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Rauðir dagar á róstusömum tímum

Það eru erfiðir tímar,
það er atvinnuþref, ...
Í skáldsögunni Rauðir dagar lýsir Einar Már Guðmundsson umrótstímum sem höfðu mótandi
áhrif á lífssýn hans og viðhorf. Hann endurvekur þennan tíma með sögum, sönnum og
skálduðum, af félögum sínum og samfélaginu í kringum sig þegar hann var ungur
róttæklingur og þátttakandi í atburðarás sem mótar tilveru okkar enn í dag. Eljan,
baráttuþrekið og lífsorkan sem einkenndi hina svokölluðu 68-kynslóð fær lausan tauminn í
frásögnum höfundar. Því þótti mér tilvalið, við gerð þessa kennsluverkefnis, að leggja meiri
áherslu á umhverfið og tímabilið sem sagan sprettur úr en hefðbundin hugtök í
bókmenntafræði þó að þau komi vissulega fyrir í yfirferð kafla og verkefna.
Kennsluverkefnið sem hér fer á eftir er hugsað sem hugmyndakver en ekki niðurnjörvuð
kennsluáætlun með markmiðum og tímasetningum. Það á að létta kennurum yfirferðina á
Rauðum dögum og spara þeim undirbúningstímann, heimildaleit og aðra tímafreka vinnu.
Kennsluverkefni eru sjaldnast tæmandi og eins er um þetta, enda geri ég fastlega ráð fyrir því
að mér hafi yfirsést ýmislegt og margt megi betur fara. Í upphafi fjalla ég lítillega um
höfundinn Einar Má Guðmundsson, rétt til að menn geti glöggvað sig á verkum hans og áttað
sig á hversu afkastamikill höfundur hann er. Þá finnst mér bakgrunnur hans skipta máli fyrir
þetta verk, þó oft megi deila um mikilvægi áherslu á einkalíf höfunda í greiningum og
umfjöllunum um verk þeirra.
Því næst fjalla ég um bókina og er sú umfjöllun fyrirferðarmikil. Þar segi ég m.a. frá
tímabilinu sem hún gerist á og er af mörgu að taka. Einnig kem ég lítillega inn á þá
bókmenntastefnu sem tengja mætti við verkið.
Mér þótti einfaldast að vinna verkefnin í takt við yfirferðina á hverjum kafla. Sú uppsetning á
þó ekki að koma í veg fyrir að margir kaflar séu lesnir saman eða bókin lesin í einum rykk.
Enn fremur fylgja nokkrar orðskýringar verkefninu, þær eru á eftir kaflanum Bókin lesin. Að
lokum setti ég niður nokkrar mislangar ritgerðaspurningar og ritunarverkefni en mörg þeirra
bjóða einnig upp á tengingar við önnur fög eða aðra þætti bókmennta- og íslenskukennslu.
Það er mín einlæga ósk að kennsluverkefnið komi að góðum notum og verði uppspretta að
gefandi og skemmtilegum tímum með líflegum umræðum. Þannig tímar eru svo sannarlega
ekki erfiðir.
Mig langar að þakka Birnu Þórðardóttur fyrir að koma mér á sporið um myndina frægu, þar
sem hún sést alblóðug, leidd í burtu af lögregluþjóni af mótmælunum. Hefur þessi mynd verið
fólki af hennar kynslóð afar minnisstæð.
Þá kann ég Silju Aðalsteinsdóttur góðar þakkir fyrir einstaka þolinmæði, natni, góðar
ráðleggingar og fagmennsku.
Líf Magneudóttir
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Um höfundinn
Einar Már Guðmundsson er fæddur í Reykjavík þann 18. september 1954. Hann ólst upp í
Kleppsholtinu og varð stúdent frá Menntaskólanum við Tjörnina árið 1975. Einar Már lauk
BA prófi í bókmenntum og sagnfræði frá Háskóla Íslands árið 1979 og bjó um hríð í
Kaupmannahöfn, þar sem hann var við framhaldsnám í bókmenntafræði við
Kaupmannahafnarháskóla.
Fyrsta bók Einars Más var ljóðabókin Er nokkur í kórónafötum hér inni? (1980). Eftir fylgdu
tvær aðrar ljóðabækur, Sendisveinninn er einmana (1980) og Róbinson Krúsó snýr aftur
(1981). Árið 1982 hlaut Einar Már fyrstu verðlaun í bókmenntasamkeppni Almenna
bókafélagins fyrir skáldsöguna Riddarar hringstigans.
Allt frá því hefur Einar verið mikilvirkur höfundur og sent frá sér skáldsögur, smásögur og
ljóð. Árið 1995 hlaut hann Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Englar
alheimsins sem kom út 1993.
Auk þess að skrifa bækur hefur Einar Már unnið handrit í samvinnu við Friðrik Þór að
kvikmyndunum Börn náttúrunnar, sem hlaut tilnefningu til Óskarsverðlauna, Bíódagar og
Englar alheimsins.

Ritaskrá
Er nokkur í kórónafötum hérna inni? (ljóðabók, 1980)
Sendisveinninn er einmana, (ljóðabók, 1980)
Róbinson Krúsó snýr aftur, (ljóðabók, 1981)
Riddarar Hringstigans, (skáldsaga, 1982)
Vængjasláttur í þakrennum, (skáldsaga, 1983)
Eftirmáli regndropanna, (skáldsaga, 1986)
Leitin að dýragarðinum, (smásögur, 1988)
Rauðir dagar, (skáldsaga, 1990)
Klettur í hafi, með málverkum eftir Tolla, (ljóðabók, 1991)
Börn náttúrunnar, (kvikmyndahandrit ásamt Friðrik Þór Friðrikssyni, 1991)
Fólkið í steininum, (barnasaga, 1992)
Hundakexið, (barnasaga, 1992)
Englar alheimsins, (skáldsaga, 1993)
Bíódagar, (kvikmyndahandrit ásamt Friðrik Þór Friðrikssyni, 1994)
Fótspor á himnum, (skáldsaga, 1997)
Launsynir orðanna, (greinasafn, 1998)
Englar alheimsins, (kvikmyndahandrit, 2000)
Draumar á jörðu, (skáldsaga, 2001)
Nafnlausir vegir, (skáldsaga, 2002)
Bítlaávarpið, (skáldsaga, 2004)
Ég stytti mér leið framhjá dauðanum, (ljóð, 2006)
Rimlar hugans, (skáldsaga, 2007)
Hvíta bókin (2009)
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Einar Már er af kynslóðinni sem kennd er við '68 og var róttækur í skoðunum eins og fleiri
jafnaldrar hans. Í viðtali við Silju Aðalsteinsdóttur í Tímariti Máls og menningar árið 1995,
„Ósýnilegi barþjónninn segir frá“, lýsir hann þátttöku sinni í Fylkingunni, samtökum
róttæklinga, á menntaskóla- og háskólaárunum og er sú reynsla honum innblástur að
skáldsögunni Rauðum dögum:
Ja, ef ég á að segja í stuttu máli söguna af minni pólitísku afskiptasemi þá gekk ég í
Fylkinguna fimmtán-sextán ára, um 1970, og náði í skottið á því sem kallað var
„aðgerðatímabilið“. Það var talsvert um pólitískar aðgerðir ennþá á þeim tíma og
einnig lifðu í sagnaminninu sögur af fyrri aðgerðum, frægum aðgerðum, sem ég átti
síðar eftir að nýta mér á ákveðinn hátt. (Bls. 13).
Fylkinguna nefnir hann Samtökin í Rauðum dögum. Um róttæk viðhorf sín segir Einar Már í
sama viðtali:
Menn töluðu um það í Fylkingunni að verða atvinnubyltingarmenn, og hugsunin bak
við það að vera atvinnubyltingarmaður og atvinnurithöfundur er ekki svo ólkík að öllu
leyti. Þetta að skapa sér tilveru í vissri mótsögn við samfélagið, þó bæði höfundurinn
og byltingarmaðurinn séu afurð hins borgaralega þjóðfélags og geti ekki án þess
verið. (Bls. 12).
Róttækar skoðanir Einars Más hafa ekki bliknað með tímanum, eins og virk þátttaka hans í
svokallaðri „Búsáhaldabyltingu“ árið 2009 sýnir glögglega og þá ekki síður nýjasta bók hans,
Hvíta bókin (2009), sem fjallar um íslenska efnahagshrunið.

Æskulýðsfylkingin
Æskulýðsfylkingin – samband ungra sósíalista var félag ungra stuðningsmanna
Sameiningarflokks alþýðu - Sósíalistaflokksins, stofnað á löngu stofnþingi í byrjun
nóvember 1938 skömmu eftir stofnun flokksins. Samtökin höfðu sig lengst af lítið í
frammi.
Upp úr miðjum 7. áratugnum breyttust samtökin mjög og urðu samastaður róttæklinga
af ýmsu tagi. Árið 1970 slitu samtökin endanlega öllu sambandi við arftaka
Sósíalistaflokksins, Alþýðubandalagið. Nafninu var breytt í Fylkingin – baráttusamtök
sósíalista og samtökin þar með orðin stjórnmálaflokkur. Málgagn Æskulýðsfylkingarinnar og Fylkingarinnar var tímaritið Neisti.
Af Wikipediu: http://is.wikipedia.org/wiki/Æskulýðsfylkingin
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Kynning á bókinni
Á hverju ári eru nokkrir svokallaðir rauðir dagar, sem annaðhvort teljast almennir frídagar eða
stórhátíðardagar. Rauðir dagar skáldsögunnar vísa fremur til byltingaranda og aðgerða
róttækra afla í þjóðfélaginu á róstursömu ári en almanaksdaga. Titilinn mætti þó skilja á fleiri
vegu, t.d. er rautt litur ástar og eldmóðs, blóðs og lífs. Í hugum margra á þessum árum voru
rauðir dagar – frídagar – fremur dauflegir enda allt lokað og lítið um vera. En rauðir dagar
Einars Más eru langt frá því að vera dauflegir, enda eru persónur hans fullar af eldmóði og
efna til mótmælaaðgerða á sínum rauðu almanaksdögum.
Einar Már finnur sér yrkisefni í þeim byltingaranda sem ríkti í hugum æskufólks á árunum í
kringum 1970 og er oft kenndur við ´68-kynslóðina. Til hennar telst einkum fólk fætt á
árunum 1945-'54 sem átti það sameiginlegt að ögra viðteknum skoðunum um samfélagið,
uppbyggingu þess og stjórn, útlit, neysluvenjur, listir og skólamál. Fjölmargir hópar
„róttæklinga“ störfuðu á þessum árum og ungt fólk leitaði í þá í von um samfélagsbyltingu.
Einar Már var einn þessara ungu róttæklinga, og segir svo frá í bók Gests Guðmundssonar og
Kristínar Ólafsdóttur '68: hugarflug úr viðjum vanans (1987):
Það var talsverð ólga í íslensku þjóðlífi á milli 68 og 70. Viðreisnarstjórnin var að
glata vinsældum sínum, atvinnuleysi var mikið og kjaradeilur voru háværar. Þó maður
væri bara unglingur komst maður ekki hjá því að taka eftir þegar heilu fjölskyldurnar
voru að flytjast úr landi, til Svíþjóðar og Ástralíu, vegna atvinnuleysis. Á sama tíma
var að kvikna einhvers konar andófsmenning, einkum í kringum Súm og
Æskulýðsfylkinguna. Víetnamstríðið setti líka herstöðvarmálið í brennidepil og eflaust
hefur friðarboðskapurinn í popptónlistinni, hjá John Lennon og fleirum, haft sín áhrif.
Þetta andrúmsloft gerði það að verkum að „P.O. klæddir natópiltar“, einsog
Guðbergur Bergsson kallaði Heimdellingana, urðu hálf hallærisleg nátttröll. Sem sé,
þó breytt væri yfir í hægri umferð, stefndi hugurinn til vinstri. Maður upplifði andófið
sem tilfinningalegt ástand. [...] Þegar ég gekk í Fylkinguna 1971 voru það að mörgu
leyti anarkísk samtök, andófið var fólgið í uppákomum og hrekkjum. Þar var líka
mikill sögukúltúr í loftinu en lítið um það sem síðar var kallað „pólitísk meðvitund á
háu stigi“. (Bls. 313-314).
Vel er við hæfi að aðalsöguhetjan í Rauðum dögum, Akureyrarstúlkan Ragnhildur, skuli vera
ung kona, því þetta er einnig tími Rauðsokka og mikil vitundarvakning um stöðu kvenna og
jafnréttisbarátta í algleymingi, en eflaust er ástæðan önnur. Líklegt má telja að Atómstöð
Halldórs Laxness hafði valdið vali Einars Más á söguhetju; Ugla er líka „norðanstúlka“ sem
öðlast sinn þroska á öðrum róstursömum tímum í sögu þjóðarinnar. Fræg mynd af Birnu
Þórðardóttur alblóðugri eftir barsmíðar lögreglunnar í óeirðum skömmu fyrir jól 1968 hefur ef
til vill einnig átt þátt í valinu, en hann heimfærir einmitt þá mynd – eða aðra svipaða – upp á
Ragnhildi í Rauðum dögum og lætur hana hafa afdrifaríkar afleiðingar.
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Frétt í Vísi af átökum 21. desember 1968 þar sem umrædd mynd af Birnu Þórðardóttur birtist.

