldur hljóm
sveitin Nýdönsk tvenna tónleika á
Græna hattinum en hljómsveitin hefur
gert það gott með nýjustu plötu sinni,
Diskó Berlin, kom út á síðasta ári.
Nýdönsk mun lög af plötunni ásamt
öllum sínum vinsælustu lögum.
Tón
leik
arnir eru kl. 20.00 og kl.
23.00.
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„Nú hefst nýr kafli
sem ég tek
opnum örmum“
Úlfhildur Rögnvaldsdóttir hætti sem formaður Félags verslunar- og skrifstofufólks á Akureyri nýverið. Hún gegndi formennsku hjá félaginu í tíu ár og
hóf störf þar árið 2002. Úlfhildur, sem er 68 ára, segir nýjan kafla vera að hefjast í sínu lífi og að hún sé spennt fyrir komandi tímum. Hún á tvö börn
og fimm barnabörn sem hún ætlar sinna meira en einnig hefur hún og eiginmaður hennar gaman af að ferðast. Því kvíðir hún ekki fyrir aðgerðarleysi
á þessum tímamótum. Vikudagur kíkti í kaffi til Úllu, eins og hún er jafnan kölluð, og spjallaði við hana um málefni stéttarfélaganna, árin í pólitíkinni og lífið.
„Lífið í vinnunni tekur yfir mestan
hluta ævinnar og þeir sem eru svo
heppnir að lifa þann kafla allt til enda
byrja nýjan þegar árin án vinnu taka
við. En það veit svo sem enginn hvað
sá tími stendur lengi yfir,“ segir Úlf
hildur.
Hún tekur á móti blaðamanni á
heimili þeirra hjóna í Norðurbyggð á
Akureyri en Úlfhildur er gift Hákoni
Hákonarssyni, fyrrum formanni Félags
málmiðnaðarmanna á Akureyri.
„Formannshjónin hafa lokið störf
um,“ segir Úlfhildur og hlær. Hún
segist ekki hafa kviðið fyrir því að
hætta að vinna; þvert á móti sé það
notaleg tilhugsun að geta vaknað í
rólegheitum og nýtt daginn í aðra
hluti.
„Þegar fólk veit tímanlega að það
fer senn að hætta að vinna, þá stillir
það sig inn á það og fer að hlakka til
þess. Þá er eitthvað nýtt og öðruvísi
að fara að eiga sér stað. Mér fannst
alls ekki erfitt að hætta en vissulega
eru þetta ákveðin viðbrigði og ég á
eftir að sakna vinnufélaga minna. En
núna taka allt aðrir hlutir við. Ég hef
ekki verið sjálfs míns herra í mínu
starfi og aldrei vitað hvað hver vika
muni bera í skauti sér. Núna get ég
planað ýmislegt fram í tímann og
gert hluti sem ég hafði minni tíma í
áður.“

Vann í banka á daginn og
skúraði á kvöldin

-Hvernig lá leið þín í stéttarfélagið, Úlf
hildur?
„Ég vann í banka á árunum í kring
um 1970 þegar lífeyrissjóðirnir voru
stofnaðir og þá var m.a. mitt hlutverk í
bankanum að sjá um iðgjöldin frá at
vinnurekendum. Mér var síðan boðið
að starfa hjá lífeyrissjóði. Þá var ég
reyndar líka farin að skúra en ég skúr
aði í áratugi hjá Akureyrarbæ og gekk
því í Verkalýðsfélagið Einingu. Ég var
bara í hálfu starfi í bankanum og skúr
aði á kvöldin, því leikskólarnir á þeim
tíma voru ekki frá átta til fjögur eins
og í dag.
Ég fór að taka þátt í verkalýðsmál
um og var kosin í stjórn Einingar, þá

