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FINNST ÞÉR Í 
ALVÖRU Í LAGI AÐ 
BORGA ÍBÚÐINA 
ÞÍNA TVISVAR 
SINNUM?

KJÓSTU VIÐREISN

MEÐ ÞVÍ AÐ FESTA GENGI KRÓNUNNAR VIÐ EVRU 
GETUM VIÐ HÆTT ÞESSARI VITLEYSU. 

JÁ NEI



864.000  
krónum meira í  
ráðstöfunartekjur
Miðað við fjölskyldu, par með 
tvö börn sem skuldar 31 
milljón, þá gætu ráðstöfunar-
tekjur hækkað um 72.000 
krónur á mánuði. Það
munar svo sannarlega um 
það.

ÓDÝRARI 
matarkarfan
fyrir öll
Stöðugra gengi mun skila sér 
í lægra verði á innfluttri vöru, 
sem þýðir að maturinn verður 
ódýrari úti í búð.

LÆGRI 
VEXTIR
þýða meira sjálf-
stæði fyrir ungt fólk
Það verður auðveldara fyrir 
ungt fólk að flytja að heiman, 
eignast íbúð og standa á 
eigin fótum.

BETRA  
rekstrarumhverfi 
íslenskra fyrirtækja
Trúverðugur gjaldmiðill mun 
tryggja meiri stöðugleika  
og fyrirsjáanleika í öllum 
rekstri og auðvelda viðskipti  
við önnur lönd.

NÝSKÖPUN
er forsenda  
framfara
Íslenskt hugvit á skilið að 
vera hampað á alþjóðlegum 
vettvangi og hafa sterkan, 
fjárhagslegan grunn til að 
laða að erlenda fjárfesta. Það 
gerist frekar með stöðugum 
gjaldmiðli.

ÞEIR BORGA  
sem menga
Látum þau sem menga borga 
fyrir það og notum pening-
inn til að styðja við græna 
nýsköpun og þau sem taka 
umhverfisvæn skref. Endan-
legt markmið er auðvitað að 
hætta að menga.

HRÖÐUM 
orkuskiptum
Við verðum að draga veru- 
lega úr losun frá umferð á 
landi, í lofti og á sjó til að eiga 
möguleika í baráttunni gegn 
loftslagsbreytingum.

INNLEIÐUM
hringrásarhagkerfi  
Við þurfum að draga úr  
sóun og minnka mengun  
með því að búa til betri vörur  
sem endast lengi og auð- 
velda fólki að velja þær.

SANNGIRNI
Tekjur af fiskveiðiauðlindinni  
munu hækka og þær verða 
notaðar til að fjármagna 
nauðsynlega starfsemi í 
heilbrigðis- og velferðarkerfi 
þjóðarinnar.

NÝLIÐUN
Það geta öll  tekið þátt í upp-
boðinu og í kjölfarið samið 
um nýtingarréttinn, sem 
þýðir að þau sem vilja reyna 
fyrir sér í útgerð eiga meiri 
möguleika á að komast inn í 
kerfið. 

FRAMTÍÐ
Víðtæk sátt um sjávar-
útveginn með markaðsleið 
og samningum um nýtingar-
rétt tryggir útgerðarfyrir-
tækjum fyrirsjáanlegt 
rekstrarumhverfi.

VIÐ VILJUM FESTA GENGI
KRÓNU VIÐ EVRU

GEFÐU FRAMTÍÐINNI TÆKIFÆRI - KJÓSTU VIÐREISN                        VIÐ ÞORUM AÐ BERJAST FYRIR ÞVÍ SEM SKIPTIR MÁLI

VIÐ VILJUM GERA GRÆNT 
HAGKVÆMT

VIÐ VILJUM BJÓÐA HLUTA 
KVÓTANS UPP 
Á HVERJU ÁRI

KOSNINGA- 
LOFORÐIN OKKAR  
ERU FULL-
FJÁRMÖGNUÐ



Grínarar leynast  
í stjórnmálafræði

Mátturinn  
og dýrðin

Lífið  ➤ 38 Lífið  ➤ 36
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Meirihluti landsmanna sem 
taka afstöðu vill fækka lífeyr-
issjóðum. Nærri helmingur 
vill að þeim verði fækkað 
mikið. Tæplega níu af tíu á 
ellilífeyri vilja fækka þeim.  

arib@frettabladid.is

LÍFEYRISMÁL Meirihluti lands-
manna vill fækka lífeyrissjóðum, 
nærri helmingur þeirra sem taka 
afstöðu vill að þeim verði fækkað 
mikið. Fram kemur í könnun sem 
Prósent gerði fyrir Fréttablaðið 
að 48,4 prósent vilja fækka þeim 
mikið, 29,4 prósent vilja fækka þeim 
aðeins. Rúmlega 20 prósent vilja 
hvorki fækka þeim né fjölga. Tæp 
tvö prósent vilja fjölga þeim.

Tæpur f jórðungur tók ekki 
afstöðu til spurningarinnar.

Athygli vekur að karlar eru mun 
hlynntari fækkun lífeyrissjóða en 
konur, tæp 60 prósent karla vilja 
fækka þeim mikið á móti 36 pró-
sentum kvenna. Þá er eldra fólk 
mun hlynntari fækkun lífeyris-
sjóða en yngra fólk. Helmingur 
fólks á aldrinum 18 til 24 ára vill 
að fjöldinn verði óbreyttur, þá vilja 
átta prósent þeirra að þeim fjölgi. 
Meira en helmingur fólks 45 ára og 
eldri vill að þeim fjölgi mikið, 64 
prósent fólks 65 ára og eldri vilja að 
þeim fækki mikið.

Líkt og greint var frá nýverið 
nemur rekstrarkostnaður íslensku 
lífeyrissjóðanna ríf lega 25 millj-
örðum króna á ári. Samkvæmt 

Meirihluti vill fækka lífeyrissjóðum
Landssamtökum lífeyrissjóða er 
kostnaður við skrifstofu og stjórnun 
um 8,4 milljarðar á ári.

Afstaða fólks er svipuð þegar litið 
er til tekna en þegar litið er stöðu á 
vinnumarkaði vilja 88 prósent fólks 
á eftirlaunum að lífeyrissjóðum 
fækki, þar af 58 prósent að þeim 
fækki mikið. Afstaða fólks er svipuð 
þegar litið er til stjórnmálaskoðana 
nema þegar kemur að stuðnings-
fólki Miðf lokksins, Sósíalista-
f lokks Íslands og Flokks fólksins, 
yfirgnæfandi meirihluti þeirra vill 
að lífeyrissjóðum sé fækkað mikið.

Könnunin var gerð dagana 17. til 
21. september. Könnunin var send 
á 2.500 manns og svöruðu 1.244. 
Gögnin voru vigtuð eftir kyni, aldri 
og búsetu. n

Fækka 
mikið

Finnst þér að ætti að fækka 
eða fjölga lífeyrissjóðum?

Fækka 
aðeins

Hvorki 
né

Fjölga 
aðeins

Fjölga 
mikið

Á laugardaginn gefst okkur tækifæri til að breyta

Sögulegt tækifæri

48,4%

29,4%

20,5%

0,9% 0,8%

Það var glatt á hjalla þegar peysufatadagur Verzlunarskóla Íslands var haldinn hátíðlegur í Hörpu í gær. Gömlu dansarnir dunuðu dátt og nemar Verzlunarskólans sýndu frábæra takta á dansgólfinu. 
Elstu heimildir sem til eru um peysufatadag skólans eru frá árinu 1924 en ekki hefur verið hægt að halda í hefðina undanfarin ár vegna kórónaveirufaraldursins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

H E I LB R I G Ð I S M ÁL  Fazal Omar, 
íslenskum ríkisborgara af afgönsk-
um uppruna, var synjað um læknis-
þjónustu því hann er ekki sjúkra-
tryggður. Fazal f lúði hingað til 
lands frá Kabúl fyrir mánuði ásamt 
konu sinni og fjórum börnum í kjöl-
far valdatöku talibana. Þegar hann 
reyndi að panta sér tíma hjá lækni 
var honum tjáð að hann þyrfti að 
bíða í sex mánuði eftir því að fá 
tryggingu ellegar greiða fullt verð 
fyrir læknisheimsóknina, sem hann 
hefur ekki efni á. 

Fazal þjáist af verkjum í hnjám og 
fótleggjum sem gera honum erfitt 
um gang. SJÁ SÍÐU 8

Fær ekki þjónustu  
læknis eftir flótta 
frá Afganistan

mailto:arib@frettabladid.is


Löng röð í kjörklefann

Kjósendur til alþingiskosninga sem kusu utan kjörfundar í Kringlunni í gær þurftu að sýna þolinmæði en þó nokkur röð myndaðist við kjörklefana. Kjördagur 
er á morgun en metfjöldi hefur kosið utan kjörfundar. Um miðjan dag í gær höfðu um það bil 34.000 kosið utan kjörfundar.    FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  

arib@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Síðasta þætti Harma-
geddon verður útvarpað á X-inu 
977 í dag frá klukkan 9 til hádegis. 
Þátturinn hefur verið á dagskrá 
útvarpsstöðvarinnar síðustu fjór-
tán ár, fyrst síðdegis en hefur verið 
á dagskrá fyrir hádegi síðustu ár. 
Þáttastjórnendurnir Frosti Logason 
og Þorkell Máni Pétursson munu 
hverfa til annarra starfa.

„Við höfum haft mjög gaman 
af þessu en allt tekur enda,“ segir 
Frosti. „Okkur fannst við hæfi að 
slíta þessu eftir þessa kosningabar-
áttu og breyta aðeins til.“ Alþingis-
kosningarnar á morgun eru þær 
fimmtu frá því þátturinn hóf göngu 
sína.

Þeir hafa báðir starfað á X-inu 
frá því fyrir aldamót. „Þetta er stöð 
unga fólksins, við erum ekki að 

yngjast neitt. Það er ekki hægt að 
láta okkur verða að gömlum körlum 
þarna.“

Í stað Harmageddon verður 
Tómas Steindórsson með þátt, einn 
til að byrja með. „Við Máni hand-
völdum hann sjálfir og höfum mikla 
trú á honum.“ ■

Endalok Harmageddon

Máni og Frosti hverfa til annarra 
starfa.  FRÉTTALBAÐIÐ/ERNIR

Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn

www.lyfsalinn.is   

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

Aldrei hafa fleiri barir tekið 
þátt í svokallaðri Negroni-
góðgerðarviku hér á landi. 
Vikan fór fram um allan heim 
á sama tíma en alls hafa þrjár 
milljónir dollara runnið til 
góðgerðarmála síðustu ár. 
Hér á landi var safnað fyrir 
Römpum upp Reykjavík.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það er svolítið gaman 
að safna fyrir einhverju sem tengist 
börum og veitingastöðum í borg-
inni,“ segir Sóley Kristjánsdóttir, 
vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni en 
hún afhenti í gær ávísun af ágóða 
Negroni-kokteilsins til Römpum 
upp Reykjavík.

Negroni-vikan var haldin í síð-
ustu viku en þá lögðust þúsundir 
barþjóna og fólk á börum og veit-
ingastöðum um allan heim á eitt 
og söfnuðu fé til góðgerðarmála. 
Aldrei hafa fleiri veitingastaðir og 
barir tekið þátt í þessu hér á landi 
en 20 veitingastaðir og barir lögðu 
málefninu lið. Síðustu níu ár hefur 
Negroni-vikan safnað yfir þremur 
milljónum dollara í yfir 70 löndum.

Í ár var safnað fyrir átakinu Römp-
um upp Reykjavík, þar sem aðgengi 
hreyfihamlaðra að þjónustu og veit-
ingahúsum í miðborginni er bætt.

Við afhendinguna sagði Þorleifur 
Gunnlaugsson, formaður stjórnar 
í aðgengissjóði Reykjavíkur, að 90 
rampar væru komnir upp og stefnt 
væri á að taka þann síðasta í notkun 
í byrjun nóvember. Hann minnti á 
að hver króna skipti máli og hvert 
sem aðstandendur sjóðsins fóru 
hefðu þau mætt miklum velvilja.

Ósk Sigurðardóttir frá Sjálfsbjörg 
benti á að verkefnið auki félagslega 
virkni hreyfihamlaðra, dragi úr 
einangrun og gefi fólki tækifæri til 
þess að taka virkan þátt í samfélag-
inu, umgangast vini og ættingja og 

lifa lífinu til fullnustu. „Gott aðgengi 
skiptir alla máli, en hreyfihamlaða 
öllu máli.“

Erlendis voru sjö heimsþekktir 
barþjónar sem gerðu tilbrigði við 
hinn klassíska Negroni en Ölgerð-
in, sem er umboðsaðili Campari á 
Íslandi, leitaði til þriggja barþjóna 

sem gerðu tilraunir með tilbrigði 
við klassískan Negroni. Þau Sævar á 
Fjallkonunni, Alana yfirbarþjónn á 
Héðni og svo Ívan Svanur sem rekur 
Kokteilaskólann prufuðu alls kyns 
aðferðir og ýmis tilbrigði eins og að 
eima, reykja og freyða Negroni og 
notuðu alls kyns tegundir af ginum 
og vermúðum en ómissandi þunga-
miðjan í Negroni er auðvitað hinn 
fagurrauði Campari.

Meira en 100 ár eru liðin síðan 
Negroni-kokteillinn var fundinn 
upp og er enn í dag einn vinsælasti 
kokteill heims. Sóley segir að þetta 
sé spjátrungakokteill sem barþjónar 
drekki þegar þeir hitta aðra bar-
þjóna. 

„Þetta er uppáhaldskokteill bar-
þjóna og þetta er eiginlega ókrýndur 
konungur þeirra. Campari er eins 
og kaffi og það finnst fáum það gott 
í fyrsta kasti en allt í einu verður 
þetta það besta sem þú færð,“ segir 
Sóley. ■

Römpum upp Reykjavík fær 
ágóða góðgerðarkokteilsins 

Þorleifur Gunnlaugsson, Ósk Sigurðardóttir frá Aðgengissjóði Reykjavíkur, 
og þau Hlynur Björnsson og Sóley Kristjánsdóttir frá Ölgerðinni, umboðsað-
ila Campari á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Opinber uppskrift Negroni

Innihald:
3 cl. Campari
3 cl. Sætur rauður vermúð 
(mælt með Belsazar Red)
3 cl. gin (mælt með Tan-
queray gini)

Aðferð:
Setjið öll innihaldsefni í lágt 
glas fyllt með klaka.
Hrærið mjúklega.
Skreytið með appelsínusneið.