Í skáldsögunni lýsir Einar Már vel andanum sem hann talar um í bók Gests og Kristínar.
Rauðir dagar er full af alls kyns örsögum um sögupersónurnar og uppátæki þeirra. Hann
dregur upp lifandi og oft á tíðum skáldlega mynd af þjóðfélagsólgu þessara ára og ungu fólki
sem berst með róttækum straumum í leit að betra samfélagi.
Á árunum 1967-1969 var kreppa á Íslandi sem stafaði einkum af hruni síldarstofnsins og
verðhruni á þorski á Bandaríkjamarkaði. Samdráttur varð í þjóðfélaginu, atvinnuleysi jókst og
fjöldi fólks flutti úr landi, einkum til Svíþjóðar og Ástralíu. Þessu ástandi fylgdi nokkur
upplausn og reiði og talsvert var um opinber mótmæli gegn efnahagsástandinu. Ungt fólk var
einnig virkt í mótmælum gegn Víetnamstríðinu og bandaríska hernum á Keflavíkurvelli. Í
sumum mótmælum greip lögreglan til harðra aðgerða og frægur varð t.d.
Þorláksmessuslagurinn 1968. Hann verður Einari einmitt að yrkisefni í bókinni þó rauntími
sögunnar sé nokkrum árum síðar.
Í Wikipediu á Netinu er honum lýst þannig: „Þorláksmessuslagurinn er heiti á átökum sem
urðu milli lögreglu og mótmælenda á Lækjartorgi á Þorláksmessu 23. desember 1968. Þennan
dag höfðu Æskulýðsfylkingin og Félag róttækra stúdenta skipulagt mótmæli gegn
Víetnamstríðinu og hugðust meðal annars ganga upp Bankastræti og Skólavörðustíg. Þegar
þau tilkynntu lögreglu um þessa fyrirætlun lagðist hún gegn henni á þeirri forsendu að þannig
myndi gangan lenda í miðri jólaösinni á þessum götum en mótmælendur vildu ekki breyta
fyrirhugaðri gönguleið. Þegar til kom myndaði lögreglan þá þrefalda röð þvert yfir
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Austurstræti á Lækjartorgi og þegar gangan kom þar að brutust út átök sem lyktaði með því
að tólf mótmælendur voru handteknir.“ (http://is.wikipedia.org/wiki/þorláksmessuslagurinn)
Kveikjan að óeirðunum var mótmælaganga eftir baráttufund Æskulýðsfylkingarinnar og
Félags róttækra stúdenda gegn Víetnamstríðinu, hernum og NATÓ tveimur dögum áður.
Lögreglan vildi ekki gefa mótmælendum leyfi til að ganga tiltekna leið frá fundarstaðnum í
Tjarnarbúð að bandaríska sendiráðinu og það kom til átaka á Austurvelli. Reiði manna yfir
hörkulegum viðbrögðum lögreglu var töluverð og fundurinn sem Æskulýðsfylkingin boðaði
til á Þorláksmessu varð mun fjölmennari en ella hefði verið. Eftir hann átti að ljúka göngunni
frá 21. desember en þegar út kom mætti mönnum stór hópur lögregluþjóna sem tóku
mótmælendur engum vettlingatökum. Auk hinna handteknu höfnuðu þrír lögregluþjónar og
tuttugu mótmælendur á slysavarðstofunni.
Einar Már segir frá þessum atburðum í Rauðum dögum og einnig frá eggjakasti
Fylkingarfélaga/Samtakamanna á bandaríska herhljómsveit í Háskólabíói og mótmælaaðgerð
í tilefni af komu herskipa NATÓ til Íslands, þegar fólk málaði slagorð gegn Víetnamstríðinu,
hernum og NATÓ á herskipin. Margt í frásögninni styðst við raunverulega atburði en hann
breytir þeim og hagræðir í þágu sögunnar.
En fleira gerðist á þessum árum en mótmælaaðgerðir gegn stríði og atvinnuleysi.
Kvennahreyfingin komst á legg og kröfur kvenna um aukið jafnrétti, launajöfnuð og bætta
stöðu urðu æ háværari. Þau viðhorf og viðhorf „karlasamfélagsins“ til kvenna speglast til
dæmis í tilsvörum Ragnhildar og viðbrögðum við „karlrembu“ þegar hún er í atvinnuleit.
Dæmi um hassreykingar og aukna fíkniefnaneyslu sem gjarnan er nefnd í tengslum við 68kynslóðina er að finna í sögu Svabba munks og skákvinanna í Rauða húsinu sem reykja sitt
hass og Ragnhildur prófar það líka, eins og fjölmargt æskufólk á þessum árum.
Heildsalahjónin eru prýðilegt dæmi um aukna neyslu borgarastéttarinnar á sjöunda og áttunda
áratugnum og mótvægi við höfnun ungu róttæklinganna á borgaralegu verðmætamati. „Villta
vinstrinu“ og hugarheimi róttæklinganna er prýðilega lýst í sögum af Samtakafólki og nýjar
stefnur og hugmyndir um listir koma einnig við sögu, t.d. í frásögninni af
„flökkugjörningnum“. „Gamla Ísland“ á bágt með að botna í þessum nýju stefnum og tekur
þeim misvel, eins og sjá má í lýsingu á foreldrum Ragnhildar.
Það er skemmtilegt að hugsa til þess að í bankahruni og kreppu 40 árum síðar, þegar fulltrúar
68-kynslóðarinnar sátu á valdastólum, stóð Einar Már í pontu á mótmælafundum og hélt
þrumuræður. Ef til vill sér hann „Búsáhaldabyltinguna“ sem framhald af hugarfarsbyltingunni
í kringum 1970 og vonast til að nú loksins verði þær gagngeru samfélagsbreytingar sem hann
barðist fyrir ásamt félögum sínum, rétt eins og söguhetjur hans í Rauðum dögum.
Rauðir dagar er þroska- og ástarsaga ungrar stúlku að norðan en gerist í Reykjavík þegar
uppreisn 68-kynslóðarinnar er í algleymingi. Ragnhildur er róttæk í skoðunum, eirðarlaus og
leitandi og flytur því suður í trássi við vilja foreldra sinna, miðstéttarfólks sem líst ekki á
blikuna þegar einkadóttirin neitar að mennta sig og finnst jörðin brenna undir fótum sér. Í
Reykjavík lendir hún í ýmsum ævintýrum sem einkum tengjast vinstri hreyfingunni
Samtökunum (Fylkingunni) í Rauða húsinu.
Frásögnin er myndræn og lifandi og lýsingar á atburðum líflegar og stundum farsakenndar, þó
að margar byggi á raunverulegum atburðum og „aðgerðum“ enda er Einar Már þar að segja
frá ýmsu sem hann upplifði sjálfur eða heyrði sagt frá í kringum 1970. Persónur eru
fjölmargar, dregnar skemmtilegum dráttum og eiga margar sína örsögu innan sögunnar. Um
tildrög Rauðra daga segir höfundur í viðtali (TMM 1995:5 bls. 19.): „Rauðir dagar eiga sér
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langan aðdraganda sem saga. Fyrstu drögin að henni urðu til tíu árum áður en hún kom út. Þá
hafði ég eingöngu áhuga á þessu búrleska í sögunni, ætlaði að hafa hana alla í götuvígjum sem
enginn vissi hvernig voru til komin og þjóðfélagslegum furðum. Þá var stúlkan [Ragnhildur]
allt öðruvísi, meiri fígúra, gekk um í kjólfötum með appelsínugul veiðihár eða eitthvað álíka.
Og líka strákurinn sem síðar varð að Eiríki í sögunni. En smám saman varð sagan raunsærri í
huga mínum.“
Rauðir dagar hefur verið þýdd á dönsku, sænsku og norsku og um hana hafa verið skrifaðir
ritdómar. (Sjá fylgiskjöl 1 og 2.)

Ljóðrænt raunsæi og munnmælasögur
Það mætti tengja Rauða daga við ákveðið raunsæistímabil í íslenskum bókmenntum þótt
hæpið sé að tala um söguna sem raunsæisverk, þar sem höfundur fer afar frjálslega með
raunsönn efnistök. Það væri nær að tala um ljóðrænt raunsæi sem byggir á munnmælasögum
og persónulegri reynslu höfundar. Hann sækir innblástur Rauðra daga til tímabils þegar ádeila
á ríkjandi gildi samfélagsins var sem háværust. Þó að hann gagnrýni ekki þjóðfélagið með
beinum hætti í bókinni er sýn hans á það augljóslega gagnrýnin.
Í gagnrýni Skafta Þ. Halldórssonar í Tímariti Máls og menningar (1991) segir hann:
Rauðir dagar einkennast eins og fyrri bækur Einars af ást hans á ýkjum, ævintýrum
hversdagsleikans og fantasíu. Einar er ekki að skrifa sögu Fylkingarinnar heldur eins
konar þjóðsögu um samsvarandi samtök sem byggir að vísu á munnmælasögum úr
raunveruleikanum. Söguheimur hans lýtur því ekki sérstaklega röklegum
orsakalögmálum. (Bls. 112)
Einkenni raunsæisstefnu í bókmenntum eru til dæmis: Raunsæjar lýsingar á samtímanum,
skopstælingar og grín, meðvituð pólitísk gagnrýni og ádeila, lýsingar á daglegum veruleika og
líðandi stund, auðlæsilegir textar og opin ljóð, talmál, slangur og slettur og lýsingar á kúgun
og skilningsleysi.
Um raunsæi Rauðra daga segir Skafti í sama dómi:
Raunsæi og raunsönn veruleikasýn eru sannarlega vandmeðfarin hugtök, ekki síst
þegar fjallað er um verk af þessum toga. [...] Söguheimur Rauðra daga er svo nálægur
okkur og vísar svo ótvírætt til atburða sem gerðust að spurningin um raunsanna mynd
veruleikans í verkinu hlýtur að vakna. (Bls. 112)
Það má því ætla að aðferðin sem Einar notar í Rauðum dögum sé í ætt við munnlega
raunsæishefð í bland við lýrískt raunsæi.
Í Launsonum orðanna (1998) veltir Einar Már m.a. fyrir sér sagnaritun og segir á einumstað:
Hin hefðbundna raunsæislega skáldsaga þurfti að leysast upp og form hennar að laga sig
að nýjum og margbrotnum veruleika þar sem tilveran var ekki jafn sjálf gefin og hún
hafði verið á meðan heimurinn virtist endalaust þenjast út.
Höfundur sem ekki horfist í augu við upplausn nútímans segir enga sögu sem máli
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skiptir, en hlutverk seinni tíma frásagnarlistar hefur að mörgu leyti verið að endurreisa
frásögnina á grunni þeirrar upplausnar sem hún hafði gengið í gegnum.
Í nútímasögunni mætast hin sígilda sagnalist og upplausn hennar, ekki aðeins hin
hefðbundna raunsæislega skáldsaga og módernisminn, heldur einnig eldri
frásagnarform, einsog bókmenntir síðmiðalda, prakkarasagan, stundum nefnd
skáldsagan áður en hún varð skáldsagan. (Bls.43-44)
Það er gaman að velta þessum orðum Einars fyrir sér við lestur Rauðra daga, þar sem sagan er
raunsæisleg á yfirborðinu, virkar jafnvel sjálfsævisöguleg að einhverju leyti, en er full af
prakkaralegri kímni og ýkjukenndum frásögum.
Það væri vissulega gaman að bera skáldskap Einars Más saman við skáldskap
samtímahöfunda hans og þeirra sem oft eru kenndir við nýraunsæið í íslenskum bókmenntum.
Af þeim mætti til dæmis nefna Pétur Gunnarsson, Birgi Svan, Fríðu Á. Sigurðardóttur,
Véstein Lúðvíksson, Ólaf Gunnarsson, Einar Kárason, Magneu J. Matthíasdóttur, Ásu
Sólveigu, Auði Haralds, Guðlaug Arason og Olgu Guðrúnu Árnadóttur. Nýraunsæistímabilið
einkenndist af sterkum kvenrithöfundum og það má jafnvel gera sér í hugarlund að það hafi
haft áhrif á Einar Má þegar hann valdi konu sem aðalpersónu Rauðra daga.

Handhægir punktar við yfirferð sögunnar
Sögusvið: Kaupstaður fyrir norðan (Akureyri) – sveitin (ljóðrænar lýsingar, einkum á
ferðalagi) – borgin (Reykjavík)
Tími: Innri tími sögunnar er um það bil fimm mánuðir, haust og vetur. Ragnhildur heldur af
stað suður síðla sumars og sér á leiðinni „heytuggur á túnum, ullarhnoðra á gaddavír,
krunkandi hrafna og bændur við störf“ (bls. 16). Það má ætla af lýsingum að bókinni ljúki rétt
fyrir jól því Ragnhildur er að fara heim í frí, það er kalt og dimmt úti eins og kemur fram í
lýsingum á slagsmálunum (bls. 212-213). Byltingarafmæli Sovétríkjanna 7. nóvember er liðið
(sjá 7. kafla) og fólk er í innkaupum og mótmælendur með kyndla á Austurvelli (bls. 202).
Bókin gerist því á tímabilinu ágúst – desember. Höfundur fer einnig lengra aftur í tíma þegar
hann rifjar upp sögur af Ragnhildi og öðrum. Ytri tíminn er tímabilið 1968-1971 án þess þó að
þessi ár séu tiltekin sérstaklega.
Persónur:
Fjölskyldan
Ragnhildur – aðalpersónan, ættuð að norðan en flytur til Reykjavíkur
Reynir, Markús og Böðvar – bræður hennar (Reynir er látinn en samt áhrifavaldur)
Pétur – faðir Ragnhildar
Guðrún – móðir Ragnhildar
Helga – föðursystir Ragnhildar
Jóhann – maður Helgu
Samtökin í Rauða húsinu
Eiríkur rauði – hugmyndafræðingur og elskhugi Ragnhildar
Jón veðurfræðingur
Gunnlaugur sterki
Guðrún myndlistarkona
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Linda B. Jónsdóttir
Haraldur gjaldkeri
Magnús miðstjórnarmaður
Óli kýrhaus
Frímann – hirðskáld Samtakanna
Benedikt – vinur hans og vaktari
Gerður leikkona
Jói og Steini – vinir, skákáhugamenn og hasshausar
Ragnar og Einar – byltingarmenn, spellvirkjar og dýnamítþjófar
Aðrir
Jónas – fyrrverandi kærasti (og áhrifavaldur)
Svavar, „Svabbi munkur“ – þekktasti fíkniefnasali landsins
Sigmar – vinnuveitandi Ragnhildar í sjoppunni
Húsvörðurinn
Gunnar og frú – nágrannar Ragnhildar
Tónlistarkennarinn – (búningaástríða hans á böllum og bruninn í bókarlok)
Steindór og Óskar – leigumiðlarar
Halldór Ari – dýrasafnsforstjóri, hjúskaparmiðlari og pervert
Trúboðar – einkum babúítar
Fjölskrúðugt gallerí „minni spámanna“, t.d. sálfræðingurinn (parapsycholog og
slökunarkennari), „beðjumenn“, afgreiðslumaður á gistiheimili Ragnhildar, hermenn af
Vellinum, mellur, lögregluþjónar, hugsanlegir vinnuveitendur o.fl
Kettir – m.a. köttur Eiríks og köttur/kettir Ragnhildar
Fléttan og frásögnin
Margar stuttar sögur eru innan sögunnar. Á köflum er stíllinn ljóðrænn en oftast er hann
raunsær frásagnarstíll. Megininntak sögunnar er ástin og ólgan sem bærist í brjósti æskufólks,
ekki síst á umbrotatímum.