rétt innan við þrítugt. Þannig að ég hef
verið viðloðandi stéttarfélögin í ansi
mörg ár. Það hefur vissulega margt
breyst til batnaðar varðandi kjör launa
fólks frá þessum tíma. Ég vil nefna tvö
mikilvæg atriði sem náðst hafa í kjara
samningum. Annars vegar tilkoma
starfsmenntasjóðanna sem niðurgreiða
hvers konar nám og námskeið félags
manna og hins vegar Virk starfsendur
hæfingu, sem vinnur með þeim sem
hverfa af vinnumarkaði vegna veik
inda. En það er líka margt sem er alveg
jafn óásættanlegt og það var á þessum
árum.
Árið 1975, á því mikla kvennaári,
hélt maður að allt væri að fara að ger
ast og að ótrúlegustu hlutir myndu
breytast í jafnréttismálunum. Auðvitað
hefur margt lagast en kynbundinn
launamunur er enn til staðar.“
-Er mikið hark að vera formaður og
standa í kjarabáttu?
„Eflaust fer það eftir persónu hvers
og eins. Ég átti það til að vantreysta
mér í ýmsum málum en þá var gott að
eiga góða að og ég held að fáir for
menn hafi átt jafn gott bakland og ég.
Öll mín ár sem formaður hef ég unnið
með frábæru fólki.“

Atvinnurekendur þurfa að líta
í eigin barm

Aðspurð um kjaraviðræðurnar sem nú
eru í gangi og framundan eru, segir
Úlfhildur að sama harkið sé til staðar.
„Það hefur aldrei verið þannig að
verkalýðsfélögin setji fram kröfur sem
síðan eru bara samþykktar. Með hverj
um kjarasamningnum finnst mér hark
an hjá atvinnurekendum verða meiri.
Já, þeir eru veruleg erfiðir. Í hverjum
samningum er talað um að verið sé að
hækka lægstu launin mikið umfram
önnur laun, sem er alveg rétt pró
sentulega séð, en það er eitthvað að hjá
fólki sem telur að 220 þúsund króna
mánaðarlaun fyrir fulla vinnu séu bara
fín. Væri ekki eðlilegra að binda lág
markslaunin við neysluviðmið sem er
miklu, miklu hærra?
Svo sér maður hvernig mörg fyrir
tæki eru að hagnast og hvað gera þau
við sinn gróða? Jú, hækka launin hjá

toppunum og skila auknum arðgreiðsl
um til eigendanna. Þetta pirrar al
mennt launafólk. Ég er mjög hrædd
um að sama verði upp á teningnum í
kjaraviðræðunum núna, en fólk krefst
sanngirni.“
-Er hægt að hækka laun að verulega
leyti án þess að það skili sér út í verðlagið?
„Það er að miklu leyti í höndum
þeirra sem eru hinum megin við
borðið. Þeir segja að ef þeir hækki
verulega lágmarkslaunin, þá fari verð
bólgan af stað vegna þess að sú hækk
un flæði upp allan launastigann. En
hverjir eru það sem stjórna því? Eru
það ekki atvinnurekendurnir sjálfir?
Menn verða aðeins að líta í eigin
barm. Mörg fyrirtæki eru ekki nógu
vel rekin hér á Íslandi. Bent hefur ver
ið á fermetrafjöldann í verslunum sem
dæmi, sem er langt umfram það sem
tíðkast annars staðar. Einnig er þessi
óhefti afgreiðslutími, það er opið allan
sólarhringinn í sumum verslunum og
er t.d. lífsnauðsynlegt að hafa mat
vöruverslanir opnar á sunnudögum?
Auðvitað kostar þetta sitt.
Atvinnurekendur þurfa aðeins að
taka til hjá sjálfum sér og raunar eiga
þeir aðilar ekki að standa í atvinnu
rekstri sem geta eða vilja ekki greiða
mannsæmandi laun.“

Hætti á toppnum í pólitík

Úlfhildur var á kafi í pólitíkinni á árum
áður og sat m.a. þrjú kjörtímabil í
bæjar
stjórn Akureyrar fyrir Fram
sóknarflokkinn. Hún segist vera komin
af vinstri sinnuðu pólitísku heimili.
„Ég var rúmlega þrítug þegar ég
fékk nasasjón af bæjarstjórnarmálum
en þá var ég fyrsti varamaður fyrir
Frjálslynda vinstri menn.
Ég fór á nokkra bæjarstjórnarfundi
og var í einhverjum nefndarstörfum en
svo fór allt á flug um það leyti sem
Kvennalistinn varð til. Ég var hins
vegar ekki alveg á þeirri línu og er á
þeirri skoðun að kynin eigi að vinna
saman.
Ég fékk kost á því að vera á lista
Framsóknarflokksins árið 1982 en þá
átti Framsókn þrjá bæjarfulltrúa og ég
tók þriðja sætið á listanum. Það var

