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Breiðablik er komið í Meistaradeild Evrópu eftir glæstan 3-0 sigur á Osijek frá Króatíu á Kópavogsvelli. Dregið verður í riðlakeppnina á mánudag og hefst hún í október.

Veikindi að öllum líkindum tengd
niðurrifi á Grundaskóla á Akranesi
Bæjarstarfsmaður veiktist
eftir vinnu við að rífa grunnskóla. Hann segir að starfsmenn hafi ekki fengið viðeigandi grímur.
mhj@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Einar Óli Ægisson,

starfsmaður Akraneskaupstaðar,
sem vann við að rífa niður hluta af
Grundaskóla vegna rakaskemmda,
þurfti að leita sér læknisaðstoðar
vegna útbrota og mæði í síðustu
viku. „Þegar ég komst loksins til
læknis var þetta búið að breiðast
út um allan líkama,“ segir Einar.

Samkvæmt lækninum tengjast einkennin að öllum líkindum störfum
hans.
Ákvörðun Akraneskaupstaðar
um að rífa hluta af skólanum kom
til vegna heilsufarseinkenna hjá
nemendum og starfsfólki. Úttekt
Verkís á skólanum í mars sýndi
fram á að meginástæða óþægindanna væru rykagnir frá glerull
vegna ófullnægjandi frágangs rakavarnarlags í lofti og veggjum. Einnig
var hluti vandans talinn vera vegna
rakaskemmda.
Einar segist ekki hafa fengið
neinar upplýsingar um að það væru
eitursveppir í skólanum áður en

Þegar ég komst loksins
til læknis var þetta
búið að breiðast út um
allan líkama.
Einar Óli Ægisson, starfsmaður
Akraneskaupstaðar.

hann hóf störf. Samkvæmt Sylgju
Dögg Sigurjónsdóttur, líffræðingi hjá verkfræðistofunni Ef lu,
eru rakaskemmdir ekkert annað

en mygla. Einar segir að einn og
hálfur mánuður hafi liðið þangað
til að starfsmenn fengu sérstakar
P3-grímur sem koma í veg fyrir að
rykagnir setjist í lungu.
Einar hefur glímt við mikla mæði
og slappleika ásamt útbrotum um
allan líkamann.
Málið hefur verið tilkynnt til
Vinnueftirlitsins, þá hefur Einar
sagt starfi sínu lausu af heilsufarsástæðum. Læknir Einars sendi eftirlitinu einnig upplýsingar um tengsl
veikindanna og eitursveppa.
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri á Akranesi, segir málið ekki
hafa komið inn á sitt borð. SJÁ SÍÐU 4

10. SEPTEMBER 2021

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sakar bankana
þrjá um siðleysi
VIÐSKIPTI Stjórn VR sakar stóru
bankana þrjá um að vera með óhóflegan vaxtamun milli innlána og
útlána. Harpa Sævarsdóttir, varaformaður VR, segir að sá sem eigi milljón inni á reikningi fái enga vexti.

Harpa
Sævarsdóttir,
varaformaður
VR.

„Það er pínu siðlaust hjá bönkunum að auglýsa mikinn hagnað
og snúa svo hnífnum í sárinu með
því að hækka vexti nánast daginn
eftir.“ SJÁ SÍÐU 4
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Kjósendur mataðir

Engin stór matarsýking kom upp í
fyrra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mest kvartað
vegna hávaða
og óþrifnaðar
benediktboas@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Mest var kvartað
til Matvælaeftirlitsins um hávaða
frá veitingastöðum eða 40 sinnum.
Óþrifnaður og merkingar matvæla
fá annars vegar silfur og hins vegar
brons.
Þetta kemur fram í ársskýrslu
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.
Á hverju ári berst deildinni fjöldi
fyrirspurna, kvartana og ábendinga
frá neytendum og öðrum vegna
matarsjúkdóma og annars er varðar
meðferð matvæla og starfsemi matvælafyrirtækja.
Heildarfjöldi slíkra fyrirspurna,
kvartana og ábendinga árið 2020 var
um 400 talsins. Skráðar fyrirspurnir
frá neytendum voru 118 og skráðar
kvartanir voru um 203 á árinu.
Fimmtán sinnum var kvartað vegna
ólyktar, átta sinnum vegna meindýra
og ónytjadýra og 12 sinnum vegna
matarsjúkdóma, svo fátt eitt sé nefnt.
Engin stór matarsýking kom upp
á árinu 2020. n

Kosningabaráttan er komin á fullt skrið enda aðeins nokkrar vikur til þingkosninga. Fjölmargir hafa þegar eða hyggjast kjósa fyrr utan kjörstaða ef svo óheppilega
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
vill til að þeir verði í sóttkví á kjördag. Flokkarnir fara mismunandi að, Samfylkingin hélt pylsupartí í Mjódd og bauð vegfarendum upp á rós. 

Dró úr ölvunardrykkju í faraldrinum
steingerdur@frettablaðið.is

HEILBRIGÐISMÁL Dregið hefur úr
áfengisneyslu og reykingum meðal
landsmanna í heimsfaraldrinum.
Þetta kemur fram í skýrslu tveggja
stýrihópa sem Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra skipaði
á síðasta ári til að skoða áhrif faraldursins á geð- og lýðheilsu landsmanna. Færri segjast glíma við fjárhagsörðugleika og litlu færri segjast
upplifa meiri einmanaleika en
áður en faraldurinn hófst. Líkamlegri heilsu landsmanna hefur þó
hrakað og dregið hefur úr grænmetisneyslu.
Fram kemur í skýrslunni að faraldurinn hafi haft veruleg áhrif á
líðan ungs fólks á framhaldsskólaaldri en þó minni áhrif á líðan
barna. Þá hafi Barnaverndarnefnd
borist 16 prósentum fleiri tilkynningar síðasta árið og bráðakomur

Alma Möller,
landlæknir.

til Barna- og unglingageðdeildar
(BUGL) aukist um 34 prósent. Á
legudeild BUGL jukust innlagnir í
janúar og febrúar á þessu ári um 49
prósent milli ára.
Tvöfalt fleiri ungmenni greindu
frá því að hafa upplifað einmanaleika síðustu vikuna en gerðu það
árið áður.
Í skýrslunni kemur fram að erfiðara aðgengi að geðheilbrigðisstofnunum geti hafað ýtt undir vandann
og er lögð fram tillaga til að efla rafrænar lausnir í þeim málum. n

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

Renndu við og fáðu lyfin afgreidd beint í bílinn
www.lyfsalinn.is

Tugmilljónir sviknar út hér
á landi með ástarsvindli
Ástarsvindl hefur aukist til
muna síðan faraldurinn hófst
samkvæmt tilkynningum og
samtölum við fórnarlömb.
Lögreglufulltrúi segir málin
erfið út af skömm og afneitun.
kristinnhaukur@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafa borist 20 tilkynningar um ástarsvindl á þremur
árum. Alls er tjónið í þessum tilkynningum 73 milljónir króna sem
fólk hefur látið af hendi til svikahrappa, eða að meðaltali 3,65 milljónir í hverju tilfelli.
Ástarsvindl er þegar svikahrappur, yfirleitt staðsettur erlendis,
kemst í samband við fórnarlamb
sitt á netinu, til dæmis í gegnum
stefnumótasíðu eða spjallsíðu, og
myndar tilfinningatengsl á fölskum
forsendum. Þegar tengslin og traustið eru orðin nógu mikil er beðið um
lán eða styrk. Þetta getur svo haldið
áfram lengi og fjárhæðirnar safnast
upp.
Daði Gunnarsson, lögreglufulltrúi hjá miðlægri rannsóknardeild,
segir að tilfellum hafi fjölgað í faraldrinum. 14 af þessum 20 tilkynningum hafa komið frá því hann
hófst. „Það staðfestir aukningu frá
því að Covid hófst,“ segir Daði. „Þá
er líka fólk sem hefur verið í sambandi við okkur eftir að Covid hófst
sem lét ekki blekkjast en var komið
áleiðis og búið að mynda nokkur tilfinningabönd við aðilana.“
Þó að tilkynningunum fjölgi
segir það ekki allt um heildarumfangið. Daði segir að lögreglan telji
að margir skammist sín einfaldlega
of mikið til þess að tilkynna brot.
„Skömmin er töluverð hjá fólki sem
ræðir við okkur,“ segir hann. „Fólk
er oft mjög sárt þar sem það var búið
að mynda tilfinningatengsl við aðilann sem það var í sambandi við.“

Meðalfjárhæð ástarsvindls sem tilkynnt er á Íslandi eru 3,65 milljónir króna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í sumum málum
höfum við náð peningum aftur ef fólk
uppgötvar þetta fljótt.

Daði Gunnarsson, lögreglufulltrúi.

Það er misjafnt hvað lögreglan
getur gert og ekki alltaf svo að fjárhæðirnar séu tapaðar. „Í sumum
málum höfum við náð peningum
aftur ef fólk uppgötvar þetta fljótt.
Vandamálið er að yfirleitt uppgötvast þetta mjög seint og fólk
vill ekki viðurkenna að hafa orðið
fyrir slíkum brotum. Þá eru endurheimtur oftast frekar erfiðar,“ segir
Daði. „Þá vörum við einnig fólk við
áframhaldandi svikum sem það
gæti átt von á.“
Samkvæmt greiningu tæknitímaritsins Techshielder eru flestir
svikahrapparnir staðsettir í Bretlandi, Tyrklandi og Nígeríu. Þetta
eru einnig þau lönd sem hafa orðið
hvað harkalegast fyrir ástarsvindli
fyrir utan Bandaríkin. Samkvæmt
greiningunni er meðalfjárhæð sem
tapast í heiminum 2,2 milljónir
króna. ■

Troðfull verslun af merkjavöru frá eftirtöldum verslunum
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Varaformaður VR sakar bankana þrjá um okur á vöxtum
bth@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Stjórn VR skorar á Landsbanka, Íslandsbanka og Arion
banka að láta af óhóflegum vaxtamun milli innlána og útlána. Félagið
krefst þess að bankarnir sýni raunverulega samfélagsábyrgð á borði
en ekki aðeins í orði.
Þetta kemur fram í nýrri ályktun
stjórnar VR. Þar segir að meðalvextir útlána bankanna séu 5,22 prósent

á móti aðeins eins prósents meðalvöxtum innlána. Mismunurinn sé
heil 4,22 prósentustig.
„Það er nú þokkaleg álagning og
satt að segja myndu f lestir segja
að verslun sem kaupi mjólkurlítra
á 100 krónur en selji á 522 krónur
væri með ofurálagningu. Lái okkur
því hver sem vill ef við köllum þetta
þá að sama skapi okurvexti,“ segir í
bókun stjórnar.
Harpa Sævarsdóttir, varafor-

Harpa Sævarsdóttir, varaformaður VR.

maður VR stéttarfélags, segir að sá
sem eigi milljón inni á bankareikningi fái nú enga vexti. En ef hann
sé svo óheppinn að missa vinnuna
til dæmis vegna Covid og hafi ekki
annað úrræði en að taka yfirdráttarlán þurfi sami maður að borga níu
prósenta vexti. VR muni setja þessi
mál á oddinn, því margir séu í vandræðum.
„Það er pínu siðlaust hjá bönkunum að auglýsa mikinn hagnað og

snúa svo hnífnum í sárinu með því
að hækka vexti nánast daginn eftir.“
Stóru bankarnir þrír, Landsbanki,
Arion banki og Íslandsbanki, hafa
allir nýlega skilað uppgjöri fyrir
fyrstu sex mánuði ársins 2021.
Samanlagður hagnaður þeirra er
37 milljarðar króna á tímabilinu.
Landsbankinn skilar mestum hagnaði eða 14,1 milljarði, Arion banki
13,8 milljörðum og Íslandsbanki 9
milljörðum króna. ■

Akureyri síður lýst sem borg en bæ
100
80
60
40

n Bær

n Borg

Höfuðborgarsvæði

0

Suðvestur
svæði

20

Landshlutamiðstöðvar

AKUREYRI Ríf lega f immtungur
landsmanna telur Akureyri vera
borg fremur en bæ. Tæp áttatíu prósent eru á öndverðri skoðun. Þetta
kemur fram í könnun Maskínu sem
Háskólinn á Akureyri, HA, lét framkvæma.
Þóroddur Bjarnason, prófessor
í félagsfræði við HA og stjórnandi
rannsóknarinnar, segir mjög áhugavert hve landsmenn séu samdóma
í skoðun sinni, burtséð frá búsetu.
„Nærri fjórðungur allra svarenda
telur Akureyri nú þegar vera borg
en að það skuli enginn munur vera
á svörum höfuðborgarbúa og Akureyringar við þessari spurningu
kemur á óvart,“ segir Þóroddur.
Nýverið var kynnt skýrsla starfshóps þar sem lagt er til að Akureyri
fái aukið stjórnsýsluhlutverk í framtíðinni sem svæðisborg.
Umræðan um Akureyrarborg
snýst að hluta til um hugtakanotkun.
Engin skilgreining er til á borg á

Er Akureyri betur lýst sem
borg eða bæ?

Akureyri

bth@frettabladid.is

n Veit ekki

Íslandi og ekki ljóst hvaða merkingu
fólk leggur almennt í hugtakið, að
sögn Þórodds.
Könnunin náði til um níu þúsund
manns á landinu öllu. ■

Vitlaust að niðurgreiða tengiltvinnbíla

Árni Finnsson,
formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands.

dýra rafmagnsbíla?“ spyr Árni.
Hann bendir á að fáir hafi efni á
að kaupa dýra rafmagnsbíla hér á
landi. Þeir sem hafi auraráð til þess
þurfi ekki á niðurgreiðslu frá ríkinu
að halda.
„Vitlausast er að niðurgreiða
tengilt vinnbíla fyrir bílaleigur, því
rafmagnið er búið þegar komið er
að Straumsvík frá Leifsstöð.“ ■
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Þarf að vera með sérstakar
grímur við niðurrif húsa
Starfsmaður Akraneskaupstaðar veiktist eftir að hafa
rifið skóla. Bæjarstjóri segir
alla hafa fengið hlífðarbúnað.

bth@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka
Íslands, vill að íslensk stjórnvöld
hætti að niðurgreiða tengiltvinnbíla og dýra rafbíla.
Svíar hafa ákveðið að herða verulega losunarskilyrði fyrir ívilnunum
vistvænni bifreiða eftir því sem kom
fram í gær í sænska ríkisútvarpinu.
Meðal annars hafa Svíar ákveðið í
umhverfislegu tilliti að hætta að
niðurgreiða stærri tengiltvinnbíla
og dýra rafbíla.
„Til hvers að greiða niður tengil
tvinnbíla sem losa töluvert magn
af gróðurhúsalofttegundum? Af
hverju ættum við að niðurgreiða

Einar Óli starfaði við að rífa hluta Grundaskóla á Akranesi. 

mhj@frettabladid.is

AKRANES Um miðjan júní fékk Einar
Óli Ægisson starf hjá Akraneskaupstað sem fólst í því að rífa niður
hluta af Grundaskóla á Akranesi
eftir að úttekt verkfræðistofunnar
Verkís á húsnæði skólans í mars
leiddi í ljós að rykagnir frá glerull
yllu óþægindum sem nemendur
og starfsfólk höfðu sagt frá. Þá voru
einnig rakaskemmdir í skólanum.
Einar Óli segir að það hafi tekið
Akranesbæ um einn og hálfan
mánuð að útvega starfsmönnum
viðeigandi grímur.
Skömmu eftir að hann hóf störf
fór Einar að verða andstuttur og
fékk útbrot á húð en það var læknir
á Heilbrigðisstofnun Vesturlands
sem tengdi veikindi Einars við störf
hans.
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir, líffræðingur hjá verkfræðistofunni
Ef lu, segir að það þurfi sérstakar
P3-grímur til að verja lungun fyrir
rykögnum og myglu, sérstaklega í
niðurrifi.
„Ég er beðinn um að vinna þarna
og fer í atvinnuviðtal. Þar er sagt við
okkur að við fáum alla kennslu og
útbúnað sem þarf til að framkvæma
starfið. Þegar ég byrja að vinna hins
vegar við að rífa niður veggi og loft
líður langur tími þangað til við
fáum grímur. Þegar við fáum þær
þurfum við síðan að biðja um betri
grímur þar sem við fengum upphaflega bara svona Covid-grímur,“ segir
Einar.
„Það var ekki talað við okkur um
að það væru sveppir eða eiturefni í
húsinu heldur sagt við okkur að það
væru „glerullaragnir“ þarna. Svo
þegar ég er byrjaður að verða veikur,
nokkrum dögum áður en ég fer til

Það skiptir mjög miklu
máli að það sé farið vel
með heilsu fólks, það
skiptir í raun öllu máli.

Sævar Freyr
Þráinsson,
bæjarstjóri Akraness.

læknis, finn ég frétt á netinu sem
talar um að það séu eitursveppir
þarna sem eru hættulegir heilsu
fólks. Það var aldrei búið að nefna
neitt slíkt við okkur,“ segir Einar.
„Við fengum líka engan búnað sem
gaf til kynna að það væru einhver
eiturefni þarna inni.“
Einar glímdi við þrálát veikindi
og slappleika í sumar ásamt því að
fá útbrot á líkamann sem leiddu
til þess að hann ákvað að leita til
læknis.
„Það fóru að birtast hvítir blettir
á húðinni sem ég tengdi auðvitað
ekki við vinnuna. Það tók langan
tíma að fá tíma hjá lækni vegna
Covid-19 þannig að ég beið í einn
og hálfan mánuð. Þegar ég kemst
loksins til læknis var þetta búið
að breiðast út um allan líkama. Þá
tekur læknirinn eftir þessu og spyr
hvar ég sé að vinna og tengir strax
að þetta sé tengt sveppaeitrunum,“
segir Einar.
„Ég er venjulega fílhraustur en nú
er ég alltaf móður. Ég á erfitt með
að labba upp tröppur. Ég þurfti að

labba upp á sjúkrahús áðan og til
baka og ég er bara þreyttur þegar
ég kem heim,“ segir Einar.
Sylgja Dögg heldur reglulega
námskeið um hvaða aðbúnað þurfi
að hafa á vinnustöðum í svona
aðstæðum.
„Í niðurrifi á byggingum þegar
það er verið að róta upp gömlum
byggingarefnum sem hafa ekki
verið prófuð áður, þá veistu í raun
ekkert hverju þú ert að róta í. Þá á
maður alltaf að vera með grímu.
Eins og ég segi á námskeiðunum
þá þarftu að vera með forsíu fyrir
lungun. Þú vilt ekki að lungun séu
aðalsían, þú getur ekki skipt um þau
en þú getur skipt um grímu. Gríman
stöðvar stærstu agnirnar en þessar
smáu fara lengst niður í lungun og
þess vegna þarf að vera með sérstaklega góðar grímur við niðurrif,“
segir Sylgja.
Hún segir málið ekki einsdæmi.
„Ég hef komið á verkstaði, ótengt
þessu máli, þar sem ekki er búið að
prófa byggingarefnin, þar sem er
ekki búið að ganga úr skugga um
hvað er í efnunum og oft er búið að
róta í þeim áður en einhver áttar sig
á því að þetta er ekki alveg í lagi,“
segir Sylgja og bætir við að það þurfi
að vera með P3-grímur við niðurrif
á byggingum með rakaskemmdum.
„Rakaskemmdir er náttúrulega bara
mygla,“ segir Sylgja.
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri Akraneskaupstaðar, segir að
bænum hafi engar tilkynningar
borist um skort á hlífðarbúnaði
starfsmanna í niðurrifi á skólanum.
Samkvæmt yfirmanni verksins hafi
starfsmenn fengið allan hlífðarbúnað og grímur.
„Það hefur ekkert komið til okkar
hvað þetta varðar,“ segir Sævar og
segir bæinn líta svona mál alvarlegum augum. „Það skiptir mjög
miklu máli að það sé farið vel með
heilsu fólks, það skiptir í raun öllu
máli,“ segir Sævar. ■

Uppskerudagar
á íslensku
grænmeti

Heilsa og
lífsstíll
Tilboð gilda út 19. september.

Yfir 1.000 vörur á tilboði

30%

20%

afsláttur

afsláttur

25%
afsláttur

769

Kjúklingavængir
Verð áður 549

20%

Tilboð

afsláttur

Feel Iceland sérhæfir sig í hreinum og
áhrifaríkum kollagen fæðubótarefnum.

439
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Verð áður 279
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Öll Now vítamín á 25% afslætti.
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2.159
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Hafa fengið meira en sjö milljarða frá ríkinu
Stjórnmálaflokkarnir hafa
fengið nærri sjö og hálfan
milljarð króna í ríkisframlög
frá því að lögum um fjármögnun flokkanna var breytt
árið 2006. Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið mest, nærri
tvo milljarða króna.
kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Stjórnmálaflokkarnir
hafa fengið nærri sjö og hálfan milljarð króna í ríkisframlög frá því að
lögum um fjármögnun flokkanna
var breytt árið 2006. Framlögin hafa
hækkað mjög mikið á kjörtímabilinu sem er að líða en lækkað ögn
eftir að faraldurinn skall á.
Framlög frá ríkinu getur hver
flokkur fengið sem fær 2,5 prósent
á landsvísu í kosningum og reiknast
út frá kjörfylgi. Þá fær hver þingflokkur 12 milljóna króna grunnframlag og hver flokkur getur fengið
kjördæmastyrk vegna kosningabaráttu.
Sjálfstæðisf lok k urinn hef ur
fengið langsamlega mest, nærri 2
milljarða króna. Mest fékk hann
árið 2019, rétt tæpar 200 milljónir
en fær nú 186.
Samfylkingin hefur fengið næstmest, 1.350 milljónir. Árin 2010 til
2013 fékk flokkurinn mest allra en
árið 2017 var hann aðeins í sjötta
sæti eftir mikinn kosningaósigur
árið áður.
Vinstri græn hafa fengið tæpa 1,2
milljarða og Framsóknarflokkur-

Framlög íslenska ríkisins til stjórnmálaflokka frá árinu 2007 til ársins 2021.
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Samtals

																

Sjálfstæðisflokkurinn
186,0
186,0
199,9
180,7
101,7
96,8
93,8
87,4
84,8
87,4
90,0
98,9
158,7
157,2
140,1
1.949,4
Framsóknarflokkurinn
92,7
92,7
94,0
78,2
44,3
89,9
86,9
81,3
55,0
53,7
56,0
61,0
53,5
53,5
79,1
1.071,8
Samfylking
101,3
101,3
105,5
88,8
23,1
48,2
48,2
46,7
99,9 104,0 107,3
117,9
115,4
114,8
129,0
1.351,4
Vinstri græn
132,8
132,8
138,6
124,5
55,9
43,2
40,2
36,4
67,7
74,3
78,2
85,7
64,2
65,8
43,0
1.183,3
Píratar
83,0
83,0
82,9
77,9
66,8
39,9
19,0
19,4
11,1							 483,0
Viðreisn
66,9
66,9
64,7
51,0
38,7
3,0										 291,2
Flokkur fólksins
68,1
68,1
62,2
51,1
13,3
3,0										 265,8
Miðflokkurinn
93,8
93,8
100,5
81,0
3,0											
372,1
Björt framtíð					
27,4
34,3
31,3
28,4
6,2							
127,6
Dögun/Borgarahreyfingin						
9,4
9,4
8,3
24,5
21,9
22,6
24,9				
121,0
Flokkur heimilanna						
9,2
9,2
8,1
3,0							
29,5
Frjálslyndi flokkurinn													
29,4
33,0
33,6
96,0
Íslandshreyfingin													
12,1
12,1		
24,2
																
7.366,3

Flokkur heimilanna
fékk tæpar 30 milljónir
króna í framlög.