Bókin lesin
Fyrir neðan hvern kaflaúrdrátt eru orðskýringar. Skýringar á þessum orðum birtast í lista
aftast í leiðbeiningunum.
1. kafli (bls. 7-21): Hér er sagt frá heimabæ Ragnhildar, fjölskyldu hennar og fyrrverandi
kærasta og löngun stúlkunnar til að komast burt, helst alla leið til Reykjavíkur. Í kaflalok ekur
rútan niður Ártúnsbrekkuna.
Umræður: Margir samverkandi þættir valda eirðarleysi Ragnhildar. Hverjir eru þeir helstir?
(... dauði bróður hennar, sambandsslit, skólaleiði, frásagnir í blöðum af spennandi atburðum
og fólki ...).
Berið saman hugmyndir Ragnhildar og móður hennar um borgina.
Einar Már er ljóðskáld eins og textinn ber merki um. Nefnið eitt eða fleiri dæmi um ljóðrænar
lýsingar og myndir.
Orðskýringar:
- Bær skrúðgarðanna
- Sambandið
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NATÓ
Samtökin í Rauða húsinu.

2. kafli (bls. 22-38): Ragnhildur kemur til Reykjavíkur, fær inni á gistiheimili og upplifir
fjölskúðugt mannlífið þar og á skrautlegum skemmtistað í grenndinni. Hún heimsækir Helgu
föðursystur sína og Jóhann heildsala, mann hennar, en vill ekki liggja uppi á ættingjum. Í
húsnæðisleitinni kemst Ragnhildur í kynni við leigumiðlun af vafasamara taginu.
Umræður: Hvaða augum líta Helga og Jóhann á lífið? Hvað skiptir þau máli? Hvernig
stangast skoðanir þeirra á við skoðanir Ragnhildar? (Ragnhildur talar t.d. um atvinnuleysi og
landflótta; Jóhann segir þjóðina á bólakafi í velmegun.)
Orðskýringar:
- Harlem
- Fríríkið Kristjanía
3. kafli (bls. 39-59): Sögur úr borginni. Mótmæli og menningarstarf, Samtökin í Rauða
húsinu, forsprakkarnir þar og sögur af þeim. Ragnhildur rekst á trúboða babúíta, en krökkt er
af alls kyns söfnuðum í bænum. Hún sér Eirík rauða í fyrsta sinn og lendir í leiðinlegri
uppákomu á dýrasafni hjúskaparmiðlarans Halldórs Ara.
Umræður: Hér dregur höfundur upp litríka mynd af mannlífinu í Reykjavík á umbrotatímum.
Hvaða tilgangi þjóna frásagnirnar af fólkinu og tíðarandanum í sögunni?
Sértrúarsöfnuðurinn babúítarnir er í raun tilbúningur höfundar, samsettur úr mörgum
hreyfingum. Þá eru dregnir fram ýmsir aðrir trúarhópar sem eiga sér stoð í veruleikanum en
hafa ýmist fengið önnur nöfn eða eru ekki nafngreindir. Hér má velta fyrir sér uppgangi
sértrúarsafnaða á þessum tímum og hvernig tíðarandinn speglast í þeim.
Orðskýringar:
-Alþýðusambandið
- Lyndon B. Johnson
- Roðinn
- Útvegsbankinn
- Bakarabrekkan
4. kafli (bls. 60-73): Ragnhildur er miður sín eftir atvikið á dýrasafninu en fær skilaboð um
að Jóhann sé búinn að finna handa henni húsnæði. Sagt frá Svabba munki og babúítum, Eiríki
rauða og ketti hans og illdeilum erfingja um húsnæðið þar sem Ragnhildur fær inni í
kjallaranum.
Umræður: Einar Már sagði frá því í Fréttablaðinu (8. nóvember 2004, bls. 37, sjá fylgiskjal
3) að þegar þau hjónin leigðu sér húsnæði í byrjun árs 1979 hafi það hús verið miðpunktur í
erfðadeilum og löngum og flóknum málaferlum. Sama máli gildir um kjallaraíbúðina sem
Ragnhildur fær leigða. Hér væri gaman að velta upp spurningum um skil á milli höfundar og
verks og að hve miklu leyti persónuleg reynsla er samofin Rauðum dögum.
Eiríkur rauði fær góða kynningu í þessum kafla og kötturinn hans ekki síður. Er eitthvað líkt
með Eiríki og kettinum? Hvers vegna fær Eiríkur svona ítarlega kynningu?
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Orðskýringar:
-Álafossúlpur
- Gúttóslagurinn
- Æskulýðssamtökin
- Auðmagnið
5. kafli (bls. 74-89): Ragnhildur flytur inn. Hverfið og sögur þaðan: Mótmæli í
kvikmyndahúsi, kettirnir, Steinkudys, vofan og bakarinn. Svabbi munkur og lögreglurassían.
Halldór Ari kemst í fjölmiðla vegna meintrar fíkniefnadreifingar babúíta. Linda B. Jónsdóttir
félagi í Samtökunum reiðist vegna greinar í Roðanum. Sagt frá Jóa og Steina og ungliðum
Samtakanna.
Umræður: Þessi kafli er að talsverðu leyti um ketti. Höfundur gefur köttunum margvíslega
mannlega eiginleika og skiptir þeim í tvo hópa eftir búsetu, miðbæjarketti og úthverfaketti. Á
þessum tíma hefur verið mikill húsnæðisskortur í Reykjavík en borgin fer stækkandi. Í þessu
tilfelli geta eiginleikar kattanna sagt til um viðhorf manna til íbúa nýju hverfanna sem eru að
byggjast upp (t.d. villingarnir í Breiðholtinu o.s.frv.). Þessi viðhorf koma oft upp með nýjum
hverfum. Hvar eru villingarnir núna?

Orðskýringar:
-Kassagerð Reykjavíkur
6. kafli (bls. 90-100): Atvinnuleit Ragnhildar gengur ekki vel. Mótmæli í skólaporti. Óveður
og bréfaskriftir heim. Ragnhildur er gerð brottræk af Ráðningarstofunni fyrir að brúka kjaft.
Umræður: Hér er tilvalið að ræða um þjóðfélagsástandið, atvinnuleysið, fólksflóttann og
mótmæli. Í 2. kafla ræðir Ragnhildur þessi mál við ættingja sína – hafa viðhorf hennar breyst?
Í kaflanum er einnig vitnað í Maístjörnu Halldórs Laxness (sjá fylgiskjal 11) sem sungin er á
mótmælafundi. Af hverju hefur ljóðið/lagið orðið svona vinsælt? Er sannleikur í því sem
höfðar til okkar enn þann dag í dag?
7. kafli (bls.101-117): Sovétmenn bjóða í byltingarafmæli (7. nóvember) sem endar með
ósköpum, enda engum boðið frá Samtökunum sem halda sína eigin afmælishátíð. Saga Rauða
hússins. Ragnhildur mætir í afmælið og skiptist á fáeinum orðum við Eirík rauða en fer
snemma. Sögur af ýmsum flokksmönnum Samtakanna og veislan æsist. Samtakamenn gerast
boðflennur í Templarahöllinni.
Umræður: Samtökin, Rauða húsið og fólkið sem tengist því. Eru til sambærileg samtök og
hópar í dag? Eftir þennan kafla mætti einnig velta fyrir sér borgaralegri óhlýðni, róttækum
mótmælum og spellvirkjum. Hver er munurinn og hvar eru mörkin?
Orðskýringar:
- Templarahöllin
- Lenín
- MÍR
8. kafli (bls. 118-131): Ragnhildur leitar enn að atvinnu en er orðin reið og lætur ekki bjóða
sér hvað sem er. Hún lætur skrá sig í reynsluhóp í Samtökunum undir handleiðslu Magnúsar
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miðstjórnarmanns. Sögur af ferðum Samtakamanna til Sovétríkjanna. Fundur í
reynsluhópnum og fólkið þar. Raunasaga af sultugerðarmanni.
Umræður: Í kaflanum fer Ragnhildur í atvinnuviðtal þar sem hún mætir talsverðri
kvenfyrirlitningu og svarar fullum hálsi. Þetta atvik gæti opnað umræður um kvenréttindi og
jafnréttismál. Hvernig hafa hlutirnir breyst og eru fleiri dæmi í köflunum á undan sem sýna
neikvæð viðhorf í garð kvenna? Eða kannski jákvæð? Hver gæti verið ástæðan fyrir því að
aðalpersónan er kona en ekki karl? Hvernig hefði það breytt sögunni hefði aðalpersónan verið
karlmaður?
Einnig mætti taka fyrir sjálfbærni á krepputímum í tengslum við söguna af
sultugerðarmanninum. Hvernig nýtum við það sem okkur er næst og hvernig væri hægt að
gera meira af því? Hvernig breytast neysluhættir fólks á krepputímum?
Orðskýringar:
-Sanatoríum
9. kafli (bls.132-146): Andlegar og líkamlegar veitingar í Rauða húsinu. Persónurnar Jón
veðurfræðingur og Gunnlaugur sterki dýpkaðar. Lögreglan, umræður um störf hennar og átök
við óbreytta borgara fyrr og nú. Mótmæli og eggjakast í Háskólabíói. Ragnhildur og Eiríkur
verða samferða í bæinn.
Umræður: Í kaflanum eru ýmsar vangaveltur um störf lögreglu sem birtast m.a. í formi
aðsendra lesendabréfa í dálkum blaðanna. Hér væri tilvalið að ræða almennt um bréfaskriftir
og breyttar samskiptaleiðir (tölvupóstur, blogg, msn, sms o.s.frv.) og tengja það
ritunarverkefni. Einnig er hægt að ræða viðhorf til lögreglunnar (og yfirvalda) á þeim tíma og
hvernig ímynd hennar er í dag.

Orðskýringar:
-Kósakkadans
10. kafli (147-159): Ragnhildur reykir hass með Jóa og Steina og fær vinnu í sjoppu Sigmars.
Saga af beljökunum Ragnari og Einari og samskiptum þeirra við Harald gjaldkera.
Sprengiefni og byssur. Ástir Magnúsar miðstjórnarmanns og Guðrúnar myndlistarkonu.
Orðskýringar:
- Sannar sögur, Tígulgosinn og Eros
11. kafli (bls. 160-171): Húsið sem Ragnhildur býr í og húsvörðurinn. Hjónin í hinni
kjallaraíbúðinni og samskipti þeirra. Ragnhildur fer á ball til að hitta Eirík og fleira
Samtakafólk er í húsinu. Frímann les ljóð og er fleygt út.
Umræður: Lagt er til að 10. og 11. kafli séu teknir saman út frá hugmyndinni um ástir og
sambönd fólks. Í þeim koma fyrir fern pör: Eiríkur og Ragnhildur, Guðrún og Magnús,
Gunnar og frú, og í upphafi 10. kafla er vitnað í bréf foreldra Ragnhildar sem eru greinilega
samhent hjón því þau skrifa henni saman. Þetta eru ólík pör. Samband Eiríks og Ragnhildar er
rétt að hefjast en hin eiga sér lengri sögu eða sögu sem er lokið. Eru einhverjar vísbendingar
um að samband Eiríks og Ragnhildar þróist eins og samband eins af hinum þremur?
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12. kafli (bls. 172-182): Ragnhildur og Eiríkur fara saman heim eftir ballið og Ragnhildi
áskotnast köttur. Samtakapartí og ýmsar uppákomur heima hjá Frímanni. Jón veðurfræðingur
fækkar fötum. Ragnhildur og Eiríkur sofa saman.
Umræður: Í þessum kafla er lýsing á gleðskap Samtakafólks en hún ekki sú fyrsta í bókinni.
Því væri tilvalið að renna yfir það persónugallerí og sögurnar sem sagðar hafa verið af því í
köflunum á undan. Hvaða hugmyndir gera lesendur sér um meðlimi Samtakanna? Eru þetta
bara fyllibyttur sem fá útrás með mótmælum eða hafa þeir raunverulegar hugsjónir? Lifa þeir
að einhverju leyti „hversdagslegu“ lífi meðfram þátttöku sinni í Samtökunum? Getur slíkt
farið saman til lengdar eða kæmi til árekstra?

13. kafli (bls. 183- 193): Næsti morgunn. Jón veðurfræðingur finnst nakinn í þvottahúsi
blokkarinnar og Eiríkur er farinn þegar Ragnhildur vaknar. Herskip koma til Reykjavíkur og
Samtökin efna til mótmæla. Eiríkur fær óvænt togarapláss og er því fjarri góðu gamni. Kisa
reynist vera kettlingafull og eigandi hennar finnst. Sigmar í sjoppunni veikist og Ragnhildur
sér um sjoppuna á meðan. Ragnhildur missir af mótmælagöngu og útifundi en Eiríkur kemur í
land sama kvöld.
Umræður: Í kaflanum er lýst raunverulegum mótmælum sem áttu sér stað í tengslum við
utanríkisráðherrafund Atlantshafsbandalagsins í júní 1968. Velta má fyrir sér viðhorfum fólks
til NATÓ og herstöðvarinnar í Keflavík sem Samtökin eru svo andvíg í bókinni. (Mögulegt
ritunarverkefni byggt á heimildum.)