Logi Einarsson, 
formaður Sam-
fylkingarinnar

adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Aðeins helmingur 
þeirra sem ætla að kjósa Samfylk-
inguna í kosningunum á morgun 
vill að Logi Einarsson, formaður 
flokksins, verði næsti forsætisráð-
herra. Þetta sýna niðurstöður nýrr-
ar skoðanakönnunar Maskínu sem 
gerð var 15. til 22. september 2021. 
Svarendur voru 6.076.

Þrátt fyrir að flokkurinn sé næst-
stærstur allra f lokka sem bjóða 
fram vilja aðeins 7,7 prósent sjá Loga 
í forsæti næstu ríkisstjórnar. Eru 
Sigurður Ingi Jóhannsson, Þórhildur 
Sunna Ævarsdóttir og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir öll vinsælli 
forsætisráðherraefni en Logi.

Málum er öfugt farið gagnvart 
Katrínu Jakobsdóttur forsætisráð-
herra. Þótt f lokkur hennar mælist 
aðeins með um tíu prósenta fylgi 
vilja langflestir aðspurðra, 36 pró-
sent, að Katrín verði áfram forsætis-
ráðherra. Næstflestir vilja Bjarna 
Benediktsson, formann Sjálfstæðis-
flokksins, eða 13,3 prósent. ■

Ólík viðhorf til 
flokka og forsætis

2 Fréttir 24. september 2021  FÖSTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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Heimilin
þurfa öryggi
og ábyrgð

Við munum standa vörð um lægri 
vexti. Lægri vextir skila sér beint 
í lægri afborgunum af lánum.

Við munum berjast fyrir öflugu  
atvinnulífi. Það býr til atvinnuöryggi 
og hærri laun.

Við stöndum fyrir lægri skatta. 
Meira í vasann af launum og 
lægra vöruverð.

Við erum eina vörnin gegn hærri  
sköttum. Allir aðrir flokkar munu  
hækka skatta á fólk og fyrirtæki.

Varðveitum 
stöðugleikann

Lægri skattar 
fyrir heimilin



Kjarval
Frumsýning 
á morgun

borgarleikhus.is

Tryggðu þér miða

2017

2016

2009

2007

31%

31%

38%

57% 15% 12% 16%

17% 19% 26%

26%

20% 20% 29%

18% 26%

Hvenær ákvaðstu endanlega að kjósa það sem þú kaust?

n Meira en mánuði fyrir kosningar     n 1-4 vikum fyrir kosningar  
n Síðustu sex dagana fyrir kosningar      n Á kjördag/í kjörklefanum

27%

14%

5%
4%

1% 24% 56%

32% 25% 11%Áhrif 
á aðra

Áhrif 
á mig

n Mjög mikil    n Frekar mikil    n Hvorki né    n Frekar lítil    n Mjög lítil 

Hvaða áhrif hafa birtingar á niðurstöðum kannana á þig/aðra?

Áhrif fylgiskannana á niður-
stöðu kosninga ofmetin sam-
kvæmt Gallup. Tæpur þriðj-
ungur telur þó að kannanir 
hafi áhrif á aðra en þá sjálfa.

 bth@frettabladid.is

KOSNINGAR Ólafur Elínarson hjá 
Gallup segir að örar breytingar 
hafi á skömmum tíma orðið á hve-
nær kjósendur geri upp hug sinn 
og ákveði hvernig ráðstafa skuli 
atkvæðinu. Með gerjun f lokka-
kerfisins frá árinu 2007 hafi f lokks-
hollusta verið á hröðu undanhaldi. 
Sem dæmi megi nefna að í alþingis-
kosningum 2017 ákváðu 44 prósent 
Íslendinga hvaða flokk þau ætluðu 
að kjósa síðustu sex dagana fyrir 
kosningar miðað við 28 prósent árið 
2007. Fjórði hver kjósandi gerði upp 
hug sinn í kjörklefanum árið 2017.

Mikil spenna er fyrir kosning-
arnar á morgun, ekki síst vegna þess 
hve fylgið breytist hratt og vegna 
áhrifa hræringanna á mögulega 
stjórnarmyndun. Eitt er þó könnun 
og annað er kosninganiðurstaða. 
Ólafur segir að fylgi f lokka sé á 
mikilli ferð og flugi, oft um nokkur 
prósentustig en jafnist út á lengri 
tímabilum. Einkum segir Ólafur að 
það geti verið misvísandi að lesa of 
mikið í litlar breytingar á stuttum 
tímabilum þar sem f leiri en einn 
flokkur komi til greina hjá tæplega 
helmingi kjósenda.

„Á hinn bóginn geta lengri 
mælingartímabil misst af ýmsum 
atburðum í stjórnmálum sem hafa 
áhrif á fylgi flokka sem vissulega er 
spennandi að mæla en eru mögu-
lega ekki lýsandi fyrir framhaldið,“ 
segir Ólafur. Þess vegna sé betra að 
mæla fylgi jafnt og stöðugt og skoða 
breytingar yfir lengri tíma.

Það skiptir líka máli á hvaða aldri 
kjósendur eru þegar kemur að því 
að kjósa. Líkur til að mæta og kjósa 

aukast eftir aldri. „Ef mikill munur 
er á aldri þeirra sem segjast ætla að 
kjósa flokk í könnun og þeirra sem 
mæta getur það skapað skekkju 
milli könnunar og úrslita.“

Oft hefur eldheit umræða skapast 
um hvort fylgiskannanir hafi áhrif 
á kosningahegðun. Spurður um 
þetta svarar Ólafur að áhrif birt-
ingar fylgiskannana virðist stórlega 
ofmetin. Gallup hefur rannsakað 
áhrifin með tveimur spurningum 
sem lagðar voru voru fram í könn-
un 19. til 31. ágúst að frumkvæði 
Gallup. Könnunin var lögð fyrir á 
netinu og svaraði 801 af 1.641 ein-
staklings úrtaki eða 51,2 prósent. 
Spurt var um áhrifin af birtingu 
fylgiskannana á hvernig svarandi 
kysi og hvaða áhrif svarandi teldi 
að birtingin hefði á annað fólk. 
„Niðurstöðurnar sýna að fólk telur 
almennt birtingar ekki hafa áhrif á 
sig sjálft en 6 prósent töldu birting-
una þó hafa mikil áhrif á hvernig 
svarandi ætlaði að kjósa. Aftur á 
móti töldu fimm sinnum fleiri, eða 
31 prósent, að birting fylgiskannana 
hefði mikil áhrif á hvernig annað 
fólk kýs,“ segir Ólafur.

Þá bendir hann á að könnunum 
í aðdraganda kosninga beri mikið 
saman milli ólíkra fyrirtækja sem 
mæli fylgi. Það bendi til góðra 
vinnubragða. „Frávik undanfar-
inna kosninga hafa verið lítil og þau 
verða enn minni með góðri þátt-
töku fólks í könnunum. Við hvetjum 
Íslendinga til að taka þátt í þeim.“ ■

Fæstir telja kannanir hafa áhrif á sig 

arib@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Meira en helmingi 
landsmanna finnst hvorki að hækka 
eigi né lækka laun alþingismanna. 
Þetta kemur fram í niðurstöðum 
könnunar sem Prósent  gerði fyrir 
Fréttablaðið. Rúm 53 prósent svara 
hvorki né þegar spurt er hvort þeim 
finnist að hækka eigi eða lækka laun 
þingmanna. Um 40 prósent vilja að 
þau lækki, þar af um 20 prósent að 
laun þeirra lækki mikið.

Tæp fimm prósent vilja að laun 

þeirra hækki lítillega, 1,4 pró-
sent vilja að þau hækki mikið. Um 
sjö prósent svarenda tóku ekki 
afstöðu.

Þingfararkaup er nú 1.285.411 
krónur, við það geta svo bæst 
ýmsar greiðslur.

Yngsti aldurshópurinn vill helst 
að laun þingmanna lækki, tæplega 
40 prósent fólks á aldrinum 18 til 
24 ára vildu að þau lækkuðu mikið. 
Skýrar línur má sjá þegar kemur að 
menntun svarenda, meira en helm-
ingur þeirra sem hafa lokið grunn-

Meira en helmingur kærir sig kollóttan um laun þingmanna

Landsmenn ganga að kjörborðinu á morgun, 25. september og kjósa til þings.

Frávik undanfarinna 
kosninga hafa verið 
lítil. 

Ólafur Elínarson hjá Gallup

birnadrofn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Píeta samtökin 
hlutu í gær 25 milljóna króna styrk 
til að efla þjónustu við einstaklinga 
í sjálfsvígshættu. Svandís Svavars-
dóttir veitti samtökunum styrkinn.

„Það er sérstakt umhugsunarefni 
hve mikið meðalaldur karlmanna 
hefur lækkað síðasta áratug þegar 
skoðuð er sjálfsvígstíðni,“ segir Sig-
ríður Björk Þormar, formaður Píeta. 
Árið 2020 urðu 47 sjálfsvíg á Íslandi, 
32 þeirra á meðal karla. „Styrkurinn 
mun nýtast vel í frekari forvörnum 
fyrir unga karlmenn,“ segir Sigríður.

Hjálparsími samtakanna 552-
2218, er opinn allan sólarhringinn. ■

Bæta þjónustu 
við einstaklinga  
í sjálfsvígshættu

kristinnhaukur@frettabladid.is

VARNARMÁL Þrjár bandarískar 
laumusprengjuvélar af gerðinni B2 
eru flognar aftur til Bandaríkjanna 
eftir mánaðarveru á Keflavíkurflug-
velli. Slíkar vélar, sem kosta um 90 
milljarða króna hver, komu fyrst  
hingað árið 2019 en þetta var í fyrsta 
skipti sem þær hafa hér langa dvöl.

Er þetta talið marka nokkur tíma-
mót og í nýlegri tilkynningu Banda-
ríkjahers segir að Keflavík verði nýr 
upphafsstaður í Evrópu fyrir verk-
efni vélanna með litlum fyrirvara.

Bandaríkjamenn hafa aukið 
hernaðarumsvif í Evrópu á undan-
förnum árum og varið miklu fjár-
magni í uppbyggingu á Keflavíkur-
f lugvelli og víðar, einkum vegna 
ásælni Rússa í Austur-Evrópu. ■

Upphafsstaður hér 
fyrir sprengjuvélar

skólaprófi vill að laun þingmanna 
lækki, samanborið við 30 prósent 
þeirra sem hafa lokið framhalds-
námi á háskólastigi. Sömu þróun 
má sjá þegar litið er til tekna, þeir 
sem hafa lægri tekjur eru mun lík-
legri til að vilja að laun þingmanna 
lækki samanborið við fólk með 
hærri tekjur.

Stuðningsfólk Sjálfstæðisflokks-
ins var líklegast til að vilja hækka 
laun þingmanna eða vilja halda 
þeim eins og þau eru, 21 prósent 
Sjálfstæðismanna vill lækka laun 

þingmanna. Stuðningsfólk Flokks 
fólksins og Sósíalistaflokks Íslands 
var langlíklegast til að vilja lækka 
þau. 31 prósent Sósíalista vill að 
launin standi í stað og 23 prósent 
stuðningsfólks Flokks fólksins. 
Þá vill einnig meira en helmingur 
stuðningsmanna Pírata að laun 
þingmanna lækki.

Könnunin var gerð dagana 17. til 
21. september, hún var send á 2.500 
manns og svöruðu 1.244. Gögnin 
voru vigtuð eftir kyni, aldri og 
búsetu.  ■

Á að hækka eða lækka launin?

Hækka 
mikið

Hækka 
lítið

Hvorki 
né

Lækka 
lítið

Lækka 
mikið

1,4%
4,9%

53,3%

20,2% 20,1%
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Hafðu það gott 
um helgina

10% 
afsláttur

Nýsjálenskar
nautalundir
Frystivara

3.799 kr/kg

20% 
afsláttur

Nýtt 

50% afsláttur 
af nammilandi 
24.-26. september
Verð áður 2.899

Verð frá

404

kr/pk

Roncadin pizzur
Beint frá Ítalíu
Verð áður 449

Kremúlaði frá 
Öglu gosgerð

Ficacci ferskar ólífur
Verð áður frá 429

1.499

1.450

kr/kg

kr/kg

Lambalæri  
af nýslátruðu   623

kr/pk

Cavendish franskar
Verð áður 779

  389   343

kr/stk

kr/pk

20% 
afsláttur

50% 
afsláttur



Miðað við skoðanakannanir 
undanfarnar vikur stefnir í 
spennandi kosninganótt og 
jafnvel ennþá meira spenn-
andi stjórnarmyndun. 
Fréttablaðið fór yfir þrjár 
sviðsmyndir með þremur pró-
fessorum í stjórnmálafræði.

kristinnhaukur@frettabladid.is

KOSNINGAR Stjórnmálafræðingar 
eru á einu máli um að kosningarnar 
á laugardag verði spennandi og erf-
itt sé að segja til um niðurstöðuna. 
„Stjórnmálaforingjarnir eru að 
fóta sig í algerlega nýju landslagi í 
íslenskri pólitík. Þetta gætu orðið 
tímamótakosningar og stjórnar-
myndun,“ segir Ólafur Þ. Harðar-
son, prófessor við Háskóla Íslands, 
sem staðið hefur kosningavakt í 
áratugi.

Fréttablaðið ræddi við Ólaf, Evu 
Heiðu Önnudóttur, prófessor við 
Háskóla Íslands, og Eirík Berg-
mann, prófessor við Bifröst, um 
þrjár líklegar niðurstöður miðað 
við kannanir. Að ríkisstjórnin haldi 
með tveimur eða f leiri mönnum, 
að hún lafi á einu þingsæti eða hún 
falli.

Eva og Eiríkur segja að formenn 
stjórnarflokkanna muni láta reyna 
á áframhaldandi samstarf fái hún 
drjúgan meirihluta en Ólafur segir 
það ekki sjálfgefið. Vilji Vinstri 
grænna skipti þar mestu. „Það er 
augljóst að margir í VG vilja frekar 
mynda mið-vinstristjórn ef það er 
hægt,“ segir hann.

Eiríkur segir að ólgan í VG gagn-
vart samstarfi við Sjálfstæðisflokk-
inn hafi hjaðnað og flokkurinn að 
stórum hluta skipt um kjósenda-
hóp. Eva bendir á að þetta sé fyrsta 
kosningabaráttan þar sem Vinstri 
græn tala ekki um Sjálfstæðisflokk-
inn sem sinn helsta andstæðing. 
Öll eru þau sammála um að Katrín 
yrði áfram forsætisráðherra haldi 
stjórnin velli.