mikil sveifla í kosningunum það ár
með tilkomu kvennaframboðsins, sem
fékk tvo fulltrúa kjörna. En ég slapp
inn, síðust af ellefu bæjarfulltrúum.
Í kosningunum 1990 leiddi ég lista
Framsóknarflokksins og við fengum
fjóra fulltrúa og vorum sigurvegarar
kosninganna og ég hætti eftir það kjör
tímabil á toppnum,“ segir Úlfhildur og
brosir.
Hún segir hins vegar að leynimakk
þeirra flokka sem töpuðu í kosningun
um hafa varpað skugga á síðsta kjör
tímabilið.
„Þeir tóku sig saman í skjóli nætur,
mynduðu meirihluta og því enduðum
við í minnihluta. Það var frekar sér
stakt.“

„Eitt af því góða í lífinu
er að kynnast og takast á við
ólík verkefni“

„En heilt yfir var tíminn í bæjar
stjórnarmálum mjög lærdómsríkur,
það var ánægjulegt að vera þátttakandi
í ýmsum framfaramálum og ég kynnt
ist mjög mörgu. Það er nefnilega svo
skemmtilegt við pólitíkina að maður
þarf að kynna sér mörg málefni sem
manni þykja ekkert endilega spennandi
fyrirfram og eru manni framandi. En
þegar maður svo verður að setja sig
inn í málin er þetta oft mjög eftir
sóknarvert og skemmtilegt.
Eitt af því góða í lífinu er að kynn
ast og takast á við erfið og ólík verk
efni, þá þarf maður að afla sér þekk
ingar, skoða málið frá öllum hliðum til
að geta svo komist að bestu niður
stöðu.“
Úlfhildur segist fylgjast ágætlega
með bæjarpólitíkinni í dag. „Þegar ég
fór í formennsku hjá FVSA þá ákvað
ég að skipta mér ekki af pólitík. Mér
fannst það ekki passa en það eru hins
vegar margir verkalýðsforingjar á kafi í
flokkspólitíkinni. Ég ákvað að klippa
alveg á þetta en fylgist alltaf vel með.
Núna fylgist ég enn betur með og er
frjáls í því sem ég geri.“

Engin öfgamanneskja

„Ég er mikið fyrir samvinnu og er ekki
öfgamanneskja, hvorki til hægri né
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„Eitt af því góða í lífinu er að kynnast og takast á við erfið og ólík verkefni, þá þarf maður að afla sér þekkingar, skoða málið frá öllum hliðum til að geta svo komist að bestu niðurstöðu.“
Mynd/Þröstur Ernir.

vinstri,“ segir Úlfhildur, spurð hvort
hún sé hörð Framsóknarkona í dag.
„Mér líður best í Framsóknar
flokknum. Þar er öfgalaust fólk sem
getur rætt hlutina, hlustað á allar skoð
anir og sameinast til góðra verka. Ég
vil fyrst og fremst samvinnu og jafn
rétti.“
-Nú hefur gustað um Framsóknar
flokkinn undanfarið, þá sér í lagi í
Reykjavík með vafasömum ákvörðunum
og ummælum. Hvað finnst þér um það?
„Stefna Framsóknarflokksins er

skýr í öllum málaflokkum. Þeir sem
veljast í forsvar fyrir flokkinn verða að
halda sig við þá stefnu og ekkert meira
um það að segja.
Mér finnst vont að fylgjast með
illvígri og meiðandi umfjöllun margra
á samfélagsmiðlum um menn og mál
efni, oft án þess að menn kynni sér
hlutina nægilega vel.
Ég veit að margir eru neikvæðir og
líður illa í kjölfar hrunsins, margir hafa
misst allt sitt og fjölskyldur brotnað
vegna ýmissa erfiðleika. En við verð

um að horfa fram á veginn, tala saman,
vinna saman og reyna að vera vinir.“

Verður langamma í vor

Framundan eru spennandi tímar að
sögn Úlfhildar, þar sem ferðalögin og
barnabörnin fá meiri tíma þar sem
vinna utan heimilis er ekki lengur til
staðar.
„Við hjónin eigum yndislega
fjölskyldu, tvö börn og fimm barna
börn, sem eru á aldrinum 3-23 ára.
Elsta barnabarnið er að fara að