Orðskýringar:
-Guðspekifélagið
14. kafli (bls. 194-211): Fréttir berast af stórbruna í heimabæ Ragnhildar. Pabbi hennar veit
ekki hvað hann á af sér að gera eftir að vinnustaðurinn brennur og fær hjartaáfall. Ragnhildur
ætlar heim til foreldra sinna eftir nokkra daga, en áður taka þau Eiríkur þátt í mótmælum gegn
hernaðarstefnu Bandaríkjanna. Eiríkur heldur ræðu en lögreglan hindrar mótmælagöngu og
það kemur til átaka. Ragnhildur fær mikið höfuðhögg og endar á slysavarðstofunni. Eiríkur
fer síðan með hana heim og hlúir að henni, en mamma Ragnhildar hringir og segir þær góðu
fréttir að faðir hennar sé á batavegi.
Umræður: Frásögnin af mótmælunum er byggð á raunverulegum atburðum sem fjallað var
um í fjölmiðlum. Í kaflanum vitnar móðir Ragnhildar í útvarpsfréttir og hefur aðra sýn á
atburðina en dóttir hennar (bls. 211). Hvernig eru lýsingar fjölmiðlanna frábrugðnar hver
annarri? Geta pólitísk viðhorf blaðamanna litað umfjöllunina? Gerist þetta enn eða er það
liðin tíð? Eiga fjölmiðlar að vera hlutlausir eða taka afstöðu til mála sem þeir fjalla um? (Hér
væri t.d. hægt að bera saman mismunandi umfjöllun dagblaða frá 1968. Sjá fylgiskjöl 4, 5, 6,
7, 8, 9 og 10a)
15. kafli (bls. 212- 226): Fjöldafundur til að mótmæla „hrottaskap lögreglunnar“ í fyrri
mótmælunum. Enn kemur til átaka og allt logar í slagsmálum. Blaðaljósmyndarar taka myndir
af ryskingunum, m.a. mynd af Ragnhildi alblóðugri að sparka í lögregluþjón. (Hér væri hægt
að sýna myndina af Birnu Þórðardóttur alblóðugri eftir átök lögreglu og mótmælenda
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nokkrum dögum fyrir jól 1968 (sjá fylgiskjal 10) og fólki sem er rekið upp í lögreglubíl.)
Eiríkur er barinn til óbóta og fleygt í fangaklefa með öðrum forsprökkum í Samtökunum.
Hann er á endanum sendur á slysavarðstofuna. Þegar hann vaknar sýnir Ragnhildur honum
blaðafréttir af mótmælunum og boðar ný mótmæli en Eiríkur virðist hafa misst áhugann.
Föður Ragnhildar verður svo mikið um að sjá mynd af dóttur sinni í óeirðunum að veikt
hjartað gefur sig og hann deyr. Ragnhildur heldur heim í rútu.
Umræður: Þessi kafli einkennist af uppgjöri, einhvers konar uppgjöf og missi. Eftir
dramatísk átök lögreglu og Samtakamanna er Eiríkur, byltingarmaðurinn mikli, bugaður
maður. Tröllið Gunnlaugur sterki hefur verið lagður í járn og honum fleygt inn í lögreglubíl,
Jón veðurfræðingur týnir doktorsritgerðinni sinni, Ragnhildur missir föður sinn og margir
meðlimir Samtakanna missa trúna á málstaðinn og eldmóðinn. Óttinn verður þeim
yfirsterkari. Þá má velta fyrir sér hvort allt starf Samtakanna hafi verið unnið fyrir gýg. Hver
er raunverulegur sigurvegari í átökunum eða er hann enginn? Sigrar ávallt sá sem hefur mesta
valdið? Er það raunverulegur sigur? Hver var ávinningur mótmælenda? En yfirvalda?
Hvernig er heimferð Ragnhildar í bókarlok frábrugðin brottförinni í upphafi sögunnar?
Hverjar eru tilfinningar hennar? Hefur hún misst trúna á málstaðinn eða heldur hún áfram að
berjast? Tekst höfundi að svara slíkum spurningum lesenda eða skilur hann söguhetjuna
vísvitandi eftir í lausu lofti?
Orðskýringar:
-Hallærisplanið
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Orðskýringar
Bls. 9. Bær skrúðgarðanna – Akureyri hefur verið kallaður bær skrúðgarðanna vegna þeirra
fjölmörgu skrúðgarða sem þar hafa verið ræktaðir. Aðallega þó vegna Lystigarðsins sem
nokkrar konur tóku sig saman um að koma á laggirnar árið 1912 til afnota fyrir almenning.
Bls. 9. Sambandið – Samband íslenskra samvinnufélaga (SÍS) var oftast kallað Sambandið í
daglegu tali. Var það stofnað 1902 og átti að gegna samræmingarhlutverki fyrir íslensk
samvinnufélög. Síðar þróaðist Sambandið í að vera samvinnuvettvangur á sviði inn- og
útflutnings. SÍS varð afar stórt og hafði mikil ítök í ýmiss konar atvinnustarfsemi víðs vegar
um landið.
Bls. 14. NATÓ (North Atlantic Treaty Organisation) – Atlantshafsbandalagið er
varnarbandalag sem Íslendingar tóku þátt í að stofna. Kjarni bandalagsins er 5. grein
stofnsáttmálans sem segir að ef ráðist sé á eitt ríki innan þess þá jafngildi það árás á öll ríki
bandalagsins. Lög um inngöngu í NATÓ voru samþykkt á Alþingi 30. mars 1949. Við það
brutust út óeirðir á Austurvelli og táragasi var beitt á mótmælendur.
Bls. 14. Samtökin í Rauða húsinu – Samtökunum í Rauða húsinu má líkja við
Æskulýðsfylkinguna/Samtökin í Rauða húsinu eiga fyrirmynd sína í Æskulýðsfylkingunni
sem var félag ungra stuðningsmanna Sameiningarflokks Alþýðu- og Sósíalistaflokksins,
stofnað árið 1938. Félagið breyttist síðan á 7. áratugnum og varð sjálfstæður samastaður
róttæklinga. Var nafninu þá breytt í Fylkinguna - baráttusamtök sósíalista.
Bls. 24. Harlem – Um það leyti sem Rauðir dagar gerast var Harlemhverfi New York borgar
annálað fyrir glæpi og fátækt. Voru íbúar Harlems mestmegnis blökkumenn. Í dag hefur
Harlem ekki sama óorð á sér. Er Bill Clinton fyrrv. forseti Bandaríkjanna m.a. með skrifstofu
sína þar.
Bls. 37. Fríríkið Kristjanía (Christiania) varð til árið 1971þegar ungir róttæklingar lögðu
undir sig allstórt svæði í Kristjánshöfn í Kaupmannahöfn sem danski herinn var hættur að
nota. Á meðal hústökufólksins voru nokkrir Íslendingar sem höfðu margir unnið í
skipasmíðastöð á Helsingjaeyri og lögðu undir sig íbúð í svonefndu Ljónahúsi. Kristjanítum
fjölgaði hratt og yfirlýst stefna hópsins var að koma á laggirnar annars konar samfélagi en
tíðkaðist utan svæðisins, m.a. með frjálsri kannabissölu og kommúnusambýlum. Fríríkið varð
snemma vinsæll samastaður þeirra sem vildu snúa baki við viðteknum samfélagsgildum og
samtímalistamenn sóttu mikið þangað, einkum leikhópar og tónlistarmenn. Kristjanía er enn
við lýði, en á síðari árum hafa lög og reglur fríríkisins færst nær því sem almennt tíðkast utan
þess. Ekkert ríki hefur enn viðurkennt fríríkið Kristjaníu.
Bls. 40. Alþýðusambandið – ASÍ er verkalýðsfélag og hagsmunasamtök sem berjast fyrir
bættum kjörum íslensks launafólks. Er ASÍ stærsta fjöldahreyfing launafólks á landinu. ASÍ
var framan af nátengt Alþýðuflokknum.
Bls. 42. Lyndon Baines Johnson – LBJ var 36. forseti Bandaríkjanna. Hann tók við eftir að
John F. Kennedy var myrtur og var forseti frá 1963 til 1969. Undir stjórn LBJ tóku
Bandaríkjamenn að senda herafla í miklum mæli til Suður-Víetnam og hófu loftárásir á
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Norður-Víetnam. Varð hann fyrir vikið mjög óvinsæll og bauð sig ekki fram í næstu
forsetakosningum.
Bls. 42. Roðinn – Fylkingin gaf út blað sem hét Neistinn og var það selt á götuhornum.
Roðinn er sams konar blað Samtakanna í Rauðum dögum.
Bls. 49. Útvegsbankinn var stofnaður 1930 og yfirtók hann eignir og skuldir Íslandsbanka.
Þá varð hann hlutafélag í helmings eigu ríkisins og 1957 varð hann alfarið að ríkisbanka.
Bls. 49. Bakarabrekkan fékk nafn sitt eftir að brauðgerðarhús var reist við Stjórnarráðshúsið
árið 1834. Þá var farið að kalla slóðina frá Lækjargötu upp Laugaveg Bakarastíg eða
Bakarabrekku. Eftir að Landsbankinn hóf starfsemi sína í brekkunni árið 1886 tóku menn að
kalla stíginn Bankastræti og heitir hann það enn í dag.
Bls. 63. Álafossúlpur – Úlpurnar fengu nafn sitt eftir búðinni Álafoss sem seldi þær. Þær
voru oftast grænar og upprenndar með hettu-loðkraga. Íslenski hippinn átti oftar en ekki svona
úlpu sem þótti bæði praktísk og ódýr.
Bls. 67. Gúttóslagurinn - Góðtemplarahús Reykjavíkur var kallað Gúttó og þar voru haldnir
bæjarstjórnarfundir. Það stóð sunnan við Alþingishúsið. Árið 1932 brutust út óeirðir þar milli
verkamanna og lögreglu sem enduðu með sigri verkalýðsins. Var verkalýðurinn ósáttur við að
tekin hafði verið til umfjöllunar tillaga um að lækka kaup í atvinnubótavinnu á vegum
bæjarins. Hætt var við tillöguna eftir að lögreglan hörfaði í slagnum við verkalýðinn.
Bls. 67. Æskulýðssamtökin – Forveri Samtakanna í Rauðum dögum. Sjá Samtökin í Rauða
húsinu í útskýringum við 1. kafla (bls. 14).
Bls. 67. Auðmagnið – Das Kapital er rit hagfræðingsins Karls Marx um efnahagsmál. Hefur
Auðmagnið stundum verið kallað „þyngsti steinninn sem kastað hefur verið í kapítalismann“.
Kenningar Marx grundvallast á því að öll saga sé saga stéttabaráttu.
Bls. 89. Kassagerð Reykjavíkur – er elsta umbúðafyrirtækið á Íslandi, stofnað 1932.
Sérhæfir það sig í framleiðslu ýmissa pappaumbúða.
Bls. 101. Templarahöllin – Gamla Tjarnarbúð við Vonarstræti. Þar voru haldnir fundir og
dansleikir. Húsið stendur skáhallt á móti Ráðhúsi Reykjavíkur í dag.
Bls. 103 Lenín – Vladimir Lenin var leiðtogi rússnesku byltingarinnar árið 1917. Hann var
fyrsti þjóðhöfðingi Sovétríkjanna og lagði grunninn að hugmyndafræði sem kennd er við
hann, lenínisma, sem var andsnúin vestrænum hagkerfum.
Bls. 110. MÍR – Félagið MÍR, Menningartengsl Íslands og Rússlands, heldur uppi
menningarlegu samstarfi milli landanna tveggja með kynningum á hvers kyns menningu,
bókmenntum, kvikmyndum og listum.
Bls. 124. Sanatoríum – Heilsuhæli fyrir þá sem þjást af langvarandi veikindum.
Bls. 137. Kósakkadans – Er kenndur við kósakka en þeir voru af ýmsum uppruna t.d.
rússneskum. Dansinn einkennist m.a. af því að menn krossleggja hendur, beygja sig í hnjánum
og teygja fæturna út til skiptis.
18

Bls. 150. Sannar sögur, Tígulgosinn og Eros – Allt eru þetta afþreyingartímarit sem voru
seld í sjoppum og birtu oft ljósbláar, klúrar sögur og rómantískar ástarsögur. Sannar sögur
komu út frá 1956-1994, Tígulgosinn kom út frá 1963-1977 og 1982-1985 og Eros kom út
1958-1994.
Bls. 192. Guðspekifélagið – leitar svara við hinum ýmsu lífspurningum til þess að maðurinn
geti skilið sjálfan sig betur og stöðu sína í alheiminum. Það boðar engar kenningar en hvetur
til hugsana- og skoðanafrelsis.
Bls. 217. Hallærisplanið – Þar sem Ingólfstorg er í dag var Hallærisplanið áður. Þar
söfnuðust unglingar saman um helgar á 7. og 8. áratug síðustu aldar.

Styttri ritunarverkefni/tímaverkefni
1. Hvað merkja nöfn helstu persóna sögunnar og hvernig eru þau þáttur í að skapa
söguandann? Hvers vegna hafa sumar sögupersónurnar viðurnefni og hvað segja þau okkur
um viðkomandi persónu? Tíðkast enn að gefa mönnum viðurnefni? Hvers eðlis eru þau?
Nefnið dæmi.
2. Fjallið stuttlega um þá sértrúarsöfnuði sem lýst er í bókinni. Eru líkindi með pólitískum
viðhorfum samtakafólks og andlegri leit sértrúarsafnaðamanna?
3. Kettir eru sterkt minni í sögunni og oft líkir höfundur persónum hennar við ketti. Oftar en
ekki gæðir hann einnig kettina mannlegum eiginleikum. Finnið dæmi um þetta og fjallið um
þau. Hvers vegna verða kettir fyrir valinu frekar en önnur dýr?
4. „Það eru erfiðir tímar, það er atvinnuþref ...“ er sungið í mótmælum í 6. kafla. Þetta er
tilvitnun í Maístjörnuna (sjá fylgiskjal 11), ljóð Halldórs Laxness sem lagt er Ólafi Kárasyni í
munn í Heimsljósi og Jón Ásgeirsson samdi vinsælt lag við. Hvers vegna syngja menn þetta
lag á mótmælafundi? Gætu Ragnhildur og Eiríkur hafa fundið í því samsvörun við líf sitt?
5. Í níunda kafla eru ýmsar vangaveltur um störf lögreglunnar. Finnið nýleg dæmi um
viðbrögð lögreglu við mótmælum. Hefði lögreglan brugðist öðruvísi við á tímum Ragnhildar?
6. „Sjoppubókmenntir“ lifðu góðu lífi á 7. og 8. áratug síðustu aldar eins og lesa má í 10.
kafla. Tímarit á borð við Sannar sögur, Eros og Tígulgosann voru vinsæl. Má finna
svokallaðar „sjoppubókmenntir“ í dag? Hefur tilkoma Netsins breytt því hvernig menn lesa
tímarit? Hvernig þá?
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Lengri ritunarverkefni/heimaverkefni
1. Ritdómur um bókina. Hér ber að hafa í huga persónusköpun, tíðaranda, stíl og form, svo
eitthvað sé nefnt. Einnig má fjalla um boðskap höfundar og hvers eðlis skáldsagan er (er hún
baráttusaga, hetjusaga, örlagasaga, ástarsaga o.s.frv.).
2. Fjallið um aðalpersónu Rauðra daga, Ragnhildi. Veltið fyrir ykkur aðstæðum hennar og
metið hvort hún taki út þroska í sögunni. Hvers vegna þykir Ragnhildi mikilvægt að standa á
eigin fótum og er treg til að þiggja aðstoð foreldra sinna eftir að hún er flutt suður?
3. Frjálst ritunarverkefni út frá bókartitlinum. Rauðir dagar vekja upp margs konar
hugrenningar þótt nafnið sé að líkindum einkum vísun í byltingarandann sem ríkti á þessum
tíma. Skrifaðu hugrenningar þínar um rauða daga. Í hvað gæti höfundur einnig verið að vísa?
4. Ragnhildur og Eiríkur fella hugi saman og verða par. Lýsið sambandi þeirra. Má finna
samhljóm með sambandi þeirra og öðrum þekktum samböndum bókmenntasögunnar?
Útskýrið.
5. Berið saman nýlegar flökkusögur t.d. úr „Búsáhaldabyltingunni“ og einhverja af sögum
Einars úr Rauðum dögum. Er eitthvað skylt með þeim? Er einhver af sögunum sem hann segir
í skáldsögunni ennþá sögð og hugsanlega til í annarri mynd eða eignuð öðrum?
6. Lýsið aukapersónum sögunnar og veltið fyrir ykkur hlutverki þeirra. Hvernig væri sagan
sögð frá sjónarhóli einhverra aukapersóna, t.d. Svabba munks, Lindu B. eða föður
Ragnhildar?
7. Einar Már er oft ljóðrænn í lýsingum sínum. Finnið nokkrar sem ykkur þykja áhrifamiklar
eða flottar í Rauðum dögum og fjallið um myndmálið. Hvaða áhrif nást með myndmálinu
umfram „hefðbundið“ ritmál?
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Sigurður Örn Sigurðason löggiltur fasteignasali

3ja herb.