„Enginn stjórnmálamaður á 
Íslandi hefur viðlíka stuðning og 
Katrín Jakobsdóttir,“ segir Eiríkur. 
„Ekki síst í krafti þess hefur hún 
haft umboð til að stýra ríkisstjórn. 
Í því ljósi er ekki sjálfgefið að nýr 
forsætisráðherra sömu stjórnar-
f lokka nyti viðlíka stuðnings.“ 
Ólafur segir VG ekki vilja vera í 
stjórninni nema Katrín sé forsætis-
ráðherra, þó að þau væru minnsti 
f lokkurinn.

Eva telur núverandi flokka munu 
reyna samstarf fái þeir aðeins eins 
manns meirihluta en bæði Eiríkur 

og Ólafur telja það mjög erfitt. 
„Þetta er þriggja f lokka stjórn þar 
sem tveir f lokkarnir eru sitt á 
hvorum endanum í efnahagspóli-
tíkinni,“ segir Eiríkur. „Hafi stjórnin 
aðeins eins manns meirihluta hefur 
hver einasti þingmaður líf hennar í 
hendi sér.“

„Ef samstarfið heldur á einum 
manni þurfa þau að leggja mat á 
hvort þingf lokkarnir standi að 
baki,“ segir Eva. Einnig gæti fjórða 
f lokknum verið bætt við. Þá væri 
einkum horft til Viðreisnar, eða þá 
Miðflokksins eða Flokks fólksins.

Falli stjórnin er eina þriggja 
flokka samstarfið Sjálfstæðisflokks, 
Framsóknarflokks og Samfylkingar 
en síðastnefndi f lokkurinn hefur 
útilokað það. „Ef menn standa 
frammi fyrir því að mynda fjögurra 

f lokka stjórn er í raun ekki mikill 
munur á að mynda fimm f lokka 
stjórn,“ segir Ólafur.

Eva bendir á að „Reykjavíkur-
módelið“ sé hugsanlegt að viðbætt-
um einum flokki en á þó ekki endi-
lega von á því. „Það er erfitt að sjá 
fyrir sér að Sjálfstæðisflokkurinn 
verði ekki í stjórn fái hann 20 til 25 
prósent,“ segir hún.

Eiríkur telur ólíklegt að hægt 
verði að mynda aðra þriggja flokka 
stjórn og erfitt að mynda fjögurra 
án aðkomu Sjálfstæðisf lokksins. 
Reykjavíkurmódelið virðist ekki 
hafa meirihluta. „Ég er ekki viss um 
að það sé endilega svo miklu erfið-
ara að stýra fjögurra flokka stjórn 
en þriggja. Ekki í öllum tilvikum. 
Þegar f lokkarnir eru orðnir svona 
margir þá fjölgar um leið mögu-

legum samsetningum ríkisstjórna,“ 
segir hann.

Aðspurð um flokka sem ólíklegir 
séu í stjórn eru nefndir Miðflokkur-
inn, Sósíalistaflokkurinn og Flokk-
ur fólksins. Eva segir að þeir geti þó 
verið teknir inn ef vanti upp á. Þeir 
tveir fyrrnefndu hafi lagt áherslu 
á að vera stjórntækir en Flokkur 
fólksins hafi fremur lagt áherslu á að 
koma sínum málum í gegn. Eiríkur 
segir engan f lokk útilokaðan af 
öllum en ambögur séu á samstarfi 
Sjálfstæðisf lokks og Sósíalista og 
sumir flokkar hafi lýst efasemdum 
um samstarf við Miðflokkinn.

Ólafur tekur undir það. „Mið-
flokkurinn hefur verið hugmynda-
fræðilega sér á parti og margir 
flokkar geta illa hugsað sér að vinna 
með honum,“ segir Ólafur. ■

Erfitt að sjá stjórnina halda áfram fái 
hún aðeins eins manns meirihluta

Núverandi ríkis-
stjórn var óvænt 
og aldrei að vita 
nema að enn 
óvæntari hlutir 
gerist í haust. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Miðflokkurinn hefur 
verið hugmyndafræði-
lega sér á parti og 
margir flokkar geta illa 
hugsað sér að vinna 
með honum.

Ólafur Þ. Harðar-
son, prófessor 
við HÍ

Hafi stjórnin aðeins 
eins manns meirihluta 
hefur hver einasti 
þingmaður líf hennar í 
hendi sér.

Eiríkur Berg-
mann, prófessor 
við Bifröst

Það er erfitt að sjá fyrir 
sér að Sjálfstæðis-
flokkurinn verði ekki í 
stjórn fái hann 20 til 25 
prósent.

Eva Heiða Önnu-
dóttir, prófessor 
við HÍ

kristinnhaukur@frettabladid.is

SUÐURLAND Kosið verður um sam-
einingu fimm sveitarfélaga á Suður-
landi samfara alþingiskosningum. 
Fyrir skemmstu voru haldnir íbúa-
fundir í þeim öllum þar sem fulltrú-
ar sveitarfélaganna fræddu fólk um 
verkefnið og svöruðu spurningum.

Anton Kári Halldórsson, formað-
ur samstarfsnefndar, segir fundina 
hafa gengið vel og að vitaskuld hafi 
verið skiptar skoðanir. „Okkar von 
er sú að kjörsóknin verði góð þann-
ig að niðurstöðurnar verði skýrar,“ 
segir hann.

Sjálfur er Anton afar fylgjandi 
sameiningunni. „Hún gerir okkur 
gildandi, einfaldar stjórnsýsluna 
og gerir okkur kleift að veita þá 
þjónustu sem ber að veita og bæta 
hana,“ segir hann. En verði sam-
einingin samþykkt verður til víð-

feðmasta sveitarfélag landsins með 
fimm þúsund íbúa.“

Anton á erfitt með að segja til um 
hvernig hann haldi að kosningin 
fari. „Ég held að þetta gæti orðið 
knappt víða.“

Það vakti nokkra athygli þegar 
Einar Freyr Elínarson, oddviti Mýr-
dalshrepps, hélt ræðu á íbúafundi 
í Vík og lýsti sig andvígan samein-
ingu. Einar segir sameiningu ekki 
aðkallandi fyrir Mýrdalshrepp. „Hér 
eru mörg mikilvæg verkefni til að 
takast á við og ég er hræddur um að 
fókusinn yrði ekki nægilega mikill á 
þau,“ segir hann. Nefnir hann skipu-
lagsmálin og þróun íbúabyggðar 
í Vík. Einnig byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis og leikskóla.

Hann segir það hafa breytt mynd-
inni að Alþingi hafi horfið frá áætl-
unum um lágmarksíbúafjölda upp 
á þúsund, sem Mýrdalshreppur er 

undir sem stendur. „Mér finnst þessi 
ákvörðun Alþingis viðurkenning á 
því að smærri sveitarfélög hafi til-
verurétt,“ segir hann.

Sameining var samþykkt í Suður-
Þingeyjarsýslu í júní en felld í Aust-
ur-Húnavatnssýslu. Þar áður varð 
til stærsta sveitarfélag landsins á 
Austurlandi, Múlaþing.

Gauti Jóhannesson, forseti sveit-
arstjórnar í Múlaþingi, segir að fyrir 
utan faraldurinn og hamfarirnar á 
Seyðisfirði hafi allt gengið vel eftir 
sameiningu Borgarfjarðarhrepps, 
Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs 
og Seyðisfjarðarkaupstaðar. „Þetta 
tryggir stærra bakland í ýmsum 
málaf lokkum, til dæmis skóla-, 
félags- og skipulagsmálum,“ segir 
Gauti. „Það er óneitanlega breiðari 
faglegur grunnur sem við byggjum á 
en við gerðum, það á sérstaklega við 
um litlu sveitarfélögin.“ ■

Vona að kjörsóknin verði góð og niðurstöðurnar skýrar

Íbúar Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps, Skaftárhrepps 
og Ásahrepps kjósa um sameiningartillögu samfara alþingiskosningunum. 

Heilsugæslan Mjódd.

birnadrofn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Ekki hefur dregið 
úr aðsókn í leghálsskimun eftir 
að þjónustan færðist frá Krabba-
meinsfélaginu yfir á Heilsugæsluna 
um síðustu áramót. Fjöldi kvenna 
sem skimaðar hafa verið á heilsu-
gæslunni á þessu ári er svipaður og 
fjöldi þeirra sem skimaðar voru hjá 
Krabbameinsfélaginu í fyrra.

„Fjöldinn er sá sami þrátt fyrir 
að í fyrra hafi verið Covid-ástand 
með takmörkunum og lokunum 
hjá Krabbameinsfélaginu,“ segir 
Sigríður Dóra Magnúsdóttir, fram-
kvæmdastjóri lækninga hjá Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins.

Konur sem fara í leghálsskimun 
geta átt von á niðurstöðu um 
tveimur mánuðum eftir skimun, 
ef eitthvað óeðlilegt kemur fram í 
sýninu sem tekið er má búast við 
niðurstöðu eftir mánuð.

Ljósmæður og hjúkrunarfræð-
ingar, sem hafa hlotið sérstaka 
þjálfun, taka leghálssýni á öllum 
19 heilsugæslustöðvunum á höfuð-
borgarsvæðinu með sama hætti og 
ljósmæður og hjúkrunarfræðingar 
hafa gert á heilsugæslustöðvum á 
landsbyggðinni.

Skimunin kostar 500 krónur en 
áður gat kostnaður orðið allt að 
8-10.000 krónur. Sigríður Dóra segir 
lækkaðan kostnað við skimanir og 
bætt aðgengi að þeim eftir að þær 
voru færðar yfir á heilsugæsluna 
hafa orðið til þess að yngri konur 
og erlendar konur komi frekar í 
skimun en áður.

„Ungar konur og erlendar eru svo 
margar hjá okkur í mæðravernd 
og öðru almennu eftirliti og þetta 
verður þá partur af því en skimanir 
hafa mikið forvarnargildi,“ bætir 
Sigríður við. ■

Svipuð aðsókn í 
leghálsskimun

Konur sem fara í leg-
hálsskimun geta átt 
von á niðurstöðum 
eftir tvo mánuði.
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Það skiptir máli
að sporna áfram við
loftslagsvánni með
róttækum aðgerðum

Það skiptir máli
að efla almannaþjónustuna
áfram og byggja á félagslegum
sjónarmiðum

Það skiptir máli
að atvinnuuppbyggingin
eftir heimsfaraldurinn
verði græn og fjölbreytt

Það skiptir máli
hver stjórnar 
Setjum X við V á morgun

vg.is  |  @vinstrigraen



Íslenskum ríkisborgara af 
afgönskum uppruna var 
synjað um heilbrigðisþjónustu 
því hann er ekki sjúkra-
tryggður. Þegar hann reyndi 
að panta sér tíma hjá lækni var 
honum tjáð að hann þyrfti að 
bíða í sex mánuði eftir því að 
fá tryggingu ellegar greiða fullt 
verð fyrir læknisheimsóknina, 
sem hann hefur ekki efni á.

tsh@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Fazal Omar er 
íslenskur ríkisborgari af afgönskum 
uppruna sem flúði hingað frá Kabúl 
fyrir sléttum mánuði ásamt konu 
sinni og fjórum börnum í kjölfar 
valdatöku talibana. Fjölskyldan 
naut aðstoðar utanríkisráðuneyt-
isins og Atlantshafsbandalagsins 
við flutninginn frá Afganistan sem 
komu þeim í neyðarflug úr landinu.

Fazal þjáist af verkjum í hnjám og 
fótleggjum sem gera honum erfitt 
með gang og reyndi hann að panta 
sér læknistíma hjá heilsugæslunni 
vegna þessa.

„Þegar við fluttum glímdi ég við 
vandamál í hnénu, ég fór á heilsu-
gæsluna í Vesturbænum til að panta 
tíma hjá lækni og var tjáð að ég væri 
ekki með sjúkratryggingu og þyrfti 
því að bíða í sex mánuði áður en ég 
fengi tryggingu og börnin mín líka. 
Þetta er einn punktur, og veistu í 
þessa sex mánuði þá mun ég þjást. 
Annars mun ég þurfa að greiða háar 
fjárhæðir, sem ég á ekki,“ segir Fazal.

Samkvæmt reglum sjúkratrygg-
inga eru einstaklingar sem f lytja 
hingað til lands frá löndum utan 
EES sjálf krafa sjúkratryggðir á 
Íslandi sex mánuðum eftir að lög-
heimilisskráningu er lokið hjá Þjóð-
skrá.

Eiginkona Fazal er hvorki íslensk-
ur ríkisborgari né með íslenska 
kennitölu. Þegar þau hjónin fóru til 
Útlendingastofnunar til að sækja um 
dvalarleyfi fyrir hana var þeim tjáð 
að það myndi taka sex mánuði fyrir 
hana að fá kennitölu. Fazal furðar sig 
á seinaganginum við þetta.

„Hvernig á hún að lifa og komast 

af? Að bíða eftir einni kennitölu í 
sex mánuði, það er hræðilegt! Hvar 
eru kvenréttindin?“

Hann segist hafa tjáð félags-
þjónustunni hjá Reykjavíkurborg 
að sex mánuðir væri heldur langur 
biðtími ef hún skyldi veikjast í milli-
tíðinni. Þá furðar hann sig einnig á 
því að það sama skuli eiga að ganga 
yfir börn þeirra. Honum finnst 
ekki tekið tillit til aðstæðna þeirra 
og segir kerfið gera þeim erfitt fyrir.

„Ég er ekki ánægður með þetta. 

Þessum lögum þarf að breyta, 
þetta eru ekki réttar reglur. Ég bið 
Alþingi, ráðherra, kvenréttinda-
samtök, samtök um réttindi barna 
og mannréttindasamtök að hugsa 
um þetta og hvað þau myndu gera ef 
þau væru í mínum sporum. Börnin 
mín eru ríkisborgarar, þau fá að fara 
í skóla en þau eru ekki með sjúkra-
tryggingu, þetta er fáránlegt,“ segir 
hann.

Fazal leggur áherslu á að þrátt 
fyrir að hann og börn hans séu 
íslenskir ríkisborgarar sé ekki hægt 
að bera aðstæður þeirra saman við 
aðstæður fólks sem kemur hingað í 
eðlilegu árferði.

„Við f luttum hingað í ófriðar-
ástandi, við eigum ekkert hérna og 
byrjuðum lífið okkar frá núlli. Og 
við höfum ekki sjúkratryggingu 
sem er mjög mikilvægur hlutur. Svo 
hvernig getum við komist af? Þetta 
er einn punktur. Það ætti að breyta 
þessum lögum eða endurskoða þau 
til að taka tillit til fólks sem kemur 
hingað í svona aðstæðum,“ segir 
Fazal.