Lögunum var breytt í tíð ríkisstjórnar Geirs Haarde og Jóns Sigurðssonar,
allir formenn flokka á þingi fluttu frumvarpið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

inn tæpan 1,1. Hefur hinn svokallaði fjórflokkur fengið rúmlega 5,5
milljarða úr ríkissjóði.
Í þessum útreikningum eru ekki
tekin inn fjárframlög frá sveitarfélögunum, en þau eru að jafnaði
umtalsvert minni en frá ríkinu.
Ársreikningar eru ekki komnir fram

fyrir árin 2020 og 2021 og því byggir
útreikningurinn á uppgefinni skiptingu framlaga frá Stjórnarráðinu að
viðbættum þingflokkstyrknum.
Píratar hafa fengið rúmar 480
milljónir frá árinu 2013 þegar þeir
komust fyrst á fjárlög. Viðreisn
hefur fengið rúmar 290 milljónir og
Flokkur fólksins rúmar 265 en þeir
flokkar komust fyrst á fjárlög árið
2016. Ári seinna bættist Miðflokkurinn við og hefur fengið rúmar 370
eftir góðan kosningasigur.
Af flokkum sem ekki eru lengur á
þingi má nefna Bjarta framtíð sem
fékk tæpar 130 milljónir, Frjálslynda
flokkinn sem fékk 96 og Dögun sem
tók við búi Borgarahreyfingarinnar
og fékk alls 121 milljón. Flokkur
heimilanna og Íslandshreyfingin
náðu aldrei inn manni en fengu

Íhaldssemi stöðvi þróun leitar
.
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svavamarin@frettabladid.is
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Bænda
markaður
um helgina!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

HEILBRIGÐISMÁL Tæki sem byggir
á tækni sem nýtir gervigreind við
krabbameinsleit í ristli og brjóstum er væntanlegt til landsins á
læknadögum í janúar.
„Gervigreindin les ristilinn um
leið og verið er að spegla hann og
er gagnagrunnur með myndum,“
segir Jóhannes Reynisson, talsmaður Bláa naglans. „Gervigreindin speglar og greinir ristilinn, alveg
eins og læknirinn nema það að
gervigreindin skráir gæðaskráningu í leiðinni, líkt og að fá annan
sérfræðing sér við hlið.“
Jóhannes leggur mikla áherslu á

Jóhannes
Reynisson,
talsmaður Bláa
naglans.

nýja tækni í gervigreind í ómtækjum til brjóstamyndunar. Hann
bendir á að röntgentæki sem séu
notuð við brjóstakrabbameinsleit
ná ekki í gegnum fituvefinn í þéttum brjóstum. Ómtækin séu mun
þróaðri og nái um 30 prósent meiri
nákvæmni en röntgentækið.

Jóhannes kveðst upplifa mikla
íhaldssemi og að enginn þori að
breyta til við krabbameinsleit.
Hann myndi vilja að fólk færi í
skoðun frá 25 ára aldri þar sem
væri greint bæði þvag-, saur- og
blóðsýni. Með því væri hægt að
skoða ákveðið prótein sem vísi til
myndunar á mögulegu krabbameini. Þannig mætti koma í veg
fyrir alvarleg veikindi.
Þá þurfi að setja krabbamein
undir lýðheilsuáætlun. „Við erum
komin í vandræði út af rekstrinum
á spítalanum þar sem kerfið er allt
of dýrt og þurfum að vera á tánum
með þróun í heilbrigðismálum,“
segir hann. ■

Heimsmeistaramót haldið á Íslandi
kristinnpall@frettabladid.is

RAFÍÞRÓTTIR Tilkynnt var í gær
að stærsta rafíþróttamót ársins í
einum vinsælasta tölvuleik heims,
heimsmeistaramótið í League of
Legends, færi fram í Laugardalshöll
í haust. Þetta verður í annað sinn á
þessu árinu sem slíkt mót fer fram í
Laugardalshöll en fyrr á þessu ári fór
fram Mid-Season Invitational sem
vakti mikla lukku hjá framleiðendum leiksins. Fyrir vikið var ákveðið
að leita aftur til Íslands eftir að ljóst
varð að ekki yrði hægt að halda HM,
stærsta mót ársins í leiknum, í Kína.
„Það er sannur heiður að Riot
séu að koma aftur til Íslands með
heimsmeistaramótið sitt og er það
í fyrsta sinn í sögu leiksins sem allir
alþjóðlegu viðburðir ársins fara
fram í sama landi. Þetta styrkir líka
stöðu íslenskra rafíþrótta og íslensks
leikjaiðnaðar á alþjóðavettvangi
sem getur skilað miklu til samfélagsins á komandi árum og áratugum,“
sagði Ólafur Hrafn Steinarsson, formaður Rafíþróttasamtaka Íslands,

Gríðarlegur tæknibúnaður fylgir mótum af þessari stærðargráðu.

sem hafði orð á því við Fréttablaðið
fyrr í sumar að mótshaldarar hefðu
lýst því yfir að Reykjavík hefði farið
fram úr öllum væntingum. Um leið
tókst mótshöldurum að koma í veg
fyrir að kórónaveirusmit kæmi upp
meðan á mótinu stóð.
Með mótinu eru gríðarlegir
möguleikar í auglýsingu fyrir
Ísland enda fylgdust hundrað milljónir með úrslitaleiknum árið 2019
sem var sendur út á fimmtán mis-

munandi tungumálum. Það verða
engir áhorfendur á mótinu sem var
ákvörðun sem var tekin í samstarfi
við stjórnvöld en búið er að leigja
Laugardalshöll í sjö vikur. Þá er gert
ráð fyrir að í tengslum við mótið sé
þörf á fimmtán þúsund gistinóttum
á Íslandi enda er von á starfsmönnum Riot Games fyrir lok mánaðar
til að undirbúa höllina fyrir mótið
sem hefst 5. október og stendur yfir
í rúman mánuð. n

Fullkominn borgarjepplingur magnaður með Mild Hybrid tækni

PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 4.690.000 kr.
www.nissan.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
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Bílaverkstæði Austurlands
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www.bva.is
470 5070
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862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881
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525 8000 / www.bl.is
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Ennþá eimir eftir af umsókn Íslands í Evrópusambandið
kristinnhaukur@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Ráðherraráð Evrópu s a mba nd si n s s a mþyk k t i
á þriðjudag nýja IPA-styrki til
umsóknarríkja sambandsins og
vakti nokkra athygli að Ísland var
þar á meðal. Styrkirnir verða 14
milljarðar evra til næstu sex ára
og á að nota til þess að koma á lýðræðisumbótum, aðlaga regluverk

Gefa ekki upp
stöðu á lömuðum
svavamarin@frettabladid.is

COVID -19 Lyfjastofnun og Landspítalinn vilja ekki veita upplýsingar um stöðu þeirra sem fundu
fyrir lömunareinkennum eftir
bólusetningu gegn Covid-19. Vísa
stofnanirnar til persónuverndarsjónarmiða þar sem tilvikin séu
það fá.
Líkt og fram hefur komið fundu
þrjár konur hérlendis fyrir einkennum lömunar eftir að hafa
fengið örvunarskammt af bóluefni
gegn Covid-19.
Læknar hafa sagt að enn sem
komið er hafi ekki fundist óyggjandi merki um tengsl milli bólusetningar og lömunareinkenna. ■

Hommar fái að
loks að gefa blóð
ingunnlara@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur sett
drög að reglugerð í Samráðsgátt sem
heimilar hommum að gefa blóð.
Reglugerðin felur í sér að óheimilt
verður að mismuna blóðgjöfum á
grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða, svo sem kyns, kynhneigðar,
uppruna eða stöðu að öðru leyti.

Svandís
Svavarsdóttir,
heilbrigðis
ráðherra.

Kynhegðun veldur ekki lengur
varanlegri frávísun blóðgjafar, þess
í stað má viðkomandi ekki hafa
stundað áhættusamt kynlíf í fjóra
mánuði fyrir blóðgjöf.
Samtökin ’78 hafa ítrekað skorað
á heilbrigðisyfirvöld að breyta reglunum. n

Bréf Gunnars Braga olli ruglingi á
sínum tíma. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

og betrumbæta stjórnsýslu í viðkomandi ríkjum.
Eins og margir muna fór Gunnar
Bragi Sveinsson, þáverandi utanríkisráðherra, til Slóvakíu árið 2015
með bréf um að aðildarviðræðunum við Evrópusambandið væri
slitið. Hafði málið þá ekki fengið
þinglega meðferð og Evrópusambandið vissi ekki hvernig ætti að
taka þessu heldur. Datt nafn Íslands

Ísland hefur ekki
fengið IPA-styrki síðan
árið 2013.

inn og út af listum yfir umsóknarríki í nokkur skipti eftir þetta.
Samkvæmt utanríkisráðuneytinu
hefur Ísland ekki fengið neina IPAstyrki frá árinu 2013.
Eftir fyrirspurn Fréttablaðsins
grennslaðist ráðuneytið um þetta
og í kjölfarið fjarlægði Ráðherraráðið nafn Íslands úr tilkynningunni.
Eru það því einungis sex Balkanríki
sem fá greitt úr sjóðnum. ■

Flóknar og torveldar reglur gilda um
ferðalög í Covid-heimsfaraldrinum
Farþegar sem ferðast til
Íslands þurfa að sýna vottorð
um bólusetningu eða vottorð
um fyrri sýkingu af Covid-19
við landamærin til að komast
inn í landið. Ólíkar reglur
gilda um hin ýmsu lönd.
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Alls fóru 347.529 farþegar
um Kef lavíkurf lugvöll í júlí sem
er rúmlega 164 prósenta aukning
miðað við sama mánuð í fyrra. Farþegar sem koma til Íslands þurfa að
sýna vottorð um bólusetningu eða
vottorð um fyrri sýkingu af Covid19 við landamærin til að komast inn
í landið.
Til að bólusetningarvottorð teljist
gilt þurfa að hafa liðið fjórtán dagar
frá seinni skammti bóluefnis eða
frá Janssen-skammti. Þau sem ekki
hafa fengið bólusetningu þurfa að
sýna neikvætt PCR-próf eða hraðpróf. Prófið skal hafa verið tekið
innan við 72 tímum fyrir brottför á
fyrsta legg ferðar en sé vottorði ekki
framvísað á landamærunum liggur
við því 100.000 króna sekt.
Hafi ferðamaður sem kemur til
Íslands nýlega greinst með Covid-19
þarf hann ekki að sýna neikvætt próf
á landamærum. Hins vegar þarf hann
að sýna jákvætt PCR-próf sem er
eldra en 14 daga gamalt en yngra en
180 daga gamalt. Þessir einstaklingar
þurfa ekki að fara í próf innan tveggja
sólarhringa eftir komuna til landsins
hafi þeir tengsl á Íslandi en þess er
krafist af þeim sem eru búsettir hér
á landi eða hafa hér tengslanet. Þetta
á jafnframt við um börn fædd 2015 og
fyrr með tengsl við Ísland.
Á vef Stjórnarráðsins má finna
upplýsingar um þær reglur sem í
gildi eru á landamærum annarra
landa. Sveinn Guðmarsson, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins, segir síðuna með umræddum
upplýsingum eina mest sóttu síðuna
á Stjórnarráðsvefnum. „Við fáum
mikið af fyrirspurnum frá fólki
varðandi ferðalög erlendis og þarna

Hátt í 400 þúsund manns fóru í gegnum Keflavíkurflugvöll í júlí síðastliðnum.

Ísland er metið áhættusvæði á Spáni og því
þarf að forskrá sig inn í
landið.

eru þær allar á íslensku,“ segir hann.
Fullbólusettir farþegar sem
ferðast til Noregs þurfa að sýna
vottorð um bólusetningu sem viðurkennt er af Evrópusambandinu.
Óbólusettir þurfa að sýna fram á
neikvætt próf sem er ekki eldra en
24 tíma gamalt, fara í skimun við
komuna til landsins, skrá sig inn í
landið og fara í sóttkví.
Þau sem ferðast til Danmerkur frá
Íslandi þurfa ekki að sýna vottorð
um próf fyrir Covid-19 við komuna
til landsins svo lengi sem Ísland er
ekki á rauðum lista. Allir þurfa hins
vegar að skila bólusetningarvottorði sem samþykkt er af Evrópsku
lyfjastofnuninni. Einstaklingar sem
geta sýnt fram á fyrra smit teljast
ónæmir fyrir Covid-19 í Danmörku
í tólf mánuði eftir smit.
Þau sem ferðast til Spánar frá

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslandi þurfa að skrá forskrá sig inn
í landið þar sem Ísland er metið
áhættusvæði á Spáni. Ferðamenn
frá Íslandi þurfa að einnig að framvísa gildu vottorði um bólusetningu, neikvæðu Covid-prófi eða
vottorði um fyrri Covid-sýkingu
við komuna til landsins.
Landamæri Bretlands eru opin
fyrir fólki frá Íslandi. Komufarþegar
frá Íslandi þurfa að fylla út sérstakt
eyðublað og framvísa neikvæðu
Covid-prófi við komuna. Þá þurfa
þeir að fara í PCR-próf á öðrum degi
eftir komuna til Englands. Ekki eru
neinar undanþágur frá þessu fyrir
fólk sem er bólusett eða með vottorð
um fyrri sýkingu.
Ekki er um tæmandi upptalningu
að ræða og má nálgast frekari upplýsingar á vef Stjórnarráðsins og á
covid.is. ■

Jóhann segist bjartsýnn fyrir málflutning í Söknuðarmáli
gar@frettabladid.is

DÓMSMÁL Áfrýjunardómstóll í
Bandaríkjunum hefur nú tilkynnt
að munnlegur málflutningur í lagastuldarmáli Jóhanns Helgasonar
verði 16. nóvember.
Lögmaður Jóhanns og lögmenn
tónlistarfyrirtækjanna sem hann
stefndi munu þá hvorir um sig fá
fimmtán mínútur frammi fyrir
dómara til að rökstyðja málstað
skjólstæðinga sinna. Fer það fram
í Circuit 9-dómstólnum sem hefur
sex ríki á vesturströnd Bandaríkjanna á starfssvæði sínu. Stefnt
er vegna meints stuldar á laginu
Söknuði með útgáfu á laginu You

Raise Me Up sem norski tónlistarmaðurinn Rolf Lövland sendi frá sér.
Jóhann segir að sú vinna sem lögmaður hans, Michael Machat, hefur
skilað fyrir áfrýjunardómstólnum
hafi veitt honum aukna bjartsýni.
„Ég er jákvæður í því tilliti að mér
fannst greinargerðir Michaels vera
sérlega sterkar, alveg afspyrnu
góðar,“ segir hann.
Eins og f ram hef ur komið
vísað dómari á fyrra stigi málssókn Jóhanns frá og byggðist það
fyrst og fremst á því að hann taldi
greiningu tónlistarfræðings sem
starfaði fyrir Jóhann vera gallaða.
Dómarinn hafnaði hins vegar 323
þúsund dollara (tæplega 49 millj-

Ég er jákvæður í því
tilliti að mér fannst
greinargerðir Michaels
vera sérlega sterkar,
alveg afspyrnu góðar.
Jóhann Helgason, tónlistar
maður.

Nöfn dómara í áfrýjunarmáli
Jóhanns Helgasonar verða upplýst
viku fyrir munnlegan málflutning.

óna króna) málskostnaðarkröfu
andstæðinga Jóhanns. Fyrir sitt leyti
áfrýjaði Jóhann frávísuninni og tónlistarfyrirtækin áfrýjuðu ákvörðun
dómarans um að íslenski tónlistar-

maðurinn þyrfti ekki að greiða lögmannskostnað þeirra.
Bæði áfrýjunarmálin verða tekin
fyrir við fyrrnefndan munnlegan
málflutning í nóvember. Dómarar í
málinu verða að minnsta kosti þrír
en nöfn þeirra verða ekki upplýst
fyrr en viku fyrir málflutninginn.
Jóhann segir þetta mikilvægt því
persóna dómarans geti vegið um
30 prósent í slíkum málum.
„Það getur skipt sköpum hvort við
verðum heppnir eða óheppnir með
dómara. Alveg burtséð frá gögnum
málsins veit maður aldrei hvaða
afstöðu dómarar taka. Þannig að
við þurfum að vera heppnir til að fá
málið fyrir kviðdóm,“ segir Jóhann. ■

Er þetta eðlilegt?
Stéttarfélög sjómanna hafa slitið kjaraviðræðum við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
Samningar náðust ekki þrátt fyrir þær hófsömu kröfur sjómanna um að sama hlutfall
verði greitt í lífeyrissjóð fyrir þá eins og annað launafólk í landinu.

20,1 milljarðar

1,5 milljarðar

Hagnaður stærstu
útgerðarfélaga Íslands árið 2019

Kostnaður útgerðarinnar
við að auka lífeyrisgreiðslur sjómanna

Sjómenn hafa nú verið samningslausir í 21 mánuð.
Meginkrafa okkar er að sama hlutfall verði greitt í lífeyrissjóð fyir okkur og annað launafólk í landinu.
Á þetta vilja útgerðarmenn ekki fallast, þrátt fyrir að hreinn hagnaður fyrirtækja þeirra
hafi verið rúmlega 20 milljarðar á árinu 2019.

Er nema von að við spyrjum - er þetta eðlilegt?

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur

Sjómannafélag Íslands
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Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Þjóðin
þarf fleiri
stjórnmálamenn
sem standa
vörð um
mannréttindi einstaklinga.

ðgerðir vegna Covid hafa takmarkað athafnafrelsi manna og
vegið að mannréttindum þeirra.
Fólki á aldrei að standa á sama um
slíkt heldur á það stöðugt að vera
vakandi fyrir rétti sínum. Eitt af því versta sem
getur hent á tímum eins og þessum er að farið
sé að líta á hömlur, sem áttu að vera tímabundnar, sem sjálfsagðar og eðlilegar. Um leið
gerist það að krafan um að afnema höft hljóðnar og deyr loks algjörlega út. Fólk sljóvgast og
venst gagnrýnislaust nýjum veruleika þar sem
verulega er þrengt að réttindum þess.
Þótt Covid verði ekki kosningamál í komandi
alþingiskosningum þá hefur framganga og
viðhorf stjórnmálamanna á þessu tímabili
samt skipt miklu máli. Nokkrir stjórnmálamenn, en ekki nógu margir, hafa á Covid-tímabilinu verið iðnir við að minna á mikilvægi
frelsis og mannréttinda. Stundum hafa þeir
ekki fengið annað en skít og skömm. Þannig
eru nú laun heimsins alltof oft. Þessum stjórnmálamönnum ber að þakka innilega en ekki
bölsótast vegna viðhorfa þeirra. Þjóðin þarf
fleiri stjórnmálamenn sem standa vörð um
mannréttindi einstaklinga. Svo er hin gerðin
af stjórnmálamönnum, sem sagt þeir sem ylja
sér við hugmyndina um að geta haft stjórn á
almenningi með boðum og bönnum. Þannig
stjórnmálamenn eru sérlega hættulegir og þeir
nýta sér óspart ástand eins og Covid. Óneitanlega grunar mann að nokkrir slíkir finnist hér á
landi og séu nú á framboðslistum.
Undanfarið hafa þingmenn stjórnarflokkanna talað um afléttingu hafta, eins og þeir eiga
að gera. Leiðin á að liggja í átt að fullkomlega
eðlilegu lífi. Mikið hefði verið gott að sjá stjórnarandstöðuna leggja áherslu á einmitt þetta. ■

Kosningaloforðið

Design

gn
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Hinn ört hnignandi Miðflokku rreynir að
plata til sín kjósendur með fullkomlega
óraunhæfu kosningaloforði um að fullorðnir
íslensk ir rík isborga ra r fái ár hvert greiddan
afgang úr ríkissjóði. Viðbrögðin eru engin,
enda eru kjósendur ekki fífl. Óvænt peningagjöf gleður vissulega mannsins hjarta, en
kjósendur vita mætavel að þessi mun aldrei
verða að raunveruleika. Enginn stjórnmálaflokkur með óbilaða dómgreind ætti að geta
samþykkt hugmynd eins og þessa. Samt gat
Miðflokkurinn það svo auðveldlega. Hver gæti
verið skýringin á því? ■

Betri svefn

með Lín Design

www.lindesign.is

n Frá degi til dags
arib@frettabladid.is

Pillur
Ungliðahreyfing stjórnmálaflokks rak út nefið í gær og sagði
eitthvað umdeilt. Það er nánast
fréttnæmt þar sem hreyfingarnar snúast nú að mestu um
að lofa forystuna og vinna sig
upp í aðstoðarmannastöðu. Ung
Vinstri græn sendu pillu á Unga
jafnaðarmenn á Twitter þar
sem rifjað var upp ríkisstjórnar
samstarf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Var þetta fyrsta
tíst Ungra Vinstri grænna frá því
í mars. Jafnaðarmennirnir voru
fljótir að senda pillu til baka um
að önnur slík stjórn væri ekki
væntanleg. Ætli við heyrum ekki
næst í ungliðunum um jólin.
Nýr forstjóri
Félagsmálaráðherra hefur
auglýst stöðu forstjóra nýrrar
Barna- og fjölskyldustofu sem
tekur til starfa um áramótin. Má
búast við að mörg kunnugleg
andlit verði á meðal umsækjenda um þetta erfiða starf.
Framsóknarmenn mega eiga von
á að uppskera nokkur atkvæði
eftir eljusemi í erfiðum málaflokkum. Verst er að þeir geta
ekki hætt að Framsóknast eins
og sést í starfsauglýsingunni þar
sem kveðið er á um að umsækjendur skuli vera dýralæknar, viti
ekkert um málaflokkinn og séu
ekki einhverjar konur sem fari í
mál fyrir að vera hæfari í starfið
en Framsóknarmaðurinn sem
verður ráðinn. ■

Sjálfsvíg; þegar fólk
deyr úr angist

Halldór
Reynisson
verkefnisstjóri og
fv. prestur.

Hópurinn
í kringum
hinn eða
hina látnu
er oft í aukinni sjálfsvígshættu,
einkum
þau ungu.