gera mig að langömmu í maí,
þannig að það er alltaf eitthvað til
þess að hlakka til. Einnig verður gott
að geta komist í almennilegt frí og
ferðast bæði um landið og til útlanda.
Nú hefst nýr kafli sem ég tek opn
um örmum. En þegar maður er kom
inn á þennan aldur er heilsan númer
eitt, tvö og þrjú og meðan hún er í lagi
getur maður ekki kvartað.“
throstur@vikudagur.is
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„Ævarr: The Movie“ í vinnslu
– Ævarr Freyr Birgisson, nýkrýndur bikarmeistari í blaki með KA, er í Nærmynd
Aldur og fyrri störf?
Ég er 18 ára gamall og hef unnið sem
blaðburðarmaður fyrir bæði Dagskrána
og Vikudag. Einnig hef ég verið vallarstarfsmaður hjá Golfklúbbi Akureyrar
og kennt golf í golfskólanum.
Hvaðan ertu?
Fæddur og uppalinn á Akureyri.
Fjölskylduhagir?
Einhleypur og flakka á milli heimila
mömmu og pabba, liggur þó við að
þjóðvegur 1 geti talist lögheimili mitt.
Helstu áhugamál?
Blak og golf.
Hvaða tónlistarmaður/hljómsveit er
í mestu uppáhaldi hjá þér?
Pink Floyd, alt-J, Young the Giant,
Arctic Monkeys, Coldplay og ýmsir
fleiri.
Uppáhaldskvikmynd?
Sævar félagi minn er að gera kvikmynd
um mig sem mun bera heitið „Ævarr:
The Movie“. Ég hef séð það sem komið er af henni og hún lofar ansi góðu.
Horfir þú mikið á sjónvarp?
Nei mjög lítið.
Hvað borðarðu í morgunmat?
Það er mjög misjafnt, fer eiginlega
bara eftir því hvenær ég kem mér á
lappir og hversu mikinn tíma ég hef.
Hverjir eru helstu kostir við að búa
á Akureyri?
Hvað það er stutt í allt. Sem dæmi bý
ég nálægt öllu sem ég þarf að fara,
MA, Íþróttahöllinni/Golfhöllinni, KAheimilinu, golfvellinum og kjörbúðum
og labba ég allt á veturna og hjóla á
sumrin.
Hvað ertu búinn að æfa blak lengi?
Ég byrjaði að æfa haustið 2002, nokkr
um mánuðum áður en ég varð 6 ára.
Hvað skóp titilinn í ár?
Liðsheildin, metnaðurinn og ákveðnin. Þetta er frábær hópur og þegar við
erum jafn staðráðnir í að vinna eitthvað og við vorum um helgina er ekki
margt sem getur stöðvað okkur í því.
Hausinn á liðinu á það til að flækjast
fyrir en hann var frábær um helgina og
sérstaklega í úrslitaleiknum, við héldum einbeitingu allan tímann og gáfumst aldrei upp, þó að við misstum
nokkur stig í röð eða lentum undir. Ég
hef sjaldan séð jafn mikla leikgleði í
liðinu og það hjálpar alltaf til.
Hefur þú lent í vandræðalegu
augnabliki?
Alveg afskaplega mörgum, þó man ég
ekki eftir neinu sem stendur upp úr
eins og er.
Hvaða skyndibiti verður oftast fyrir
valinu?
Ég fæ mér ekki oft skyndibita en ætli
það sé ekki Subway. Fæ mér stundum
að borða þar þegar ég er fyrir sunnan.
Eyðir þú miklum tíma á Facebook
daglega?
Hann gæti verið minni. Facebook er
þó oft opið á meðan ég er að gera eitt-

hvað annað þannig að ég er oft inni þó
ég sé það í rauninni ekki.
Hvaða bók ertu með á náttborðinu?
Enga skáldsögu eða eitthvað svoleiðis,
það eru vanalega bara einhverjar náms
bækur þar. Það er þó ekki þar með sagt
að þær séu alltaf opnar.
Hvað eldarðu þegar þú ætlar að
gera virkilega vel við þig?
Læt mömmu vita hvað ég vil, hehe, er
venjulega á æfingum á „eðlilegum“
kvöldmatartíma.
Uppáhaldsdrykkur?
Vatn.
Stærstu sigrarnir á blakvellinum?
Úrslitaleikurinn í bikarnum síðastlið
inn sunnudag er pottþétt langstærsti
sigurinn. Hef aldrei spilað jafn spenn
andi og skemmtilegan leik. Er búinn