Hann spyr af hverju sé ekki hægt 
að taka lönd eins og Bretland til 
fyrirmyndar þar sem það tekur 

mun styttri tíma að komast inn í 
sjúkratryggingakerfið að hans sögn.

Þá leggur hann áherslu á mikil-
vægi þessara mála fyrir komandi 
kosningar, ekki bara fyrir fólk sem er 
í hans stöðu, heldur alla Íslendinga.

„Þetta mál er mjög mikilvægt á 
degi eins og kosningadegi. Stjórn-
málamennirnir eru mikið að reyna 
að komast í mjúkinn hjá fólki. Það 
ætti að vekja máls á þessu áður og 
hver ætlar að gera eitthvað í þessu 
og hver sýnir því áhuga. Þetta er 
ekki bara mitt vandamál,“ segir 
Fazal að lokum. 

Í svari við fyrirspurn Frétta-
blaðsins til félagsmálaráðuneytisins 
kemur fram að samkvæmt lögum 
um sjúkratryggingar sé flóttafólk, og 
einstaklingar sem hafa dvalarleyfi 
á grundvelli mannúðarsjónarmiða, 
sjúkratryggt að því tilskildu að það 
sé komið til landsins og fyrir liggi 
staðfesting frá Útlendingastofnun 
á því að viðkomandi hafi verið veitt 
réttarstaða f lóttamanns. Fólkið 
þurfi því ekki að vera búsett hér á 
landi í sex mánuði eins og almenna 
krafan er samanber 10. grein laga 
um sjúkratryggingar gagnvart 
íslenskum ríkisborgurum. ■

Þarf að bíða eftir heilbrigðisþjónustu 
í hálft ár eftir flóttann frá Afganistan

Fazal Omar kom 
hingað fyrst 
til lands árið 
2001 en hefur 
starfað við 
friðaruppbygg-
inu í Afganistan 
undanfarin ár. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Þessa sex mánuði mun 
ég þjást. Annars mun 
ég þurfa að greiða háar 
fjárhæðir. 

Fazal Omar

kristinnhaukur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Íslensk náttúru-
verndarsamtök eru gagnrýnin á 
gullleitaráform í Þormóðsdal og 
víðar og telja óþarfa að raska svæð-
inu. Enn hefur verið sótt um leyfi 
til að bora í dalnum sem tilheyrir 
Mosfellsbæ.

„Það hefur aldrei fundist gull í 
vinnanlegu magni þarna. Ef það 

ætti að setja upp alvöru námu þyrfti 
að ryðja burt votlendinu og allri 
náttúrunni sem er þarna fyrir mjög 
rýran ávinning,“ segir Auður Önnu 
Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 
Landverndar.

Gullleit fylgir gjarnan heilmikið 
jarðrask, blásýruþvottur og f leira 
sem varla telst umhverfisvænt. 
Landvernd hefur ekki mótað sér 
stefnu um gullleit en engu að síður 

fylgst með þeim málum sem hafa 
komið upp. Auður lýsir iðnaðinum 
sem subbulegum.

„Þegar umhverfisáhrif in eru 
metin ætti að koma skýrt fram hver 
raunveruleg áhrif á svona fram-
kvæmd eru,“ segir hún. „Í nánast 
öllum tilfellum eru þau mjög mikið 
rask á náttúrunni.“

„Útgáfa þessara leyfa er Orku-
stofnun ekki til mikils sóma,“ segir 

Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, um þau 
rannsóknarleyfi sem gefin hafa 
verið út. Hafa orðið kærumál á 
öllum þremur stöðunum þar sem 
Iceland Resources hefur leyfi, í Þor-
móðsdal, Vopnafirði og á Trölla-
skaga. Telur hann að breyta ætti 
fyrirkomulaginu og færa leyfisveit-
inguna undir Umhverfisstofnun þar 
sem hún ætti betur heima. ■

Náttúruverndarsamtök gagnrýnin á gullleitaráform

Útgáfa þessara leyfa er 
Orkustofnun ekki til 
mikils sóma.

Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands

kristinnhaukur@frettabladid.is

SLYS Danska frystiskipið Ulla var 
hætt komið aðfaranótt miðviku-
dags þegar farmurinn færðist til í 
vonskuveðri. Kom slagsíða á skipið 
og fylgdu tvö íslensk skip því til  
Vestmannaeyja.

„Þeim hefur ábyggilega ekki 
staðið á sama,“ segir Ásgrímur L. 
Ásgrímsson, framkvæmdastjóri 
aðgerðasviðs hjá Landhelgisgæsl-
unni, um skipverjana sex sem lentu 
í þessum hremmingum.

Ulla var að sækja frosinn fisk í 
blokkum í Sandgerði og flytja hann 

til Danmerkur þegar óhappið varð 
sunnan við landið, upp úr mið-
nætti.

„Það var skítabræla, vestan- og 
svo norðvestanátt. Þegar þeir hafa 
samband telja þeir að það sé komin 
þriggja gráða slagsíða á skipið. 
Farmurinn hafði þá færst til,“ segir 
Ásgrímur.

Slagsíða er þegar stöðugleiki skips 
fer úr jafnvægi og það byrjar að 
halla á annan hvorn veginn. Þetta 
getur undið upp á sig í keðjuverkun 
eins og raunin varð í tilfelli Ullu, en 
þegar skipið kom til Eyja var slag-
síðan orðin 10 til 15 gráður. Verði 

slagsíðan of mikil getur skip farið 
á hliðina.

„Það var hætta á ferðum,“ segir 
Ásgrímur og að í ljósi ástandsins hafi 
Ullu verið leyft að sigla nær landi en 
reglur segja til um. Varðskipið Þór, 
sem var á Faxaflóa, var sent til Ullu til 
að geta brugðist hratt við ef aðstæður 
versnuðu. Ullu var siglt til Eyja á þeim 
hraða sem talið var öruggast að við-
hafa og tók hafnsögubátur Eyja-
manna, Lóðsinn, á móti þeim.

„Þeir gerðu rétt í að hafa samband 
við Landhelgisgæsluna og óska eftir 
þeirri aðstoð sem þeir gátu fengið,“ 
segir Ásgrímur. ■

Flutningaskip lenti í hættu á að fara á hliðina

Þeim hefur ábyggilega 
ekki staðið á sama.

Guðni forseti hjálpar fólki bak við 
tjöldin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

bth@frettabladid.is

VELFERÐARMÁL Olga Björt Þórðar-
dóttir, ritstjóri Hafnfirðings, segir að 
Guðni Th. Jóhannesson forseti hafi 
með einkaskilaboðum til hennar 
á Facebook átt ríkan þátt í að hún 
hætti við áform um að taka eigið líf.

Í september árið 2020 sótti Olga 
Björt um starf hjá forsetaembætt-
inu en fékk ekki. Að loknu ferli 
sendi embættið henni póst um 
að annar starfsmaður hefði verið 
ráðinn. Olga Björt þekkti til þeirrar 
sem ráðin var og sendi svarpóst 
með hamingjuóskum til skrifstofu 
embættisins um að þau hefðu valið 
hæfustu manneskjuna. Eigi að síður 
var andlegt ástand hennar þannig 
á þessum tíma að hún var djúpt 
sokkin í þunglyndi og ætlaði að 
stytta sér aldur.

Degi síðar fékk Olga Björt óvænt-
ustu einkaskilaboð sem hún hefur 
nokkru sinni fengið á Facebook. 
Guðni forseti hafði skrifað að hann 
vildi þakka henni stórmennskuna 
sem ekki væri öllum gefin með ósk 
um gott gengi. Hún brast í grát.

„Við þetta losnaði um eitthvað 
hjá mér,“ segir Olga Björt sem einn-
ig fékk mjög góða hjálp hjá vinkonu 
sinni. „Þetta svar veitti mér von um 
að einhver væri að taka eftir, ein-
hver sem ekki væri í mínum innsta 
hring. 

Þunglyndi er nefnilega þann-
ig að máttur hróssins getur orðið 
gríðarmikill. Við mættum kannski 
öll oftar segja það sem við hugsum 
þegar við erum jákvæð.“

Hún biður forsetann að fyrir-
gefa sér að opinbera skilaboðin 
frá honum. „En ég geri það fyrst 
og fremst til að sýna fram á hve 
auðveldlega eitt hrós og hlýja geta 
bjargað fólki. Pósturinn sýnir líka 
hversu einstök manneskja og mann-
vinur Guðni er,“ segir Olga Björt, 
sem nú er komin á góðan stað með 
hjálp lyfja og viðeigandi aðstoðar. ■

Guðni forseti átti 
þátt í að bjarga lífi 
með skilaboðum

Þetta svar veitti mér 
von um að einhver 
væri að taka eftir, 
einhver sem ekki væri í 
mínum innsta hring. 
Olga Björt Þórðardóttir,  
ritstjóri Hafnfirðing

Ásgrímur L. 
Ásgrímsson 
framkvæmda-
stjóri aðgerða-
sviðs
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Almenningur er ekki fóður fyrir bankana

Alþingiskosningar 2021

á svik ofan

Hvergi á Vesturlöndum, nema á Íslandi er verðtrygging á fasteignalánum eða 

öðrum neytendalánum heimilanna. Lán með svipaða eiginleika hafa víðast  

hvar verið bönnuð vegna neytendaverndarsjónarmiða. Hér halda hins vegar 

alþingismenn belti og axlaböndum á fjármálakerfinu á kostnað almennings. 

Verðtrygging lána og húsaleigu bitnar verst á lág- og millitekjuhópum 

og er því fátækragildra. 

Skömmu fyrir þinglok gafst alþingismönnum kostur á því að samþykkja 

lagabreytingu sem gæfi lántakendum möguleika á að breyta lánum sínum í 

óverðtryggð lán án íþyngjandi kostnaðar og án þess að þurfa nýtt greiðslumat 

og lánshæfismat.  

Einungis tveir flokkar greiddu atkvæði með tillögunni: 

Flokkur fólksins og Píratar.

Aðrir flokkar opinberuðu afstöðu sína gagnvart verðtryggingunni.  

Kjósum stjórnmálamenn sem standa í lappirnar gagnvart 

fjármálakerfinu og taka hagsmuni heimilanna fram yfir hagsmuni 

fjármálafyrirtækja - ALLTAF.

Svik

Afnám verðtryggingar myndi:

auka ráðstöfunarfé heimilanna 
um tugi þúsunda á mánuði

lækka húsnæðisverð 
lækka leiguverð
lækka afborganir 
lækka vexti

Alþingismenn á Íslandi 
halda áfram að svíkja þjóðina 

og verja hagsmuni fjármálakerfisins 



hjorvaro@frettabladid.is

TÆKNI Framleiðendur síma og 
smárra raftækja verða skikkaðir 
til þess að framleiða sams konar 
hleðslutæki fyrir vörur sínar verði 
tilskipun, sem er til umræðu hjá 
Evrópusambandinu, að veruleika. 
Þannig eiga hleðslutæki að ganga 
að öllum vörutegundum fyrir-
tækjanna og vera eins alls staðar í 
Evrópu.

Markmið reglnanna er að draga 
úr sóun og auka möguleika á því að 
neytendur geti notað hleðslutækin 
áfram þegar ný tegund af raftækjum 

er sett á markað. Fram kemur í regl-
unum að öll snjalltæki sem seld 
verða í löndum Evrópusambands-
ins verða að geta notast við USB-C 
hleðslutæki.

Tilskipunin er nú til umræðu hjá 
Evrópuþinginu og á þjóðþingum 
aðildarþjóðanna. Þingmenn Evr-
ópuþingsins og aðildarríkin geta 
lagt til breytingar á tillögunni.

Evrópusambandið vonast til 
þess að tilskipunin geti komist til 
framkvæmda árið 2022 og eftir það 
hafa aðildarþjóðirnar tvö ár til þess 
að leiða tilskipunina í landslög sín. 
Þá munu framleiðendur hafa tvö ár 

til þess að laga sig að tilskipuninni.
„Við gáfum tæknigeiranum góðan 

tíma til þess að koma með sínar 
eigin lausnir. Nú er svo kominn 
tími á lagasetningu sem kveður á 
um sameiginlegt hleðslutæki.

Þetta er mikilvægur sigur fyrir 
neytendur okkar og umhverfi og í 
samræmi við grænan og stafrænan 
metnað okkar,“ segir Margrethe 
Vestager, varaforseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins í mál-
efnum stafrænnar þróunar.

Tæknifyrirtækið Apple hefur 
varað við því að slík ráðstöfun geti 
skaðað nýsköpun. Tæknirisinn er 

aðalframleiðandi snjallsíma sem 
nota sérsniðna hleðsluhöfn þar sem 
iPhone serían notar Apple „Lightn-
ing“-tengi.

„Við höfum áhyggjur af því að 
strangar reglur sem kveða á um eina 
tegund tenginga kæfi nýsköpun 
frekar en að hvetja hana. Þetta muni 
skaða neytendur í Evrópu og um 
allan heim,“ segir talsmaður Apple 
um reglusetninguna.

Þá bætti talsmaðurinn við að 
Apple stefndi að því að gera fram-
leiðslu sína og notkun á vörum 
fyrirtækisins kolefnishlutlausa árið 
2030. ■

Stefnt að því að gera sams konar hleðslutæki skyldu

Forsvarsmenn Apple eru andsnúnir 
tilskipuninni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Eftir fjörutíu skýrslutökur 
fyrir dómi í síðustu viku, 
fluttu sókn og vörn í Rauða-
gerðismálinu mál sitt í 
héraðsdómi í gær.

fanndis@frettabladid.is 
ingunnlara@frettabladid.is

DÓMSMÁL Kolbrún Benedikts-
dóttir varahéraðssaksóknari kallaði 
morðið á Armando Beqirai hreina 
og klára aftöku þegar munnlegur 
málflutningur fór fram um ákærur 
á hendur fjórum sakborningum í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Eru 
öll ákærðu ákærð fyrir samverknað, 
en Angjelin Sterkaj hefur einn játað 
á sig verknaðinn og sannað þykir að 
hann hafi tekið í gikkinn í Rauða-
gerði hina örlagaríku nótt í febrúar 
síðastliðnum. Ákæruvaldið fer fram 
á 16 til 20 ára fangelsi yfir honum 
en að lágmarki fimm ára fangelsi 
yfir hinum þremur, Claudiu Sofia 
Coelho Carvahlo, Murat Selivrada, 
og Shpetim Qerimi.

Ákæruvaldinu og verjendum 
ber þó alls ekki saman um meinta 
aðkomu ákærðu annarra en Angjel-
ins.