Á hverju ári svipta sig lífi í kringum 40 manns á
Íslandi. Hvert sjálfsvíg setur líf 5-6 nánustu ættingja
algerlega úr skorðum og hefur djúp áhrif á 40-100
manns til viðbótar. Það er því býsna stór hópur, allt
að 4.000 manns á ári, sem þarf verulegan stuðning í
kjölfar sjálfsvígs.
Í dag, föstudaginn 10. september, er Alþjóðadagur
sjálfsvígsforvarna – en um leið dagur þegar við
minnumst þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi. Á
nokkrum stöðum verða haldnar minningarstundir
af því tilefni.
Sú var tíðin – og ekki það fyrir löngu – að sjálfsvíg
voru ekki rædd enda hvíldi á þeim skömm og sektarkennd. Sem betur fer hafa viðhorfin breyst með
aukinni þekkingu á orsökum sjálfsvíga og forvarnir
orðnar öflugri en áður með opinskárri umræðu
byggðri á reynslu. Samt verða sjálfsvígin eftir sem
áður.
Að þessu sinni beina þau samtök og stofnanir
sem koma að þessum erfiða mannlega veruleika
sjónum að stuðningi í kjölfar sjálfsvígs (postvention).
Reynslan hefur sýnt að þau sem standa næst þeim
sem fallið hafa fyrir eigin hendi, upplifa oft mjög
sterkar tilfinningar eins og áfallastreitu, kvíða og
þunglyndi – jafnvel sjálfsvígshugsanir. Meðal ungs
fólks getur slíkt leitt til keðjuverkana. Hópurinn í
kringum hinn eða hina látnu er oft í aukinni sjálfsvígshættu, einkum þau ungu. Þess vegna þurfum við
að styðja betur þennan stóra hóp sem er í áfalli eftir
sjálfsvíg.
Eitt sinn heyrði ég af manni sem hafði misst bróður sinn í sjálfsvígi. Hann orðaði það svo að bróðir
sinn hefði „dáið úr angist“. Lífið var of kvalafullt til
að lifa því. Á hverju ári deyja 40 manns úr angist á
Íslandi. Og afleiðingin er angist fyrir þúsundir sem
eftir lifa. Reynum að gera lífið bærilegra fyrir þennan
stóra hóp – minnug þess að sjálfsvíg eru aldrei rétta
leiðin. ■

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Björn Víglundsson RITSTJÓRI: Sigmundur Ernir Rúnarsson ser@frettabladid.is,
FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@frettabladid.is Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is, Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ

FÖSTUDAGUR 10. september 2021

Skoðun

Stjórnmál í bobba
n Í dag

Guðmundur
Steingrímsson

Sem áhorfandi að kosningabaráttunni hef ég ekki getað varist þeirri
hugsun að baráttan sé daufari nú
en áður. Auðvitað freistast ég til að
halda því fram, sem fyrrverandi
alþingismaður, að pólitíkin sé ekki
lengur eins og hún var, hugsjónirnar séu núna engar og baráttumálin hjóm eitt, en vitaskuld sé ég
ekki raunverulegan grundvöll til
að halda slíku fram nema í spaugsömu alvöruleysi. Að sjálfsögðu
eru hugsjónir til staðar. Að sjálfsögðu eru baráttumál til staðar,
skoðanir og gildi. Og að sjálfsögðu
eru stór úrlausnarefni fyrir hendi,
sem þarfnast stjórnmálaátaka og
niðurstöðu. Það er líka klárt fólk á
sviðinu og mannvalið hið fínasta,
en samt sýnist mér þetta blasa við:
Baráttan er dauf. Hún er ekki að
ná flugi. Það er auðvelt að verða
ringlaður. Um hvað er kosið? Hvar
liggja átakalínurnar? Á hvaða hátt
skiptir atkvæðið máli?
Það er heilög skylda manns,
sem þegns í lýðræðisríki, að nýta
kosningaréttinn. Ég mun ljá því
afli atkvæði sem ég tel endurspegla
mín gildi best og því fólki sem ég
treysti best til að tala fyrir þeim
gildum, en hitt sýnist mér þó einnig vera morgunljóst þegar ég horfi
yfir sviðið: Mér finnst ég ekki geta
haldið því fram að ef einhver einn
flokkur landi sigri muni Ísland
breytast mikið í kjölfarið. Að þessu
leyti upplifi ég kosningarnar ekki
sem dramatískar.
Um nokkurt skeið hef ég þróað
með mér kenningu um íslensk
stjórnmál. Í stuttu máli er hún
sú, að vegna ákveðins fyrirkomulags í skipulagi þingsins – hvernig
þingsköpum er háttað – er nánast
ómögulegt fyrir róttæk öfl að
koma málum sínum í gegn, jafnvel
þótt þau njóti meirihluta. Önnur
leið til að segja þetta er einfaldlega
þessi: Vegna galla í þingsköpum
geta tveir þingmenn, hvað þá fleiri,
stoppað þau mál sem þeim sýnist.
Þetta var ekki svona. Einu sinni
voru þingsköp þannig að þingmenn máttu tala eins lengi og
þeim sýndist, en ekki eins oft og
þeim sýndist. Margir reyndu að
stöðva mál með því að tala lengi,
jafnvel í margar klukkustundir, en
alltaf kom að því að þeir þurftu að
pissa. Þá var keppni lokið. Nú er
málum háttað þannig, að þingmenn mega ekki tala eins lengi og
þeir vilja, heldur eins oft og þeir
vilja. Sé ætlunin að stöðva mál
á ferð gegnum þingið, er þetta
fyrirkomulag mun hentugra. Nú
geta tveir þingmenn skipst á að
fara í pontu, og jafnvel talað hvor
við annan í andsvörum út í hið
óendanlega, og pissað á milli.
Kenningin er sú, að vegna þess
að róttæk mál og umdeild eiga
nánast enga von um að verða samþykkt – mæti þau einarðri andstöðu – er pólitíkin orðin svona
eins og hún er. Línur eru óskýrari,
gráa svæðið í yfirlýsingunum er
stærra og fátt er um bein loforð.
Stjórnmál virðast hafa þróast yfir
í svokölluð consensus-stjórnmál,
eða samkomulagsstjórnmál, þar
sem breytingar verða ekki nema
allir vilji þær, eða að minnsta kosti
enginn sé of mikið á móti. Þetta
þarf ekki að vera slæmt, en er í öllu
falli umhugsunarefni. Af þessum
sökum mun ekkert gerast í stóru

gömlu deilumálunum á Íslandi;
kvótakerfinu, stjórnarskránni,
ESB og öllu hinu, sama hversu oft
er kosið.
Ég ákvað að nördast pínulítið í
excel. Á síðasta þingvetri, frá 2020
til 2021, lögðu þingmenn fram
304 lagafrumvörp. Á kosningavetri hefði mátt ætla að þinghaldið hefði einkennst af miklum
átökum, jafnvel í heimsfaraldri
og kannski ekki síst út af honum.
Öðru er hins vegar að heilsa. Þetta

blasir við: Ekkert umdeilt mál,
sem djúpstæður ágreiningur er
um, fór í gegnum þingið. Núll.
Raunar virðast afskaplega fá slík
mál hafa verið lögð fram. Alls
urðu 152 frumvörp að lögum. Þar
af telst mér til að 140 þeirra hafi
ekki mætt neinni andstöðu, eða
um 92%. Aðeins eitt frumvarp af
96 frumvörpum stjórnarandstöðu
fékk náð, og það án nokkurrar
andstöðu. Af öllum afgreiddum
frumvörpum mættu 12 teljandi

mótbárum, en þær virðast ekki
djúpstæðar. Hefðbundið er til
dæmis að stjórnarandstaða styðji
ekki fjárlög og tengd frumvörp.
Eins getur krafa um meiri heildarsýn, og þess háttar, gert það að
verkum að sumir séu á móti.
Staðreyndin er sú að umdeild
mál komust hvorki lönd né strönd.
Mér sýnist ráðherrar, sem starfa
í meirihluta, hafi lagt fram átta
slík mál. Meira frjálsræði í leigubílaakstri, hálendisþjóðgarður,
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rýmkun í áfengissölu, frjálsræði
í mannanöfnum, afglæpavæðing
neysluskammta, breytingar
á stjórnarskrá, aukin réttindi
innflytjenda og bætt þjónusta
við flóttafólk eru allt mál sem
ráðherrar máttu horfa á fjara út í
sandinn.
Hvað yrði þá um róttækari
mál? Stjórnmálin eru múlbundin
íhaldsseminni. Sumum kann að
finnast það fínt, en er það gott fyrir
lýðræðið? n
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Bréf til biskups
Lúðvík
Áskelsson
áhugamaður um
tónlist í kirkjum
landsins.

Komdu sæl, frú biskup, Agnes Sigurðardóttir.
Hér sit ég heima hjá mér og
hugsa! Hugsa m.a. um grunngildi
lífsins!
Ég á bróður sem hefur starfað af
heilindum við að stjórna einum
af bestu kórum landsins og þó
víðar væri leitað, fengið verðlaun
erlendis!
Ég á bróður sem hefur starfað
við eina af þeim kirkjum landsins okkar, sem margir líta á, sem
þá kirkju sem hægt er að bera sig
saman við í mörgu, ekki síst með
tónlistarflutning í huga!
Ég á bróður sem hefur verið
organisti til margra ára, við stærsta
orgel sem leikið er á, á Íslandi!
Hefur einnig borið nafn Íslands
víða um veröld, með sinni spilamennsku!
Ég á bróður sem hefur sett upp
til f lutnings, með sínum kórum,
stærstu tónlistarverk tónlistarsögunnar!
Ég á bróður sem var í forsvari við
að stofna Listvinafélag Hallgrímskirkju, sem hefur sett upp stærstu
verk heimsbókmenntanna í formi
tónlistar, myndlistar o.f l. sem við
allir landsmenn höfum notið góðs
af!
En nú á ég bróður í sárum!
Hvernig má það vera að allt það
sem bróðir minn Hörður Áskelsson
hefur gert, sem er miklu meira en
það sem ég hef talið hér að ofan,
sem er allt meira og minna í þágu
kirkjunnar, sé einn daginn gleymt
og grafið, ekki þakkarvert?
Ég veit að upp komu einhverjir
samskiptaörðugleikar milli Listvinafélags Hallgrímskirkju og
sóknarnefndar sem hafa staðið
í einhvern tíma og enduðu nú
nýlega, eins og alþjóð veit en lítið
er talað um. Sem endaði með því
að bróður mínum er sagt upp, eða
boðinn starf lokasamningur sem
var svo skammarlegur að hann
af þakkaði hann!

Hvernig má það vera
að allt það sem bróðir
minn Hörður Áskelsson hefur gert, sem er
miklu meira en það
sem ég hef talið hér að
ofan, sem er allt meira
og minna í þágu kirkjunnar, sé einn daginn
gleymt og grafið, ekki
þakkarvert?

Ég ætla ekki að rekja hér samskipti Harðar og sóknarnefndarinnar, þó það væri rétt að gera það
einhvern tíma, enda ótrúlegur
skrípaleikur og fólk hefði gott af að
sjá, hvernig það ágæta fólk sem þar
situr, hefur komið fram við bróður
minn og Ingu Rós Ingólfsdóttur
konu hans, sem var framkvæmdastjóri Listvinafélags Hallgrímskirkju.
Í mínum huga og er ástæða þessara hugleiðinga til þín og kirkjunnar í heild, hvar er kærleikurinn,
umburðarlyndi, fyrirgefning og þá
ekki síst þakklæti!
Það skrítna við þetta allt saman
er, að það hefur hvergi komið fram
hvað Hörður Áskelsson gerði af
sér til að hljóta þessa meðferð frá
kirkjunnar mönnum!
Maður hallast helst að öfund,
þá öfund sóknarnefndarinnar út í
Listvinafélagið, það kristallast allavega í öllum aðgerðum formanns
sóknarnefndar. Í þessu máli er erfitt að sjá að fylgt hafi verið grunngildum kristinnar trúar.
Ágæta frú biskup, þetta bréf er
til þín og biskupsstofu, en það eru
fleiri sem ættu að fá svona bréf, t.d.
prestar Hallgrímskirkju og samstarfsfélagar bróður míns í kirkjunni, það hefur ekki heyrst neitt frá
þessu fólki, allavega ekki mjög hátt!
Það kann kannski ekki að segja
takk! n
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Væri lántaka með 0,68% ársvöxtum
eitthvað fyrir þig?
Ole Anton
Bieltvedt
alþjóðlegur
kaupsýslumaður
og
stjórnmálarýnir.

Undirritaður bjó lengi í Þýzkalandi,
og er enn tengdur ýmsum fyrirtækjum og margvíslegri þjónustu, sem
þar er á boðstólum. Reglulega koma
þannig alls konar varnings- og þjónustutilboð inn á borðið hjá mér.
Á dögunum barst mér fjármögnunartilboð, þar sem ársvextir voru
0,68%. Sem dæmi var tekið, að, ef
mig vantaði 27.000 evrur (4.000.000
kr.), til að endurnýja bíl, innréttingar eða fara í heimsreisu, þá gæti ég
fengið það fé með þessum kjörum.
Lánið gæti t.a.m. verið til 84 mánaða (7 ára), og væri þá mánaðarleg
afborgun með vöxtum 329,21 evra
(49.500 kr.). Heildarendurgreiðsla
lánsins yrði þannig 27.670,44 evrur.
Sem sagt; lán upp á 27.000 evrur,
sem dreift yrði yfir 7 ára endurgreiðslutímabil, væri að fullu endurgreitt með 27.670,44 evrum.
Þannig kostaði það aðeins 670,44
evrur (100.000 kr.) að hafa og nýta
sér 27.000 evrur (4.000.000 kr.) yfir
þetta árabil.
Ef svona lán væri tekið hér á
Íslandi, væru ársvextir frá 7,14%
(Íslandsbanki) upp í 8,4% (Landsbanki). Lengstur lánstími er þó 5
ár hér.
Ársvextir af 4.000.000 kr. miðað
við 0.68% eru 27.200 kr., ársvextir
af 4.000.000 kr. miðað við 7,9%
(meðalt al) eru 316.000 kr.
Árlegur sparnaður, miðað við lántöku í evrum, 288.800 kr.
Þessi hagstæðu skilyrði fyrir
evru-lántakendur byggjast á styrk
og stöðugleika evrunnar, sem 25+4
evrópskar þjóðir nýta sér, sem sitt
gjaldmiðilsverkfæri.
Evran er sterkasti og stöðugasti
gjaldmiðill heims. Þegar evran var
innleidd fyrir rúmum 20 árum, var
gengi milli evru og Bandaríkjadals
reiknað 1,07 Bandaríkjadalir í einni
evru. Nú eru 1,18 dalir í evru. Evran

Alla vega ríkir algjör
fákeppni í bankastarfseminni, en
hingað kemur enginn
erlendur banki meðan
krónan er okkar
gjaldmiðill.

hefur styrkst gagnvart Bandaríkjadal.
Þess vegna vilja líka atvinnurekendur, fyrirtæki og fjárfestar vinna
með evru til að tryggja öryggi, fyrirsjáanleika og lágmarks vexti. Evran
hvetur þannig atvinnurekendur og
fjárfesta til framsóknar og athafna.
Og, lágvaxtastefnan, sem evran
tryggir, er í þágu þeirra, sem minna
eiga og þurfa að fjármagna sitt líf –
íbúð, bíl eða annað – með lánum.
Á kostnað þeirra, sem fjármagnið
eiga. Stórfellt jafnréttismál!
Eftirfarandi smáþjóðir sjá sínum
hag bezt borgið með evrunni: Finnland, Eistland, Lettland, Litáen,
Írland, Lúxemborg, Austurríki,
Slóvakía, Slóvenía, Svartfjallaland,
Kósovó, Grikkland, Kýpur, Malta,
Vatíkanið, Mónakó, San Marínó og
Andorra.
En, líka Þýzkaland, sem hafði sitt
ofursterka þýzka mark fyrir, sá sér
hag í að taka upp evruna. Svo og
Belgar, Hollendingar, Frakkar, Spánverjar, Portúgalar og Ítalir.
Danir og Færeyingar hafa svo
evruna með óbeinum hætti, eða
dulbúna sem danska krónu og færeyska krónu, en með beintengingu
við svokallaðan ERM2-mekanisma
ESB fá þessir gjaldmiðlar styrk evrunnar, án þess að heita evra. Það
sama gildir í meginatriðum um
búlgarskt lev og kuna í Króatíu.
Það er með ólíkindum, að við, sem
eina smáþjóð álfunnar, skulum ekki
hafa borið gæfu til að taka upp evruna, jafn mikið og við hefðum bætt
okkar stöðu með evru, einstakling-

ar og fyrirtæki, og jafn mikið og við
höfum liðið undan óstöðugleika og
kostnaði krónunnar!
Hvernig má það vera, að almenningur sjái þetta ekki!?
Ég reiknaði það út fyrir par árum
og skrifaði um það blaðagrein, að,
á sama tíma og íbúðarkaupandi í
evru-landi var að borga sína íbúð
1,5 sinnum, auðvitað með vöxtum,
væri sambærilegur íbúðarkaupandi
hér að greiða sína íbúð 3,5 sinnum.
Ég skil af hverju ákveðnir stjórnmálamenn, atvinnuvegir og Seðlabanki hafa viljað halda í krónuna,
en hún er þeim mikilvægt og öflugt
valdaverkfæri.
Með því að stuðla að auknum
styrk eða veikingu krónunnar, er
hægt að færa mikla fjármuni milli
manna; einstaklinga, fyrirtækja og
atvinnuvega, án þess, að almenningur hafi nokkuð um það að segja.
Þannig geta misvitrir og misheiðarlegir stjórnmálamenn, aukið eða
minnkað tekjur og útgjöld, eignir og
skuldir, manna, með afleiðingum
fyrir alla, án þess að almenningur
komi þar nokkuð að.
Seðlabanki getur líka keyrt gengi
krónunnar upp og niður með sömu
afleiðingum, án þess, að þeir, sem
því stýra, séu kjörnir fulltrúar.
Þannig er mér fyrirmunað að
skilja, að almenningur – kjósendur í
landinu – skuli ekki hafa fyrir löngu
séð í gegnum þetta spillta valdakerfi
og tekið af skarið; farið í stöðugleikann, öryggið og þá lágvexti, sem
evra ein getur tryggt!?
Ef evran kæmi, kæmu líka evrópskir bankar inn á markaðinn,
sem myndu stórauka samkeppni
hér og tryggja miklu hagkvæmari
almenn kjör og þjónustu, en bankarnir þrír, sem fyrir eru.
Þeir hafa reyndar hafa þrjú nöfn
og aðgreinda starfsemi, en virðast
samstíga í flestu eða öllu. Kannske
mætti kalla þessa bankastarfsemi
einokunarstarfsemi. Alla vega
ríkir algjör fákeppni í bankastarfseminni, en hingað kemur enginn
erlendur banki meðan krónan er
okkar gjaldmiðill. Hana vill enginn
erlendur banki sjá eða heyra, enda
er virði hennar erlendis ekkert.
Núll. n

Farsótt og efnahagsbati
Reynslan sýnir að fólk
bregst við faraldrinum
óháð sóttvörnum,
með þeim afleiðingum
að neysla og umsvif
dragast saman.

Már
Guðmundsson
hagfræðingur.

Höfundur þessarar greinar hélt
nýlega erindi í Rótarýklúbbi Reykjavíkur sem kallaðist Samspil faraldurs, sóttvarna og efnahagsumsvifa.
Erindið var að hluta til byggt á
lokaskýrslu starfshóps fjármála- og
efnahagsráðherra um efnahagsleg
áhrif sóttvarna og greinum sem ég
hef birt síðustu misserin.
Í erindinu mínu fór ég yfir helstu
niðurstöður starfshópsins varðandi
þá þætti sem falla undir fyrirsögn
erindisins en ýmsu var sleppt, t.d.
varðandi efnahagsbatann. Meðal
þessara niðurstaðna voru þær að á
heildina litið hafi innlendar sóttvarnir verið minna íþyngjandi hér
á landi en í flestum OECD-ríkjum.
Neik væð efnahagsleg áhrif af
faraldrinum hafi hins vegar verið
mikil, ekki síst vegna mikils vægis
ferðaþjónustu. Á móti komi að neikvæð áhrif á innlenda eftirspurn
(þ.m.t. einkaneyslu) hafi verið

minni en víðast annars staðar,
m.a. vegna opinberra mótvægisaðgerða og árangursríkra sóttvarna.
Reynslan sýnir að fólk bregst við
faraldrinum óháð sóttvörnum,
með þeim afleiðingum að neysla og
umsvif dragast saman. Það dregur
úr neikvæðum skammtímaáhrifum
sóttvarna sem slíkra og valkostur
óbreyttra efnahagsumsvifa verður

ekki til staðar. Neikvæð efnahagsleg áhrif hafa minnkað eftir því sem
liðið hefur á faraldurinn. Að lokum
var ég með hugleiðingar um hvernig
valkostirnir breytast með bólusetningum.
Ég sýndi nokkrar myndir til að
styðja mál mitt. Meðal þeirra var
sú sem Þorsteinn Pálsson birti með
grein sinni í Fréttablaðinu í gær og

gerð var að umfjöllunarefni á forsíðu blaðsins. Myndin sýnir ársfjórðungslega þróun árstíðarleiðréttrar landsframleiðslu í völdum
löndum, þ.m.t. á Íslandi. Hún er
uppfærsla á mynd sem ég hafði birt
í grein í Vísbendingu í mars sl. Tilgangur hennar þá var að varpa ljósi
á í hvaða mæli niðursveifla og bati
tengdur faraldrinum var v-laga. Í
því samhengi var eðlilegast að taka
sem útgangspunkt síðasta ársfjórðunginn áður en áhrifa faraldursins
tók að gæta. Í erindi mínu notaði ég
myndina til að varpa ljósi á það að
efnahagsleg áhrif faraldursins hafa
minnkað þrátt fyrir nýjar bylgjur.
Til að leggja mat á efnahagsbatann
á Íslandi í samanburði við önnur

lönd þarf hins vegar að taka fleiri
þætti til skoðunar og í því samhengi
kann upphafspunkturinn einnig
að skipta máli eins og fjármála- og
efnahagsráðherra bendir á í samtali
við blaðið.
Þorsteinn Pálsson falaðist eftir
myndinni og gögnunum að baki
henni og óskaði heimildar til að
birta hana með grein sem hann
hugðist skrifa. Ég sá enga ástæðu
til að neita því þar sem gögnin eru
hverjum sem er aðgengileg. Það er
hins vegar vægast sagt ónákvæmt
sem segir í frétt á vef Fréttablaðsins
að Þorsteinn byggi greiningu sína
að nokkru á erindi mínu. Ekkert af
ályktunum Þorsteins komu fram í
máli mínu. Þær eru hans, byggðar á
því sem hann sér á myndinni og á
öðru efni sem hann hefur kynnt sér
í gegnum tíðina. Það kann að vera
að eitthvað af því sem hann nefnir
skipti máli í þessu sambandi. Mér
sýnist þó að vægi sumra þeirra sé
meira varðandi langtíma hagvöxt
en skammtíma sveiflu. Nærtækara
er líklega að horfa til þess að óháð
því hvað kann að vera æskilegt vægi
ferðaþjónustu til lengdar litið er
endurbati hennar fljótlegasta leiðin
til efnahagslegrar viðspyrnu og sá
bati á enn töluvert í land. ■

25% afsláttur
af öllum pottaplöntum

28%
25%

Hausterikur
3 stk.