KRUMMAHÓLAR. Góð 3 ja. herb.
íbúð á 2. hæð í góðu 6 hæða fjölbýli m/ bílskýli. Snyrtlegar innr. Parket á stofu, dúkur
á herb. Nýuppgerð eldhús innr. og ný tæki.
Suður svalir. V. 12.5 m. Laus við kaupsamning

4ra herb

Landið

HJALTABAKKI.

Ágæt 4. herb. 105
fm íbúð á efstu hæð við Hjaltabakka. Mjög
snyrtileg íbúð á þessum vinsæla stað fyrir
barnafólk. Eldri innréttingar, parket á gólfum, flísar á baðherbergi. V. 12,6 m.

Selfoss-Hörðuvellir. Einkar
glæsilegt 365 fm einbýli auk 42 fm bílskúrs
á besta stað á Selfossi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Nánari uppl. á skrifstofu.
Verð tilboð.

Atvinnuhúsnæði

Hæðir

DALVEGUR - KÓPAVOGI

IÐNBÚÐ GARÐABÆ

Mjög vel staðsett iðnaðarhúsnæði við
Dalveg í kópavogi. Húsnæðið býður
uppá mjög gott auglýsingagildi með
staðsetningu út við Reykjanesbrautina.Um er að ræða 3 hluta, samtals 647,2
fm, með fjórum innkeyrsludyrum. Milliloft
með skrifstofu, lager og kaffistofu rými.

573 fm atvinnuhúsnæði og tvær íbúðir 72

Erum með jafnvel með áhugasamann
kaupanda af 1 hluta. Verð. 72 millj. Góð
ákv. lán. S:530-4600 / 864-1243.

Sumarbústaðir

Í einkasölu

fm hvor íbúð. Um er að ræða heila húseign
með stóru malbikuðu plani. Gott langtímalán. V. 56 m.

SUMARHÚS - KLAUSTUR.
Skemmtilega hannaður 60,8 fm sumarbú-

KRISTNIBRAUT- GRAFARHOLTI Mjög skemmtilega skipulögð
4ra herb. íbúð á jarðhæð í þessu barnvæna hverfi. 3 svefniherbergi, stórt baðherbergi, þvottahús innan íbúðar og afgirt verönd út frá stofu. V: 20,5 millj.

staður í landi Efri Víkur við Klaustur.Byggð-

SKIPASUND:

Mjög snyrtileg efsta
hæð í þríbýlishúsi.Sérinngangur. Tvö
svefniherbergi, stofa og borðstofa. Stórt
eldhús með nýlegri innréttingu, gott flísalagt baðherbergi með nýlegri innréttingu
og sturtuklefa. V: 15,9 millj.

ÞINGHOLTSSTRÆTI

Glæsilegt
468,5 fm húsnæði sem er ný tekið í gegn
að innan. Húsnæðið er á tveimur hæðum.
Hentar afar vel fyrir félagasamtök eða
annan atvinnurekstur. Ýmis skipti ath.
Allar nánari uppl á skrifstofu.

LÆKJARGATA

Til sölu góð skrifstofuhæð í miðbænum. Bílastæði í bílastæðahúsi undir húsinu fylgja. Hagstæð lán
geta fylgt. Verð 38 millj Ákv góð langtímalán í erlendri myntkörfu upp á 28
millj..Nánari uppl. á skrifstofu.

ur 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLLUM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt
útivistarsvæði. Verð 8,4 millj. Uppl. gefur
Ólafur í S:530-4600/ 864-1243

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ EIGNALISTINN ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA
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Skipasund-bílskúr-sérinngangur

Einar Már á góðar minningar frá Mímisveginum og heilsar húsinu alltaf þegar hann fer framhjá.

Staðir fylgja fólki og fólk stöðum
Fyrsta heimili Einars Más
Guðmundssonar rithöfundar
var að Mímisvegi 2a.
Þar var mjög gott að vera,
segir hann.
„Það má segja að í húsinu við
Mímisveg 2a höfum ég og frú mín
hafið búskap í byrjun árs 1979,“
segir Einar Már Guðmundsson
rithöfundur. „Við höfðum reyndar
verið saman í einhvern tíma áður,
kynntumst erlendis og flökkuðum
saman þar. Í þrjá mánuði eftir það
vorum við svo mest í foreldrahúsum þangað til þetta hús kom til
sögunnar. Ég man að á þessum
tíma var gríðarleg eftirspurn hjá
ungu fólki eftir húsnæði. Það voru
stofnaðar leigumiðlanir sem
reyndust svo vera svikamyllur og
fólk var að borga stórfé fyrir að
fá forgang að því að leigja íbúðir
sem síðan voru ekki til og allt eftir þessu. Okkur var til að mynda
boðinn bílskúr við Leifsgötuna á
fáránlega háu verði. Fallega og
reisulega húsið við Mímisveg 2a
var hins vegar miðpunkturinn í

erfðadeilum og afar löngum og
flóknum málaferlum. Á meðan
var umsjón hússins í höndum lögfræðiskrifstofu sem leigði íbúðirnar út samkvæmt einhverri vísitölu og svo fór að við fengum
þessa fínu íbúð gegn leigu sem
var tæplega helmingur af því sem
bílskúrinn átti að kosta. Svo við
vorum mjög heppin.“
Og ekki bara með verðið.
„Þarna var mjög gott að búa, staðsetningin alveg einstök fyrir fólk
á okkar aldri og stutt í allar áttir.
Íbúðin var ekki stór en alveg nógu
stór fyrir okkur. Það voru margar
íbúðir í húsinu og mannlífsflóran
fjölbreytt á köflum.“ Íbúðin varð
Einari að sjálfsögðu að yrkisefni.
„Einn daginn þegar ég sat heima
og var að skrifa BA-ritgerðina
mína um T.S. Eliot fylltist húsið
skyndilega af fasteignasölum sem
komu til að verðmeta húsið. Ég
notaði þetta atvik í stórt og mikið
ljóð í bókinni Sendisveinninn er
einmana sem heitir Fasteignasalarnir. Svo notaði ég erfðamálið
líka mjög frjálslega í bókinni
Rauðir dagar.“

Svo fór að erfðadeilan leystist
á meðan þau hjónin bjuggu í húsinu og Einari stóð til boða að eignast íbúðina. „Og þá gerði ég vitleysu. Íbúðin var verðlögð á 10
milljónir á þágildandi verðlagi
sem var bara svona meðalverð.
Ég var hins vegar búinn að ákveða
að ég ætlaði að freista gæfunnar á
ritvellinum og treysti mér ekki til
að festa mig í steinsteypu. Svo
einhver annar keypti íbúðina og
seldi hana síðan ári seinna á 24
milljónir. Svo má segja að ég hafi
tapað á fasteignaviðskiptum.“
En hvað finnst honum um húsið
í dag? „Við hjónin minnumst þessa
húss með mikilli hlýju og heilsum
því alltaf þegar við keyrum framhjá. Þetta voru skemmtilegir tímar
í lífi okkar og mikið að gerast og
sköpun í loftinu.“ En skyldi Einar
telja að fyrsta heimilið móti fólk að
einhverju leyti? „Já, auðvitað.
Staðir sitja í manni og um leið og
maður fer að hugsa um þá þá man
maður hitt og annað. Ég held að
staðir fylgi fólki alltaf og fólk stöðum þó stundum eigi fólk og staðir
misjafnlega saman.“

Falleg og björt 4ra herbergja 90,5
fm íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi
ásamt 35,1 fm bílskúr. Nýtt eldhús, AEG tæki, gler endurnýjuð
að hluta, snjóbræðslukerfi í stétt,
falleg upplýst lóð. Falleg eign á
eftirsóttum stað. Brunabótamat
13,9. Verð 18,9 millj.

Kórsalir- lyftuhús- bílskýli
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 99,1 fm íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi. Þvottahús inn af íbúð.
Bílastæði í bílskýli. Hiti í stéttum
og bílaplani. Barnvænt hverfi og
stutt í þjónustu. Brunabótamat
15,6 millj.
Verð 16,9 millj.

TIl LEIGU
Skrifstofuhúsnæði við Laugaveg
Til leigu 150 fm skrifstofuhúsnæði við Laugaveg á 4. hæð í lyftuhúsi.
Mjög fallegt útsýni. Hentar vel fyrir lögmannsstofu, erkitekta, bókhaldsstofu eða aðra sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Góðar skjalageymslur
eru i kjallara. Möguleiki er á sameiginlegri móttöku/afgreiðslu. Allar nánari upplýsingar veitir Sveinbjörg í síma 867 2928.

Óskum eftir öllum gerðum eigna á skrá
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ILEG JÓL

Tunglferðin
gengur enn
aöóskum
Síðast er til fréttist var allt með felldu um ítetöu'
bandarísku geímfaranna Anders, Bormanns og
Lowells um borð í geimfarinu Apoilo — 8. 5j6nvarpað hefur verið frá geimfarinu í ulþ.b. þíjátíu
löndum og hafa útsendingar yfirleitt tekizt íweiM Ílega.
\
í gærmorgun voru bandarisku legúm orðum 'um leitfaigursgeimfararnir um borð í Apollo-8 •' menn og Iofaði hástöfura bugn æ r túngli en hokkru sinnifyrr- rékki þeirra;' hins" vegar taM í
og höfðu þá farið 2/3 . vega- blaðið geimför þessa mjHg van-.
lengdarinnar þangað. Á sunnu- hugsaðaí þar sem um nrkJa ógl
dagskvöld sáust sjonvarþskvik- vaxandi geislun væri ziú &V
myndir frá geimfarinu í um 30 ræða i hhningeimnum, |
löndum; þ æ r sem sýndu leið-r.
Eirig og áður hefúr • v e i i ð
angursmenn að störfum inni í' '
ský-rt frá í f r é t t u m - á ga'mförbylkinu voru einkar glöggar', en '.
in að t a k a . a l l s 57 k l u k k u s t u n d
þær sem teknar voru af, um. .
jr; eftir a ð ..géimfarið hefur
hverfinu utan þess að mún lakhringsólað umhverfis tunglið
ari.
í 20 k l u k k u s t u n d i r sar.rfleytt ■
Skipulagi
geimferðarinnar verður atefnu þess b r e y t t a ð
hefur nú verið breytt á þá leið, n ý j u og því. snúið áleið's t i l
að Bormann, leiðangursstjóra, jarðar. G e r t er ráð fyrir, að
hefur verið veitt ákvörðunarvald
Apollo-8 lendi svo á Kyrraum það, hvenær leiðangurs-., hafi á föstudag, en þ a r v e r ð a
menn skuli starfa og hvenær
til t a k s þ y r l u r frá Dandaríska
þeir skuli hvílast, en upþhaflega ; h e r n u m .
j
skyldi það ákvSrðunarvald vera .
í höndum manna á jörðu niðri; ■•.
þykir þetta fyrjrkomulag henta S
betur til að tryggja geimförun- ;S
um nægilega hvíld á' hinu erfiða - S
ferðalagi þeirra um geiminn.
S ALÞYÐUBLAÐH) er <
Pravda
máigagn M oskvu- S þrefalt í dag, samtals S
stjórnarinnar, , minntist á geim- ? __ , »
' • .- S
ferðina — eitt sovézkra blaða
36 siður.
s
— í morgun. Fór blaðið lofsam-

Þrjú fa/öð

AHt bendir tíl þess aff hér
verffi hvít jól í ár, og í gærdag fór að snjóa þessu til
sannindamerkis. Veðurstofan sagði okkur í gær, að
aftur mundi snúast til norðanáttar ogr kólnaffi þá og:
birtí upp sunnanlands, en
fyrír norðan yrffi snjókoma.
— M yndina hér að ofan
tók Gxainar Heiffdal í miðbænum í Reykjavík þegar
fyrsti jólasnjórinn féll til
jarðar.

DBÆN
Reykjavík - HEH.
Á LAUGARDAG efndu Æsku
lýðsfylkingin og Félaq íótt æ k r a s t ú d e n t a til fundar í
T j a r n a r b ú ð í tilefni átta ára
afmælis
þjófffrelsishreyfjngar
Vietnam. Að afloknum fundin
u m kom t ' l á t a k a milli lögregrlu og f u n d a r m a n n a , sem
æ t l u ð u . a ð fara í hópgöngu og
blysför til bandaríska sendiráðsins og afhenda þar á l y k t
u n fundarins. Áður en ganga
þessi hófst, vildi lögreglan, að
f u n d a r m e n n færu aðra Ie^ð að
sendiráðinu.
RAGNAR STEFÁNSSON, for.

maður Æskulýðsfylkingarinnar,
og Sigurður A. M agnússon, ritstjóri, voru handteknir og flutt
ir í lögreglubifreið strax að
loknum fundinum f Tjarnarbiið,
ætlun fundarmanna var, að
gangan bæfist -við Austurvöll.
Átökin náðu hámarki á Austurvelli, og. voru allmargir handteknir þar. Ein snilka, sem í
ryskingum lenti við lögregluþjóna, hlaut skurð á enni, er
kröfuspjald, sem hún bar, hafnaði í enni hennar.
Alþýðublaðið hafði samband
við Bjarka Elíasson, yfirlög.
regluþjón, í gær og innti hann

eftir málavöxtum. Hann
svo 'frá':

segir

„Á laugardagsmorguninn barst
lögreglunni bréf frá Æskulýðsfylkingunni og Félagi róttækra
stúdenta, þar sem þessi félög
tilkynntu, að afloknum fundi í
Tjarnarbúð mundu fundarmenn
fara í hópgöngu og blysför frá
Austurvelli kl. 17.00 og ganga
um Kirkjustræti,
Aðalstræti,
Austurstræti,
Bankastræti,
Laugaveg, Klapparstíg, Hverfisgötu, Lækjargötu, Bókhlöðustíg
og Laufásveg. Á móts við banda
ríska sendiráðið myndi gangan
verða stöðvuð og sendiráðs-

mönnum afhent
fundarsamþykkt.