„Ákærðu stóðu öll fjögur saman 
við að svipta Armando Beqirai lífi,“ 
sagði Kolbrún við málflutninginn. 
Þau hafi öll tekið þátt og skipt með 
sér verkum. Þáttur hvers og eins 
hafi verið nauðsynlegur til að fram-
kvæmdin gengi upp. Ásetningur 
hafi verið mjög mikill og morðið 
skipulagt.

Verjendur hinna þriggja sem 
ákærð eru ásamt Angjelin hafna því 
að hægt sé að dæma þau fyrir sam-
verknað þar sem játning Angjelin 
Sterkaj liggi fyrir og ekkert þeirra 
hafi komið með beinum hætti að 
skotárásinni.

Sverrir Halldórsson, verjandi 
Claudiu, sagði ljóst hún hafi ekki 
átt frumkvæði að neinu. Henni er 
meðal annars gefið að sök að hafa 
vaktað bíl Armando fyrir utan 

Reykjavík Downtown apartments 
til þess að geta látið Angjelin vita 
um ferðir hans. Verjandi hennar 
segir hana ekki hafa tekið bílavakt-
ina alvarlega. Hún hafi til að mynda 
farið í verslun á meðan hún átti að 
vera að fylgjast með.

Geir Gestsson, verjandi Murat, 
sakaði Claudiu hins vegar um að 

reyna að hlífa Angjelin unnusta 
sínum með því að saka Murat um að 
hafa gefið henni fyrirmæli daginn 
sem Armando var myrtur.

Murat er gefið að sök hafa sýnt 
Claudiu tvo bíla í eigu Armando og 
að hafa gefið henni fyrirmæli um 
að senda skilaboðin „Hæ sexý“ til 
Angjelin, sem merki um að Arm-
ando væri á leiðinni heim.

Benti Geir á að lögregluna sjálfa 
hefði grunað að fyrirmælin kæmu 
frá Angjelin. Sagði hann framburð 
Claudiu hafa verið á reiki og hún 
hefði sjálf viðurkennt í mars að það 
hefði í raun verið Angjelin sem gaf 
henni fyrirmæli.

Þá tók Geir fram að skjólstæð-
ingur sinn og hinn látni hefðu verið 
vinir og með öllu fjarstæðukennt 
að Murat myndi taka þátt í morði á 
vini sínum.

Shpetim Qerimi var í bílnum með 
Angjelin á leiðinni heim til Arm-
ando við Rauðagerði og ók svo burt 
með Angjelin eftir morðið. Hann 
sagði í skýrslutöku í síðustu viku að 

hann hefði verið fullur þennan dag 
og hafa lítið munað þegar hann 
ræddi við lögreglu.

Verjandi hans, Leó Daðason, sagði 
skjólstæðing sinn engin tengsl hafa 
við hópana sem áttu í ágreiningi í 
aðdraganda morðsins. Ágreiningur 
milli Angjelin og Armando hefði 
byrjað fyrir löngu.

„Shpetim hefur frá upphafi neitað 
að hafa vitað um tilgang ferðarinn-
ar í Rauðagerði og það er ekkert í 
gögnum málsins sem sýnir fram á 
það gagnstæða,“ sagði Leó við mál-
flutninginn.

Hann hefði ekki séð vopnið þegar 
Angjelin kom aftur í bílinn eftir 
að hafa skotið Armando þar sem 
Angjelin var í stórri úlpu og hefði 
sennilega verið með byssuna innan 
hennar. Verjandi Shpetim benti á 
að í gögnum málsins kom fram að 
engar púðuragnir fundust í bílnum 
sem styddu þessa frásögn.

Búast má við að dómur verði 
kveðinn upp í málinu fyrir lok 
næsta mánaðar. ■

Tókust á um skilyrði samverknaðar
Kolbrún Bene-
diktsdóttir 
varahéraðssak-
sóknari flutti 
málið fyrir 
ákæruvaldið. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

hjorvaro@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Eftirlitsstofnanir fjár-
málageirans í Bandaríkjunum hafa 
í smíðum lagaumgjörð um eftirlit 
með rafmyntakerfi heimsins. Ekki 
er til að dreifa heildstæðum laga-
bálki eða reglugerð um rafmyntir 
og skortur þykir á brú á milli staf-
rænnar bankaþjónustu og þess sem 
mætti kalla hefðbundið hagkerfi.

Vaxandi umsvif stafrænnar 
bankastarfsemi og notkunar á raf-
myntum hefur leitt til þess að fjár-
málaráðuneytið, fjármálaeftirlitið 
og Seðlabanki Bandaríkjanna telja 
tímabært að bæta lagaumhverfi í 
greininni sem og eftirlit.

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í svo-

kölluðum dulritunargjaldmiðlum 
eins og rafmyntum eru í meira mæli 
farin að færa starfsemi í átt að því 
sem hefðbundin bankastarfsemi 
hefur séð um í gegnum tíðina. Til að 
mynda að bjóða upp á vaxtaberandi 
reikninga og útlán. Sem dæmi um 
það er þjónustan Stablecoin sem 
nýtur aukinna vinsælda. Verðmæti 
Stablecoin er tengt einum, það er 
við einn við Bandaríkjadal, eina 
gulleiningu eða aðra stöðuga eign.

Vaxandi áhyggjur eru af því að 
dulritunargjaldmiðlar séu ekki 
nógu stöðugir og það gæti leitt til 
þess að stofnaðir verði stafrænir 
bankar. 

Hugmyndin er að auðvelda fólki 
sem notar rafmyntir að framkvæma 

viðskipti eins og að kaupa vörur og 
þjónustu, eða afla sér vaxta af dul-
ritunarhlutabréfum sínum.

Á þessu ári hefur dollaratengd 
stöðug mynt eins og Tether token, 

USD Coin og Pax Dollar farið frá 
því að vera með 30 milljarða dala í 
umferð í janúar í um 125 milljarða 
dala um miðjan september.

Vinsælasta rafmynt heims er 
USDT, sem gefin er út af Tether í 
Hong Kong, en rafmynt á vegum 
fyrirtækisins er helmingur raf-
mynta sem gefnar eru út í heim-
inum um þessar mundir.

Eftirlitsaðilar í New York-fylki 
hófu rannsókn á svikum Tether 
árið 2019 en þeirri rannsókn lauk 
með samkomulagi sem bannaði 
fyrirtækinu að eiga viðskipti við 
viðskiptavini í New York og fyrir-
skipaði því að birta reglulega hvers 
konar varasjóðir styðja við stöðug-
leika þess. ■

Bæta á lagaumgjörð og eftirlit með rafmyntum

Bitcoin nýtur sívaxandi vinsælda 
sem gjaldmiðill.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mat ákæruvaldsins er 
að þarna hafi átt sér 
stað hrein og klár 
aftaka.

Kolbrún Benediktsdóttir, vara-
héraðssaksóknari við málflutn-
ing í gær. 

Loftmengun er ein helsta umhverf-
isógnin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hjorvaro@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Fram kemur í rann-
sókn sem Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin kynnti í vikunni að loft-
mengun sé valdur að sjö milljónum 
dauðsfalla á heimsvísu árlega.

Loftmengun er að sögn Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar nú 
ein helsta umhverfisógn mann-
kyns. Af þeim sökum ætlar stofn-
unin að gefa út strangari viðmið 
um loftgæði.

Í þeim viðmiðum mun koma fram 
að stefnt skuli að því að draga enn 
frekar úr útblæstri ósons, köfnunar-
efnistvíoxíðs, brennisteinsdíoxíðs 
og kolefna. Viðmiðin verða kynnt 
á loftslagsráðstefnunni sem haldin 
verður í Glasgow um mánaðamótin 
október og nóvember. ■

Sjö milljónir 
látast af völdum 
loftmengunar

adalheidur@frettabladid.is

DÓMSMÁL  Hæst irétt u r hef u r 
kveðið upp lokadóm í máli Atla 
Rafns Sigurðssonar gegn Leikfélagi 
Reykjavíkur vegna uppsagnar eftir 
ásakanir um kynferðislega áreitni. 
Hæstiréttur snéri við dómi Lands-
réttar sem sýknaði leikfélagið og 
hefur það nú verið dæmt til að 
greiða Atla Rafni eina og hálfa millj-
ón í miskabætur og þrjár milljónir í 
málskostnað

Ágreiningur málsins laut að því 
hvort rétt hefði verið staðið að upp-
sögninni. Atli byggði á að ekki hafi 
verið farið að reglum við uppsögn-
ina sem kveðið er á um í reglugerð 
um aðgerðir gegn einelti, kynferðis-
legri áreitni, kynbundinni áreitni og 
ofbeldi á vinnustöðum. 

Í dómi Hæstaréttar var sérstak-
lega vikið að trúnaði sem ásakend-
um um hina meintu kynferðislegu 
áreitni var lofað af hálfu leikfélags-
ins sem leiddi til þess að leikfélagið 
taldi sig ekki geta upplýst Atla fylli-
lega um ásakanirnar. Að mati dóms-
ins gat sú ákvörðun leikfélagsins að 
ganga svo langt í trúnaði sem raun 
bar vitni, ekki leitt til þess að slakað 
yrði á kröfum til málsmeðferðar í 
aðdraganda uppsagnarinnar. ■

Atli Rafn hafði 
sigur að lokum
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201 KÓPAVOGI

NÝTT!

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt 

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is 

Ásdís Rósa Hafliðadóttir
Lögfræðingur

661 0671
asdis@fastlind.is

Gunnar Þórisson
Lögg. fasteignasali

692 6226
gth@fastlind.is

Didrik Stefánsson
Lögg. fasteignasali

647 8052
diddi@fastlind.is

201.is/lind

 
 

 

Hlynur Bjarnason
Lögg. fasteignasali

697 9215
hlynur@fastlind.is

Dagrún Davíðsdóttir
Í námi til löggildingar

866 1763
dagrun@fastlind.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali

777 5454
elias@fastlind.is

Erla Dröfn Magnúsdóttir
Lögg. fasteignasali

692 0149
erla@fastlind.is

Tveggja, þriggja 
og fjögurra herbergja íbúðir

Verð frá 40.900.000.-

Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með gólfefnum 

Ísskápur og uppþvottavél 
frá Gorenje fylgja með öllum íbúðum

Húsið er klætt að utan  

OPIÐ
HÚS

á morgun
25. september

kl. 14 - 16

Aðkoma að húsinu frá bílaplani 
við Smáralind sunnanmegin (bakvið Smáralind)

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. 

Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum 

nema innréttingum. Z-brautir & gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. 

Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum.  ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.
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Fimm 
flokka 

stjórn með 
Sósíalista 

innan-
borðs 
myndi 
leysa 

annan 
vanda 

sem flestir 
vinstri-
flokkar 

glíma sam-
eiginlega 

við.

Samfélagið 
mótast af 
leikregl-

unum sem 
við setjum 
og það er 
kominn 
tími til 

að breyta 
þeim 
í þágu 

almenn-
ings.

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is

Markaðshagkerfið er ekkert annað en rammi sem við 
höfum komið okkar saman um. Allar niðurstöður á 
markaði eru pólitískar enda hafa stjórnmálin mikil 
áhrif á leikreglurnar sem við spilum eftir.

Eitt dæmi eru breytingar sem gerðar voru á 
veiðigjaldalögum á yfirstandandi kjörtímabili og 
rýrðu veiðigjaldsstofninn umtalsvert. Sérmeðferð í 
bókhaldi sjávarútvegsfyrirtækja í formi afskrifta og 
himinhárra áætlaðra vaxtagjalda, sem eru frádráttar-
bær og í litlu samhengi við rekstrarumhverfi fyrir-
tækjanna, er ein af ástæðum þess að ríkið innheimti 
minna fyrir afnot af fiskveiðiauðlindinni í fyrra en af 
tóbaksgjaldinu.

Það er líka pólitísk ákvörðun að hanna skattkerfið 
þannig að skattbyrði eignamesta 1% er lægri en hjá 
þorra launafólks. Hræðsluáróður um áhrif stóreigna-
skatts á lítinn hóp, hóflegan skatt sem kemur í veg 
fyrir að eignir vindi upp á sig og valdi samfélagsrofi 
þar sem fjölskyldubakgrunnur hefur í auknum mæli 
áhrif á velgengni fólks, hefur borist frá stjórnarflokk-
unum. Þegar rætt er um ósanngirni og letjandi áhrif 
á fjárfestingu, atvinnutækifæri og hagvöxt, er öllu 
snúið á haus. Kemur ekki á óvart, enda er heimsmynd 
okkar jafnaðarmanna ólík íhaldsins. Við skiljum að 
grunnurinn sem samfélagið vex á er það sem heldur 
því saman, ekki hvað gerist í efsta þrepinu.

Framtíðarstörfin verða ekki bundin við nátt-
úruauðlind og staðsetningu. Í þessu felast gífurleg 
tækifæri fyrir fámenna þjóð. En það sem ræður því 
hvaðan fólk sinnir slíkum störfum eru lífskjörin og 
samfélagsinnviðirnir, og þar eigum við í samkeppni 
við löndin í kringum okkur. Stjórnmálaflokkar sem 
átta sig á þessari heimsmynd skilja mikilvægi þess að 
bæta kjör meirihlutans, ekki minnihlutans. Ríkasta 
eina prósentið getur aldrei skapað jafnmikil verð-
mæti og hin 99%. Þess vegna er það góð og ábyrg 
hagstjórn að lækka skattbyrði millitekjufólks, barna-
fólks, öryrkja sem vilja vinna í auknum mæli og draga 
úr fjárhagserfiðleikum eldri borgara.

Samfélagið mótast af leikreglunum sem við setjum 
og það er kominn tími til að breyta þeim í þágu 
almennings. Kjósum Samfylkinguna. n

Tækifæri til að breyta

Kristrún  
Frostadóttir

oddviti  
Samfylkingar-

innar í Reykjavík 
suður

arib@frettabladid.is

Annað líf, betra líf
Slagorð f lestra f lokkanna munu 
ekki lifa lengi í hugum lands-
manna eftir kosningar. Helsta 
gagnrýnin á slagorð Sjálfstæðis-
f lokksins er að „Land tækifær-
anna“ gæti verið fyrir hvað sem 
er, strætóauglýsingin gæti þess 
vegna verið fyrir tryggingafélag. 
Mögulega hefði verið best að 
grafa upp „Varist vinstri slysin“. 
„Betra líf“ fær mann helst til að 
fá Páls Óskars-lagið á heilann, 
takk Samfylking. Fram-
sóknarflokkurinn er klárlega 
sigurvegarinn, minnir slagorð 
hans á innri möntru f lokksins 
þegar kemur að opinberum 
ráðningum, „Er ekki bara best 
að ráða dýralækni?“ Sem betur 
fer fór enginn f lokkur í heims-
kortið til að leita að leiðum í 
þetta skiptið.