25%
Indíánafjöður

Calathea
Ornata

3 stk. að eigin vali.

1.299

11 cm pottur.

1.797 kr

1.865

kr

599 kr

Hausterikur 1 stk.

11 cm pottur.

11400076

kr

2.490 kr

11251578

740

kr

990 kr

Nýtt í Blómavali
Margir litir og gerðir

33%
Caladium
Bicolor
Hybrid

Orkidea

Benjamínfíkus

11325000

11308329

11.5 cm pottur.

12 cm pottur.

11 cm pottur.

1.990

kr

2.990 kr

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

25%

26%

1.990

kr

2.690 kr

892

kr

1.190 kr

30%

32%

25%

Kölluflekka

Ástareldur

Jukka

11328400

11328305

11261449

10,5 pottur.

13 cm pottur.

2.990

kr

4.279 kr

999

kr

1.490 kr

19 cm pottur.

3.592

kr

4.790 kr

Haustlaukarnir eru komnir
Loforð um litríkt vor

Crocus blandaðir litir, 50 stk.
Crocus Grand Maitre, 50 stk.
Crocus Jeanne d'Arc, 50 stk.
Páskaliljur magnpakkning, 20 stk.
Páskaliljur Harlequin Mixed, 20 stk.
Tulipa Apeldoorn Red, 50 stk.
Tulipa Apeldoorn Elite Red & Yellow, 50 stk.
Tulipa Golden Oxford Yellow, 50 stk.
Tulipa Miranda, 50 stk.
Tulipa Peacok, 50 stk.
Tulipa Purissima, 50 stk.
Tulipa Red Riding Hood, 50 stk.

Magnpakkning

1.990

kr/pk

Pottaplöntur

NÝ SENDING
VIKULEGA

TÍMAMÓT
Merkisatburðir
422 Selestínus I verður páfi.
1908 Fyrstu almennu leynilegar kosningar til Alþingis eru
haldnar. Áður hafði verið kosið í heyranda hljóði.
Þátttaka stóreykst og fer í 75,5 prósent.
1908 Bann við innflutningi áfengis er samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu og gekk bannið í gildi 1. janúar
1912. Framleiðslubann gengur svo í gildi þremur
árum síðar.
1911 Minnisvarði eftir Einar Jónsson um Jón Sigurðsson er afhjúpaður framan við Stjórnarráðshúsið í
Reykjavík. Síðar er styttan flutt á Austurvöll.
1942 Þýsk orrustuflugvél
gerir árás á tvo bæi
á Breiðdalsvík og á
fimm báta úti fyrir
Austurlandi. Skemmdir verða á húsum,
en fólk sleppur án
meiðsla.
1950 Í Hellisgerði í
Hafnarfirði er afhjúpaður minnisvarði
um Bjarna Sívertsen
riddara, sem hóf
verslun í Hafnarfirði 1793 og hefur
verið nefndur faðir
staðarins.
1960 Samtök hernámsandstæðinga eru stofnuð.
1977 Síðasta aftaka með fallöxi fer fram í Frakklandi.
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Stórafmæli Gilfélagsins
Í ár eru 30 ár síðan Gilfélag Akureyrar var stofnað. Félagið hefur
síðan þá beitt sér fyrir eflingu
menningar og lista í bænum.
arnartomas@frettabladid.is

Gilfélag Akureyrar fagnar 30 ára afmæli
í haust. Félagið, sem er með starfsemi
sína í Listagili, hefur frá stofnun haft að
markmiði að efla menningar- og listalíf
í bænum.
„Félagið er stofnað árið 1991 í umbrotum á Akureyri þegar iðnaðarhúsnæðið í
gilinu stóð tómt,“ segir Aðalsteinn Þórsson, formaður Gilfélagsins. „Það náðust
samningar við eigendur og bærinn
kaupir af þeim, gegn því að hluti húsnæðisins færi undir menningarrekstur,
og Gilfélagið er í rauninni tilkomið í
kjölfarið.“

Í Gilinu hefur þetta orðið
ansi samheldinn hópur
og það er mikið líf í kringum þetta.
Deiglan er réttnefndur fjölnotasalur. 

MYND/AÐSEND

Auk sýningarpláss eru einnig
vinnustofur til
leigu í Listagili.
Aðalsteinn
Þórsson.

2006 Michael Schumacher, sjöfaldur heimsmeistari í
Formúlu 1, tilkynnir að hann muni hætta keppni í
Formúlu 1 í lok ársins.

Ástkær faðir, tengdafaðir og afi,

Jón Benediktsson

framhaldsskólakennari,
Norðurvangi 18, Hafnarfirði,
lést mánudaginn 30. ágúst á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Jarðarför
hans fer fram í Hafnarfjarðarkirkju
föstudaginn 17. september klukkan 13.
Anna María Jónsdóttir
Ragnar Jónsson
Sigvaldi Jónsson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Dómhildur Eiríksdóttir
frá Patreksfirði,

verður jarðsungin frá Patreksfjarðarkirkju laugardaginn 11. september kl. 13.
Streymt verður frá athöfninni.
Reynir Örn Finnbogason
Kristín Finnbogadóttir
Snæbjörn Gíslason
Sigurey Finnbogadóttir
Hafdís Finnbogadóttir
Steinar Sigurðsson
Hafrún Rafnar Finnbogadóttir Jónas Rafnar Ingimarsson
Steinunn Finnbogadóttir
Freyr Héðinsson
Þorvaldur Finnbogason
Þórdís Ögn Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

Aðalsteinn lýsir Gilfélaginu í grunninn sem þjónustuaðila og umgjörð fyrir
menningarstarf í bænum. „Hlutverkið
hefur fyrst og fremst verið að reka Deigluna, sem er fjölnotasalur í orðsins fyllstu
merkingu enda hefur hann verið nýttur
undir nánast allt,“ segir hann. „Svo
erum við líka að reka gestavinnustofu
og höfum staðið fyrir námskeiðum og
annarri menningarstarfsemi.“
Aðspurður um listasenuna á Akureyri
segir Aðalsteinn hana að stórum hluta
heimatilbúna. „Akureyri hefur lengi haft
myndlistarskóla, svo það er töluverður
fjöldi af myndlistarmönnum frá svæðinu sem er hér uppalinn,“ segir hann. „Í
Gilinu hefur þetta orðið ansi samheldinn hópur og það er mikið líf í kringum
þetta. Kjarninn er öflugur.“
Populus upprisinn
Í tilefni af þrjátíu ára afmælinu stendur
Gilfélagið fyrir röð viðburða sem munu
endast inn á næsta ár. Þar verður byrjað
á að endurvekja einn af hornsteinum

menningarlífsins á Akureyri, Populuskvöldið.
„Populus var skemmtilegur staður
sem var rekinn af ungu fólki um töluvert langt skeið,“ útskýrir Aðalsteinn.
„Þar voru haldin Populuskvöld þar sem
boðið var upp á tónleika, ljóðalestur,
sýningar og margt annað. Aðgangur var
ókeypis og engar veitingar seldar heldur
tók fólk með það sem það vildi.“
Einn af föstu liðum Populuskvöldanna
var húsband Populus sem mun koma
fram í tilefni 30 ára afmælis Gilfélagsins.
„Við ákváðum að það gæti verið gaman
að byrja hátíðina á að endurvekja Pop
ulusk völdið,“ segir Aðalsteinn. „Húsbandið hefur ekki komið saman í mörg

ár svo þetta verður skemmtileg endurkoma.“
Þá er nóg fram undan hvað hátíðarhöld varðar, en Gilfélagið verður með
félagasýningu í október og eftir áramót
verður svo sögusýning þar sem saga
félagsins verður rakin. „Við erum ennþá
öflug og erum að reyna að virkja grasrótina í þeim anda – að vera grasrótarfélag
og standa fyrir öflugu menningarstarfi,“
segir Aðalsteinn. „Okkar hlutverki er því
engan veginn lokið.“
Populuskvöldið hefst í Deiglunni
annað kvöld klukkan 21.00. Tekið verður úr lás klukkan 20.00 og er aðgangur
ókeypis meðan húsrúm og sóttvarnir
leyfa. n

Samverustund í Dómkirkjunni
arnartomas@frettabladid.is

Í dag er alþjóðlegur forvarnadagur sjálfsvíga. Með honum er ætlað er að stuðla
að forvörnum sjálfsvíga, minnast þeirra
sem fallið hafa fyrir eigin hendi og styðja
við aðstandendur þeirra.
Af því tilefni verður haldin samverustund í Dómkirkjunni klukkan 18
í kvöld. Að dagskránni stendur vinnuhópur fulltrúa frá Embætti landlæknis,
Geðhjálp, Geðsviði Landspítala, Heilsugæslunni, Minningarsjóði Orra Ómarssonar, Píeta, Rauða krossi Íslands, Sorgarmiðstöð og þjóðkirkjunni.
Á dagskrá samverustundarinnar mun
listamaðurinn KK flytja tónlist auk þess
sem aðstandendur verða með innlegg
og hugvekju. Í lok stundarinnar verður
kveikt á kertum til minningar um ástvini.
Á heimasíðu Alþjóðadags sjálfsvígsforvarna eru allir hvattir til að kveikja á
kerti og setja út í glugga í kvöld, 10. september, klukkan 20. n

Haldin verður samverustund í Dómkirkjunni klukkan 18 í kvöld. 
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Í næstu og þarnæstu viku verða rafrænir hádegisfundir um jafnréttismál með frambjóðendum.

Femínískir fundir
fyrir kosningarnar
oddurfreyr@frettabladid.is

Kvenréttindafélag Íslands, Samtök
um kvennaathvarf og Femínísk
fjármál ætla að standa fyrir rafrænum hádegisfundum með frambjóðendum undir yfirskriftinni
Femínískar alþingiskosningar
2021.
Fundirnir verða klukkan 12.00
á þriðjudögum og fimmtudögum
í næstu og þarnæstu viku. Hægt
verður að taka þátt á Zoom eða
Facebook-síðum fundarhaldara.
Framboðum sem hafa mælst
með yfir 5 prósenta fylgi í könnunum síðustu þrjá mánuði var boðið
að senda fulltrúa sína á fundina.
Fjórir ólíkir fundir
Um fjóra ólíka fundi er að ræða. Á
fundinum 14. september verður
rætt um aðgerðir sem stjórnmálaflokkar ætla að standa fyrir til að
uppræta kynbundið og kynferðislegt ofbeldi og áreitni. Fimmtudaginn 16. september verður rætt um
hvernig flokkarnir ætla að uppræta
fjölþætta mismunun og tryggja
jafna stöðu fólks og þriðjudaginn
21. september verður svo rætt um
aðgerðir flokkanna til að leiðrétta kynjað kjaramisrétti, bæta
aðstæður kvennastétta og leiðrétta
ójafna umönnunarábyrgð.
Þann 23. september ætla fulltrúar félagasamtaka og grasrótarhreyfinga svo að ræða aðkallandi
aðgerðir í jafnréttismálum næstu
fjögur árin og helstu áskoranir
framtíðarinnar. ■

Hartmann hefur stundað hjólreiðar markvisst í nokkur ár en hnévandamál hafa sett strik í reikninginn. Hann fann mikinn mun eftir að hann byrjaði að taka
inn Active Joints. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

Getur loks hjólað án óþæginda
Hartmann Kristinn Guðmundsson er rúmlega sextugur hjólreiðakappi sem hefur verið að
glíma við liðverki og gigt. Hann segir verkina hafa stórlagast eftir að hann fór að taka inn
Active Joints frá Eylíf, bætiefni úr náttúrulegum innihaldsefnum úr íslenskri náttúru. 2
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Hartmann hefur keppt í hjólreiðum í aldurshópnum 60 plús en í júlí keppti hann í KIA gullhringnum og vann fyrstu verðlaun.

Hartmann hefur stundað hjólreiðar markvisst í nokkur ár en
hnévandamál hafa sett strik í
reikninginn.
„Ég er með léleg hné og er búinn
að fara í nokkrar aðgerðir,“ segir
Hartmann.
„En ég hef verið að nota Active
Joints núna í dálítinn tíma og
það hefur gert mér kleift að hjóla
verkjalaus. Ég var alltaf að drepast
úr verkjum áður, bæði meðan ég
hjólaði og eftir álag, en núna finn
ég varla fyrir því.“
Hartmann segist einnig hafa
fundið fyrir óvæntum jákvæðum
áhrifum eftir hann fór að taka inn
Active Joints.
„Ég var lengi búinn að vera
frekar slæmur af brjóstsviða en
hann hefur minnkað eftir að ég fór
að taka inn þessi bætiefni, það var
alveg óvænt. Þetta hefur líka haft
jákvæð áhrif á gigt í höndunum.
Ég var oft að fá verki í hendurnar
undir álagi, en það er lítið um það
núna. Þetta virkar náttúrulega á
alla liðina. Ég upplifi þetta eins
og verið sé að smyrja liðina,“ segir
Hartmann, sem er alls ekki á því að
hætta að nota Active Joints.
„Það er alls ekki á dagskrá,
maður er orðinn alveg húkkt á
þessu,“ segir hann og hlær.
Hartmann tekur þrjú hylki á
dag, yfirleitt á morgnana, og segir
að ef hann verði uppiskroppa með
bætiefnið þá líði kannski vika
þar til hann byrjar að finna fyrir
verkjum aftur.
Hartmann hefur keppt í hjólreiðum í aldurshópnum 60 plús en
í júlí keppti hann í KIA gullhringnum og vann fyrstu verðlaun.
„Það voru 15 sem tóku þátt í 60
plús flokknum, sumir mjög öflugir
svo ég var mjög ánægður með sigurinn. Um helgina hjólaði ég svo 205
kílómetra og fann ekki fyrir neinu
eftir það. Þetta hefði ekki verið séns
áður en ég fór að taka inn Active
Joints,“ segir Hartmann ánægður. n
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Fæðubótarefni
kemur ekki í staðinn fyrir fjölbreytta
fæðu. Ekki ætlað börnum eða barnshafandi
konum. Ekki er ráðlagt
að taka meira en ráðlagður dagskammtur
segir til um. Geymist þar
sem börn ná ekki til.

Bætiefnalínan frá Eylíf samanstendur af Happier Guts, Active Joints, Stronger Bones og Smoother Skin & Hair.

Hreinar íslenskar vörur
Active Joints bætiefnið frá Eylíf
er sérhönnuð blanda sem inniheldur kalkþörunga, smáþörunga, GeoSilica kísil og birkilauf.
Margra ára rannsóknir sýna fram
á jákvæð áhrif næringarefnanna
á bein, liði, meltingu og húð. Auk
þess inniheldur bætiefnið C- og
D3-vítamín.
Fyrirtækið Eylíf framleiðir fæðubótarefni úr hágæða
íslenskum hráefnum. Auk Active
Joints framleiðir Eylíf Stronger
Bones, Smoother Skin & Hair og
Happier Guts. Ólöf Rún Tryggvadóttir, stofnandi fyrirtækisins,
leggur áherslu á að nota hrein
hráefni frá sjálf bærum auðlindum. Vörurnar eru framleiddar á Grenivík en þróun
Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

þeirra er unnin í samstarfi við
sérfræðinga hjá Matís.
„Ég sæki hráefnið í lífið á
eyjunni okkar fögru, bæði frá
sjó og landi. Þangað sæki ég líka
nafnið á fyrirtækinu, það táknar
lífið á eyjunni til eilífðar. Ég er að
auðvelda almenningi aðgengi að
þessum frábæru hráefnum sem
til eru hér heima. Ég kem með
aðeins aðra nálgun að hráefnunum en margir aðrir. Ég blanda
til dæmis saman efnum sem aðrir
hafa ekki verið að blanda saman
eins og kalkþörungum og Geo
Silica kísli sem kemur frá heitavatnsaffallinu á Hellisheiði, og
geri með því virkni þeirra jafnvel
ennþá öflugri,“ segir Ólöf Rún.
„En svo kemur Matís að borð-

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

inu og stillir upp blöndunni. Þau
benda á hvað þarf að fara út og
hvað getur komið í staðinn, svo
setja þau upp allt næringargildið
enda eru það þau sem eru sérfræðingarnir. Auk náttúrulegra
hráefna sem vaxa hér á landi
styrki ég blönduna með til dæmis
C- og D-vítamíni. En hugsunin
er að nota þessi hreinu, íslensku,
frábæru hráefni frá sjálfbærum
auðlindum til að bæta heilsu
fólks. Öll hráefnin hafa staðfesta
verkun. Þess vegna vel ég þau.“
Eylíf vörurnar fást í öllum
apótekum, Fjarðarkaupum,
Hagkaup, Heilsuhúsinu,
Melabúðinni og Nettó.
Ókeypis heimsending af
eylif.is
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Kynningar: Dáleiðsluskólinn Hugarefling, Hringsjá, Bataskóli Íslands, Rauði krossinn, VR.
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Lært með leik og uppgötvunum
Starri Freyr
Jónsson

starri
@frettabladid.is

Einlæg undrun og gleði einkennir iðulega heimsóknir
barna og unglinga í Vísindasmiðju Háskóla Íslands.
Markmið hennar er að gefa
ungu fólki kost á að kynnast vísindum og lögmálum
náttúrunnar á gagnvirkan
og lifandi hátt.
Háskóli Íslands hefur lengi lagt
áherslu á að glæða áhuga ungs
fólks á vísindum og fræðum og
leikur Vísindasmiðjan þar lykilhlutverk. Smiðjan var formlega
opnuð í mars árið 2012 en hafði
starfað í alls konar myndum í
fjölmörg ár að sögn Guðrúnar
Bachmann, framkvæmdastjóra
Vísindasmiðjunnar. „Árið 2012
eignuðumst við loks fastan samastað í húsnæði Háskólabíós og þar
höfum við verið síðan. Markmið
okkar frá upphafi var að gefa ungu
fólki kost á að kynnast vísindum
og lögmálum náttúrunnar á gagnvirkan og lifandi hátt, þar sem
þau gætu lært með leik og uppgötvunum. Allt í þeim tilgangi að
styðja við náttúruvísindakennslu
í grunnskólum með óformlegri
fræðslu.“
Vísindasmiðjan hefur tekið á
móti hópum af öllum skólastigum,
frá leikskólum upp í framhaldsskóla, en heimsóknirnar nýtast
best nemendum í 6. til 10. bekk
grunnskóla. Enginn aðgangseyrir
er í Vísindasmiðjuna og borga
skólar landsins ekki fyrir heimsóknir þangað.
Vinsælar kennarasmiðjur
Guðrún segir að þótt Vísindasmiðjan hafi þróast mikið á
undanförnum árum hafi meginmarkmið hennar ekkert breyst
sem séu grunnurinn að öllu starfi
hennar. „Það má segja að við
höfum bókstaflega þróast í allar
áttir því við höfum sérhæft okkur
í að vera farandsmiðja, ferðumst
mikið um landið með Háskólalestinni, setjum upp opna viðburði
fyrir alla fjölskylduna hér og þar á
höfuðborgarsvæðinu og erum í alls
konar skemmtilegu samstarfi við
menningar- og menntastofnanir.
Við höfum líka lagt áherslu á
að þróa sérstaklega aðferðir sem
blanda saman vísindum og listum.
Svo erum við auðvitað alltaf að
þróa eitthvað nýtt í tækjum og
tólum en það sem hefur kannski
tekið stærsta stökkið hjá okkur
síðustu árin eru alls konar kennarasmiðjur sem hafa verið með
eindæmum vinsælar.“

Við höfum
líka lagt
áherslu á
að þróa
sérstaklega
aðferðir
sem
blanda
saman
vísindum
og listum.
Guðrún
Bachmann.
Börn hrífast af
því sem hægt
er að snerta
og prófa og
finnst gaman
að uppgötva
og komast að
niðurstöðu á
sínum eigin forsendum.

Guðrún
Bachmann er
framkvæmdastjóri Vísindasmiðjunnar.

MYNDIR/KRISTINN
INGVARSSON

Skemmtilegt samstarf
Meðal nýjunga fram undan í vetur
má nefna skapandi stærðfræðismiðju í samstarfi við Stelpur
diffra og segist Guðrún hlakka
mikið til þess verkefnis.
„Svo má nefna að umhverfis- og
sjálfbærnimál fá enn meira rými
í dagskránni, í anda Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Auk
þess erum við í skemmtilegu
samstarfi við Vísindavefinn og við
fáum til okkar alls kyns gestafræðara úr röðum doktorsnema HÍ.
Okkur langar líka að halda áfram
að þróa fjarsmiðjur af ýmsu tagi,
byggðar á reynslunni frá Covidtímanum. Það er svo frábært að
geta boðið skólum um allt land að
taka þátt með þessum hætti.“

Vísindasmiðjan fékk Vísindamiðlaverðlaun Rannís árið 2019.

FJÖLBREYTT
RITLISTARNÁMSKEIÐ
STÍLVOPNSINS
Á HAUSTÖNN
ERU AÐ
HEFJAST

Ung börn fylgjast með af áhuga.

Vísindasmiðjan kemur að ýmsum
viðburðum víða um land.

WWW.STILVOPNID.IS
Það er gaman að
snerta og prófa
sig áfram í Vísindasmiðjunni.
Útgefandi: Torg ehf.

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Þekking fær nýja vídd
Hún segir börn og unglinga
vera í eðli sínu forvitin, opin og
skemmtilega óhrædd við að prófa
sig áfram og það skýri miklar
vinsældir Vísindasmiðjunnar frá
upphafi.
„Þau hrífast af því sem hægt er
að snerta og prófa, finnst gaman að
uppgötva og komast að niðurstöðu
á sínum eigin forsendum. Þau læra
alveg helling í skólanum og hjá
okkur geta þau bæði nýtt þessa
þekkingu og líka bætt smá við
hana eftir óhefðbundnari leiðum.
Þekking sem þau hafa safnað í
formlegu námi fær oft alveg nýja
vídd í svona umhverfi, þar sem það
ósýnilega er gert sýnilegt og það
ógreinanlega er gert áþreifanlegt.“

Óborganleg svipbrigði
Guðrún segir að hver einasta skólaheimsókn sé í raun stórskemmtileg
því það sé alltaf jafn óborganlegt að
sjá svipbrigðin á krökkunum þegar
þau eru að upplifa eða uppgötva.
„Það er þessi einlæga undrun
og gleði. Svo er annað sem okkur
finnst alltaf jafn gaman. Það eru
oft frábærir tónleikar í Háskólabíói og Vísindasmiðjan er staðsett
við aðalinnganginn. Það gleður
okkur alltaf jafn innilega þegar
stjörnurnar af yngri kynslóðinni,
sem er að æfa fyrir tónleika, kíkja
inn í smiðju, gleyma sér fullkomlega í fikti og pælingum og segja
svo innilega: „Vá, ég man hvað
mér fannst geggjað gaman að
koma hingað með skólanum!“ Það
minnir okkur á að við erum að
vinna gott og gagnlegt starf.“ ■
Veffang: frettabladid.is

NÁMSKEIÐ k y nninga r bl a ð 3

FÖSTUDAGUR 10. september 2021

Faglegt dáleiðslunám sem hentar öllum
Dáleiðsluskólinn Hugarefling býður upp á námskeið í dáleiðslu frá stærstu
dáleiðslusamtökum í heimi
sem gefa nemendum alþjóðleg dáleiðsluréttindi. Á námskeiðunum er lögð áherslu
á verklega kennslu og ábyrg
og fagmannleg vinnubrögð.