ályktun

eða

Á þessum tíma er auglýsi um
ferðartakmörkun í miðbænum
vegna
gífurlegrar
umfeiðar
gangandi og akandi fólks. Yfirmenn lögreglunnar efndu .. til
fundar um málið og þótti þeim
ótækt, að hópgangan færi- ,um
þessar gbtur, sem tilgreindar
voru í bréfinu, enda íetluðu
fundarmenn samkvæmt því að
ganga á móti allri untferð á
einstefnuakstursgötum. Var' því
samþykkt, að ég ræddi V : 8'forsvarsmenn fundarins u m ' b r e y t .
Framhald á 3. síðu.
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SSegízt
íngu á gönguleiðum. Ég reyndi
síðan a ð ná ta li a f þeim fyrir
hádegi, en tókst þa ð ekki. Þa ð
var ekki fyrr en kl. 14.40. a ð
ég náði í Ra gna r Stefánsson og
tjáði ég honum, a ð mér hefði
verið fa lið a ð rœða við ha nn
•um breytinga r á gönguleiðum.
Ragnar kva ðst hins vega r ekki
vera til neinna viðræðna um
hetta mál. Hér væri um a ð ræða
pólitískar ofsóknir. Ha nn sa gði:
„Við göngum þa ð sem okkur sýn
íst, án þess a ð spyrja ykkur, og
við erum búnir a ð tilkynna ykk
ur þetta , þa ð er nóg".
Þegar a ð funda rlokum
dró
í Tja rna rbúð, náði ég þa r sa mbandi við Ha fstein Eina rsson, en
hann undirrita ði • bréfið
sem
fundarboðendur sendu lögreglustjóra. Va r ha nn með á því, að
€kki væri heppilegt eða unnt
að ga nga þær götur, sem tilgreindar voru í bréfinu,
en
sagði, a ð erfitt væri um vik, þa r
sem búið væri a ð sa mþykkja ,
hvernig göngunni skyldi ha ga ð.
Þó féllst ha nn á a ð fa ra með
mér út og ta la við fólkið og biðja
,það um a ð fa ra a ðra
leið til
sendiráðsins.

3snum
velli, en fólkið gekkst inn á a ð
fara þá leið, sem við óskuðum.
Þegar a ð Skálholtsstíg kom,
stöðvuðum við gónguna . Leyfðum við, a ð sendinefnd færj a ð
bandaríska sendiráðinu til a ð a f
henda ályktunina . Þá kom reynd
ar bobbi í bátinn, því a ð Ra gna r
Stefánsson,
sem a
h ndtekinn
hafði verið, va r með ályktunina
og því ekki unnt a ð a fhenda
hana. Þega r hér va r komið sögu,
sáu funda rmenn, a ð ekkert væri
að gera og sneru við.
Skýrslur voru gerða r vegn
a
þeirra, sem ha ndteknir voru, og
verða skýrslurna r senda r sa ka -

■ B ■

dómara".
Sigurður A. Ma gnússon, rit.
stjóri, va r einn þeirra ma nna ,
sem ha ndtekinn va r í lok fundarins í Tja rna rbúð á la uga rda g,
áður en ga nga n og blysförin a ð
bandaríska sendiráðinu áttj a ð
hefjast. Ha nn, segir svo frá:
„Ég kom út úr Tja rna rbúð,
þegar um helmingur
fund
a rmenn voru fa rnir út, og gekk
ég við hlið Þjóðverja , sem einn
ig va r á fundinum. — Ann a rs
talaði ég ekki við nokkurn m.'a nn.
— Þega r ég va r kominn eina 10
faðma frá dyrunum gekk Guðmundur Herma nnsson, yfirlög-

regluþjónn, fyrir mig og sa gði,
að ég færi ekki út á Austurvöll.
Mér þótti þa ð skrýtið, a ð ha nn.
þættist get
a
heft
ferð
a frelsi
mitt. Sa gðist ha nn ha fa heimjld
til þess as mkvæmt stjórn
a r
skránni — eða sa mkvæmt þeirri
grein henna r, sem segir, a ð lögreglan ha fi heimild til a ð hindra ,
að fólk sa fnist sa ma n til óspekta .

3

Eg sva ra ði því til, a ð í fyrsta
lagi gæti h a nn a lls ekki vita ð
— og því síður ákveðið, — eð ég
ætlaði a ð efna til óspekta á Aust
urvelli. í a nna n sta ð væri ha nn
„idiot", ef ha nn héldi, a ð honum liðist a ð hefta
ferða ilfrelsi
friðsamra borga ar . Ha nn ba ð1
mig þá a ð endurta ka þessi or?f
Framhald á 11. síðii.

vegna iva xta rreiknings 30 og 31. desember.
Sparisjóður Reykja víkur og nágrennis.

m

HEIM
Gerið |>ví a llt,
s e m í yðar va ldi
s t e n d u r til
að verja st þeim
vágesti

Á meða n ég ræddi við Ha fstein, la uk fundinum og þyrptist fólkið út úr húsinu á meða n.
Þegar við komum út, va r ver
ið a ð ha ndta ka Ra gna r Stefáns
son og Sjgurð A. Ma gnússon.
Talsverð átök urðu á' Austur.

Látið a
p ppírsumbúðir
ekki
safnast sa ma n. Komið þeim
út, a nna ð hvort með því a ð
brenna Iþeim í miðstöðva rkatlinum, 'eða hendið þeim í
öskutunnuna.
Leyfið ekki reykinga r nálægt
jólatrénu, pa ppírsskra uti eða
Plappírsumbúðlum. Ha fið nóg
af stórum pg góðum öskubökkum nlls sta ða r í íbúðinni
og notið þá óspa rt. Geymið
eldspýtur þa r sem litla r héndur ná ekki til. Þpirra . Geriff
áætlun um hva ð þér eigið a ð
gera ef eldur brýzt út. H a fið
hándslóJckvitæki við höndina
— og í la gi — va tnsfötur eða
jafnvel ga rðslöngu tengda við
vatnskrana nálægt jóla trénu.

Jóíaiagnabur
Verndar
Jólafagnaður Vernda r verður
að þessu sinni ha ldinn í Ha fna rbúðum á a ðfa nga da g. Þa r verður
framreiddur hátíða rma tur, úthlutað jóla pökkum og fa tna ði til
þeirra er vilja . Þa nga ð eru a llir
velkomnir, sem ekki ha fa tæki
færi til a ð dvelja hjá vinum eða
vandamönnum á þessu hátíð
a kvöldi. Húsið verður opna ð kl.
5.30.—
Jólanefnd Vernda r.

En munið, a ð ef þér
getið ekki sa mstundis
slökkt sjálfur, þá k a llið. umsvifalaust á
slökkviliðið í síma :
11100

AGLEÐINA
Húseigendafélag Reykja víkur
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Höfum opna ð spónla gninga rverkstæði a ð Ármúla 10. — Fljót og góð a fgreiðsla .
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Glugga- og dyraþétfingar

? Röbert
>Heinieiri:
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53.
HLUTI
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— Burt með iþig! hrópaði ég.
— Farðu, Ræningi! Hættu! Kött
urinn leit spyrjandi á mig. Ég
hélt áfram mínu verkí og gætti
þess vandlega að enginn glóð
væri eftir í hárj hennar eða föt
um. Þegar ég var viss um það,
fór ég frá henni. Ég vissi ekki
einu sinni, hvort hún lifði enn.
Ég þurfti að sækja skóflu. Ég
vildi ekki íhætta á að snerta
sníkjudýrið með berum höndun.
um.
En sníkjudýrið var ekki á gólf
inu. Það hafði náð tökum á
Eæningjanum. Kötturinn stóð
stífur með aðskílda fætur og
sníkjudýrið var að setjast að á
b'aki hans. Ég rauk á hann og
greip hann um leið og hann
fékk aftur vald yfir hreyfingum sínum.
Það er erfitt að meðhöndla
óðan kött, þegar vel lætur og
hað er enn er^ðara að stjórna
ketti, sem er á' valdi sníkjudýranna. Hann klóraði í hendur mín
ar og handleggi við hvert skref,
en ég hélt ótrauður áfram að
arninum. Ég lét mjálm hans og
umbrot ekkert á mig fá, en
ýtti honum að kolunum og hélt
honum þar. Feldur hans og
hendurnar á mér brenndust illa,
en ég hélt honum kyrrum, þang
að til að sníkiudvrið datt niður
í eldslogaha. Þá tók ég Ræningjann og lagði hann á gólfið. Hann
barðist ekki um lengur. Ég gekk
úr skugga um að hvergi logaði i honum og fór inn til Maríu.
Hún var meðvitundarlaus. Ég
kraup á kné výð hliðina á henni
og kjökraði.
Klukkutíma seinna hafði ég
gert allt, sem és gat fyrir Maríu. Hún var sköllótt vinstra megin og höfuð hennar og axlir
voru illa brunnar. En hún hafði
styrkan æðaslátt og andaði léttilega og ég bióst ekki við að
hún missti of mikla líkamsvökva.
Ég bjó um sárin — ég er með
allt, sem nauðsynlegt er
til
sjúkrah.iálpar — og sprautaði
hana með svefnsprautu. S vo
máttj ég vera að því að hugsa
um Ræningjann.
Hann lá' kyrr
þar, sem ég
hafði sett hann og mér leizt ekk
ert á blikuna. Hann hafði fengið verri útreið en María og senni
lega fengið reykeitrun. Ég hélt,
að hann væri dauður, en hann

leit upp, þegar ég snerti hann.
— Fyrirgefðu, vinurinn, hvíslaði
ég. Ég held, að hann hafi mjálm.
að.
_
Ég gerði það sama fyrir hann
og Maríu, nema hvað ég þorði
ekki að gefa honum svefhlyf.
Svo fór ég inn á bað og-teit á
mín eigin sár.

SEegízt

Það blæddi ekki lengur úr
eyranu á mér. Mig kenndi hins
vegar til í höndunum. Ég stakk
þeim jnn undir heitt vatn og
greip andann á lofti, svo þerr
aði ég þær í loftþurrkaranúm
og fann enn meira til. Ég vissi
ekki, hvað ég átti að gera. Ég
varð að geta notað hendurnar.
Loksins setti ég smámagn af
hlaupi á brunasár ofan í hanzka
og fór í þá. f hlaupinu var-deyfí
lyf, svo m é r yrði óhætt um stund.
Ég fór í símann og hringdi í
lækninn. "Ég sagði íhonum; hvað
hefði komið fyrir og hvað ?ég
hefði gert og bað hann uiri'fð
koma á stundinnl.
— U m n ó 11 ? spurði harin.
— Eruð þér að gera að gámni
yðar?
Ég svaraði, að ekkert : væri
fjarri mér.
- — Þér getið ekki beðið rnlg
um það sem óhugsandi er, sagði
hann. — Þér eruð sá' f.jórði sém
hringir i n ótt. Það fer engínn
í næturvitjanir hérna. Ég skal
koma og líta á konuna yðar í.
fyrramálið.
Ég sagði honum, að hann
gæti farið til heljar 4_morgu n
og skellti símanum á.
Ræninginn dó skömmu eftir
miðnætti. Ég gróf hann til að
María sæi hann ekki. Það var
sárt að grafa, en hann iþurfti
ekkj svo stóra holu. Ég kvaddi
hann og fór aftur inn. María
svaf. Ég sótti
stól og settist
við
rúmið hennar." Ég hef
kannski blundað af og til. Ég
minnist þess þó ekki.
23. KAFLI.
— ;
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í dögun vaknaði -María 'og
bærði á sér. Ég klappaðf heuni.
— S vona, elskan. S ammi < er
hjá þér.
Hún opnaði augun-og fjjrst
lýsti úr þeim sama skelfingin
og áður. S vo sá hún mig og
slappaði af. — S ammi! Mig
dreymdi svo illa, elskan.

Framhald af 3. síðu
sem ég gerði. Þá gripu mig tveir
lögregluþjónar, en ég veitti
enga mótspyrnu og var ég settur
í lögreglubíl.
Á meðan ég beið í lögreglubifreiðinni,
15—20
mínútur,
varð ég sjónarvottur að mjög
hrottalegri meðferð á ungum
manni, sem sýndi lögreglunni
mótþróa, er hann var handtek.
inn. Létu lögr'egluþjónarnar kylf
urnar m.a. dynja á höfði piltsins.
Síðan var okkur ekið inn í
Síðumúla og lokaðir þ a r í
klukklustund á t t a s a m a n í ein
u m klefa imeð s æ t u m fyrir
fjmm m a n n s . Vjð b á ð u m u m
að fá að hafa s a m b a n d við
lögfræðing, en o k k u r
var
snelnað það- Þrjú o k k a r báðu
u m ,að fá að h r i n g j a heim, e n
þeirri bón v a r synjað. í*egar
ég sagði varðstjóranum, a ð
k o n a m í n lægi á fæðingardeild
i n n i og b ö r n o k k a r fjögur
v æ r u heima, lofaði h a n n að
hringja sjálfur heim og l á t a
v i t a u m mig.
Tengdamóðir m í n v a r
rijá
b ö r n u n u m , og fékk h ú n þ æ r
upplýsingar
einar,
að
ég
v æ r i í haldi hjá lögreglunní
•en e n g a r a ð r a r
skýrlngar.
Hins vegar v a r h e n n i sagt, að
vildi h ú n fá vita meira, g æ t i
h ú n h r i n g t í lögreglustöðj[na,
og ÞaS gerði h ú n . Þ a r varð
fyrir svörum Axel Kvaran,
varðstjór;, og gaf h a n n þ æ r
upplýsingar einar, að „ k o m m a
skríll og T j a r n a r g ö t u l ý ð u r "
hefði staðið fyrir uppþotum í
miðbænum, og það v æ r i s k ý r
ingin á h a n d t ö k u m i n n i .
Eftir að vera búnir lað vera í
haldi klukkutíma og nöfn, fæðingardagur og heimilisföng okk
ar höfðu verið skrifuð niður, var
okkoir sleppt skýringalaust."
Sigurður A. Magnússon tjáði
Alþýðublaðinu í viðtali í gær,
að hann hefði komið á fundinn
um Víetnam í Tjarnarbúð sem
gestur, enda væri hann hvorki
félagi í Æskulýðsfylkingunni né
Félagi róftækra stúdenta, sem
tfyrir fundinum stóðu.
Lýsti S igurður yfir furðu sinni
á 'þeirri fnamkomu lögreglunnar
að grípa til handtöku og átaka
áður en mótinælagangan hófst.