Ógjörningur
Óákveðnir kjósendur eiga alla 
samúð skilið. Það er nánast 
ógjörningur að ná utan um 
öll stefnumál flokkanna tíu á 
sanngjarnan hátt. Hefur það 
endurspeglast í fjölmiðlaum-
fjöllun um kosningarnar þar 
sem mun fleiri vilja vita um 
brauðtertu Sigmundar Davíðs en 
hvað Frjálslyndi lýðræðisflokk-
inn ætlar sér í jarðgangagerð. 
Stjórnmálamenn hér á landi 
geta huggað sig við að fjölmiðlar 
hér á landi, ólíkt breskum og 
bandarískum, eru ekki að skipta 
sér af ástarlífi þeirra. n

Meirihluti stjórnarflokkanna 
er fallinn miðað við nýjustu 
kannanir og jafnvel þótt þeir 
fengju endurnýjað umboð gæti 
reynst þrautin þyngri að tjasla 

stjórninni saman eftir kosningabaráttuna. 
Sjálfstæðismenn eru ólíklegir til að vilja gefa 
forsætið áfram eftir til Katrínar og svo eru öll 
stóru orðin sem fallið hafa á undanförnum 
misserum.

Sú blokk sem er um margt líklegust til að 
rugla saman reytum eftir kosningar eru Vinstri 
græn, Framsókn, Samfylking og Píratar. Fyrir 
VG hafa þrír síðastnefndu flokkarnir þann kost 
umfram Sjálfstæðismenn að geta auðveldlega 
séð eftir forsætinu. Eitt er að enginn þessara 
flokka á sannfærandi kandídat í forsætis-
ráðherra, en athygli vekur að formaður Sam-
fylkingarinnar, næststærsta flokks landsins, 
nær ekki átta prósenta stuðningi kjósenda sem 
forsætisráðherra. Hitt er að enginn þessara 
þriggja flokka virðist hafa sérstakan áhuga á 
að stýra ríkisstjórn. Þeim ætti því að vera ósárt 
um að bjóða Katrínu að leiða vinstristjórn, boð 
sem ólíklegt er að komi til hennar frá hægri.

Þrátt fyrir allt ættu þessir fjórir f lokkar 
vel að geta komið sér saman um raunhæfan 
stjórnarsáttmála. Þingmannafjöldinn dugar 
þó ekki til að mynda meirihluta miðað við 
síðustu kannanir, en hann er líklegur til að 
telja um þrjátíu þegar talið hefur verið upp úr 
kössunum.

Þá á blokkin tvo kosti, annan til hægri í Við-
reisn sem gæti komið með sex til átta þing-
menn í púkkið eða til vinstri í Gunnari Smára 
Egilssyni og Sósíalistum sem einnig gætu lagt 
fjóra til sex þingmenn í nýjan meirihluta.

Vinstri græn og Framsókn óttast Viðreisn af 
þekktum pólitískum ástæðum. Erfiðara gæti 
reynst fyrir blokkina að finna raunverulega 
málefnalega andstöðu við Sósíalista og þegar 
betur er að gáð myndi fimm flokka stjórn með 
Sósíalista innanborðs leysa annan vanda sem 
flestir vinstrif lokkar glíma sameiginlega við: 
Gunnar Smára sjálfan. Lausnin felst auðvitað 
í að koma honum strax til verka og gera hann 
að félagsmálaráðherra. Láta hann bretta upp 
ermar og koma hugsjónum allra vinstrimanna 
í framkvæmd. Það er allt eins líklegt að þessi 
lending yrði honum sjálfum einmitt mjög á 
móti skapi, hann langi ekkert meira en halda 
áfram að gelta án ábyrgðar. En upptekinn 
Gunnar Smári hlýtur í öllu falli að vera mun 
viðráðanlegri en þingmaðurinn Gunnar Smári 
að baka ráðherrum vandræði í óundirbúnum 
fyrirspurnatíma. n

Vinstrivandinn
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Á morgun gætum við 
orðið vitni að hinu 
endanlega smiðs

höggi á gjörbreytta 
flokkapólitík á Íslandi 
með falli síðasta fjór

flokksins.
Guðmundur 
Steingrímsson

n Í dag 

Tillögur BÍ til eflingar rekstrarumhverfis íslenskra fjölmiðla:

1. Stuðningur til einkarekinna miðla
2. RÚV fari af auglýsingamarkaði
3. Skattlagning erlendra tæknirisa
4. Stofnun fjölmiðlasjóðs
5.  Kaup hins opinbera á auglýsingum

Blaðamannafélag Íslands skorar á stjórnmálaflokkana  að gera það að 
stefnumáli sínu að tryggja að á Íslandi fái þrifist frjálsir, sjálfstæðir og óháðir 
fjölmiðlar. 

Fjölmiðlar eru grundvöllur lýðræðislegrar umræðu og lýðræðislegra 
samfélaga, um það er ekki deilt. Það er einnig óumdeilt að rekstrarumhverfi 
fjölmiðla hefur versnað mikið á undanförnum árum. Ástæðan er fyrst og 
fremst stórfelldar breytingar á fjölmiðlamarkaði með tilkomu erlendra 
efnisveitna, samfélagsmiðla og tæknirisa á borð við Facebook og Google 
sem soga til sín æ stærri hluta af auglýsingafé. Þá hefur sú þróun orðið að 
færri eru tilbúnir til að greiða fyrir fréttir eða fréttatengt efni vegna þess mikla 
framboðs sem er af fríu fréttaefni á netinu. 

Staða fjölmiðla er ekki einkamál fjölmiðlanna sjálfra heldur varðar hún 
samfélagið allt. Sterkir, öflugir fjölmiðlar eru forsendur þess að hægt sé að 

Frjálsir fjölmiðlar - 
ljósgjafar lýðræðisins 
Áskorun til stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga

6. Hagfelldara skattaumhverfi
7. Mismunun í birtingu áfengisauglýsinga leiðrétt
8. Stuðningur við textun og talsetningu

Nánari upplýsingar á press.is

veita stjórnvöldum og stórfyrirtækjum nauðsynlegt aðhald. Það ætti að vera 
markmið hvers lýðræðissamfélags, hverrar ríkisstjórnar, hvers löggjafarþings, 
að gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja öfluga, frjálsa og 
sjálfstæða fjölmiðlastarfsemi í landinu. Því skorar Blaðamannafélag Íslands á 
þá flokka sem bjóða fram í komandi Alþingiskosningum að taka upp tillögur 
að nauðsynlegum breytingum sem félagið telur stuðla að því að forsendur 
fyrir rekstri fjölmiðla gjörbreytist.

Að auki skorar Blaðamannafélagið á stjórnmálaflokka að hafa í huga 
samfélagslega ábyrgð sína og mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðislega umræðu 
í samfélaginu þegar ákvörðun er tekin um birtingu auglýsinga. BÍ hvetur 
stjórnmálaflokka til að setja sér stefnu, sem birt er opinberlega, um hlutfall 
auglýsingafjármagns sem veitt er til erlendra miðla, og jafnframt að birta að 
kosningum loknum sundurliðun á því hve miklu fjármagni var varið til 
erlendra miðla annars vegar og íslenskra hins vegar.

Kosningarnar á morgun eru loks-
ins orðnar spennandi. Ég hugsa 
að ég vaki. Fyrir mitt leyti mun 
ég fylgjast spenntur með þremur 
víglínum: Ein þeirra er við 20%, 
önnur við 15% og sú þriðja við 5%. 
Hvernig fylgi flokkanna verður 
við þessar þrjár víglínur held ég að 
muni ráða miklu um það hvernig 
landinu verður stjórnað á næsta 
kjörtímabili og hvernig pólitíska 
landslagið þróast á næstu árum.

Tuttugu
Við 20% línuna berst Sjálfstæðis-
flokkurinn fyrir tilverurétti sínum 
sem síðasti stóri flokkurinn. Í 
raun og veru liggur línan nokkuð 
hærra, því fylgi flokksins náði 
sögulegu lágmarki eftir hrun árið 
2009, þegar það fór í 23,7% og þótti 
fáheyrt. Verulegar líkur eru á að 
fylgi flokksins núna verði minna 
en það, svo flokkurinn er þegar í 
basli. Fari flokkurinn niður fyrir 
tuttugu munu þau stórtíðindi hafa 
gerst að Sjálfstæðisflokkurinn 
bætist í hóp allra hinna, sem hafa 
mátt sætta sig við að berjast um 
atkvæði í f lötu, víðfeðmu lands-
lagi þar sem smáflokkafylgi, á 

eldri mælikvörðum, þykir núna 
frábært. Sjálfstæðisflokkurinn 
mun þá augljóslega ekki eiga sér-
stakt tilkall til ríkisstjórnarsetu 
umfram aðra. Til þess að eiga það, 
þarf hann að komast allnokkuð í 
burtu frá tuttugu prósentunum. 
Það virðist strembið. Í stuttu máli: 
Á morgun gætum við orðið vitni 
að hinu endanlega smiðshöggi á 
gjörbreytta flokkapólitík á Íslandi 
með falli síðasta fjórflokksins.

Fimmtán
Fimmtán prósent línan er ekki 
síður spennandi. Þar verður skorið 
úr um hvaða flokkur, eða flokkar, 
teljast sigurvegarar. Hér keppa 
nokkrir. Framsókn hefur náð 
vopnum sínum eftir erfið upp-
gjörsár við fyrrverandi formann 
og fylgismenn hans. Þau átök hafa 
vafalítið leitt til ótal niðurlútra 
andvarpa. Upp úr þunglyndisleg-
um „æ-ég-veit-ekki-af-hverju-ég-
er-að-þessu“ árum rís „æ-er-ekki-
bara-best-að-kjósa-framsókn“. 
Margir dæsa með. Flokkurinn 
verður án efa í lykilstöðu eftir 
kosningar, sleiki hann fimm-
tán prósentin. Við hann keppir 
vinstrið: Samfylkingin, Píratar, 
Viðreisn og Vinstri græn. Samfylk-
ingin, sem hvarf næstum því fyrir 
nokkrum árum, er í sókn. Þótt 
fokinn sé út um gluggann hinn 
upphaflegi draumur um að verða 
hinn risinn, mótvægið við hægrið, 
virðist jafnaðarhreyfingunni hafa 
gengið ágætlega að sníða á sig ný 
og aðskornari föt, sem passa betur. 
Norrænar áherslur lifa þar góðu 
lífi á inniskónum, yfir kvefuðum 
börnum og endurvinnslutunnum. 

Snerti Samfó fimmtán, og Sjallar 
ströggli, verða skilaboðin nokkuð 
skýr um bæði vinstri sveiflu og 
ríkisstjórn án Sjálfstæðisflokks. 
Sigur Samfó yrði að þessu leyti 
frábrugðinn sigri Framsóknar, 
sem útilokar alls ekki samstarf 
við Sjálfstæðisflokk. Sigri báðir 
flokkar, gæti orðið áhugavert 
pólitísk limbó.

Píratar eru ekki heldur spenntir 
fyrir balli í Sjallanum. Hvað sigur-
vegaraslaginn varðar er staða 
Pírata og Viðreisnar örlítið öðru-
vísi en Samfylkingar, Framsóknar 
og Vinstri grænna. Fyrir tiltölulega 
nýja flokka, eins og Pírata og Við-
reisn, verður það að teljast árangur 
að ná að festa sig í sessi í þriðju eða 
fjórðu kosningunum frá stofnun. 
Það að flokkarnir séu yfirhöfuð 
með í fimmtán prósent slagnum, 
og eygi jafnvel von um umræddan 
sigurvegarabikar — en séu ekki 
lagstir á hliðina í innanflokkserj-

um — er eftirtektarverður árangur 
einn og sér. Báðir flokkar gætu náð 
að styrkja sig sem valkostir. Annar 
sem frjálslyndur og nokkuð grænn 
Evrópuflokkur. Hinn sem róttæk-
ari, einnig frjálslyndur og nokkuð 
grænn andkerfisflokkur. Hversu 
hátt þessir tveir drífa verður alltaf 
athyglisvert.

Horfur eru á að ein stærstu 
tíðindi kosninganna verði útkoma 
Vinstri grænna. Vinsæll forsætis-
ráðherra virðist ekki ætla að duga 
til sigurs, þótt enn geti ýmislegt 
gerst. Þótt fólkið sé fínt og grænn 
sósíalismi eigi upp á pallborðið, 
þykir syndin stór. Var ekki sálinni 
fórnað fyrir völd?

Fimm
Á fimm prósent línunni skylmast 
flestir hinna og útlit er fyrir fjör-
legar sviptingar á kosninganótt á 
meðal flokka sem þar berjast fyrir 
því að vera yfir höfuð á þingi. Til 

þess þarf jú fimm prósent. Sósíal-
istaflokkurinn virðist öruggur. 
Flokkurinn hefur haft ótvíræð 
áhrif á baráttuna þó ekki væri 
nema með því að minna gömlu 
vinstri f lokkanna á uppruna sinn, 
kannski mestmegnis með þeirri 
afleiðingu að Vinstri græn eru nú 
toguð til tveggja átta, til hægri af 
núverandi ríkisstjórnarsamstarfi 
og til vinstri af Sósíalistum, sem 
sækja á fylgið eins og fúlskeggjaðar 
Allaballaafturgöngur. Því hærra 
auðvitað sem Sósialistar ná, því 
stærri sigur, en ekki síður yrði það 
athyglisvert hliðarafrek ef Flokki 
fólksins tækist við þessar kring-
umstæður að tolla inni. Gaman 
væri auðvitað að sjá þá Tomma í 
Tommahamborgurum og Jakob 
Frímann í sölum Alþingis, í þágu 
fjölbreytninnar. Ég hefði fyrir mitt 
leyti gaman af því að heyra Jakob 
segja í pontu þau víðfrægu orð: „Ég 
er sammála því.“

Það jafnast ekkert á við jazz.
Svo eru eftir flokkar sem eiga 

minna erindi. n

Þrjár víglínur
FÖSTUDAGUR  24. september 2021 Skoðun 13FRÉTTABLAÐIÐ



A.J. Byggir ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Ævintýradalurinn ehf
Áfengis og tóbaksverslun ríkisins
Áhaldaleigan ehf
Akraneskaupstaður
Akureyrarkirkja
Almenna lögþjónustan ehf.
AM Praxis ehf.
AP Varahlutir
Argos ehf arkitektar
Arkiteo ehf.
Arnardalur sf.
Aukin Ökuréttindi ehf
Aurum ehf
Austfjarðaflutningar ehf
B. Hreiðarsson ehf
B.R. Sverrisson ehf
Baka til ehf
Bakkabros ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bárður SH 81 ehf.
Bendir ehf
Bergraf ehf.
Betra bros ehf
Betra líf - Borgarhóll ehf.
BG pípulagnir ehf
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bílamálun Sigursveins
Bílasala Akraness ehf
Bílasala Suðurlands ehf
Bílasmiðurinn
Bílasprautun Íslands ehf.
Bílaverk ehf
Bílrúðuþjónustan ehf.
Bíltak ehf.
Bjargarverk ehf
Bjarni Fannberg Jónasson ehf.
BK ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikkrás ehf
Blikksmiðjan Vík
Blómagallerí ehf.
Blómasmiðjan ehf.
Bókaútgáfan Hólar ehf
Bókaútgáfan Leifur Eiríkss ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
Bókhaldsstofan ehf.
Bókráð
Bólstrarinn ehf.
Bólstursmiðjan slf.
Bolungarvíkurkaupstaður
Boreal ehf
Borg fasteignasala ehf.
Bortækni ehf.