Jón Víðis
Jakobsson, dáleiðslukennari
og annar eigandi
Dáleiðsluskólans Hugareflingar, segir
að skólinn leggi
mikla áherslu á
fagmennsku og
ábyrg vinnubrögð.  FRÉTTA-

„Í Dáleiðsluskólanum Hugareflingu er hægt að læra dáleiðslu og
allt sem henni viðkemur. Skólinn
var stofnaður árið 2019, en við
sem kennum við skólann höfum
þó kennt dáleiðslu á Íslandi mun
lengur og erum líklega reyndustu
dáleiðslukennarar landsins,“ segir
Jón Víðis Jakobsson, dáleiðslukennari og annar eigandi
Dáleiðsluskólans Hugareflingar, en
samkennari hans og meðeigandi
er Arnþór Arnþórsson CHt. „Á síðasta skólaári fóru líka vel á annað
hundrað nemenda í gegnum námskeið skólans, svo þetta er líklega
stærsti dáleiðsluskóli landsins.“
Alþjóðlega viðurkennt nám
„Við höfum alltaf lagt mikla
áherslu á fagmennsku í vinnubrögðum, framsetningu og
kennslu,“ segir Jón. „Kennarar skólans hafa sótt námskeið erlendis og
hlotið alþjóðleg kennsluréttindi
og við sækjum einnig reglulega
námskeið og fyrirlestra til að hafa
alltaf bestu og nýjustu þekkingu
sem völ er á.
Námskeiðin okkar, Lærðu að
dáleiða og Meðferðardáleiðsla,
koma frá stærstu dáleiðslusamtökum í heimi, National Guild
of Hypnotists (NGH), en mörg
þúsund manns hafa farið gegnum
þessi námskeið og þau hafa alþjóðlega vottun frá óháðum aðilum,“
útskýrir Jón. „Þeir sem útskrifast
hjá okkur hljóta því alþjóðlega
viðurkennd dáleiðsluréttindi frá
NGH.“
Nýtt námskeið að hefjast
„Við erum að byrja með nýtt námskeið núna 17. september og það
eru ennþá örfá sæti laus, en það
borgar sig að skrá sig sem fyrst
til að tryggja sér sæti,“ segir Jón.
„Námskeiðið sem er að fara af stað
núna er Lærum að dáleiða, þar sem
fólk lærir grunnaðferðir dáleiðslu,
siðferði og hvernig eigi að meðhöndla dáleiðslu á ábyrgan hátt,
ásamt meðferð við reykingum,
streitustjórnun og aðferðir til sjálfstyrkingar.
Svo bjóðum við líka upp á námskeið í meðferðardáleiðslu sem er í
beinu framhaldi af hinu námskeiðinu,“ segir Jón. „Þar eru kenndar
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en flestir tengja dáleiðslu samt við
að vinna bug á kvíða, létta sig eða
hætta að reykja,“ segir Jón. „Margir
íþróttamenn nota líka dáleiðslu til
að bæta árangur, en hún getur bætt
einbeitingu og dregið úr streitu og
álagi þegar mikið liggur við.“

Dáleiðsluskólinn Hugarefling byrjar með námskeiðið Lærum að dáleiða
17. september næstkomandi og örfá sæti eru laus. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mismunandi dáleiðsluaðferðir
sem gera fólki kleift að fara dýpra
og nálgast vandamál á ólíka vegu.
Við kennum fólki að fást við það
sem kemur upp í dáleiðslu og
leggjum mikla áherslu á æfingu og
verklega kennslu. Við útskrift úr
því námskeiði verður fólk meðlimir í NGH.“
Getur komið að miklu gagni
„Dáleiðsla hefur ýmsa kosti. Hún
getur leyft fólki að líða betur,
aðstoðað það við að ná markmiðum sínum, hjálpað fólki að einbeita sér og losað það við hugsanir

og tilfinningar sem einu sinni
skiptu máli en hjálpa ekki lengur,“
segir Jón. „Dáleiðsla getur hjálpað
fólki að átta sig betur á því hvað
það vill í raun og veru, með því að
láta ekki stjórnast af gömlum tilfinningum, ávönum og hugsunum
sem gagnast ekki lengur. Dáleiðsla
getur líka gert fólk þolinmóðara og
hjálpað því að láta hluti sem ekki
skipta máli hætta að trufla sig.
Dáleiðsla virkar á allt sem er
huglægt, þar á meðal líkamlega
kvilla sem eiga sér huglægar rætur.
Ristilkrampi eða iðraólga virðist til
dæmis oft eiga sér huglægar rætur,

Öflugt verkfæri í kistuna
„Nám í dáleiðslu er fyrir alla, hvort
sem það er til að hjálpa öðrum eða
vinna með sjálfan sig á einhvern
hátt eða hefja eigin starfsemi
með dáleiðslumeðferðir,“ segir
Jón. „Þeir sem hafa lært dáleiðslu
hjá okkur koma alls staðar að
úr þjóðlífinu. Sumir læra hana
einfaldlega til að auka við sína
eigin þekkingu til að geta hjálpað
öðrum og meðferðaraðilar læra
meðferðardáleiðslu til að bæta í
verkfærakistuna sína, en dáleiðsla
er öflugt verkfæri sem nauðsynlegt er að hafa fyrir alla sem sinna
fólki, hvort sem það er meðferðarvinna eða annars konar samtal eða
umönnun.
Dáleiðsla er öflugt tæki til að
vinna á einhverju sem annars hefði
verið hulið eða ekki náðst til. Það
sem dáleiðsla býður upp á umfram
venjulega samtalsmeðferð er leið
til að ná dýpra í undirvitundina
og fá aðgang að því sem er búið
að loka á,“ segir Jón. „Þannig er
hægt að fara djúpt í orsakir eða

uppruna vandamála án þess að
þurfa að upplifa þá erfiðleika sem
ollu vandamálinu sem glímt er
við. Það er líka hægt að fá skýrari mynd af löngu liðnum eða
óljósum atburðum og eins er hægt
að fara í hina áttina og vinna með
afleiðingar vandamála án þess
að þurfa að vita hver orsökin eða
vandamálið var. Tilfinningarnar
eru einfaldlega leystar upp.“
Frekari upplýsingar um námskeiðin er að finna á heimasíðu
skólans, daleidsluskolinn.is, og
þar er einnig hægt að skrá sig.

Lærðu að dáleiða

Meðferðardáleiðsla

Sjálfsdáleiðslunámskeið

17. – 19. september
1. – 3. október
15. – 17. október

5. – 8. nóvember
19. – 21. nóvember
3. – 5. desember

5. og 7. október

DALEIDSLUSKOLINN.IS
DALEIDSLUSKOLINN.IS
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Margir góðar leiðir til að auka starfshæfni
Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks var
stofnaður árið 2000. Einstaklingar og fyrirtæki geta
sótt um styrki auk þess sem
tekið er við sameiginlegum
umsóknum frá fyrirtækjum
og einstaklingum.
Starfsmenntasjóður verslunarog skrifstofufólks (SVS) er einn
stærsti starfsmenntasjóður hér
á landi. Hann var stofnaður árið
2000 á grundvelli kjarasamninga á
milli Samtaka atvinnulífsins (SA)
annars vegar og VR og Landssambands íslenzkra verzlunarmanna
hins vegar. Sjóðurinn þjónar því
þessum þremur aðilum sem koma
að gerð samningsins segir Selma
Kristjánsdóttir, sérfræðingur hjá
SVS. „Helsta hlutverk sjóðsins er að
auka starfshæfni og menntunarstig félagsmanna sjóðsins sem leitt
gæti til virðisauka fyrir þá og fyrirtækin sem þeir starfa hjá, auk þess
sem sjóðnum er einnig ætlað að
bæta samkeppnishæfni fyrirtækja
sem greiða í sjóðinn með aukinni
menntun starfsfólks.“
Afgreiðsla umsókna úr sjóðnum
á sér annars vegar stað gegnum
þau stéttarfélög sem eiga aðild að
samningnum og snýr að einstaklingunum og hins vegar gegnum
sameiginlega vefgátt sem snýr að
fyrirtækjum og kallast attin.is.
Unnið innan ákveðins ramma
Einstaklingar og fyrirtæki geta
sótt um styrki auk þess sem tekið
er við sameiginlegum umsóknum
frá fyrirtækjum og einstaklingum

Einstaklingar
og fyrirtæki
geta sótt um
styrki úr Starfsmenntasjóði
verslunar- og
skrifstofufólks.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

segir Selma. „Auðvitað viljum við
styrkja sem flest en sjóðurinn þarf
að fylgja hlutverki sínu og markmiðum og vinna innan ákveðins
ramma. Þegar horft er til þess hvað
flokkist sem styrkhæf námskeið af
hálfu sjóðsins er horft til nokkurra
þátta. Í fyrsta lagi verður námskeiðið að hafa skilgreint upphaf
og endi og tengjast fyrir fram
ákveðinni áætlun sem leidd er af
leiðbeinanda. Í öðru lagi verða
allar upplýsingar um námskeiðið
að vera aðgengilegar og námskeiðið skal ekki vera sérsniðið
fyrir einstaka lokaða hópa heldur
aðgengilegt öllum.“
Svo er spurning hvort námskeiðið sé starfstengt eða tengt
tómstundum bætir hún við. „Ef

námskeiðið eflir starfsmann í
starfi og eykur hæfni hans flokkast
það sem starfstengt námskeið. Ef
það er hins vegar óháð vinnu en
fellur undir viðmið námskeiðs sem
ég fór í hér að framan er það styrkhæft sem tómstundatengt. Styrkur
til tómstundanámskeiða er 50%
af reikningi að hámarki krónur 30
þúsund á ári.“
Erfitt að lofa fyrir fram styrk
Hún segir að almennt sé veittur
starfstengdur styrkur fyrir 90% af
námskeiðsgjaldi en þó að hámarki
130.000 krónur á almanaksári.
„Ef ekkert hefur verið sótt um í
starfsmenntastjóðinn í þrjú ár í
röð myndast uppsöfnum sem er að
hámarki 390.000 krónur fyrir einu

samfelldu námi en aðeins er hægt
að sækja um þann styrk í einu lagi.“
Selma segir erfitt að lofa félagsfólki styrkjum fyrir fram þar sem
réttur hvers og eins getur verið
misjafn. Þar getur starfshlutfall
haft áhrif og áður nýttur réttur
á almanaksárinu. Þau sem ná
lágmarkslaunum á 12 mánaða
tímabili öðlast 100% rétt í sjóðinn
meðan þau sem ná því ekki öðlast
hlutfallslegan rétt. Réttur félagsfólks endurreiknast svo um hver
áramót.
Áskorun að kynna starfsemina
Mikil ásókn hefur verið í styrki
hjá SVS en þó er einn hópur sem
mætti sækja meira um að mati
Selmu. „Það eru karlmenn, 35 ára

og eldri. Þetta er helst sá hópur
sem sækir minna um hjá okkur en
þó merkjum við að hópurinn sé í
sókn.“
Mikilvægt sé að hver og einn
hugi að eigin styrkleikum, hvar
sé hægt að bæta sig og efla í starfi
og leik. „Þetta snýst alls ekki um
að allir eigi að setjast á skólabekk
heldur frekar að hver og einn reyni
jafnt og þétt að efla sig sem einstakling í síbreytilegu samfélagi,
bæði tengt vinnu og einkalífi.
Mikið er til af flottum leiðum til
eflingar en vandamálið kannski
að finna út hvað hentar hverjum
hverju sinni.“
Annars sé helsta áskorunin
að kynna starfsemi sjóðsins og
styrkjafyrirkomulag svo félagsfólk sé meðvitað og hugsi stanslaust um eigin starfsþróun. „Við
reynum því að kappkosta að koma
upplýsingum áleiðis um hvað
telst styrkhæft enda greinum við
að margir þarna úti eru óöryggir varðandi hvaða námskeið eru
styrkhæf og hver ekki.“
Því leiti margir til sjóðsins til
að fá staðfestingu á því hvort svo
sé. „Þá skoðum við lýsingu námskeiðsins og skoðum hvort hún
falli að viðmiði okkar. Ef það vantar frekari upplýsingar köllum við
eftir þeim. Í þessu sambandi má
nefna að ýmis meðferðarúrræði, til
dæmis meðferð gegn flughræðslu
svo dæmi sé tekið, falla því miður
ekki innan ramma okkar þótt slík
meðferð sé að sjálfsögðu nauðsynleg og gagnleg. Það er bara ekki
okkar hlutverk sem starfsmenntasjóðs að styrkja slíkt.“ ■

Hvað fellur undir viðmið um námskeið hjá sjóðum VR/LÍV?

Skilgreint
upphaf og
endir

Fylgir fyrirfram
ákveðinni áætlun
eða skilgreiningu

Opið
öllum

Upplýsingar
aðgengilegar

Ráðgjöf eða
handleiðsla uppfyllir
ekki skilyrði
námskeiðs

Hvað er þá styrkhæft?
Styrkhæft
nám

Styrkhæft
námskeið

Styrkhæf
sjálfstyrking

Styrkhæft
netnámskeið

Styrkhæf
ráðstefna

Nám til
eininga

Fellur að
viðmiðum um
námskeið

Fellur að
viðmiðum um
námskeið

Fellur að
viðmiðum um
námskeið

Ráðstefna er
starfstengd

ef óljóst þá þurfa rök að
fylgja með hvernig

Starfstengt
námskeið

Verður að vera
forvörn ekki
meðferð

Starfstengt
námskeið

Eingöngu
ráðstefnugjald

Aukin
réttindi
Tungumálanám

einkakennsla í tungumáli
er styrkhæf

ef það er óljóst, þá þurfa
rök að fylgja með

Ráðgjöf, handleiðsla
og meðferðarúrræði
eru ekki styrkhæf

Starfstengd
markþjálfun

12 tímar á ári, tímafjöldi
sýnilegur á reikningi

ef það er óljóst, þá þurfa
rök að fylgja með

Áskrift

með mörgum starfs
tengdum námskeiðum er
heimil

ekki gisting
og uppihald

Dagskrá og hlekkur á
vefsíðu þarf að fylgja
umsókn

Tómstund
Fellur að
viðmiðum um
námskeið
Ekki
meðferðarúrræði
Einkatímar í tómstund falla ekki
undir námskeið

ERT ÞÚ AÐ HUGA AÐ
STARFSÞRÓUN?
Kynning á þeim styrktarleiðum sem eru í boði
fyrir félaga í VR/LÍV og hvað telst styrkhæft.
Sandra Ósk Jóhannsdóttir
sérfræðingur hjá SVS

Selma Kristjánsdóttir
sérfræðingur hjá SVS

Leið 1

Leið 2

Leið 3

Einstaklingur sækir
um styrk

Fyrirtæki
sækir um styrk

Sameiginlegur styrkur
einstaklings og fyrirtækis

UMSÓKN

UMSÓKN

KOSTNAÐUR

Sótt er um á Mínum síðum á vr.is.

Sótt er um á attin.is

Nám verður að kosta að lágmarki
200.000 kr.

REIKNINGUR

REIKNINGUR

Greiddur reikningur verður að vera
á nafni þess sem sækir um
og staðfesting á að reikningur
sé greiddur þarf að fylgja.

Greiddur reikningur verður
að vera á nafni fyrirtækis og
staðfesting á að reikningur sé greiddur
þarf að fylgja.

Það skiptir ekki máli á hvoru nafni
greiddur reikningur er, hvort það er
fyrirtækið eða félagsmaður.

UPPLÝSINGAR

UPPLÝSINGAR

UMSÓKN

Lýsing á námi skal fylgja með umsókn
ef óljóst er hvers konar nám/námskeið
sótt er um.

Lýsing á námi skal fylgja með umsókn og
listi starfsmanna sem sóttu námið/námskeiðið (nafn-kennitala-stéttarfélagsaðild).

Félagsmaður sækir um styrkinn á Mínum
síðum á vr.is og gildir sú umsókn einnig
vegna styrks fyrirtækisins og þarf því
ekki að senda inn sér umsókn fyrir

GREIÐSLA

GREIÐSLA

Styrkur greiddur inn á reikning
félagsmanns að uppfylltum
skilyrðum sjóðsins.

Styrkur greiddur inn á reikning
fyrirtækis að uppfylltum skilyrðum
sjóðsins.

að fylgja með þar sem fram kemur að um
sé að ræða sameiginlega umsókn og
að námið sé hluti af starfsþróunaráætlun
félagsmannsins.

REIKNINGUR

AFGREIÐSLA

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða
ráðstefnugjaldi.

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða
ráðstefnugjaldi.

Hámarksstyrkur er 130.000 kr. og 390.000 kr.
þegar félagsmaður á rétt á uppsöfnun.

Hámarksstyrkur er 130.000 kr.
fyrir hvern starfsmann.

Veittur styrkur af tómstundanámskeiði er
50% að hámarki 30.000 kr. sem dregst frá
árlegum hámarksstyrk.
ATH: tómstundastyrkur hefur ekki áhrif
á uppsöfnun.

Hámarksstyrkur til fyrirtækja er
kr. 3 milljónir á ári.

Við samþykkt umsóknar dregst styrkupphæðin af rétti beggja. Miðað er
við 50/50 en ef félagsmaður á rétt á
uppsöfnun þá er uppsöfnunin nýtt fyrst
og svo réttur fyrirtækis.

ÚTBORGUN
Styrkupphæð greiðist inn á reikning
beggja.

UPPHÆÐ STYRKS

Veittur ferðastyrkur vegna náms/starfstengdra
námskeiða er 50% að hámarki 40.000 kr. sem
dregst frá árlegum hámarksstyrk.

www.vr.is | www.attin.is | landssamband.is

Samanlagður styrkur er 90% af
námsgjaldi – hámark 260.000 kr.
eða 520.000 kr. þegar félagsmaður
á rétt á uppsöfnun.
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Vaknaði til nýs lífs eins og Keanu Reeves í Matrix
Í Hringsjá áttuðum
við okkur á að við
ættum í raun mjög margt
sameiginlegt og leituðum öll að því sama,
sem var að reyna að
betrumbæta okkur sjálf.

Það olli straumhvörfum í lífi
Árnýjar Tinnu Júlíusdóttur
að komast í náms- og starfsendurhæfingu hjá Hringsjá.
„Ég ólst upp á óstöðugu heimili þar
sem pabbi var aldrei inni í myndinni. Mamma átti mig kornung og
var mjög veik á uppvaxtarárum
mínum. Það var því lítil festa
heima og ég breyttist fljótt í vandræðaungling,“ segir Árný sem er
fædd og uppalin í Hafnarfirði.
„Eins og margir vandræðaunglingar kynntist ég fleiri mínum
líkum og var farin að fikta við
fíkniefni þrettán ára. Í kjölfarið
sökk ég djúpt í fíkniefnaneyslu og
kynntist eldri strák sem var dæmigerður ofbeldismaður og einangraði mig og útilokaði frá öllum sem
ég þekkti. Þá missti ég öll tengsl við
fjölskylduna og líf mitt varð hans
líf, á hans forsendum. Þegar hann
hvarf loks úr lífi mínu missti ég fótfestu um tíma og fannst ég ekkert
geta gert né farið, enda hafði ég
ekki menntað mig til neins né
hafði ég nokkra einustu starfsreynslu,“ greinir Árný frá.
Þegar þarna var komið sögu gaf
móðir Árnýjar Tinnu henni leyfi til
að flytja aftur heim, enda var dóttir
hennar bæði týnd og ráðalaus.
„Í heillangan tíma gerði ég ekki
neitt því ég hafði aldrei unnið
handtak um ævina. Það eina sem
ég þekkti var heimurinn sem ég
hafði verið í áður, en ég fann fyrir
mikilli löngun til að fara í skóla og
það var þá sem bæði mamma og
VIRK bentu mér á Hringsjá, þar
sem ég hóf almennt grunnnám.“
Hringsjá breytti lífinu
Árný Tinna segist eiga Hringsjá
mikið að þakka.
„Hringsjá umbylti lífi mínu á
allan hátt, og ég er sannfærð um að

Árný Tinna segist ekki nógsamlega getað þakkað fyrir það heillaspor að hafa fundið Hringsjá.

ég væri enn í sömu vondu blindgötunni ef ég hefði ekki fundið
Hringsjá. Mórallinn innanhúss er
æðislegur og kennararnir einstakir. Ég hef til dæmis alltaf hatað
stærðfræði og talið mig vonlausa
í faginu en stærðfræðikennarinn
hafði næga þolinmæði til að kenna
mér að reikna og gera stærðfræði
að skemmtilegu fagi í mínum
huga,“ segir Árný, sem var átján ára
þegar hún hóf námið.
„Í Hringsjá lærði ég svo ótalmargt fleira en bara bóklegu
fögin, því námið reyndist líka
vera endurhæfing á mörgum
fleiri sviðum. Og þótt nemendahópurinn kæmi úr ólíkum áttum
og væri með ólíkan bakgrunn náði

starfsfólkið að halda okkur saman
í bæði hópmiðuðu og einstaklingsmiðuðu námi. Því náðum við öll
að tengjast sterkum böndum, þótt
við værum eins og svart og hvítt,
því í Hringsjá áttuðum við okkur
á að við ættum í raun mjög margt
sameiginlegt og leituðum öll að því
sama, sem var að reyna að betrumbæta okkur sjálf.“
Alltumvefjandi andrúmsloft
Í desember setur Árný Tinna upp
stúdentshúfuna frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla.
„Hringsjá opnaði mér nýjar dyr
að lífinu og eftir útskrift þaðan fór
ég beint í Fjölbraut við Ármúla.
Þessa dagana er ég með nettan val-

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

kvíða yfir öllum möguleikunum
sem opnast eftir stúdentspróf,
og ég hefði ekki trúað að ég ætti
eftir að vera á þessum stað, en það
þakka ég Hringsjá.“
Árnýju er minnisstæð kveðjustundin í Hringsjá.
„Þá borðuðum við saman
síðustu máltíðina og áttum að
segja nokkur orð, en ég endaði
hágrátandi því ég vildi ekki kveðja
Hringsjá og hefði viljað geta klárað
stúdentinn þaðan. Ég væri til í að
sjá Hringsjá kynnta fyrir nemendum strax í grunnskóla, sem
mögulega leið til náms ef eitthvað
kemur upp,“ segir Árný með mikilli
væntumþykju í garð Hringsjár.
„Í Hringsjá er andrúmsloftið

alltumvefjandi og heimilislegt, og
þar ríkir mikil hlýja, væntumþykja
og samheldni í garð nemenda.
Mér leið ótrúlega vel í Hringsjá og
margt af fólkinu sem ég kynntist þar er orðið að mínum bestu
vinum. Hringsjá gaf mér nýtt líf
og ný tækifæri, en mest um vert
er að viðhorf mitt gagnvart lífinu
gjörbreyttist. Ég get best lýst
þessari umbreytingu sem atriði
úr bíómyndinni Matrix þar sem
Keanu Reeves rís upp úr baðkarinu, nývaknaður til lífsins á ný.
Ég er nefnilega ný manneskja eftir
Hringsjá og sé lífið í nýju ljósi.“ ■

Hjördís Kristinsdóttir segir
ýmislegt áhugavert í gangi hjá
Hjálpræðishernum fyrir börn og
fullorðna.