að horfa á hann á netinu síðan og ég
get ekki sagt annað en að þetta hafi
verið frábært sjónvarpsefni, það væri
frábært ef það væri sýnt meira frá
blaki, bæði í sjónvarpi og fjölmiðlum
almennt. Fólk sem ég þekki sem hefur
aldrei horft á blak hafði rosalega gaman af!
Uppáhaldsstaður á Akureyri?
Golfvöllurinn og salurinn í KAheimilinu.
Ertu trúaður?
Nei.
Enski boltinn eða Glæstar vonir?
Af tvennu illu verð ég að velja enska
boltann.
Hvað ætlar þú að gera í sumar?
Æfa golf og keppa á eins mörgum
golfmótum og ég get.

Telur þú að það sé líf annars staðar
en á jörðinni?
Ég bara veit það ekki.
Hvað skiptir mestu máli í samskiptum fólks?
Heiðarleiki og virðing.
Lakkrís eða súkkulaði?
Lakkrís er það versta sem ég hef
smakkað, súkkulaði er yndislegt.
Ertu A eða B manneskja?
Ég er líklega mesta B manneskja sem
fyrirfinnst.
Hvað ætlarðu að gera um helgina?
Við í KA, bæði strákarnir og stelpurnar, erum að fara til Neskaupstaðar að
spila deildarleiki við Þrótt Neskaup
stað.
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Bestir í blaki
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KA er bikarmeistari karla í blaki eftir sigur gegn HK, 3-1, í úrslitum sem fram fóru í Laugardalshöllinni sl. helgi. Þetta er sjötti bikarmeistaratitill KA-manna. Þórir Tryggvason ljósmyndari
tók mynd af hópnum við heimkonuna í KA-heimilið.
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Undirbýr komu Geirs úr
rammgerðu fangelsi til Íslands
Kristín S. Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur vinnur hörðum höndum
þessar vikurnar í að undirbúa komu
Geirs Gunnarssonar til landsins.
Geir, sem er 42 ára, var dæmdur til
tuttugu ára fangelsisvistar fyrir alvarlega líkamsárás í Bandaríkjunum árið
1998. Honum hafði verið sagt að hann
mætti búast við 3-6 ára dómi fyrir brot
sitt en það reyndist afdrifaríkt að fjölskyldan hafði ekki tök á að ráða verjanda og hefur Geir nú afplánað sautján
ár í Greensville fangelsinu í Virginíu.
Hann verður látinn laus þann 14.
september næstkomandi og kemur þá
til Íslands en hann hefur verið sviptur
landvistarleyfi í Bandaríkjunum.
Kristín sá viðtal við Geir í Kastljósi
árið 2007 og ákvað að gera allt sem í
hennar valdi stóð til að hjálpa manninum, sem á þeim tímapunkti var algjörlega niðurbrotinn og hræddur um líf
sitt í fangelsinu.
Hún og fjölskylda hennar fór að
skrifa honum og fyrir ári fór hún til
Bandaríkjanna og heimsótti Geir í
fangelsið ásamt dóttur sinni, Sóleyju
Maríu, eins og fjallað var um í Viku
degi. Allar reglur í þessu rammgerða
fangelsi eru mjög strangar. Fyrir utan
sjónvarp hefur Geir verið mjög einangraður frá umheiminum, það er ekki
hægt að hringja í hann og hann má
sjálfur aðeins hringja í tvö símanúmer í
Bandaríkjunum.
„Þar af leiðandi hefur hann ekki
haft tök á því að undirbúa komu sína
til Íslands,“ segir Kristín, sem hefur
stofnað lokaðan hóp á Facebook sem

Kristín og dóttir hennar Sóley.

kallast „Vinir Geirs“ en hann er hugsaður til samskipta fyrir velunnara
Geirs.
„Fyrir ári, eða eftir að við Sóley
María komum heim frá Banda
ríkj
unum þar sem við heimsóttum Geir,
fékk ég fleiri til liðs við mig og hafði
„Galopið hús fyrir Geir“ heima hjá
okkur þar sem ilmandi vöfflur fengust
gegn frjálsum framlögum honum til
stuðnings. Við höfum auk þess verið
að safna saman í búslóð fyrir hann. Nú
er aðeins hálft ár þangað til að hann
losnar úr fangelsinu og því langar mig
að hafa aftur „Galopið hús fyrir
Geir“,“ segir Kristín en opið hús verður hjá henni á morgun, föstudag, í
Sigluvík á Svalbarðsströnd frá klukkan
15 til 18.