Breiðan ehf
Brekkuheiði ehf
Brim hf.
Burger-inn ehf
Byggingafélagið Bakki ehf
Byggingafélagið Sakki ehf
Conís ehf.
CrankWheel ehf.
Dal-Björg ehf
Dalvíkurbyggð
Dansrækt JSB
DMM Lausnir
Dressmann á Íslandi ehf.
Dýrabær ehf
Dýralæknaþjónusta Eyjafjarðar ehf
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Eðalbyggingar ehf.
Egersund Íslands
Eining-Iðja
Eldvarnarþjónustan ehf.
Elektrus ehf
Endurskoðun Helga Númasonar ehf
Enor ehf
Eyjafjarðarsveit
Eyrarbyggð ehf
First Class ehf.
Fjallabyggð
Fjarðargrjót ehf.
Fjarðarþrif
Fjárhald ehf
Fjöl-smíð ehf
Flóahreppur
Flügger ehf.
Fossvélar
Fotoval ehf
Friðrik Jónsson ehf.
Fögrusteinar ehf
G.Á.verktakar sf.
G.Ben útgerðarfélag ehf
Gæðafæði
Garðabær
Garðverk ehf
Gasfélagið ehf
Geir ehf útgerð
Geislatækni ehf  Laser þjónustan
Geotek ehf
Geysmla eitt ehf
Gjögur ehf
Gleipnir verktakar ehf.
Glertækni hf
Glóandi ehf.
Gnýr ehf
GR Verk ehf
Grettir, vatnskassar ehf.
Gróðrastöðin Sólskógar
Gröfuþjónusta Tryggva Einarssonar ehf
Guðmundur Arason ehf.

Gunnar Örn ehf
Háfell ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hafsteinn Daníelsson ehf
Hagvangur ehf
Hamraborg ehf
Hárstofan Grindavík
Hárstofan Stykkishólmi ehf
Hátak ehf.
Hefilverk ehf
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heimir og Jens ehf
Herramenn ehf.
Hestvit ehf
HH útgerð ehf
Hirzlan ehf.
Hjallastefnan ehf.
Hlíðarskóli
Hókus Pókus ehf
Hollt og gott ehf.
Horn í horn ehf
Hótel Bláfell ehf.
Hótel Breiðafjörður
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hraðfrystihús Hellissands hf
Hraunhamar ehf
Hreinsitækni ehf
Hurðalausnir ehf
Húsalagnir ehf
Húsasmiðurinn ehf
Hvalur
Hveragerðissókn
Hveravellir ehf
Höfðabílar ehf.
Höfðakaffi
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ingi hópferðir ehf
Ingvi Óskarsson ehf
Ísgerðin Akureyri
Íslensk endurskoðun
Íslensk erfðagreining
Járnsmiðja Óðins
JÁVERK ehf.
JB pípulagnir ehf.
Jónsi Múr ehf
K.H.G. þjónustan ehf.
K.S. Málun ehf
Keldan ehf.
Kerfóðrun ehf.
Kidka ehf
Klassík ehf
Klettur-Skipaafgreiðla ehf.
Klukkan ehf.
Kóði ehf.
Kólus sælgætisgerð
Kraftar og afl ehf
Krappi ehf
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Kraftur þakkar öllum þeim sem hlupu sína leið af 
Krafti og söfnuðu áheitum að upphæð 4.009.841 kr.
Um leið þökkum við öllum þeim sem hétu á þau og 
hvöttu þau til dáða sem og þeim sem gerðu okkur 
kleift að birta þessi þakkarorð.

Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem 
greinst hefur með krabbamein og aðstandendur.
www.kraftur.org

Krókur ehf
Krossborg ehf
Kurt og Pí ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Kvenfélag Öxfirðinga
Kvikmyndafélag Íslands ehf.
Læknasetrið ehf
Lagnaþjónusta Þorsteinn
Landsnet hf.
Landssamband lögreglumanna
Léttur ehf
Lín Design
Lindin, kristið útvarp
Litla bílasalan ehf
Litlaprent ehf
Ljósco ehf.
Loft og Raftækni
Loftorka hf
Logos slf.
Lostæti-Austurlyst ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
M2 Fasteignasala ehf.
Malbikunarstöðin Höfði
Málningarþjónustan J-R-J ehf
Maron ehf.
Meitill GT Tækni ehf
Merking ehf.
Metatron ehf
Model ehf.
Motus ehf.
Múrefni ehf.
Mynform
Nesey ehf
Nesraf ehf
Nesskip
Netorka hf.
Nexus afþreying ehf
Nonni litli ehf
Norðurpóll ehf
Norm X ehf.
Nortek ehf.
Nýmót ehf.
Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf
Orka ehf
Orkubú Vestfjarða ohf.
Ós ehf
Ósal ehf
Pardus ehf.
Pepp ehf.
Písl ehf
Pizza-Pizza ehf.
Prentverk Selfoss ehf.
Pro-Ark ehf.
Ráðhús ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Ræktunarstöðin Lágafelli ehf

Rafiðn ehf.
Rafís ehf.
Raflausnir rafverktakar ehf
Rafmiðlun hf.
Rafsel Búðardal ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Raftákn hf
Rafþing slf
Rafverk Alberts Guðmundss ehf
Raggi rakari ehf
Ragnar V. Sigurðsson ehf
Rarik
Rásin sf.
Réttskil ehf.
Reykhóll
Rima Apótek ehf
Rósaberg ehf
Rúmfatalagerinn ehf.
Rútuferðir ehf.
Salon Veh 
Samiðn - Samband iðnfélaga
Samstaða stéttarfélag
Sámur sápugerð ehf
Samvirkni ehf
SE ehf
Seðlabanki Íslands
Sér ehf
SF - 47 ehf.
SHA ehf Heiðarbær
SHV pípulagningaþjónusta ehf
SÍBS
Síldarvinnslan hf.
Sjóklæðagerðin hf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skelin byggingavörur ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf.
Skrifstofuvörur ehf.
Skútusiglingar ehf.
Slökkvitækjaþjón Austurl ehf.
Smali ehf
Smith & Norland hf.
Smurstöð Akraness
Sparnaður ehf.
SSF
Stakkavík
Stálbyggingar ehf
Stansverk ehf
Steinmark,prentsmiðja
Steinsmiðjan Rein ehf.
Steinull hf.
Styrja ehf
Súðavíkurhreppur
Súlkus ehf
Sveitarfélagið Hornafjörður
Sveitarfélagið Vogar

Takk fyrir
að hlaupa
af krafti!

Sveitarfélagið Ölfus
Tanngo slf
Tannlæknast Harðar V Sigmar sf.
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlækningar ehf
Tannval ehf.
TEG endurskoðun ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar 
ehf.
Teledyne Gavia ehf.
Tengir hf.
Terra
THG Arkitektar ehf.
Þjónustustofa ehf
Thor shipping
Þórarinn G. Valgeirsson
Þrif og þvottur ehf.
Þörungarverksmiðjan
Títan fasteignafélag ehf
Tónspil ehf
Tónsport ehf.
Toppmálun ehf
Tréiðjan Einir ehf
Tríton sf
Trivium ráðg jöf ehf
Trobeco ehf.
Tröllalagnir ehf
Tveir smiðir ehf
Tvisturinn
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
Útibú ehf.
V.M. ehf.
VA arkitektar ehf
Valafell ehf.
Vatnsvirkjar ehf.
Veiðivon ehf
Vélaviðgerðir ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Verifone á Íslandi ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verktækni ehf
Verslunartækni og Geiri ehf
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vestri ehf.
Vetrarsól ehf
VGH-Mosfellsbæ ehf.
Við og Við sf
Vídd ehf
Víkursmíði ehf.
Vísir hf
Vogar, ferðaþjónusta ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.
Wurth á Íslandi ehf.
Yrki arkitektar ehf
Zenus gluggatjöld og húsgögn 
Öryggisgirðingar ehf
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G.Á.verktakar sf.
G.Ben útgerðarfélag ehf
Gæðafæði
Garðabær
Garðverk ehf
Gasfélagið ehf
Geir ehf útgerð
Geislatækni ehf  Laser þjónustan
Geotek ehf
Geysmla eitt ehf
Gjögur ehf
Gleipnir verktakar ehf.
Glertækni hf
Glóandi ehf.
Gnýr ehf
GR Verk ehf
Grettir, vatnskassar ehf.
Gróðrastöðin Sólskógar
Gröfuþjónusta Tryggva Einarssonar ehf
Guðmundur Arason ehf.

Gunnar Örn ehf
Háfell ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hafsteinn Daníelsson ehf
Hagvangur ehf
Hamraborg ehf
Hárstofan Grindavík
Hárstofan Stykkishólmi ehf
Hátak ehf.
Hefilverk ehf
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heimir og Jens ehf
Herramenn ehf.
Hestvit ehf
HH útgerð ehf
Hirzlan ehf.
Hjallastefnan ehf.
Hlíðarskóli
Hókus Pókus ehf
Hollt og gott ehf.
Horn í horn ehf
Hótel Bláfell ehf.
Hótel Breiðafjörður
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hraðfrystihús Hellissands hf
Hraunhamar ehf
Hreinsitækni ehf
Hurðalausnir ehf
Húsalagnir ehf
Húsasmiðurinn ehf
Hvalur
Hveragerðissókn
Hveravellir ehf
Höfðabílar ehf.
Höfðakaffi
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ingi hópferðir ehf
Ingvi Óskarsson ehf
Ísgerðin Akureyri
Íslensk endurskoðun
Íslensk erfðagreining
Járnsmiðja Óðins
JÁVERK ehf.
JB pípulagnir ehf.
Jónsi Múr ehf
K.H.G. þjónustan ehf.
K.S. Málun ehf
Keldan ehf.
Kerfóðrun ehf.
Kidka ehf
Klassík ehf
Klettur-Skipaafgreiðla ehf.
Klukkan ehf.
Kóði ehf.
Kólus sælgætisgerð
Kraftar og afl ehf
Krappi ehf
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Kraftur þakkar öllum þeim sem hlupu sína leið af 
Krafti og söfnuðu áheitum að upphæð 4.009.841 kr.
Um leið þökkum við öllum þeim sem hétu á þau og 
hvöttu þau til dáða sem og þeim sem gerðu okkur 
kleift að birta þessi þakkarorð.

Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem 
greinst hefur með krabbamein og aðstandendur.
www.kraftur.org

Krókur ehf
Krossborg ehf
Kurt og Pí ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kvenfélag Hraungerðishrepps
Kvenfélag Öxfirðinga
Kvikmyndafélag Íslands ehf.
Læknasetrið ehf
Lagnaþjónusta Þorsteinn
Landsnet hf.
Landssamband lögreglumanna
Léttur ehf
Lín Design
Lindin, kristið útvarp
Litla bílasalan ehf
Litlaprent ehf
Ljósco ehf.
Loft og Raftækni
Loftorka hf
Logos slf.
Lostæti-Austurlyst ehf.
Lögreglufélag Reykjavíkur
M2 Fasteignasala ehf.
Malbikunarstöðin Höfði
Málningarþjónustan J-R-J ehf
Maron ehf.
Meitill GT Tækni ehf
Merking ehf.
Metatron ehf
Model ehf.
Motus ehf.
Múrefni ehf.
Mynform
Nesey ehf
Nesraf ehf
Nesskip
Netorka hf.
Nexus afþreying ehf
Nonni litli ehf
Norðurpóll ehf
Norm X ehf.
Nortek ehf.
Nýmót ehf.
Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf
Orka ehf
Orkubú Vestfjarða ohf.
Ós ehf
Ósal ehf
Pardus ehf.
Pepp ehf.
Písl ehf
Pizza-Pizza ehf.
Prentverk Selfoss ehf.
Pro-Ark ehf.
Ráðhús ehf
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Ræktunarstöðin Lágafelli ehf

Rafiðn ehf.
Rafís ehf.
Raflausnir rafverktakar ehf
Rafmiðlun hf.
Rafsel Búðardal ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Raftákn hf
Rafþing slf
Rafverk Alberts Guðmundss ehf
Raggi rakari ehf
Ragnar V. Sigurðsson ehf
Rarik
Rásin sf.
Réttskil ehf.
Reykhóll
Rima Apótek ehf
Rósaberg ehf
Rúmfatalagerinn ehf.
Rútuferðir ehf.
Salon Veh 
Samiðn - Samband iðnfélaga
Samstaða stéttarfélag
Sámur sápugerð ehf
Samvirkni ehf
SE ehf
Seðlabanki Íslands
Sér ehf
SF - 47 ehf.
SHA ehf Heiðarbær
SHV pípulagningaþjónusta ehf
SÍBS
Síldarvinnslan hf.
Sjóklæðagerðin hf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skelin byggingavörur ehf
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Skorri ehf.
Skrifstofuvörur ehf.
Skútusiglingar ehf.
Slökkvitækjaþjón Austurl ehf.
Smali ehf
Smith & Norland hf.
Smurstöð Akraness
Sparnaður ehf.
SSF
Stakkavík
Stálbyggingar ehf
Stansverk ehf
Steinmark,prentsmiðja
Steinsmiðjan Rein ehf.
Steinull hf.
Styrja ehf
Súðavíkurhreppur
Súlkus ehf
Sveitarfélagið Hornafjörður
Sveitarfélagið Vogar

Takk fyrir
að hlaupa
af krafti!