Við syngjum
saman og hlustum
á framhaldssögur. Þá
hefur verið lesið upp úr
sögum eins og þeim eftir
Guðrúnu frá Lundi.
Einnig hafa verið lesnar
gamlar gamansögur,
sögur frá Reykjavík í
gamla daga og stundum
eru sagðir brandarar.

Sjá nánar á hringsja.is

Ævintýri í Herkastalanum
Hjálpræðisherinn stendur
fyrir margs konar spennandi félagsstarfi, viðburðum
og námskeiðum sem mörg
hver eru þátttakendum að
kostnaðarlausu. Í boði er
ýmis starfsemi fyrir börn
og unglinga á hverjum degi.
Einnig er töluvert framboð
fyrir fullorðið fólk, nýbakaða
foreldra, innflytjendur og
hælisleitendur, sem og eldri
kynslóðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

johannamaria@frettabladid.is

„Um helgina 10-12. september er
til dæmis í boði stórskemmtilegt
Gospel-kórnámskeið sem endar á
tónleikum á sunnudaginn. Námskeiðið hefst á föstudagskvöldi.
Það er æft allan laugardaginn og
svo eftir hádegi á sunnudeginum.
Námskeiðið endar svo með heljarinnar tónleikum klukkan 16.00 á
sunnudaginn. Það kostar 15.000
krónur að taka þátt og hressing er
innifalin. Það mega allir sem hafa
áhuga á að syngja taka þátt og við
auglýsum sérstaklega eftir körlum
að taka þátt,“ segir Hjördís Kristinsdóttir, svæðisforingi og flokksleiðtogi í Reykjavík.
Samferða fyrir eldri borgara
Samferða er nafnið á starfi Hjálpræðishersins með eldri borgurum,
og miðast aldurinn við fólk sem
er sextugt og eldra. „Það eru í
raun allir velkomnir sem hafa
áhuga og komast á þessum tíma.
Aldur er svo afstæður. Starfið
hefst á mánudaginn 27. september klukkan 15.00-16.30. Þarna
er í boði létt samvera með smá

kaffisopa. Við syngjum saman
og hlustum á framhaldssögur. Þá
hefur verið lesið upp úr sögum eins
og þeim eftir Guðrúnu frá Lundi.
Einnig hafa verið lesnar gamlar
gamansögur, sögur frá Reykjavík í
gamla daga og stundum eru sagðir
brandarar. Einstaka sinnum mætir
einhver með erindi fyrir hópinn.
Þarna mætir iðulega um 15-20
manna hópur á breiðu aldursbili,
en sú elsta sem mætir til okkar er
að nálgast nírætt.“
Ganga saman
Gönguhópurinn hittist alltaf
klukkan 11.00 á þriðjudögum. „Við
byrjum á léttri göngu í Elliðaárdalnum og endum svo á samveru-

stund og snæðum hádegisverð í
húsnæði Hjálpræðishersins við
Suðurlandsbraut. Gangan er létt
og rétt um þrír kílómetrar og
flestir ráða við hana. Ef veður er
vont er stundum tekinn hringur í
hverfinu. Flestir sem mæta er fólk
sem kemur reglulega og þeir sem
treysta sér ekki í gönguna mæta
til þess að fá sér að borða með
hópnum.“
Handavinna
Á miðvikudögum klukkan 15.00
hittist handavinnuhópurinn. „Þar
mætir fólk með handavinnuna
sína, hvort sem það er prjónar og
garn, krosssaumur eða annað og
vinnur á staðnum. Hópurinn er

hugsaður fyrir hvort tveggja byrjendur og lengra komna. Þarna eru
svo reyndar handavinnukonur
sem geta veitt aðstoð. Sumir eru að
vinna eigin handavinnu á meðan
aðrir stefna á að selja á basarnum í
desember.“

fyrir konur af erlendum uppruna
sem vilja koma saman og vinna í
höndunum. Þetta er frábært tækifæri fyrir konur til að mynda mikilvæg tengsl í nýju samfélagi. Þetta er
lokaður hópur og við getum tekið
við ákveðnum fjölda þátttakenda.
Margar sem eru að koma núna á
mánudaginn hafa tekið þátt áður.
Það er um að gera fyrir áhugasama
að skrá sig ef fólk vill taka þátt því
við förum í gegnum listann ef það
losnar pláss. Við byrjum fyrsta
saumanámskeiðið á mánudaginn
13. september.“

Sauma fjölnota poka
Á mánudögum og fimmtudögum
klukkan 10-13 er saumanámskeið
fyrir hælisleitendur og konur af
erlendum uppruna. „Þetta starf
hefur verið haldið undanfarin ár
í samstarfi við Hjálparstarf kirkjunnar. Við nýtum tímann til að
kynnast og sauma saman fjölnota
poka sem eru svo seldir til styrktar
verkefninu. Hópurinn er hugsaður

Akureyri og Reykjanes
Eins og er liggur starfið niðri á
Akureyri þar sem Hjálpræðisherinn er að flytja í nýtt húsnæði.
„En starfið mun hefjast með krafti
þegar við opnum að nýju. Í Reykjanesbæ er prjónahittingur á þriðjudagskvöldum klukkan 19.30 þar
sem fólk mætir og prjónar saman.
Bæn og matur er svo í boði alla
þriðjudaga klukkan 12.00.“ ■
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Allir geta lært skyndihjálp hjá Rauða krossinum
Flestir hafa einhvern tíma á
lífsleiðinni veitt skyndihjálp,
hvort sem það er að losa
aðskotahlut úr öndunarvegi, veita skyndihjálp við
skurði eða bruna eða annað.
Sumir hafa jafnvel notast
við óljósa þekkingu úr heimi
kvikmynda um hvernig eigi
að beita endurlífgunaraðferðum.

Guðrún er sannfærð um mikilvægi þess að
kenna skyndihjálp á öllum
skólastigum. Þá
er áríðandi að
halda þekkingunni við.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Væri samt ekki betra ef við kynnum þetta nú bara allt saman upp á
hár og fengjum fræðslu reglulega í
skóla og vinnu á námskeiði Rauða
krossins í skyndihjálp? Það er mjög
aðgengilegt að læra skyndihjálp
hjá Rauða krossinum. Hægt er að
setja app í snjalltækið, Skyndihjálp:Rauði krossinn, og taka námskeið á netinu á skyndihjálp.is.
Verkleg námskeið eru haldin víðs
vegar um land og allar upplýsingar
er hægt að finna á skyndihjalp.is.
Hreyfing Rauða krossins og
Rauða hálfmánans er útbreiddasta
og fjölmennasta mannúðarhreyfing heims með starfsemi í flestum
ríkjum. Alþjóðaráð Rauða krossins
var stofnað 1863 og frá upphafi
hefur Rauði krossinn lagt ríka
áherslu á skyndihjálp um allan
heim, að sem flestir læri skyndihjálp og rétt viðbrögð.
Rauði krossinn á Íslandi sinnir
viðamiklu starfi á sviði neyðarvarna og skyndihjálpar um land
allt. Upphaf neyðarvarna hjá
félaginu má rekja til Vestmannaeyjagossins árið 1973. Það er því
mikil reynsla og þekking hjá
Rauða krossinum hvað varðar alla
skyndihjálp.
„Það hefur margsannað sig að
skyndihjálpin bjargar mannslífum og við vitum aldrei hvenær
við þurfum á þessari mikilvægu
þekkingu að halda. Í skyndihjálp
lærir fólk ótalmargt sem snýr að
því að hlúa að fólki sem verður
fyrir slysi eða bráðum veikindum,“
segir Guðrún Ösp Theodórsdóttir,
leiðbeinandi í skyndihjálp, sem
nýverið tók við starfi sérfræðings í
skyndihjálp hjá Rauða krossinum
á Íslandi. „Ég hef yfirumsjón með
leiðbeinendum Rauða krossins og
sé um undirbúning kennsluefnisins sem er notað í námskeiðin.
Ásamt því er ég í hlutastarfi sem
bráðahjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja,“ segir Guðrún.
Ólík námskeið eftir hópum
Rauði krossinn veitir skírteini fyrir
skyndihjálparnámskeið sín sem
eru viðurkennd af heilbrigðisráðuneytinu. „Við byggjum fræðslu
okkar á alþjóðlegum stöðlum og
gagnrýnni þekkingu. Við uppfærum námsefni okkar stöðugt
og kennum ávallt eftir nýjustu
upplýsingum. Skírteinin sem við
gefum út geta til dæmis skipt máli
í ferilskrá fólks eða á námsferli
þess.“
Vönduð skyndihjálparnámskeið Rauða krossins hafa þróast
gegnum árin út frá eftirspurn. „Eitt
vinsælasta námskeiðið okkar snýr
að því að veita börnum skyndihjálp. Ýmsir þættir geta komið upp
hjá börnum sem gerast sjaldnar hjá
fullorðnu fólki, og er þörf á því að
fólk sem vinnur með börnum eða
á börn sjálft, geri sér grein fyrir því
hvernig eigi að bregðast rétt við.
Til dæmis er mikilvægara að veita
börnum öndunaraðstoð strax í
neyðartilfellum enda eru þau líffræðilega ólík fullorðnum. Í endurlífgun fullorðinna getur nægt að
veita hjartahnoð ef fólk veigrar sér
við að nota blástursaðferðina.“
Þeir hópar sem nýta sér námskeið Rauða krossins eru gríðarlega fjölbreyttir. Þar nefnir Guðrún
almenning, fagaðila á stofnunum
og hjúkrunarheimilum, starfs-

Grunnskólabörn geta vel tileinkað sér aðferðir í skyndihjálp. 

menn fyrirtækja og fleiri. Rauði
krossinn býður einnig upp á
sérsniðin námskeið fyrir hvern
hóp fyrir sig. Á námskeiðunum er
lögð áhersla á að kenna rétt viðbrögð í neyð og einfaldar aðferðir
skyndihjálpar. „Það segir sig sjálft
að þú kennir öðruvísi skyndihjálparleiðir á öldrunarheimili
en á leikskóla enda eru neyðaratvikin sem þar koma upp eðlislega
ólík. Mörg fyrirtæki eru dugleg að
sjá starfsfólki sínu fyrir fræðslu
í skyndihjálp og fá okkur til að
halda sérsniðin námskeið fyrir
vinnustaðinn. Í sumum tilfellum

er það gert í kjölfar atviks sem
hefur átt sér stað á vinnustaðnum
og starfsfólk ekki vitað hvernig
ætti að bregðast við eða fundið
fyrir óöryggi.“
Það geta allir lært skyndihjálp
„Það er hægt að kenna öllum
skyndihjálp. Börn geta öðlast færni
í skyndihjálp frá unga aldri. Leikskólabörnum er kennt að hringja
í 112 og þau geta það vel. Grunnskólabörn geta lært enn meira. Á
afmæli Rauða krossins fyrir nokkrum árum fór Rauði krossinn til
dæmis í grunnskólana og kenndi

MYND/AÐSEND

nemendum í fyrsta til tíunda bekk
skyndihjálp. Fyrstubekkingar
sýndu okkur þá til dæmis gríðarlega færni í hjartahnoði.
Skyndihjálp ætti í raun að
vera hluti af námsefni í grunnog menntaskólum og verða
að almennri lífsleikni. Það er
áríðandi að við lærum skyndihjálp á öllum aldri. Þetta snýst um
að láta sig náungann varða og að
geta boðið fram aðstoð ef maður
kemur að einhverjum í nauð, en
oftast lendir fólk í því að þurfa að
veita einhverjum nákomnum sér
skyndihjálp. Í slíkum aðstæðum er

ómetanlegt að hafa lokið námskeiði og þjálfun í skyndihjálp.“
Flestir hafa veitt skyndihjálp
Skyndihjálp byggir á fjórum
grundvallarreglum: Í fyrsta lagi
að tryggja öryggi, næst skal meta
ástand, svo skal sækja hjálp og
síðan skal veita skyndihjálp.
Skyndihjálp er ekki bara endurlífgun heldur snýr hún að viðbrögðum við öllu sem gæti komið
upp á. „Í upphafi námskeiða spyr
ég oft hópinn hvort einhver hafi
veitt skyndihjálp. Fæstir telja sig
hafa gert það, en svo þegar ég upplýsi hvað felst í skyndihjálp, skipta
flestir um skoðun. Það hafa nefnilega margir hjálpað einhverjum
sem hefur skorið sig á einhverju
eða brennt sig. Það er skyndihjálp.“
Að sögn Guðrúnar hafa margir
að sama skapi einhvern tíma tekið
þátt í skyndihjálparnámskeiði.
„Þrátt fyrir það er mikilvægt að
halda þekkingunni við, því eftir
ákveðinn tíma fennir yfir hana.
Það er mikilvægt að fólk geti
fundið öryggi í eigin kunnáttu í
neyðaraðstæðum. Þar er endurtekning þjálfunar lykilatriði. Svo
eru skyndihjálparnámskeið mismunandi og aðferðir þróast með
tímanum. Með hverju námskeiði
lærir fólk eitthvað nýtt og byggir
ofan á grunninn.“
Rauði krossinn dansar í takt
við tíðarandann þegar kemur að
áherslum í skyndihjálp. „Fyrir
nokkrum árum var herferð í
Bretlandi vegna óvenju margra
dauðsfalla hjá ungu fólki í kjölfar
vímuefnaneyslu. Þá var kennt til
dæmis í sjónvarpinu að setja fólk
í læsta hliðarlegu, sem getur skipt
sköpum þegar fólk er í annarlegu
ástandi eða meðvitundarskert. Í
dag hræðast menn að faraldurinn
hafi þau áhrif að fólk hiki við að
veita skyndihjálp af ótta við smit.
Þá leggjum við aukna áherslu á
að hnoða, fram yfir að blása, en í
tilfelli endurlífgunar skiptir nær
alltaf meginmáli að hnoða. Annað
gildir þó þegar börn eiga í hlut. Þá
skiptir meira máli að blása.“
Öðruvísi kennsla
Skyndihjálparnámskeið hafa
breyst í gegnum tíðina. „Í dag er
ekki þörf á að sitja margra klukkutíma námskeið og fyrirlestur í
skyndihjálp. Við höfum tileinkað
okkur fjölbreyttar kennsluaðferðir. Meðal annars erum við með vefnámskeið og fyrirlestra á netinu.
Eftir að hafa kynnt sér viðeigandi
viðfangsefni mæta þátttakendur
með ákveðinn grunn og taka þátt í
verklegri kennslu.
Einnig höfum við þróað stórsniðugt skyndihjálparapp sem
nýtist til að hjálpa fólki í gegnum
skref við að veita skyndihjálp. Þá
ýtir þú á ákveðinn kvilla, eins og
bruna, og færð upp hvað á að gera
í hverju tilfelli fyrir sig. Þetta er
mjög hentugt ef fólk er óöruggt.
Snjallforritið er líka sniðugt ef fólk
vill kynna sér hvað skal gera ef það
lendir í að þurfa að veita skyndihjálp síðar meir. Hægt er að nálgast
forritið í öllum snjalltækjum óháð
framleiðanda.
Ég vil samt ítreka að 112 er
neyðarsíminn. Ef neyðin er til
staðar þá er alltaf mikilvægt að
hringja í neyðarlínuna. Ég segi
líka stundum að ef fólk er í vafa
þá á það samt að hringja. Það er í
raun aldrei rangt að hringja í 112,
nema maður sé að panta pítsu eða
leigubíl.
Ég hvet alla til að skrá sig á
skyndihjálparnámskeið Rauða
krossins, hægt er að sjá hvaða
námskeið eru í boði nærri þinni
heimabyggð á skyndihjálp.
is. Námskeiðin eru ekki bara
fræðandi heldur afskaplega
skemmtileg.“ ■

8 k y nninga r bl a ð NÁMSKEIÐ

10. september 2021 FÖSTUDAGUR

Dagur Jóhannsson, verkefnastjóri Bataskólans, og Sigrún Sigurðardóttir, starfsmaður skólans.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bataskólinn býður nýja nemendur velkomna
Bataskóli Íslands hefur
starfað frá árinu 2017 en
hann starfar eftir batamiðaðri fyrirmynd Nottingham
Recovery College. Skólinn
er hugsaður fyrir fólk sem
glímir við geðrænar áskoranir og aðstandendur þeirra.

Það er svolítil
sjálfsvinna í skólanum. Fólk er að afla sér
tóla og tækja til að hjálpa
sér, við bendum því á
ýmis bjargráð.

Dagur Jóhannsson, verkefnastjóri
Bataskólans, útskýrir að batahug
myndafræðin sem skólinn starfar
eftir gangi úr á að einstaklingurinn
stjórni sínum bata og sínu bataferli.
„Við bjóðum upp á fræðslu fyrir
fólk sem fólk getur svo nýtt sér á
þann hátt sem það vill. Þá getur
fólk öðlast bata á eigin forsendum,“
segir hann.
Námið í Bataskólanum nær yfir
tvær annir og nýir nemendur eru
teknir inn á hverri önn. Næsta önn
hefst 22. september og segir Dagur
að enn séu nokkur laus pláss á
þeirri önn.
„Við erum venjulega með bið
lista en síðasta vetur kenndum við
í fjarkennslu og tókum þess vegna
fleiri inn en venjulega og náðum
að tæma biðlistann,“ segir hann.
Dagur segir að þau hjá skólanum
séu ánægð með að geta aftur boðið
upp á nám á staðnum enda snúist
skólinn að miklu leyti um að koma
fólki í virkni og hluti af því sé að
mæta á staðinn og hitta aðra.

Dagur Jóhannsson.

Eina krafan jákvætt viðhorf
Kennslan í Bataskólanum er byggð
upp á fyrirlestrum en er svo brotin
upp með ýmiss konar öðrum
kennsluaðferðum.
„Við skiptum um kennsluað
ferðir á 20 mínútna fresti og
róterum yfir í hópastarf til dæmis,“
segir Dagur.
„Nemendur taka bara þátt eins
mikið og þeir treysta sér til. Við

Bataskólinn er nýlega fluttur í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

þvingum engan til að vera í hópa
starfi og það er ekki mikið um
heimaverkefni. Skólinn er aðallega
byggður upp sem fyrirlestrar og
fræðsla.“
Í Bataskólanum er boðið upp
á úrval af skemmtilegum og fjöl
breyttum námskeiðum sem samin
eru af sérfræðingum og fara í
gegnum gæðanefnd.
„Þetta eru oftast sálfræðingar,
geðlæknar og hjúkrunarfræðingar
sem semja námskeiðið en í ferlinu
eru líka jafningjafræðarar sem
semja námskeið til jafns við sér
fræðingana. Jafningjafræðari er
einhver sem hefur sjálfur reynslu
af geðrænum áskorunum. Nám

skeiðin eru svo kennd í samein
ingu af sérfræðingum og jafningja
fræðurum,“ segir Dagur.
„Þetta er byggt upp eins og
venjulegur skóli að því leyti að þú
færð stundatöflu fyrir önnina og á
hverri önn eru alls konar námskeið
í boði. Það eru til dæmis námskeið
um þunglyndi, kvíða, virkni í sam
félaginu, svefn og minni. Það eru
engin próf í skólanum og einu kröf
urnar sem við gerum til nemenda
er jákvætt viðhorf og virðing fyrir
starfsfólki og samnemendum.“
Áður en skólinn var stofnaður
voru nokkrir aðilar sem fóru í ferð
til Bretlands og skoðuðu Notting
ham Recovery College.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Bataskólinn er stofnaður að
fyrirmynd hans en það eru nokkrir
svona Bataskólar út um alla Evr
ópu,“ segir Dagur.
Verkfæri til að tækla vandann
Markmið námsins í Bataskólanum
er að í lok þess hafi nemendur
öðlast betri verkfæri til að takast á
við eigin vanda.
„Það er svolítil sjálfsvinna í
skólanum. Fólk er að afla sér
tóla og tækja til að hjálpa sér, við
bendum því á ýmis bjargráð. Við
erum til dæmis með námskeið um
þunglyndi eða kvíða og eftir þau
námskeið geta nemendur kannski
hugsað: Já, mér líður svona, og þá

get ég gert þetta til að hjálpa mér,“
segir Dagur, hann tekur þó fram að
fólk þurfi ekkert að tjá sig um sín
veikindi í skólanum og nemendur
er ekki beðnir um það.
Um 20 starfsmenn eru í skól
anum, bæði kennarar og jafningja
fræðarar, en Dagur segir að margir
fyrri nemendur starfi núna sem
jafningjafræðarar innan skólans.
Bataskólinn er nýlega fluttur
í húsnæði Menntavísindasviðs
Háskóla Íslands í Stakkahlíð.
Kennt er á þriðjudögum, mið
vikudögum og fimmtudögum frá
klukkan 14.00-16.00.
Engar aðgangskröfur eru í Bata
skólann. Hann er opinn öllum 18
ára og eldri, þeim að kostnaðar
lausu en skólinn er fjármagnaður
af Reykjavíkurborg og er sam
starfsverkefni borgarinnar og
Geðhjálpar. ■
Frekari upplýsingar um skólann
má fá hjá Degi í síma 693 2179 eða
með því að senda póst á bataskoli@bataskoli.is
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Útskrifast sem klínískir dáleiðendur eftir námið
Skólastjóri Dáleiðsluskóla
Íslands, Ingibergur Þorkelsson, stofnaði skólann fyrir
ellefu árum.

Hugræn endurforritun er ný
kennslubók
eftir Ingiberg
Þorkelsson. Hún
er notuð í framhaldsnámi við
Dáleiðsluskóla
Íslands.

Um námið segir hann:
„Með árunum hefur námið sífellt
orðið öflugra. Við byrjuðum með
átta daga grunnnámskeið sem
kennd voru á ensku. Síðan fengum
við bandaríska kennara, svo sem
Roy Hunter og dr. Edwin Yager, til
að halda námskeið í þáttameðferð,
endurliti og Yager-meðferð. Árið
2016 kom svo út kennslubókin
sem við notum núna á grunnnámskeiðinu, Listin að dáleiða,“ segir
Ingibergur sem þýddi tvær bækur
eftir Roy Hunter og gaf út með
þessu nafni.
Ingibergur heldur áfram:
„Grunnnámskeiðið varð mun
öflugra þegar kennt var eftir þessari bók. Námið er afar skemmtilegt
en um leið krefjandi þar sem nemendur byrja strax að æfa dáleiðsluinnleiðingar hver á öðrum. Ég tek
líka alla sem koma á grunnnámskeið í meðferðartíma, bæði til að
sýna þeim aðferðirnar og byrja það
ferli að nemendur upplifa miklar
og jákvæðar breytingar á námskeiðinu.“

Hvað þýðir það að vera klínískur dáleiðandi?