Þéttuin opnaniega glugga úti og svalahurðir.
Varanleg þétting — nær 100%.
Þéttum í eitt skipti fyrir ö l með ,.S lottslisten'
Ólafur Kr. Sigurðsson og Co.
Sími 83215 — 38835.
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Sími 19597-

HÚSGÖGN
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Geimskipið lenti í gær á réttri mínútu á hárréttum

stab:

Bandarísku geimfararnir þrír lentu geimskipi sínu,
Apollo 8. á Kyrráhafi á tilskildum tíma í gærdag".
eftir 8 daga langt ferðalag til tunglsins og aftur til
jarðar. Tunglför Bandaríkjanna tókst í alla staðí
eftir áætlun, og er ialin vera bezt heppnaða geimferðatilraun, sem Bandarflcjamemi hafa nokkuin
tímann gert. Eftir að geimfararnir voru lentir t6kw
heillaóskir að streyma til þeirra og til fcandarískra
stjórnvalda.

'Ton

sfytkingarinnar hvetur liðið (M .id: G.

messuReykjavík — HEH.
AHmargir voru fluttir »
slysavarðstofuna eftir átök,
sem urðu á Þorláksmessu
milli lögreglu og fótks, sem
ætlaðj að fara í m ó t m æ l a
Röns'u u m götur mHSboxgari n n a r . Aðdragandi mótmaela
göngurmar v a r ssá. a® Æsku.
lýSsfylkingin og Féiaff rótt æ k r a stúdeiita ef ndu t}t

fundar í Sigtúni, þar sem á
dagskrá voru átökin milli
lögreglu og fundarmanna eftfr Víetnamfundinn, sem sömu
félög efndu til í T j a m a r b ú ð s.
1. laugaídag og sömuleiðis
verkalýas'máj,
Félögjn tU
k y n n t u lögreglunni á *»OÍ
láksmessumorBiin ■ fyiirætliun, sína nra a ð fa*a í mót;maelasiiiígu u m .götur mjð-

^^^>^m^^^lt^»^^^a>»^^^^>%^>^-%^fc','«>l^^><*-*fc''

b o r g a r i n n a r að lokiium fund
i n u m í S ' g t ú n i og v a r tilgreint hverjar götur mótm æ l e n d u r ætluðu að ganga.
Lögreglan féllst e k k i á göngu
leiðir þ e i r r a .
F u n d a r m e n n fóru
fylktu
liði frá Sigtúni a u s t u r Aust
urstraeti og ætluðu að halda
áfram upp B a n k a s t r æ t ' , en
lögreglan hafði þ á m y n d a ð
víggirðjngu neðst í B a k a r a brekkunni
og
hleyptu
göngumönmrm
ekki
upp
b r e k k u n a . Kom til n o k k u r r a
Frh. á 2. siCu.

GeimfariS lenti i sjónum kl.
15.51 eftir
íslenzkum
tíma,
nákvæmlega á þeirri mínútu
sem gert hafði verið ráð fyrir
og var þá innan við 5 kílómetra
frá
flugvélarmóðurskipinu
Yorktown, sem hafði það. hlutverk að bjarga þeim úr sjónum. Fimm iþyrlur lögðu strax
af stað frá skipinu og þegar
birti af degi sigu þrír froskmenn niður úr einni þyrlunni,
en geimfararnir böfðu fallizt á
að bíða í geimskipinu á sjónum
þar til dagaði. Froskmennirnir
festu rekakkeri við geimskipið
og klukkan á slaginu 17 eftir
íslenzkum tíma var geimfarið
opnað, eftir að áður hafðj verið
tryggt að það I ægi stöðugt í
sjónum. Geimfararnir þrír fóru
þá' út í gúmbáta og skömmu
síðar voru þeir dregnir upp í
þyrlu. Klukkan 17.20 voru þeir
komnir um borð í flugvélamóðurskipið. Þar ávarpaöi skipstjór
inn þá, en foringi tunglfaranna,
Frank Borman, þakkaði og sagði
brosandi, að þeir væru fegnir
að vera komnir aftur til jarðarinnar. Síðan settust þeir að
snæðingi, en að máltíðinni lokínni tóku 15 læknar þá til
rannsóknar. Að læknarannsókninni lokinni var tilkynnt, að
þeir væru allir mjög vel á sig
komnir eftir ferðma.
Tunglfarjnu Apollo 8. var
skotið á loft frá Kennedyhöfða
kl. 13.51 eftir íslenzkum tima
laugardaginn 21. desember. Um
borð voru gieimtfaXamir jþrír,
Frank Borman, J a m e s Lovel
og William Anders. Á hádegi
daginn eftir, sunnudag, var
geimfarið komið hálfa leið til
tunglsins, og 'þá var framkvæmd
örlítil leiðrétting á stefnu geimfarsins. l>á um
morgunínn
var líðan tveggja geimfarawia
ekkj sem skyldi, en þeir náðu
9ér mjiig fljótt attax og M. 20

á' sunnudagskvöld voru fyrstai
/Ijónvalrpsmyndiritar úr gaiiB>J
farinu sendar til jarðar. Á
mánudag bar ekkert til tíðindai
í ferðinni, en kl. 9.48 á þriðjudagsmorgun komst
geimfarið,
fyrir tunglið og því var stýrfc
á braut umhverfis það. Klukkan 9.59 var geimfarið komið á
brautina og klukkan 12.31 tóku
geimfararnir fyrstu myndirnar
af yfirborði tunglsins. Klukkari
14.40 var geimjfarið I búið að|
fara tvisvar sinnum á sporöskjii
lagaðri braut umhverfis tunglið*
og þá var það flutt yfir á hringlaga braut, og klukkan 1.35 aðfaranótt jóladags barst Önnur
sjónarpssendmgin frá geimfarinu til jarðar. KluNkan 6.10
sama morgun var byrjaö a ð
stefna geimfarinu burt frá tungl
inu og fjórum mínútum síðar;
var það komið á rétta braut
áleiðis til jarðar. Kl. 17.39 komst
geimfarið á þann stað milli
jarðar og mána, þar sem aðdráttarafl beggja er jafnt og
eftir það jókst hraði geímfarsins jafnt og þétt. Kl. 21.15 á
jóladagskvöld var enn sjónvarpað úr geímfarinu.
Ferðin til jarðar hélt klakk.
'laust áfram á annan dBg jóla
Framhaldáljls. 4

1
I

i
(
Dregið var í Happdrætti Al-'w1
þýðublaðsdins á I >orláksínessu \ [
«n þar sem skilagrein hefur' '■
enn eigi borizt frá öEuim um i í
iboðsmönnum

«1

u n n t -a* birta vinning<siióm.i l
e r fyrr en eftir fáeina
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Veröur geimíerð aráæflun Bandaríkjanna

flýtt?

iTiH
Ætla má, aff bandarísku
geimferðaáætliminni verSj nú
flýtt, ef vísindamönnum þykir
ferð gelmskipsins Apollo 8
umhverfis tiuiglið hafa tekizt
eins vel og virðist. Má því
allt eins vel búast við, áð
roannað geimfar, Apollo 10,
verði látið lenda á tunglinu
hvort í maí eða júní
( annað
n.k.

Aðalstjórnandi
bandarísku
geimferðaáætlumarinnar,' Samu
el PhilHps, sagði eftir að ijóst
var, að fyrsta stig geimferðar
þremenninganna með Apollo 8
liefði tekizt samkvæmt áætlun,
að lending á twnglinu væri
hugsanlegur
,,möguleiki"
í
imaí eða júlí, en saant sem
'áður væri þó .Mklegast, að
fyrsta tunglfarið myndi lenda
með.Apollo 11 í ágúst.

:

Geimfararnir þrír, sem þátt
tóku í jólaferðinni um'hvenfis
Auk þess, sem áður hefur
tunglið toöfðu 'meðferðis tvo verið talið, voru í lyfjatóssC|j'tfjiakassa. Hvor fcassi hafði iunum 12 töflur gegn sjóveiki,
a ð geyma þrjár ampul-spraut12 örvaindi fcöflur, 60 töflur,
'ur gegn svima, þrjú hylki með
sem vinna gegn iharðlífi og 24
kvalastillandi lyfjum, eina 56. töflur, sem koma í veg fyrir
gramma túpu með smyrslum, niðurgang, 72 aspirín-töflur

. Samkvæmt þeirri geimferða
'áætlun, sem Bandaríkjamenn
hafa fylgt'rtil þessa átli fyrsta
lending á tunglinu ekki að fara
^fram fyrr en í ágústmámiði og
'þá með Apollo 11. Minnzt hef(
u r verið á það, að hugsanlcga
'gæti lendingin orðið í júlí.

tvær 28 gramma flöskur með
augnadropum, þrjú glös með
nefdropum, tvenn teygjubindi,
munnihitamæ'li og önnur mælitæki til að fylgjast með líðan
líkamans.
Lyfjakassai'nir í Apollo 8
voru stærri en í Apollo 7, þar
scm nauðsynlegt þótti að hafa
fleiri lyf roeðferðis í geimferð■um, etftir að geirnfararnir í
Apollo 7 'höfðu kvefazt í sinni
gcimferð.

Ný tímarít
Ólafur Freyr Hjaltason var
aðeins 18 -ára gamall, þegar
(hann lézt hinn 27. marz s.L,
fæddur 19. janúar 1950. Yarð
ihann öllum harmdauði, því hvívetna kom hann sér af bragðs vel,
var bæði vicnsæll og trausfur..
Móðir hans, J úlíana Sigurðardóftir, Steinagerði 14 hér í
borg, ákvað í samráði við félaga
úr Knattspymufélaginu Víkingi
og forsvarsmenn Bústaðasóknar
®ð stofna sjóð til minningar um
Olaf. Upphafsmenn hugmyndarinnar vor>u Vfkingarnjr, en þar
bafði Ólafur heitinn verið góð<ur og áhugasqmur liðsmaður.
Ólafur Hjaltason var í fyrsta
tfermLngarbarna'hópnum, sem nú
v e n n d i sólrnarnrestur í Bústaða
sókn, séra Ólafur Skúlason,

VEUUM ÍSLENZKTISIENZKAN IDNAÐ

fermdi, og varð það að ráði, að
minningargjöfum skyldi varið
til þess að búa húsgögnum það
faerbergi hinnar ný.iu Bústaða'karkju, sem sérstaklega er ætlað sþurningarbörnum hvers árs.
Á þetta lierbergj að bera nafn
ÓJ'afs og mynd af honum mun
komið þar fyrir, þegar kirkjan
og safnaðarheimilið er endanlega smíðað.
í Minningarsjóði Ólafs Freys
Hjaltasonar eru nú tæplega
■serrtíu þús-und krónur, eru það
gjafir fjölskyldu hans, annarra
ættingja, vina hans og skólafélaga. Er sjóðurinn varðveittur
iaf
gjaldkera
Bústaðasóknar,
Helga Eysteinssyni, þar til að
Ól?>fs stofa Hjaltafronar verður
tekjn í notkun. Sjóðurinn e r
opinn, og skipulagsskrá samin
í samráði við fjölskyldu Ólafs.
Kiunna forráðVimenn Bústaðasókn
ar gefendum miblar þaikkir og
meta þann hlýhug og skilning á
starfi, sem þarna kemur svo
fagurlega fram.
Frá Bústaðasókn.

Ansaa ó r a b e l g u r

Þetta er hún Rósa. Hún er vinkona min svo að ég hafði
hana fallegri en M n er í rauninni...

HJARTAVERND,
2. tbl., 5. árg. 1968;
IÐNAÐARMÁL,
4. tbl. 15. árg. 1968;
MORGUNN,
2. hefti 49. árg. júlí—desember 1968;
RAFVERKTAKÍNN,
2. tbl. 7. árg. 1968;
VEÐRIÐ,
2. hefti 13. árg. 1968;
VERZLUNARTÍÐINDI,
4.. hefti 19. árg. 1968 — og
jólahefti
ÞJÓÐÓLFS 1968.
Af efnj Hjartaverndar má nefna
grein eft : r Halldór Steinsen
laekni, um líkamshreyfingu og
æðasjúkdóma og aðra
eftjr
Nikulás Sigfússon lækni, um
reykingar og álu-jf þeirra á heilsuna; úr Iðnaðarmálum greinar
eftir Guðmund H. Guðmundsson
verkfræðing, um lífframleiðslu
úr beinum, og Stefán Snæ.
biörnsson arkitekt, um „design"
húsgögn '68; úr Morgn- grein um
Sálarrannsóknafélag íslands 50
ára efitr sr. J ón Auðuns og aldarminningu próf. Haraldar Níelssonar eftir sr. Pál Þorleifsson; úr Rafverktakanum greinar
eftir J ón Á. Bjarnason, rafmagns
eftirl : tsstióra, um upphaf raffangaprófunar, og Nils H. J ohannessen, varaform. norska raf
virkjaféJagsins nm kröfu atvinnu
lifsirs til menntunar rafvirkja;
úr Veðr : nu greinar eftir J ónas
Jakobsson um
Iofthita
yfir
Reykjanesskaga og Pál Bergþórs
son um úrfelli á íslandi; — úr
Verziunartíðindum grein um ís.
lenzkt þjóðfélag og aðsteð.iandi
efnahagsvanda eftir J ónas H.
Haralz og aðra eftir Daða Ágústsson, tæknifræðing, um lýsingu svningarglugga; og úr jólahefti Þjóðólfs minning tveggja
sýslumanna
eftir Lýð Guðmundsson í Litlu-Sandvík og
viðtal við Eyjólf Gestsson á
Húsatóftum á Skeiðum

og 21 svefntafla.
Ferð Appllos 8 umhverf.is
tunglið er dýrasta tilraun,
sem Bandaríkjamenn thafa gert
á friðartímum, en tilraunin
'kemur til imieð að kosta banda
r'í£ika skattborgara 314 miltjón
ir dala, eða um 27 milljarða
og 280 mi'lljónir íslenzkra
króna, eða 130 — 140 krómir
á 'hvern skatt'aborgara í Banda
ríkjunum.
Þá mælir ekkert gegn því að
getið sé þeirrar upphæðar,
sem ætlað er, að geimferð
manna og lending á tunglinu
miuini kosta. Áætlað er, að sú
ferð mu.ni kosta 24 milljai'ða
dala eða um 2112 mi'lljarða
íslenzkra króna.