„Allir þeir sem hafa áhuga á að
heyra sögu Geirs og aðstoða við að
undirbúa komu hans eru hjartanlega
velkomnir,“ segir Kristín, sem hefur
verið í góðu sambandi við Geir síðan
hún fór að heimasækja hann.
Líkt og síðast munu þær mæðgur
standa fyrir „bréfamaraþoni“ til hans
en bréfsefni verður á staðnum á
morgun fyrir þau sem vilja senda honum kveðju.

Hafa náð að heyrast

„Okkur hefur tekist að heyra nokkrum
sinnum í honum. Hann má hringja í
mömmu sína og bróður sinn og
mamma hans hefur stundum sett hann
á „speaker“ og hringt í okkur á Skype.
Þannig höfum við náð að heyrast, þó

Bréf frá Geir Gunnarssyni barst Kristínu og fjölskyldu fyrir tveimur dögum, þar sem hann lýsir yfir miklu þakklæti.

að þetta fyrirkomulag gangi vissulega
misjafnlega vel.
Hann er vel upplýstur um hvað er í
gangi hérna og við og fleiri höfum verið að skrifa honum. Hann er auðmjúkur
og afskaplega þakklátur fyrir alla hjálp
því hann þekkir ekki mikið til Íslands.
Hann bjó hérna til 11 ára aldurs en
flutti þá út. Hann dvaldi einnig hér á
landi í ellefu mánuði árið 1995 og vann
hjá Vöruflutningamiðstöðinni í Reykja
vík. Að öðru leyti hefur hann búið allt
sitt líf í Bandaríkjunum og verið innilokaður í öll þessi ár.
Sjálfur getur hann vegna einangrunar ekki undirbúið komu sína hingað
á nokkurn hátt og mun koma nokkurn
veginn allslaus til landsins. Hann hafði
því eðlilega verið kvíðinn en nú líður
honum miklu betur, er jákvæður og
yfirvegaður og leitar styrks í trúnni.
Við erum komin vel af stað við að
safna í búslóð og erum að leita að íbúð
til leigu í Reykjavík í haust. Ég átti
fund með Geir Haarde áður en hann
fór til Washington en sem sendiherra
getur hann vonandi stuðlað að því að
greiða götu Geirs frá Bandaríkjunum
og heim þegar þar að kemur. Ég hef
líka verið í sambandi við Líf Magneu
dóttur formann mannréttindaráðs í
Reykjavík og hef verið að fá fleiri með
mér í undirbúning fyrir heimkomuna,
því margar hendur vinna létt verk og
sem betur fer eru margir boðnir og
búnir. Við þiggjum alla hjálp.“

Orðinn fjölskylduvinur

Kristín segist ætla að vera Geir innan
handar þegar hann kemur í haust.
„Hann er fyrir löngu orðin fjölskylduvinur,“ segir Kristín.
Spurð hvort Geir hafi ekki frekar
viljað koma til Akureyrar eftir fang
elsisvistina og vera í næsta nágrenni
við hana og fjölskylduna segir Kristín:
„Mamma hans vildi það nú frekar og
sagðist vera öruggari með hann hér,“
segir hún og hlær. „En hann er ákveð
inn í að búa í Reykjavík og við styðjum
hann heilshugar í því. Þar á hann ættingja og hann þekkir lítið annað en
Reykjavík hér á Íslandi. Hann kom eitt
sinn til Akureyrar er hann var yngri en
man ekkert eftir því, hann er hins
vegar heillaður af myndum sem hann
hefur séð frá Akureyri.“
Hún segir Geir vera að fræðast um
landið í gegnum úrklippur og bækur.
„Okkur tókst að koma til hans tveimur
bókum í fyrra, önnur er um Reykjavík
og hin um Akureyri.“
Fyrir þá sem vilja styrkja Geir með
fjárframlögum er bent á styrktarreikning honum til aðstoðar. Kennitalan er
630307-0900 og banki 0515-14-612840.
-þev