Þeir sem ná bestum árangri í
dáleiðslunáminu er fólk
með mikla lífsreynslu,
fólk sem hefur þroskast í
lífinu sjálfu og er opið.

Framhaldsnám í Dáleiðsluskóla
Íslands hefur líka þróast mikið.
„Við kenndum upphaflega fjórar
mismunandi aðferðir frá fjórum
höfundum en með tilkomu bókarinnar Hugræn endurforritun, sem
varð kennslubók framhaldsnámsins í fyrrahaust, varð til afar öflug
meðferð, þótt hún byggist á hinum
fjórum. Ég bætti líka við þekkingu sem hefur komið fram við
rannsóknir taugavísindamanna
undanfarin ár.“
Út fyrir kassann
Ingibergur heldur áfram:
„Hugræn endurforritun er meira
en bara dáleiðsla, þótt dáleiðsluinnleiðingin sé vissulega lykill
að undirvitundinni og þar með
lækningunni,“ segir Ingibergur.
„Hugræn endurforritun byggir
að miklu leyti á brautryðjendastarfi sálfræðinga og geðlækna
sem hafa farið óhefðbundnar
leiðir. Helstir þeirra eru sálfræðiprófessorinn dr. Edwin Yager og
geðlæknarnir John G. Watkins og
Colin A. Ross, en þeir eru höfundar
Subliminal Therapy, Ego State
Therapy og The Trauma Model,“
upplýsir Ingibergur.
Ingibergur er því næst spurður
hverjir geti lært hugræna endurforritun.
„Þau sem ná bestum árangri er
fólk með mikla lífsreynslu, fólk
sem hefur þroskast í lífinu sjálfu og
er opið,“ svarar hann.
Kraftaverk eftir pöntun
Ingibergur segir síðan: „Dáleiðandinn Charles Tebbetts skrifaði
bókina „Miracles on Demand“
eða „Kraftaverk eftir pöntun“,
en Tebbettes var upphafsmaður
þáttameðferðar. Ég hef einmitt
upplifað í mínu starfi að þar verði
oft kraftaverk þegar meðferðarþeginn losnar undan því fargi sem
hefur gert líf hans óbærilegt árum
eða áratugum saman. Þetta gerist

Klínískur dáleiðandi vinnur
með margvíslegan andlegan og
líkamlegan vanda og notar til
þess þróaðar aðferðir, ekki síst
Hugræna endurforritun.
Þeir sem leita til klínískra
dáleiðenda hafa oft leitað sér
hjálpar án árangurs, m.a. hjá geðlæknum og sálfræðingum.
Orðið „klínískur“ er eitt af fáum
orðum sem ekki hefur fundist
gott íslenskt orð fyrir en er tekið
beint upp úr erlendum málum.

Ingibergur Þorkelsson er skólastjóri Dáleiðsluskóla Íslands, þaðan sem nemendur útskrifast nú sem klínískir dáleiðendur. 
MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

Hvaða vandamál er hægt að vinna með í meðferðardáleiðslu?
Það er hægt að vinna með ótalmargt í meðferðardáleiðslu.
Hér eru nokkur dæmi sem sum
koma örugglega á óvart:

n Afleiðingar áfalla
Við áföll virkjast kerfi í huganum sem valda því að minningar geymast á annan hátt
en aðrar minningar. Mandlan
(e. amgydala) stjórnar því að
slíkar minningar verða skýrar
og varanlegar. Það veldur
því að áhrifin eru alltaf til
staðar og valda meðal annars
kvíða. #MeToo-byltingin
hefur orðið til þess að margir
hafa stigið fram og sagt frá
reynslu sinni. Átakanlegt er
að heyra sögurnar og ekki
síður að afleiðingarnar séu
langvarandi og hafi mikil áhrif
á lífið, löngu eftir atburðinn.
Aðrar afleiðingar áfalla eru til
dæmis kvíði, þunglyndi, fíkn,
frestunarárátta, svefnleysi
og vefjagigt. Með Hugrænni
endurforritun er hægt að
eyða þessum tilfinningum og
reyndar svo oft að með tímanum
verða kraftaverkin hversdagsleg.“
Hvaða vandamálum sinna
klínískir dáleiðendur?
Aðspurður hverjir leiti helst til
dáleiðenda svarar Ingibergur:
„Flestir koma í dáleiðslumeðferð þegar læknar, sálfræðingar,
hugleiðsla og aðrar meðferðir
hafa ekki getað leyst málin. Þá er
dáleiðslumeðferð oftast síðasta
stopp.“

leysa fólk undan farginu sem
á því hvílir.
n Fælni
Flughræðsla, lofthræðsla,
félagsfælni og önnur fælni
hverfur oftast alveg með
þessari meðferð.
n Ofnæmi
Reynsla er komin á meðferð
við ofnæmi fyrir köttum,
hundum og öðrum dýrum
og fyrir frjókornaofnæmi og
hefur meðferðin skilað mjög
góðum árangri.
n Mígreni
Í flestum tilfellum hefur
reynst auðvelt að lækna mígreni með dáleiðslumeðferð.
n Lesblinda
Hugræn endurforritun hefur
gefist vel í meðferð lesblindu.
n Verkir
Oftast er hægt að minnka
króníska verki mikið.
Á síðunni daleidsla.is er hægt að
bóka Hugræna endurforritun
og klíníska dáleiðslu hjá fjölda
klínískra dáleiðenda.

Alvarleikinn sé oft í samræmi
við það.
„Afleiðingar áfalla eru oft mikill
kvíði og þunglyndi, sem og hvers
konar fíkn, til dæmis spilafíkn,
ástar- og kynlífsfíkn, sykurfíkn og
svo framvegis. Margir koma líka
til að losna við fælni og meðferðin
virkar mjög vel á hvers konar fælni;
flughræðslu, prófhræðslu, félagsfælni, ótta við að tala opinberlega
og fjölmargt annað,“ greinir Ingibergur frá.

Á Vísindavef Háskóla Íslands
segir að orðið sé dregið af gríska
orðinu kline sem þýðir rúm og
vísar til rúmliggjandi sjúklinga.
Orðið hefur margvíslegar
merkingar sem vísa þó oftast
til sjúklinga eða umönnunar
sjúkra. Orðið klínik getur til
dæmis þýtt sjúkrastofnun eða
vinna með sjúklinga.
Klínískur dáleiðandi er ekki
lögverndað heiti, enda engin
lög til um dáleiðslu í landinu.

Oft verða kraftaverk þegar meðferðarþegi losnar undan
fargi sem gert hefur líf
hans óbærilegt. Það
gerist svo oft að með
tímanum verða kraftaverkin hversdagsleg.

„Ég fylgi nemendum svo eftir
þegar þeir fara að starfa við
dáleiðslu, veiti þeim handleiðslu
og er til halds og trausts. Þetta
hefur gefið mjög góða raun og nú
er hægt að komast til klínískra
dáleiðenda víða um land, meðal
annars á Egilsstöðum, Akureyri
og í Reykjanesbæ, auk höfuðborgarsvæðisins. Hægt er að komast
í samband við dáleiðendurna
og panta tíma á daleidsla.is, þar
sem flipinn „meðferð“ er valinn,“
útskýrir Ingibergur.

Klínískir dáleiðendur
Ingibergur segir að eftir að farið
var að kenna samkvæmt bókinni
Hugræn endurforritun hafi ótrúlega margir af útskriftarnemum úr
Dáleiðsluskóla Íslands hafið störf
sem klínískir dáleiðendur.
„Um það bil 80 prósent nemenda
fara þessa leið, sumir í fullu starfi
en aðrir í hlutastarfi. Reynslan í
nágrannalöndunum hefur verið
sú að eftir dáleiðslunámskeið snúi
aðeins um fimm prósent nemenda
sér að starfi við dáleiðslu,“ upplýsir
Ingibergur og heldur áfram:

Hvernig er komist
í dáleiðslunám?
Dáleiðsluskóli Íslands heldur að
jafnaði tvö grunnnámskeið og eitt
framhaldsnámskeið á ári, undir
leiðsögn frábærra kennara. Námskeiðin eru afar krefjandi og fólk
upplifir miklar breytingar á sjálfu
sér og kynnist sér miklu betur. n
Næsta grunnnámskeið hefst 15.
október og næsta framhaldsnámskeið hefst 8. apríl 2022. Hægt er
að bóka á síðunni daleidsla.is

Næsta grunnnámskeið hefst 15. október, 2021
Næsta framhaldsnámskeið hefst 8. apríl, 2022

Smáauglýsingar

550 5055
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FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

FERÐAVAGNAGEYMSLA

Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík.
Uppl. í s. 846 2986.

Keypt
Selt

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

S. 893 6994

Garðyrkja

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Til sölu

9O7 2OO2

Deiliskipulag

Bílar
Farartæki
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Deiliskipulag Hamranesi
fyrir reit 7A við Áshamar og
reit 25B við Hringhamar
Á fundi skipulags- og byggingarráðs
Hafnarfjarðar þann 10.08.2021 og
24.08.2021 voru framangreind erindi
samþykkt með eftirfarandi bókun:
Skipulags- og byggingarráð samþykkir
fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi og að
hún verði auglýst og vísar til bæjarstjórnar
til staðfestingar.
Bæjarstjórn staðfesti samþykkt skipulagsog byggingarráðs á fundi sínum þann
01.09.2021.

Nýr Ford Transit Double Cab L3. 7
manna. Þessi er væntanlegur núna
þegar ógerningur er að fá vinnubíla.
Verð 5.300.000 án vsk.

GEFÐU
VATN

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699-6069 eða 663 5315

Hreingerningar

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri
Hafnarfjarðarbæjar að Strandgötu 6
og hjá umhverfis- og skipulagssviði að
Norðurhellu 2, frá 10.09 til 22.10.2021.
Einnig er hægt að skoða tillögurnar á
hfj.is/skipulag
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er gefinn kostur á að gera athugasemdir
eigi síðar en 22.10.2021.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytinguna innan tilskilins frests, teljast
samþykkir henni. Jafnframt er frestur
vegna athugasemda við deiliskipulag reits
3A við Hringhamar og 21B við Hringhamar
framlengdur til 22.10.2021.
Athugasemdum skal skilað á netfangið
skipulag@hafnarfjordur.is eða skriflega
á:
Hafnarfjörður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Húsnæði

hafnarfjordur.is

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Stækkaðu heimilið með
svalalokun frá

Húsaviðhald

Við leiðum
fólk saman

5ÁRA

ÁBYRGÐ

Ábendingahnappinn
má finna á

BARNAHEILL.IS

COVER kerfið er vel þekkt um allan heim og á Íslandi hafa
verið settar upp mörg hundruð slíkar svalalokanir og
sólstofur á undanförnum árum.
FINNSK

GÆÐI Í

35

ÁR

hagvangur.is
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

ÚTSÖLULOK

LOKADAGUR

Á MORGUN

Einnig
fáanleg í
barnastærðum

20-70%

r

afsláttu

OSPREY BAKPOKAR

Hágæða bakpokar.
Eitt mesta úrval landsins!

Klifurbakpokar
Leiðsögumannabakpokar
Fjallgöngubakpokar • Dufflar
Krakkabakpokar • Fjallaskíðabakpokar
r
Hjólabakpokar • Ferðatöskur
afsláttu

30-50%

30-50%

r

afsláttu

30%

r
afsláttu

ALLAR

OG

30%

r

afsláttu

20-70%

r

afsláttu

VÖRUR

MEÐ GÓÐUM AFSLÆTTI

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-18

VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Föstudagur

ÞRAUTIR
Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 krapi
5 eldsneyti
6 goð
8 hætta
10 próftitill
11 ráðaleysi
12 tegund
13 bor
15 efnismagn
17 dok

Hvítur á leik

Dálítil væta með
köflum í dag, en
yfirleitt léttskýjað SA-til og á
Vestfjörðum. Hiti
7 til 15 stig yfir
daginn. n
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1

LÓÐRÉTT
1 stuttar
2 vegsama
3 einkar
4 kæna
7 alls
9 bollaleggja
12 ýmist
14 skordýr
16 utan

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

16

LÁRÉTT: 1 slabb, 5 kol, 6 ás, 8 afláta, 10 ma, 11
fum, 12 sort, 13 alur, 15 rúmmál, 17 stans.
LÓÐRÉTT: 1 skammar, 2 lofa, 3 all, 4 bátur, 7
samtals, 9 áforma, 12 sumt, 14 lús, 16 án.

17

Bagirov átti leik gegn Luko í Capello la Grande árið 1988.
1, Rcxe4! Rxe4 2. Rxe4 Dxe4 3. Bd3! Dxh1+ 4. Kd2 1-0. NM ungmenna hefst í skák. Tíu íslensk ungmenni taka
þátt. Haustmót TR hefst á sunnudaginn. Skráningarfrestur í a- og b-flokk rennur út á morgun.
www.skak.is: Fylgst með NM ungmenna. n

Sudoku

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

Pondus Eftir Frode Øverli
Halló! Hvað
gerðist
hér?

Annað
af
tvennu.

FRÉTTABLAÐIÐ

er helgarblaðið

Annaðhvort ætluðu
mamma og pabbi að
fara með Bjarna til
dýralæknis til að klippa
klærnar …

Eða mamma
ætlaði að
taka pabba
með í Ikea!

Gylfi Ægis er hans Nína
Eftirherman og skemmtikrafturinn Sóli Hólm fer nú
um helgina af stað með glænýja sýningu, Loksins eftirhermur, í Bæjarbíó og kynnir til
leiks ferska karaktera í bland
við gamla og góða. Hann ræðir
eftirhermurnar og hvernig
hann fer eiginlega að þessu.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Stærðfræði fataskápsins

Lætur ferilinn ekki
lengur stjórna lífi sínu

Leikstjórinn Þorleifur Arnarsson er kominn heim. Eftir
að hafa elt drauminn í 15 ár
komst hann að því þegar hann
rættist að það sem mann
dreymir um um tvítugt er
ekki endilega það sem hentar
út ævina. Þegar sonur hans
svo þurfti á honum að halda
reyndist valið auðvelt. Hann
ræðir um sambandið, ákvörðunina um að hætta að drekka
og systurmissinn í viðtali í
helgarblaði Fréttablaðsins.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Raki (R) + Hitastig (H)
X2 = 1/2C 2/X {Krúttlegt/Þægilegt}
f(x)cc = F(b) - F(a)
YXO (galli) =
Peysa + Pils.

Drullu+sama=Klæddur.

Barnalán
Þegar þú labbar niðrí bæ, og
kemur auga á eitthvað … hæ!
Niðurgangur! Niðurgangur!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ætlarðu í alvörunni að syngja
þetta í hæfileikakeppninni?

Ég veit það ekki.
Ég er ekki búinn
að ákveða mig.

Ef þú gerir það þá
dey ég úr skömm.

Ókei. Ég er
búinn að
ákveða mig.
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VERÐSPRENGJA
Kinda-fillet
Fjallalamb

GRÍSABÓGUR

38%
AFSLÁTTUR

2.678

KR/KG
ÁÐUR: 4.319 KR/KG

499

KR/KG

ÁÐUR: 998 KR/KG

34%

Côte de boeuf
Kálfasteikur

AFSLÁTTUR

3.497

KR/KG
ÁÐUR: 5.298 KR/KG

Heilsuvara
vikunnar!

50%
AFSLÁTTUR

41%

AFSLÁTTUR

Vítamín D-3
NOW - 240 stk

KR/KG
ÁÐUR: 2.399 KR/KG

KR/STK
ÁÐUR: 2.249 KR/STK

1.380
40%
AFSLÁTTUR

Lamba-prime
Stjörnuanís og engifer

3.899

KR/KG
ÁÐUR: 4.698 KR/KG

36%

Grísakótilettur
Úrbeinaðar - Tex-Mex BBQ

Grilltvenna
Lambamjöðm
og nautarumpsteik

1.439
Bláber
125 g

2.279

KR/KG
ÁÐUR: 3.799 KR/KG

20%

229

AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

KR/PK
ÁÐUR: 458 KR/PK

AFSLÁTTUR

Kjúklingapottréttur
í tikka masala - 600 g

1.199

KR/PK
ÁÐUR: 1.499 KR/PK

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupaappið í öllum Nettó verslunum.
Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Maður hittir fáar manneskjur eins og hana
Sophia Jansson er meðal gesta
á Bókmenntahátíð í Reykja
vík. Hún er bróðurdóttir
Tove Jansson sem skrifaði og
myndskreytti hinar vinsælu
Múmínálfabækur.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Ekki er langt síðan Sumarbókin eftir
Tove Jansson kom út á íslensku. Þar
er aðalpersónan hin unga Soffía og
amma hennar. Sophia er sögð hafa
verið fyrirmynd Soffíu og er spurð
hvort það sé rétt. „Tove sagði í við
tölum að einn þriði bókarinnar
væri byggður á hennar eigin æsku
og atburðum úr lífi móður hennar,
einn þriðji væri byggður á mér og
ömmu minni og einn þriðji væri
skáldskapur,“ segir Sophia. „Það er
ýmislegt í bókinni sem ég þekki,
eins og eyjan, náttúran og umhverf
ið. Fegurð Sumarbókarinnar bygg
ist þó ekki á því hvort atburðir hafi
raunverulega gerst, það er frásagn
arlist Tove og hæfileiki hennar til
að lýsa samskiptum milli barnsins
og ömmunnar sem gerir bókina svo
dásamlega.“
Hvernig manneskja var Tove?
spyr blaðamaður og fær svarið:
„Þegar maður er barn áttar maður
sig ekki á því að einhver í fjöl
skyldunni sé frægur, manni finnst
viðkomandi bara vera venjuleg
manneskja. Það var ekki fyrr en ég
varð fullorðin sem ég skildi að Tove
var algjörlega einstök. Maður hittir
mjög fáar manneskjur eins og hana
á ævinni. Hún var frábær listamað
ur sem hafði mikinn og einlægan
áhuga á fólki. Hún setti sig aldrei á
stall og hafði lifandi áhuga á þeim
sem hún var að tala við hverju sinni.
Þess vegna laðaðist fólk að henni.
Henni leiddust hins vegar fjölmiðla
viðtöl og allt tilstandið sem var í
kringum hana.“
Sögur týnast
Sophia rek u r stór f y r ir t æk ið
Moomin Characters sem á réttinn
á múmínálfunum. Faðir Sophie og
Tove stofnuðu það á sínum tíma.
„Vinkona Tove hafði séð múmín
brúður í búðarglugga í Helsinki og
spurði Tove hvort hún vissi af þeim.
Tove sagði nei og vinkonan sagði að
hún ætti að hafa eitthvað um það
að segja ef fólk væri að hanna vörur
sem byggðu á persónum í sögum

Sophia Jansson
og Roleff
Kråkström
eru hér á landi
vegna bókmenntahátíðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Það var
ekki fyrr
en ég varð
fullorðin
sem ég
skildi að
Tove var
algjörlega
einstök.
Sophia Jansson.

hennar. Þannig fæddist hugmyndin
að fyrirtækinu.“
Sophia segir að það séu aðallega
fullorðnir sem kaupi vörur sem
tengjast múmínálfunum. „Fólk
heldur að leikföngin séu vinsælust
en svo er ekki, heimilisvarningur
nýtur mestra vinsælda, bollapör,
púðar og þess háttar.“
Spurð hvort hún hafi einhvern
tímann íhugað að verða rithöf
undur segir Sophia: „Ég átti þessa
dásamlega hæfileikaríku frænku og
pabbi var líka rithöfundur og lengi
var ég smeyk við að feta þá braut.
Núna er ég eldri og þá væri gaman
að reyna að skrifa eitthvað, sérstak
lega fyrir börnin og barnabörnin.
Sögur týnast og gleymast um leið
og einhver deyr. Kannski ég skrifi
eitthvað slíkt en það er of seint að
hefja rithöfundarferilinn.“
Sígild þemu
Roleff Kråkström er framkvæmda
stjóri Moomin Characters og kom
hingað til lands í tengslum við bók
menntahátíðina. Um velgengni
og vinsældir múmínálfanna segir
hann: „Þegar Tove skrifaði um

Vinnustofa
Á morgun, laugardaginn 11.
september, verður vinnustofa
á íslensku og ensku í tengslum við sýninguna Lesið og
skrifað með Múmínálfunum.
Skráning vegna sóttvarna:
hrafnhildur@nordichouse.is.
13.00 Sögustund á sænsku
með Sophia Jansson.
14.00 Sögustund á finnsku
með Sophia Jansson.

Hin ástsæla Tove Jansson.

múmínálfana og gerði myndirnar
við sögurnar þá var hún ekki með
ákveðinn markhóp í huga. Í verkum
sínum er hún að fjalla um sígild
þemu eins og vináttu, umburðar
lyndi og það að fá að tilheyra.

Þetta er kjarninn í bókunum um
Múmínálfana. Allt er þetta sérlega
mikilvægt í heiminum í dag. Það er
gríðarlegur flóttamannastraumur
til Evrópu og við þurfum að taka á
móti því fólki, viðurkenna það og
sýna umburðarlyndi.
Tove var listamaður sem skrifaði
og myndskreytti bækur sínar og
skapaði þannig heilsteyptan heim,
sem heillar fólk. Lesandinn þekkir
allt í Múmíndalnum, persónurnar
og landslagið. Múmíndalurinn er
meistarasmíði.“ ■

Hið sjónræna átti vinninginn
TÓNLIST

Klassíkin okkar
Sinfóníuhljómsveit Íslands
flutti leikhústónlist undir stjórn
Daníels Bjarnasonar. Fjöldi
einsöngvara kom fram
Eldborg í Hörpu
föstudagur 3. september
Jónas Sen

Englendingur, Frakki, Spánverji og
Þjóðverji eru í leikhúsi. Leikarinn
á sviðinu spyr hvort þeir sjái hann
almennilega. Þeir svara: „Yes oui si
ja.“
Allir sáust líka vel á tónleikunum
á fimmtudagskvöldið, sem báru
yfirskriftina Klassíkin okkar og
voru helgaðir leikhústónlist. Og
auðvitað enn betur í sjónvarpinu,
en þar var hljóðið lakara en í Eld
borginni. Þannig er það því miður
alltaf. Í sjónvarpinu er hljóðið flatt
út, sem gerir andstæður í tónlistinni
mun máttlausari. Í Eldborginni
voru töfrar sem skiluðu sér ekki
fyllilega í sjónvarpinu. Lagið Kæru
systur úr Saumastofunni eftir Kjart

an Ragnarsson var miklu voldugra
í lifandi flutningi. Það bókstaflega
gneistaði af f lytjendunum, þeim
Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur,
Ólafíu Hrönn Jónsdóttur, Vigdísi
Hrefnu Pálsdóttur og Hildi Völu
Baldursdóttur.
Einstaklega spennuþrungið
Sömu sögu er að segja um hið und
urfagra lag eftir Jóhann Jóhanns
son, Odi et Amo, sem Jóna G. Kol
brúnardóttir söng af dásamlegri
tilfinningu. Einnig Mambó úr West
Side Story eftir Leonard Bernstein.
Sinfóníuhljómsveit íslands spilaði
þar án söngs undir öruggri og kraft
mikilli stjórn Daníels Bjarnasonar.
Flutningurinn var svo spennu
þrunginn að það var alveg einstakt.
Hver einasti hljóðfærahópur var
með sitt á hreinu. Þetta var mun
flottara en í sjónvarpinu.
Engu að síður verður að segjast
að sjónvarpsþátturinn átti vinn
inginn. Nokkur frábær innslög voru
sýnd inn á milli laganna sem við í
salnum fengum ekki að njóta. Það
var ekki fyrr en nokkuð var liðið á
dagskrána að kynnar tónleikanna,
þau Halla Oddný Magnúsdóttir og

Í Eldborginni voru
töfrar sem skiluðu sér
ekki fyllilega í sjónvarpinu.