TungEför
Fratnhaid af 1' síðu.
og þá um kvöldjð kl. 20.51 var
sjónvarpað þaðan í
síðasta
skjptið. Á
föstudagsmorgun
'hafði verið ráðgerð stefnuleiðréttimg, en hún reyndist óþörf
þegar til kom, og kl. 15,37 kpm
geimskjpið eins og glóandi eldbnöttur inn í gmfuihvolf jar-ðar.
Menn höfðu beðið þessa loka
áfanga með nobkurri eftirvænt
ingu, vegna þess að geimfarið
varð að koma úr réttri stefnu
inn í gufuhvolfið, annars hefði
getað ilía farið. En geimfararnir stýrðu ifram ihjá
þessari
Siættu ein,s og öðrum, sem höfðu
verið samfara ferðalagi þeirra.
Eftir að ljóst varð a0 geimförin hafði gengið að óskum
tóku heillaóskirnar að streyma
að. J ohnson
Bandarfkjíaforseti
flutti geimförunum
sérsitakan
boðskap þegar eftir að þeir
voru komnjr um borð 1 Yorkstown, og meðal þeirra sem hafa
óskað Bandaríkjunum til hamlingju með þetta síðasta vísinda
afrek eru TassA-éttastofan sov
ézka, Páll páfi og de Gaulle
Fraklandsforseti.

Slagur
Framhald af 1 . síðu.
á t a k a milli mótmælenda og
Iögreglunnar.
Munu 2030
m a n n s hafa verið fluttir á
slysavarðstofuna eft'r átöki n og þ a r á meðal voru tveir
eða1 3 lögregluþjónar.
Atf
m a r g i r voru h a n d t e k n i r og
flutt í geymslur lögreglunnarForystumenn
Æskulýðs
fylkingarinnar lögðu sis alla
fram í að hvetja mótmæle n d u r til að sýna lögreglunni
enga Iink'nd, og meðal anna r s klifraði R a g n a r Stefánsson,
jarskjálftafræðjngur,
formaður
Æskulýðsfylking
a r i n n a r og
hrópaði þaðan
b v a t n i n g a r o r ð <•

Erlendar
fréttir
stuftu rnáli
Osló: Norðmönnum. hefur ,j
fjölgað u m þ a ð bil u m 33
þúsund á árinu 1968 og
verða þeir n ú u m á r a m ó t
in n á l æ g t 3.835000 talsins.
Lagos: Útvarpið í Biafra
sagð[ í gær, að hersveitir
sambandsst j ó r n a r i n n a r
hefðu rofið vopnahléð í Ní
geríu á m ö r g u m stöðum.
Washington:
Kínverjar
sprehgdu í g æ r á t t u n d u
kjarnorkusprengju sína í
lofti yfir Mið Asíu. Sprengj
an m u n hafa ver.ð u m 3
m e g a t o n n að styrkleika.
Aþena: Tveir Arabar sem
á annan dag jóla gerðu
sprengjuárás á ísrelska
flugvél á flugvellinum í
Aþenu, verða leiddir fyrir
r é t t í dag og ákasrðir fyrir
morð að yfirlögðu ráði, en
e n n m a ð u r lét lífið við til
ræðið.
Wash'ngton: J ohnson Banda
ríkjaforseti sagðist í g æ r
vera vongóður nm, að frið
arvi^ræffurnar í P a r í s hæf
ust mjög fljótlega fyrir al
vöru með þ á t t t ö k u allra
málsaðiljaStokkhólmur: Tage Erland
e r forsætisráðherra boSaði í g æ r í sjónvarpsvið
tali nýjar aðgerðir til þess
að vinna bug á eiturlyfja
m ' s n o t k u n í Svíþjóð.
Atlanta: Hong Kong inflú
ensan «ða
,,Maóflensan"
e r n ú orðin farsótt í Banda
ríkjunum, og þ a r í landi
hafa helmingj fleiri látizt
af völdum inflúenzu nú í
desember e n v e n j a er til í
þe m mánuði árs.
Prag: Sovézk sendinefnd
undir
stjórn
Katusjévs
flokksritara kom í g æ r til
Prag, en samtímis hertu
sovézk stjórnarvöld árásir
sínar á hina
svokölluðu
..endurskoðunarsinna"
í
Tékkóslóvakíu. Meðal full
t r ú a í sovczku nefndjnni
er Kuznetsov, v a r a u t a n r í k
isráðherra.
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Lagreglan segirfrásagnir
mótmælenda ýktar
Nokkrir mótmælendanna kærbir
fyrir óspektir og mótþróa
Átökin, sem áttu sér stað við
Tjarnarbuð að loknum fundi
Æskulýösfylkingarinnar og Félags róttækra stúdenta, eru líkleg til þess að draga dilk á eftir sér. Fundarmenn, sem illa
urðu fyrir barðinu á aðgeröum
Iðgreglunnar, hafa haft á orði
að kæra einhverja lögregluþjón
ana fyrir meðferðina á sér, en
lögreglan hefur hins vegar þegar lagt fram kæru á hendur
nokkrum fyrir óspektir og mótþróa við fyrirmælum lögreglimnar.
Æskulýðsfylkingin hefur nú
um nokkurt skeið gripið til ýmissa ráða til þess að vekja afchygli fólks á stríðinu í Víetnam.
Efnt hefur verið til mótmælafunda, mótmælastöðu og hópganga, en árangurinn af þessu
hefur ekki veriö sá sem ætlazt
var til. Sumar þessara aögerða
hafa beinlínis mælzt illa fyrir,
eins og t.d. eggjakastið í Háskólabíói.
En átOkin við Tjarnarbúð og
Ansturvöll laugard., 21. des.
voru aö sumra áliti full harkaleg af hálfu lögreglunnar, og
mynda þeir skoðun sína af frásögnum þeirra úr hópi mótmælenda, sem töldu sig hart leikna,
en peir hafa sumir hverjir leitt
fram með sér vitni, sem bera
ekki öö lögregfonni vel söguna.
Ragnar Stefánsson,
form.
Æstadýðsfylkingarinar,
sem
ftattur var burt handjárnaður í
lögregltrbfl, sagði í viðtali við

er að nokkru studd af sjónarvottum, en einn taldi sig þó
hafa séö hana hlaupa á eftir
lögregluþjóninum, sem tók af
henni fánastöngina hennar, og
blaðámann VÍSIS, að hann heföi sparka í bakhlutann á honum.
í hyggju að kæra meðferðina á
Inn í frásagnir þessa fólks
sér. „Þeir gripu í mig, þegar ég fléttast svo ásakanir á hendur
var kominn út af fundinum —
lögreglunni, vegna þess hve
að vísu lauslega — og ég fékk lengi hafi dregizt, að hinir
rifið mig Iausan. En ég var élt- meiddu væru fluttir á slysavarð
ur, þegar ég hljóp í átt til Aust- stofuna.
urvallar,
og
handsamaður.
Hinir v eru ekki færri, sem
Keyrðu þeir (lögregluþjónamir) töldu aðgerðir
lögreglunnar ekk
hendur mínar aftur fyrir bak, ert harðari en aðstæður kröfðsneru upp á og síðan var ég ust. Lögreglan hefði ekki brugðhandjárnaður, án þess að hafa
izt öðruvísi víð, en eðlilegt og
veitt nokkra mótspyrnu. — Þaö
rétt hefði verið. Þeir hefðu sýnt
er ekki rétt að ég hafi verið að þolinmæði til síðustu stundar
hvetja fólkið til þess að fara
pg beitt þá hörku aðeins, sem
út á Austurvöll. Það var ekki
harðast/höfðu sig í frammi með
fyrr en eftir að ég var hand- mótþróa.
járnaður, sem ég hrópaði, um
Blaðamaður VÍSIS haföi tal af
leið og mér var- stungið inn í
lögreglubílinn, að þau skyldu Bjarka Elíassyni, yfirlögregluhalda þangað. — Meðan þeir þjóni, sem viðstaddur var átöksneru upp á hendurnar á mér, in, og innti hann eftir málsatvikum. Ástæðuna fyrir þvi, að
kölluðu nokkrir lögregluþjónar
— svo margir heyrðu „Faröu lögreglan mætti á fundarstaö
kvað Bjarki
nógu illa með helvítið!" Eða við Tjarnarbúð,
vera þá, að í símtali, sem hann
eitthvað I þeim dúr.
átti við
Ragnar Stefánsson,
Síðar inni í lögreglubílnum form. Æskulýðsfylkingarinnar,
sló annar lögregluþjónninn mig hefði það komið fram, að samá hálsinn og hinn rykkti í hár- tökin hygðust efna til blysfarar og hðpgöngu um nokkrar
ið á mér nokkrum sinnum. Ég
var handjárnaður meö hendur götur þar á meðal Aðalstræti og
fyrir aftan bak."
) Austurstræti, en það hefði óhjákvæmilega leitt af sér meiri
Þannig var frásögn Ragnars.
Frásagnir Birnu Þórðardóttur, háttar umferðartruflanir og jafn
vel hættur í jólaösinni, þar sem
sem sjónvarpið birti mynd af
hópurinn hugðist ganga í móti
alblóöugri í andliti, og Leifs
umferðinni á þessum einstefnuJóelssonar, sem fullyrti, aö hann
götum.
hefði^verið sleginn með kylfu
í höfuöið inni'í fangáflutningá„Ragnar vísaði þessu á bug í
bíl lögreglunnar, hafa verið birt símtali okkar og taldi afskipti
ar áð— í VlSI. Frásögn Birnu okkar af þessari fyrirætlun

Ur hópi mótmælendanna hlaut ein stúlkan skurð á enni f
átökunum.
þeirra pólitískar ofsóknir og
vildi' ekki ræða frekar aðrar
hugsanlegar leiðir, sem hópgang
an hefði getað farið.
Sama var uppi á teningnum
þegar viö hittumst niðri við
Tjarnarbúð, en þeir voru ekki
viðmælandi um þetta atriöi,
Ragnar eða Sigurður Magnússon, sem viö vissum aö höfðu
mest áhrifin á hópinn.
— Það er rangt með fariö
hjá Ragnari, að hann hafi ekki
hrópaö á fólkiö að fara til Aust
urvallar, fyrr en eftir að hann
var járnaður og settur í bílinn.
Þaö var einmitt þess vegna, sem
hann var handtekinn — að hann
hvatti fólk til þess aö fara þang
að og espaöi hópinn til þess að
sýna mótþróa.
Það er líka tilhæfulaust hjá
honum, að lögregluþjónarnir
hafi barið hann og hárreytt f
bílnum, enda minntist hann ekki
á þaö einu orði, síðar á lögreglustöðinni, þegar honum var
sleppt lausuni."
„Hvaö.er um ásakanir Birnu
Þórðardóttur 'áð segja, Bjarkí,
varðandi áverka hennar. Eitt
vitnið taldi sig hafa séð hana
sparka í lögregluþjón?"

LANDSUÐID VANN KR 6:1
Hreinn skorabi 3 mörkl

LANDSLIÐE) lék sér
hreínlega að íslandsmeisturum KR á sunnud.
á gaddfrosnum grasvellinum í Kaplaskjóli. Að
vísu var fátt um meistara í liði KR, hér vantaði mikið upp á að meist
araliðið væri á ferðinni,
raunar aðeins þeir Guðmundur Pétursson, Ólafur Lárusson og Gunnar Gunnarsson.
Landsliðsmenn

birtust

á

vellinum berlæraðir gegn KRingunum, sem höföu búizt hlýlegar gegn kuldanum. Kappið
1 leiknum sá þó um að engum
varð kalt, þaö var barizt sem
fyrr og leikur landsliðsins var
góður miðað við aðstæðurnar,
því frosinn völlurinn geröi allan
samleik erfiðari. 1 landsliðið
vantaöi Þórólf Beck og Ársæl
Kjartansson.
Hreinn Elliðason hinn hressilegi miöherji Fram kom vel út
í þessum reynsluleik sínum meö
landsliðinu. Hann skoraði 3
mörk og var mjög frískur. Þá
var Eyleifur mjög góður, skoraði líka 2 mörk. Þorsteinn Friðþjófsson átti eitt markanna,
skaut háum og föstum bolta er
fór í boga yfir Guðmund Péturs-

son, sem stóð allt of framarlega
og uggði ekki að sér.
Áhuginn fyrir vetrarknatt-

spyrnunni minnkar ekki, síður
en svo. Þrátt fyrir jólaannirnar
voru líklega um 300 bílar við

„Það er rétt. Hún sþarkaði
líka milli fóta lögregluþjónanna
og hrækti í áttina til þeirra
eins og við þekkjum hana að
úr fyrri skiptum), en áverkann
fékk hún þegar hún lagðist í
götuna, til þess að geta betur
sparkað upp fyrir sig. Endinn á
fánastönginni rakst fyrir tilviljun í átökunum í andlitið á
henni. Þaö var óhappaverk sem
enginn getur gert að. Þetta geta
sjónarvottar borið vitni um. Hitt
er alveg tilhæfulaust, aö lögregluþjónn hafi hlaupið að henni
frumhlaupi og greitt henni högg
í andlitið."
„En meiðsli Leifs Jóelssonar?"
„Leifur Jóelsson var meðal
þeirra fyrstu sem settur var
inn í lögreglubílinn vegna hegðunar sinnar. Hann gerði ítrekaðar tilraunir til þess að hlaupa
út úr bílnum og forða sér og
i þeim tilraunum sínum sparkaði hann í lögregluþjóninn, sem
gætti hans. Lögregluþjónninn
átti fullt í fangi meö hann og
varð að lokum að grípa til
kylfunnar."

völlinn og virtist sem umferðaröngþveit; ætlaði aö skapast.
Áhorfendur hafa eflaust verið
vel á annað þúsund.
Á annan dag jóla keppir
landsliðið aftur, þá leikur það
við UL (undir 20 ára) líklega
á Framvellinum.

Jólattésfagnaður
Læknafélags Reykjavíkur og Lyfjafræðingafélags íslands
veröur haldin að Hótel Borg sunnudaginn 29. des.
kl. 15.30-18.30.
Aðgöngumiðar seldir í dag og á rhorgun í skrifstofu
L.R. í Domus Medica.
Fjórða mark landsliðsins „siglir" í netið yfir Guðmund Pétursson.

Maístjarnan
eftir Halldór Laxnes
Ó hve létt er þitt skóhljóð
ó hve leingi ég beið þín,
það er vorhret á glugga,
napur vindur sem hvín,
en ég veit eina stjörnu,
eina stjörnu sem skín,
og nú loks ertu komin,
þú ert komin til mín.
Það eru erfiðir tímar,
það er atvinnuþref,
ég hef ekkert að bjóða,
ekki ögn sem ég gef,
nema von mína og líf mitt
hvort ég vaki eða sef,
þetta eitt sem þú gafst mér
það er alt sem ég hef.
En í kvöld lýkur vetri
sérhvers vinnandi manns,
og á morgun skín maísól,
það er maísólin hans,
það er maísólin okkar,
okkar einíngarbands,
fyrir þér ber ég fána
þessa framtíðarlands.