Guðni Tómasson og Halla Oddný Magnúsdóttir voru kynnar á tónleikunum.

Guðni Tómasson, tóku við sér. Þá
sögðu þau okkur áheyrendum hvað
kom fram í innslögunum. Þetta
hefði mátt gera frá byrjun.
Tónlist samofin leikhúsinu
Maður hefði til dæmis vilja heyra
það sem Sveinn Einarsson talaði
um þegar hann fór yfir sögu leik
hústónlistar á Íslandi. Hann benti á
að tónlistin er samofin leikhúsinu.
Mörg ódauðleg lög á borð við Maí
stjörnuna eftir Jón Ásgeirsson voru
upphaflega samin fyrir leikhús. Við

tónlistarunnendur eigum leikhús
inu meira að þakka en við gerum
okkur grein fyrir.
Gaman hefði líka verið að heyra
Unu Margréti Jónsdóttur fræða
áhor fendur um revíuhefðina.
Revían var pólitísk ádeila, ríkulega
skreytt söng, og var gríðarlega vin
sæl. Sumir hafa haldið fram að hún
hafi verið Twitter fortíðarinnar.
Of langt mál væri að telja upp allt
á efnisskránni. Útsetningar Hrafn
kels Orra Egilssonar og Haraldar
Vignis Sveinbjörnssonar voru fínar

og Sinfónían var pottþétt. Jóhann
Sigurðsson fór á kostum í Ef ég væri
ríkur. Svipaða sögu er að segja um
Elmar Gilbertsson, Kristjönu Stef
ánsdóttur, Söngsveitina Fílharmón
íu og meðlimi úr Auroru og Stúlkna
kór Reykjavíkur í öðrum lögum.
Helst mátti finna að frammistöðu
Emilíönu Torrini sem virkaði dálítið
fölsk í mín eyru, og söngur Lay Low
var ekki heldur sérlega sannfær
andi. Kannski passaði dægurlaga
söngurinn ekki inn í hið klassíska
heildaryfirbragð tónleikanna. Að
öðru leyti var þetta glæsileg veisla
og aðstandendum til mikils sóma. ■
NIÐURSTAÐA: Sérlega safaríkir
tónleikar.

Útsala!

Allt að sjötíu prósenta
afsláttur af sýningarvörum
Í DAG OG Á MORGUN LAUGARDAG,
10. OG 11. SEPTEMBER

HANS J. WEGNER,
ARNE JACOBSEN,
BORGE MOGENSSEN,
PHILIPPE STARCK,
ERIK MAGNUSSEN
OFL.

Skeifan 6 / 5687733 / www.epal.is

ÞÝSK NAUTALUND

ÞÝSK RIBEYE STEIK OG FRANSKAR

2.898 kr./kg

2.998 kr./kg

Nautaveisla Nautalund
frosin - þýsk

Nautaveisla Ribeye
þýsk

PLOKKFISKUR

T
100 kr. AFSLÁ

TUR

1.098 kr./pk.

Bónus Plokkfiskur
réttur mánaðarins - 1 kg

ALI BEIKON

479 kr./pk.
McCain Superquick Franskar
650 g

GRÍSABÓGUR

KALKÚNABRINGUR

FERSKUR

Ð
FRÁBÆRT VER

679 kr./kg

1.698 kr./kg

Stjörnugrís Grísabógur
nýslátrun - ferskur

HÁMARK

Frosnar Kalkúnabringur
ný sending frá þýskalandi

KRINGLUR

TOPPUR

330 ml
x 10 stk.

Æ
200 KR. VERÐL

KKUN

1.879 kr./kg
Ali Beikon
þýskt
verð áður 2.079 kr.

bónus.is

159 kr./stk.
Hámark
250 ml - allar tegundir

Æ
100 KR. VERÐL

KKUN

298 kr./pk.

699 kr./pk.

Bónus Mjúkar Kringlur
Toppur
4 stk. í pk.
10 x 330 ml í pk. - allar teg.
verð áður 398 kr.

Verð gildir til og með 12. september eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

GOLI VÍTAMÍN
I
Ð
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B
Á

1.998 kr./pk.

1.598 kr./pk.
Goli Superfruits
fæðubótarefni - 60 stk. í pk.

Goli Ashwagandha og Eplaedik
fæðubótarefni - 60 stk. í pk.

FISH AND CHIPS
NÝTT Í BÓNUS

PIZZA RONCADIN
ALVÖRU ÍTALSKAR PIZZUR

ÞÚ SÆKIR OG FÆRÐ FRÁBÆRT VERÐ

355 g

400 g

1.398 kr./pk.

398 kr./pk.

398 kr./pk.

Norðanfiskur Frosið Fish and Chips
620 g - tvær tegundir

COVID-19 SJÁLFSPRÓF
375 g

RÐ
ENN BETRA VE

550 kr./stk.

Boson Biotech Covid-19 Sjálfspróf
SARS-CoV-2 Sjálfspróf (antigen test)
verð áður 599 kr./stk.

398 kr./pk.

360 g

398 kr./pk.

d
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um land

Almennur afgreiðslutími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri): Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

DAGSKRÁ

Alþýðusamband Íslands hefur sett
fram áherslur vegna þingkosninga
2021. Af því tilefni kynnir ASÍ röð
þátta í hlaðvarpi þar sem starfsmenn
samtakanna ræða málin við
einstaklinga með innsýn í málefnin
og stöðuna í stjórnmálunum.

NÝR
ÞÁTTUR

Menntamál
Eyrún Björk Valsdóttir sviðsstjóri hjá ASÍ ræðir
við Ingibjörgu Elsu Guðmundsdóttur, fyrrverandi
framkvæmdastjóra Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

Þessir
þættir
eru þegar
komnir
á netið:

Húsnæðismál
Magnús M. Norðdahl,
sviðsstjóri og lögfræðingur hjá ASÍ
ræðir við Eygló Harðardóttur,
fyrrverandi félagsmálaráðherra.

Ójöfnuður á Íslandi
Arnaldur Sölvi Kristjánsson,
hagfræðingur hjá ASÍ ræðir við
Stefán Ólafsson sérfræðing
hjá Eflingu um ójöfnuð.

Heilbrigðismál
Drífa Snædal, forseti ASÍ ræðir við
Ögmund Jónasson fyrrverandi
heilbrigðisráðherra um heilbrigðismálin.
Þættina má nálgast hér:
https://www.asi.is/thad-er-nog-til/hladvarp/
eða með að skanna QR kóðann.
Fylgstu með – fleiri þættir væntanlegir.
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Föstudagur
Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 Sir Arnar Gauti Lífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Saga og samfélag S aga og
samfélag er þáttur þar sem
málefni líðandi stundar
verða rædd í sögulegu samhengi.
19.30 Fjallaskálar Íslands (e) F
 jallaskálar Íslands er heillandi
heimildaþáttur um landnám
Íslendinga upp til fjalla og
inni í óbyggðum.
20.00 Matur og heimili (e) Sjöfn
Þórðar fjallar um matargerð
í bland við íslenska hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.
20.30 Fréttavaktin H
 elstu fréttir
vikunnar með Margréti Erlu
Maack.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 The Bachelorette
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block
20.10 Bachelor in Paradise
21.40 Bachelor in Paradise
23.10 The Time Traveler’s Wife
Kvikmynd frá 2009. Henry
DeTamble er með genaröskun sem veldur því að hann á
það til að ferðast fyrirvaralaust um tímann. Eiginkona
hans þarf að sætta sig við
þetta ástand eiginmannsins.
Ferðir Henrys um tímann
virðast tengjast undirmeðvitund hans og brátt fer
hann að geta stjórnað því
hvert hann fer í hvert sinn.
01.00 No Escape
02.45 Begin Again
04.25 Síminn + Spotify

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 The Arrival
11.05 Making It
11.45 Beauty Laid Bare
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.15 The Office
13.35 Nei hættu nú alveg
14.20 Ghetto betur
15.05 BBQ kóngurinn
15.20 Grand Designs. The Street
16.10 Augnablik í lífi - Ragnar
Axelsson
16.35 Shark Tank
17.20 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.50 Fyrsta blikið
19.20 The Masked Dancer
20.30 Abigail T
 öfrandi ævintýramynd frá 2019. Abigail býr í
borg sem búið er að loka af
vegna dularfulls faraldurs
sem þar geisar og faðir
hennar er einn þeirra veiku.
Hann var tekinn frá henni
þegar hún var sex ára gömul
og Abby er tilbúin að brjóta
allar reglur til að finna hann.
Á vegferð sinni kemst hún
að því að borgin er full af
töfrum.
22.20 A Simple Favor
00.15 The Hangover Part 2
01.50 The Mentalist
02.35 Grey’s Anatomy
03.15 The Arrival Áhrifamiklir
breskir heimildarþættir
þar sem við fylgjumst með
nokkrum ólíkum fjölskyldum stækka en þær glíma við
ýmsar áskoranir.
04.15 Friends
04.35 The Office

RÚV Sjónvarp
11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Alþingiskosningar 2021.
Forystusætið Framsóknarflokkurinn
12.05 Úti II Öræfaleið og vetrarútilega.
12.30 Sagan bak við smellinn Take My Breath Away Hitlåtens historia.
13.00 FerðastiklurAustfirðir
13.40 Óskalög þjóðarinnar 1
 9641973.
14.30 Matur með Kiru
15.00 Mósaík 2002-2003
15.35 Basl er búskapur
16.05Rætur I nnflytjendur á Íslandi
16.35 Orlofshús arkitekta
17.05 Tobias og sætabrauðið
17.50 Táknmálsfrétttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie
18.29 Sögur - stuttmyndir Sporin
18.35 Bitið, brennt og stungið
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kappsmál S kemmtiþáttur
um íslenska tungu í umsjón
Bjargar Magnúsdóttur og
Braga Valdimars Skúlasonar.
Þátttakendur etja kappi í
fjölbreyttum leikjum og
þrautum.
20.45 Vikan með Gísla Marteini
21.40 Shakespeare og Hathaway
Shakespeare and Hathaway.
Private Investigators
22.25 Síðasta ránið One Last Heist
Bresk spennumynd frá 2017
um hóp glæpamanna sem
komnir eru á efri ár og koma
saman á ný til að skipuleggja
umfangsmikið rán í Lundúnum. Leikstjóri: David Beton. Aðalhlutverk: Matthew
Goode, Phil Daniels og Larry
Lamb.
23.55 Ísalög Tunn is
00.40 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
10.00 Golfarinn 2
10.30 PGA Special - Credentialed.
The Memorial Tournament
11.00 European Tour Bein útsending frá BMW PGA Championship.
17.00 PGA Tour Ú
 tsending frá
Charles Schwab Challenge.
22.40 LET Tour Ú
 tsending frá VP
Bank Swiss Ladies Open.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Skyndibitinn H
 armsaga
Abelards og Heloísu.
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar Ragnar
Bjarnason.
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur D
 anslagakeppni
SKT.
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Dægradvöl
(28 af 31)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.25 Time Freak
13.05 Love’s Last Resort
14.30 TMNT (Teenage Mutant
Ninja Turtle
16.10 Time Freak
17.50 Love’s Last Resort
19.20 TMNT (Teenage Mutant
Ninja Turtle
21.00 The Lighthouse
22.45 Green Book
00.50 Everybody Knows
03.00 The Lighthouse

Stöð 2 Sport
07.25 FH - Víkingur R. Ú
 tsending
frá leik F í Pepsi Max-deild
karla.
09.05 Breiðablik - Osijek
10.50 Valur - Stjarnan Ú
 tsending
frá leik í Pepsi Max-deild
karla.
12.30 Meistarakeppni kvenna.
KA/Þór - Fram
13.55 Ísland - Grikkland
15.35 Fylkir - Þór/KA Útsending
frá leik í Pepsi Max-deild
kvenna.
17.15 Stjarnan - Breiðablik
19.00 Valur - Selfoss Bein útsending frá leik í Pepsi Max-deild
kvenna.
21.05 Breiðablik - Osijek
22.45 Rúrik Gíslason
23.15 Valur - Selfoss

Stöð 2 Sport 2
07.00 England - Andorra
08.45 Frakkland - Finnland
10.25 Tampa Bay Buccaneers Dallas Cowboys
12.55 Mörkin í undankeppni HM
13.45 Sviss - Ítalía
15.25 Kristianstad - Hammarby
17.05 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
17.55 NFL Hard Knocks. Dallas
Cowboys
18.55 Birmingham - Derby B
 ein
útsending frá leik í ensku 1.
deildinni.
21.00 Tampa Bay Buccaneers Dallas Cowboys
23.30 Birmingham - Derby
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Tjull er í miklu uppáhaldi hjá söngkonunni.

Söngdíva með
einstakan stíl

Glæsileg á götum New York.

Söngkonan Diana Ross er með
einstaklega flottan stíl. Hún
kýs að vera í dramatískum
og áberandi kjólum þegar
hún kemur fram á sviði.
Steingerdur@frettabladid.is

Söngkonan Diana Ross var forsprakki söngsveitarinnar The

Með syni sínum Evan Ross og dótturinni Tracee-Ellis
Ross. Tracee er einmitt rómuð fyrir að vera með flottan
og frumlegan fatastíl. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Supremes. Hún hefur alltaf verið
með áberandi flottan stíl og er sérstaklega hrifin af tjulli. Hún vill
helst vera í dramatískum og áberandi kjólum á sviði og á það til að
skipta um klæðnað á miðjum tónleikum. Dóttir Diönu, Tracee-Ellis
Ross, er ekki síður flott í tauinu og
þykir meðal smekklegustu kvenna
heims. n

Diana á árlegum tónleikum við Rockefeller Center.

Á tískuviðburði Dior í Marokkó.

Diana leggur mikið upp úr því að vera sem flottust á sviðinu.

Diana er mjög hrifin af viðamiklum og áberandi kjólum, sérstaklega þegar hún er á sviði.

26 Lífið

FRÉTTABLAÐIÐ

10. september 2021 FÖSTUDAGUR

Þórdís Petra Ólafsdóttir á ekki langt að sækja sönginn verandi dóttir Heru Bjarkar sem styður hana með ráðum og
dáð. „Ég fer samt ekki í söngtíma til mömmu,“ segir hún og hlær þannig að ætla má að mæðgurnar hafi sammælst um
að setja mörkin þar. 
MYND/AÐSEND

Fyrst þrjú lög, síðan Berlín
Lagið Ég og þú er það þriðja
sem söngkonan Þórdís Petra
gefur út í sumar og það síðasta
sem frá henni kemur áður
en hún heldur til Berlínar í
þriggja ára tónlistarnám með
góð ráð frá mömmu sinni og
ömmu, söngkonunum Heru
Björk og Hjördísi Geirsdóttur,
í veganesti.

Þórdís segir
texta Ég og þú
vera „svolítið
meira sexí“ en
hann þyrfti að
vera en lagið
fjallar um þrána
eftir því að komast heim til þess
að vera ein með
einhverjum sem
manni þykir
vænt um.

MYND/AÐSEND

toti@frettabladid.is

„Ég var búin að semja eitthvað á
íslensku en kláraði ekki fyrsta lagið
mitt á íslensku fyrr en í fyrra þegar
ég komst að því hvað mér finnst
skemmtilegt að semja á íslensku,“
segir söngkonan Þórdís Petra sem
gefur lagið Ég og þú út á Spotify í
dag.
„Ég byrjaði að semja á ensku og
kláraði mitt fyrsta lag 2017 en byrjaði ekkert að gefa út fyrr en núna í
júní og er í dag að gefa út þriðja lagið
mitt í sumar,“ segir Þórdís Petra sem
lét fyrst til skarar skríða í júní með
laginu Ég gæti verið.
Skúffumarinering
„Mér þykir, held ég, að einhverju
leyti vænst um þetta lag,“ segir Þórdís Petra um Ég og þú. „Vegna þess
að ég var búin að skrifa erindin fyrir
einu og hálfu eða tveimur árum
síðan en kláraði viðlagið ekki fyrr
en bara núna í vor og ég er mjög
ánægð með hversu náttúrulega það
kom loksins til mín,“ segir hún.
„Það er svolítið skemmtilegt að
ég var í rauninni ekkert að hugsa
sjúklega mikið um að reyna að
klára lagið. Það bara gerðist þegar
það gerðist sem er næs og þannig er
þetta búið að vera með flest lögin
mín. Þau liggja svolítið ofan í skúffu
og marinerast þar stundum alveg í
nokkur ár,“ segir söngkonan og hlær.

SKRÁÐU ÞIG Á
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins
sent rafrænt

Frjáls í Berlín
„Þar sem ég byrjaði bara að gefa
út í sumar er ég svolítið að dúndra
þessu út núna áður en ég fer til Berlínar. Vegna þess að ég er með svo
svakalega fullkomnunaráráttu að
ég finn einhvern veginn svo mikið
frelsi í því að gefa loksins út lög,“
segir Þórdís sem fer til Þýskalands
í næstu viku þar sem hún hyggur á
þriggja ára BA-nám í því sem kallast

Það er líka svo frelsandi einhvern veginn
að sleppa bara takinu
sem er einmitt það
sem ég gerði með
fyrsta lagið mitt.

Popular Music Performance.
„Ég er komin með íbúð með
einkasvölum. Ég er sko búin að
segja öllum sem vilja hlusta að ég sé
með íbúð með einkasvölum,“ segir
Þórdís og hlær. „Ég er alveg sjúklega
spennt. Það er líka svo frelsandi einhvern veginn að sleppa bara takinu
sem er einmitt það sem ég gerði með
fyrsta lagið mitt. Ég var búin að pæla
allt of mikið í því þangað til mér
var sagt að ég yrði aðeins að slaka
á þessu.“
Þórdís Petra segist þá hafa látið
helminginn af því sem hún var búin
að skrifa fjúka og þannig fengið

lokaútgáfu sem hún var ánægð með.
„Þótt ég hafi ekki haldið öllum orðunum sem ég hafði ælt út úr mér,
skilurðu?“
Beinn kvenleggur
Þórdís Petra segir að áherslan verði
á söng og sviðsframkomu sem ætti
ekki að koma þeim sem þekkja hana
í opna skjöldu. „Ég held allavegana
að allir hafi vitað að hvað sem ég
myndi gera þá yrði ég örugglega á
sviði. Vegna þess að ég var alveg svolítið athyglissjúkt barn.
Ég var náttúrlega í dansi og mikið
að syngja. Þannig að þetta hefur
alveg legið fyrir í langan tíma,“ segir
Þórdís Petra sem þar fyrir utan er
þriðju kynslóðar söngkona, dóttir
Heru Bjarkar Þórhallsdóttur og
ömmustelpa Hjördísar Geirsdóttur.
„Mamma er náttúrlega atvinnusöngkona og amma líka. Þær eru
líka báðar ennþá að sem er svo
skemmtilegt,“ segir Þórdís og bendir
á að hún geti tæpast talað um að
hún sé að taka við keflinu þar sem
amma hennar er enn í fullu fjöri.
„Þannig að hún alveg heldur
þessu gangandi og í gær hélt ég einmitt tónleika í Ölveri þar sem amma
var oft að gigga í den tid. Þannig
að maður heldur í hefðirnar. Mér
finnst líka alveg ómetanlegt að
bæði amma og mamma eru með
mjög mikla reynslu í bransanum og
eru náttúrlega bara með ógrynni af
góðum ráðum handa mér.“ n
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HINDBERJA OG
SALTLAKKRÍS

SYKURLAUS

n Bakþankar
Svanborgar
Sigmarsdóttur

Þetta þarna
efnahagsdót
„It’s the economy, stupid,“ er frægt
slagorð úr kosningabaráttu Bill
Clinton þegar hann varð forseti
Bandaríkjanna árið 1992. Orðin
eru að sjálfsögðu ekki hans, heldur
ráðgjafa hans, James Carville, sem
vildi útskýra fyrir starfsmönnum
framboðsins hvaða skilaboð skipta
máli í svona baráttu.
Eftir að hafa fylgst með pólitík
í nokkurn tíma, beðið kjósendur
um að forgangsraða áherslum í
könnunum og eytt allt of miklum
tíma yfir Íslensku kosningarannsókninni hef ég komist að þeirri
niðurstöðu að þessi skilaboð hafa
líka skipt íslenska kjósendur hvað
mestu máli. Þess vegna skiptum við
kjósendum til hægri og vinstri og sú
skipting segir okkur eitthvað.
En þetta er ekki það eina sem
deilt er um í kosningum. Þess
vegna verða til margir flokkar sem
staðsetja sig á mismunandi stað á
fjölvíðum ásum. Stundum til að
dylja persónulegan ágreining og
metnað sem ekki hefur raungerst
innan annarra flokka.
Í dag er stærsta verkefnið
umhverfis- og loftslagsmálin.
Og í kosningunum fá kjósendur
mismunandi valkosti til að velja
úr bestu lausnina. Sumir leggja
áherslu á hvernig Íslendingar geti
lagt sitt af mörkum til að tryggja að
afkomendur okkar hafi eitthvað
að erfa. Aðrir benda til útlanda og
segja að þetta verði að ráðast þar.
Enn aðrir stinga hausnum í sandinn, því þeirra flokkar eigi að leysa
önnur vandamál.
Í samhengi hlutanna er auðvelt
að sjá að efnahagurinn og loftslagsvandinn tengjast. Efnahagurinn
okkar fer mjög illa á því að leyfa
loftslagsvandanum að grassera.
Hann gæti reynst heiminum öllum
mjög dýr. Því skiptir þetta líka
máli fyrir þá kjósendur sem telja
að þetta snúist bara um efnahagsmálin. n

RÝMUM FYRIR
NÝJUM VÖRUM
Seljum í stuttan tíma eldri
gerðir af rúmum og öðrum
vörum með veglegum
afslætti.
Við erum að taka inn mikið magn af nýjum
vörum og rýmum til með því að selja eldri
gerðir og sýningareintök með veglegum
afslætti.
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EKKI MISSA AF ÞESSU!
Með því að auglýsa í Fréttablaðinu
og á frettabladid.is nærðu til
rétta fólksins.
* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.
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