Sveitarfélagið Ölfus
Tanngo slf
Tannlæknast Harðar V Sigmar sf.
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlækningar ehf
Tannval ehf.
TEG endurskoðun ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar 
ehf.
Teledyne Gavia ehf.
Tengir hf.
Terra
THG Arkitektar ehf.
Þjónustustofa ehf
Thor shipping
Þórarinn G. Valgeirsson
Þrif og þvottur ehf.
Þörungarverksmiðjan
Títan fasteignafélag ehf
Tónspil ehf
Tónsport ehf.
Toppmálun ehf
Tréiðjan Einir ehf
Tríton sf
Trivium ráðg jöf ehf
Trobeco ehf.
Tröllalagnir ehf
Tveir smiðir ehf
Tvisturinn
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
Útibú ehf.
V.M. ehf.
VA arkitektar ehf
Valafell ehf.
Vatnsvirkjar ehf.
Veiðivon ehf
Vélaviðgerðir ehf.
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Verifone á Íslandi ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verktækni ehf
Verslunartækni og Geiri ehf
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vestri ehf.
Vetrarsól ehf
VGH-Mosfellsbæ ehf.
Við og Við sf
Vídd ehf
Víkursmíði ehf.
Vísir hf
Vogar, ferðaþjónusta ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.
Wurth á Íslandi ehf.
Yrki arkitektar ehf
Zenus gluggatjöld og húsgögn 
Öryggisgirðingar ehf
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aðstæðum 
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staðar á 
landinu.

Eitt það hlutverk sem hefur veitt 
mér mesta gleði og heiður á ævinni, 
að öðrum ólöstuðum, er það að vera 
afi. Það er einstaklega merkileg til-
finning að halda á barni barnsins 
síns í höndunum. Maður fer upp um 
deild í hamingju.

Það gengur oft mikið á í stjórn-
málunum og ekki hefur það verið 
neitt sérstaklega rólegt síðustu 
mánuðina meðan heimsfaraldurinn 
hefur geisað. Þegar erfiðar aðstæður 
hafa skapast í samfélaginu er það 
tvennt sem ég hugsa til svo ég fái 
réttan kúrsinn. Það er annars vegar 
stjórnmálaforinginn sem hugsar 
til grundvallarstefnuskrár Fram-
sóknar, f lokksins sem ég hef leitt 
síðustu ár, og hins vegar er það 
afinn í Syðra-Langholti sem hugsar 
til barnabarnanna.

Vaxtarstyrkur svo  
börnin blómstri
Okkur í Framsókn hefur lánast 
það í okkar jákvæðu og uppbyggi-
legu kosningabaráttu að setja mál-
efni barna á dagskrá. Það er í eðli-
legu framhaldi af tímamótavinnu 
Ásmundar Einars, barnamálaráð-
herra, og Lilju Daggar, mennta- og 
menningarmálaráðherra, á þessu 
kjörtímabili. Það mál sem ég hef 
fengið gríðarlega góð viðbrögð við 
hvar sem ég hef komið á undan-
förnum vikum er vaxtarstyrkurinn. 
Í þessum 60 þúsund króna vaxtar-
styrk sem við viljum að standi 

öllum börnum landsins til boða 
frá sex ára aldri er í raun táknrænn 
fyrir hugmyndafræði Framsóknar 
um að öll börn eigi að fá sömu tæki-
færi. Við þekkjum það, bæði í hlut-
verkum okkar sem foreldrar og sem 
afar og ömmur, að það er engu líkt 
að sjá börnin finna sig í íþróttum, 
listum eða öðrum tómstundum, og 
blómstra. Það styrkir börnin and-
lega og líkamlega og býr þau betur 
undir allt það, gott og síðra, sem lífið 
vill henda í okkur á lífsleiðinni.

Hagur ungs fólks
Þær aðgerðir og umbætur sem 
Framsókn hefur staðið fyrir á kjör-
tímabilinu snúast ekki hvað síst 
um hag ungs fólks. Þau mál sem ég 
vil sérstaklega nefna eru lenging 
fæðingarorlofsins í 12 mánuði, 
breytingar á námslánakerfinu þar 
sem styrkur er veittur vegna barna 
en ekki aukið á lánsupphæð og 30% 
niðurfelling á höfuðstól námslána 
og hlutdeildarlán fyrir fyrstu kaup-
endur og tekjulága sem gerir ungu 
fólki kleift að eignast eigið þak yfir 
höfuðið. Allt er þetta hugsað til að 
styðja við fólk sem margt hvert upp-
lifir skemmtilegustu tíma ævinnar 
um og eftir útskrift úr skóla og um 
leið fjárhagslega krefjandi tíma.

Við í Framsókn munum áfram 
beita okkur fyrir bættum aðstæðum 
barna alls staðar á landinu. Það er 
skylda okkar sem samfélags að eng-
inn sé skilinn eftir. ■

Er ekki bara best að styðja  
betur við barnafjölskyldur?

Þetta hefur verið kjörtímabil stór-
stígra framfara. Skattar á einstakl-
inga hafa verið lækkaðir um 21 
milljarð á ári með lækkun tekju-
skatts, og álögur á fyrirtæki lækkuð 
um 8 milljarða á ári með lækkun 
tryggingagjalds. Stuðningur við 
nýsköpun, rannsóknir og þróun 
hefur verið aukinn verulega. Stór-
auknu fé hefur verið varið til heil-
brigðismála, heilsugæslan efld, geð-
heilbrigðisþjónusta aukin og dregið 
úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Stór-
auknir fjármunir hafa verið settir í 
vegaframkvæmdir. Dreifbýlið hefur 
verið ljósleiðaravætt, dreifikostn-
aður raforku jafnaður að fullu á 
milli dreifbýlis og þéttbýlis og jarð-
strengjavæðingu flýtt.

Grunnur hefur verið lagður að 
auknum grænum fjárfestingum. 
Aukinn metnaður hefur verið settur 
í loftslagsmarkmið Íslands, ný orku-
stefna samþykkt sem kveður á um 
að hætt verði að nota olíu og bens-
ín, og stuðningur við orkuskipti 
stóraukinn. Iðn-, verk- og starfs-
nám hefur verið styrkt. Aðgangur 
borgaranna að stjórnsýslunni hefur 
verið einfaldaður með Stafrænu 
Íslandi. Innanlandsflug hefur verið 
gert að hagkvæmari kosti en áður. 
Fæðingarorlof hefur verið lengt 
og hámarksgreiðslur hækkaðar. 
Fyrstu íbúðarkaup hafa verið auð-
velduð. Þá tókst ríkisstjórninni með 
djörfum aðgerðum að standa vörð 
um rekstrargrundvöll fyrirtækja og 
þúsundir starfa í gegnum Covid, og 
við öll vernduðum líf og heilsu með 
samstilltu átaki þjóðarinnar.

Kjör t ímabilið sý nir hvaða 
árangri er hægt að ná með traustu 
stjórnarsamstarfi. Nú eru hins vegar 
töluverðar líkur á fimm f lokka 
vinstristjórn ef svo fer að Sjálfstæð-
isflokkurinn verði utan stjórnar.

Eitt er víst: Dýr loforðaflaumur 
annarra f lokka verður fjármagn-
aður með hærri sköttum á fólk og 
fyrirtæki. Þau segja það sjálf.

Okkar sýn
Stefna Sjálfstæðisflokksins er skýr: Í 
stað þess að hækka skatta viljum við 

skapa skilyrði fyrir aukinni verð-
mætasköpun, sem er undirstaða 
lífskjara og velferðar.

Við viljum fara leið einstaklings-
framtaks, ábyrgrar hagstjórnar, 
meira frelsis, lægri skatta, ein-
faldari og skilvirkari stjórnsýslu, 
skynsamlegrar nýtingar auðlinda, 
fjárfestingar í fólki, stóraukinnar 
nýsköpunar í öllum opinberum 
kerfum til að reka þau betur, létta 
fólki verkin og auka val fólks til að 
velja þjónustu sem hið opinbera 
greiðir fyrir óháð því hver veitir 
hana.

Við ætlum að koma á nýrri 
þjónustutryggingu sem setur fólk 
í fyrsta sæti og tryggir okkur þá 
heilbrigðisþjónustu sem við eigum 
rétt á. Við ætlum að ráðast í heildar-
endurskoðun á bæði ellilífeyri og 
örorkulífeyri svo að fólk njóti betur 
vinnuframlags síns, og með per-
sónubundinni lífeyrisuppbót verði 
öllum tryggður lágmarkslífeyrir.

Við viljum taka umhverfismálin 
föstum tökum, fara af alvöru í orku-
skipti, skipta olíu út fyrir hreina 
innlenda orku og skapa umhverfi 
þar sem fólk og fyrirtæki fjárfesta í 
grænum lausnum og byggja um leið 
upp nýjan atvinnuveg.

Við þorum að taka afstöðu gegn 
stefnu sem lamar verðmætasköp-
un með íþyngjandi regluverki og 
hærri sköttum. Við tölum skýrt og 
höldum fast í grunngildin sem hafa 
gert okkur kleift að byggja upp eitt 
farsælasta samfélag í veröldinni. Við 
vitum hvert við stefnum og fyrir 
hvað við stöndum.

Við setjum valfrelsi og jöfn tæki-
færi einstaklinga í öndvegi, hvort 
sem er til náms, velferðarþjónustu, 
búsetu eða annars – til þess að 
Ísland verði, sem aldrei fyrr, land 
tækifæranna.

Við frambjóðendur Sjálfstæðis-
f lokksins njótum þeirra forrétt-
inda að hafa fengið að ræða við 
kjósendur um hvaða leið eigi að 
fara til að gera samfélag okkar enn 
sterkara. Gerum þá framtíðarsýn að 
veruleika og mætum öll á kjörstað á 
morgun. ■

Um þetta er kosið

Við Píratar erum stundum gagn-
rýnd fyrir það að tala mikið um 
aðgerðir gegn spillingu. Það sé 
óþarfi því að hún snerti venjulegt 
fólk ekki neitt. Við erum einfald-
lega á allt öðru máli – spilling snertir 
venjulegt fólk gríðarmikið.

Ísland er lítið samfélag og því 
fylgja ýmsar áskoranir. Þegar allir 
þekkja alla er mikil hætta á frænd-
hygli, hagsmunaárekstrum og 
greiðasemi sem er mikilvægt að 
girða fyrir. Spilling kostar sam-
félagið nefnilega háar fjárhæðir á 
hverju ári. Þegar bæjarstjóri verslar 
aftur og aftur við fyrirtæki vina 
sinna, en passar að versla alltaf lítið 
í einu þannig að ekki þurfi að bjóða 
viðskiptin út, þá tapa bæjarbúar. 
Þegar fyrirtæki stunda samráð, svo 
þau geti haldið uppi verðinu á vör-
unum sínum og grætt meira, þá tapa 
neytendur. Þegar stjórnmálamenn 
grafa undan eftirliti með peninga-
þvætti og skattaundanskotum, því 
þeir hafa sjálfir verið flæktir í slíka 
vafninga, þá tapar samfélagið allt.

Spilling leiðir til þess að almanna-
gæði eru færð úr sameiginlegum 
sjóðum í vasa hinna fáu. Fyrir vikið 
þýðir það að allir aðrir þurfa að 
borga hærri skatta. Spillingarmál 

eru nefnilega ekki bara sanngirnis-
mál – heldur jafnframt gegnheil 
efnahagsmál. Spilling hækkar skatt-
ana þína, þó það sé ekki tilgreint á 
launaseðlinum þínum.

Skattalækkun sem þú sérð
Við Píratar viljum aðra nálgun í 
skattamálum. Þar sem tekið er á 
ósýnilega spillingarskattinum af 
festu og byrðarnar f luttar á þau 
sem ráða við þær. Skattkerfi sem er 
stigvaxandi og grænt, þannig að við 
hlífum tekjulágum og verðlaunum 
það sem er umhverfisvænt. Það er 
sanngjarnt, skynsamlegt og fram-
sýnt – og við meinum það sem við 
segjum.

Þess vegna ætlum við að hækka 
persónuafsláttinn og lækka þann-
ig skatta á alla undir þingmanna-
launum. Þess vegna erum við með 
bestu umhverfisstefnuna sam-
kvæmt Ungum umhverfissinnum. 
Þess vegna skorum við best í úttekt 
Landssambands eldri borgara. 

Þess vegna höfum við barist gegn 
spillingu frá stofnun f lokksins og 
náð árangri, eins og afhjúpun okkar 
á aksturspeningum þingmanna 
sannaði.

Ef við viljum stjórnsýslu og hag-
kerfi sem virkar fyrir okkur öll, ef 
við viljum sanngjarnara skattkerfi 
og ef við viljum segja skilið við 
samsull stjórnmála og hagsmuna-
afla þá tökum við á spillingu. Þess 
vegna boða Píratar aðgerðir – ekkert 
kjaftæði – og þess vegna munum við 
aldrei fara í stjórnarsamstarf með 
f lokkum sem taka þátt í samsull-
inu. ■

Skattarnir  
sem þú sérð ekki

Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð  

Gylfadóttir
varaformaður 

Sjálfstæðis- 
f lokksins

Sigurður Ingi 
Jóhannsson

formaður 
Framsóknar

Þórhildur Sunna 
Ævarsdóttir

oddviti Pírata 
í Suðvestur- 
kjördæmi
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

www.nissan.is

PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 4.690.000 kr.
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 Nýr Nissan Qashqai
Fullkominn borgarjepplingur magnaður með Mild Hybrid tækni



Aðild Íslands að Evrópska efna-
hagssvæðinu hefur fært þjóðinni 
ótvíræðan ávinning á undan-
förnum áratugum. Í embættistíð 
minni hef ég lagt áherslu á að nýta 
enn betur þau tækifæri sem EES-
samningurinn færir Íslendingum 
til athafnafrelsis og leitað leiða til 
að auka samvinnu við aðildarríki 
Evrópusambandsins með hag-
felldum hætti fyrir Ísland.

Nærtækt dæmi er þátttaka 
Íslands í samstarfsáætlun ESB 
ásamt hinum EFTA-rík junum 
innan EES. Á næstu dögum verður 
gengið frá víðtækustu þátttöku 
Íslands í þessum áætlunum sem 
um getur frá gildistöku samnings-
ins. Svo umfangsmikil þátttaka 
hefði ekki verið möguleg nema 
fyrir aðild okkar að EES. Hún felur 
í sér ný og fjölbreytt tækifæri fyrir 
rannsóknar- og vísindasamfélagið 
og íslensk fyrirtæki – ekki síst 

sprotafyrirtæki. Nú er boltinn hjá 
þeim.

Að sama skapi hef ég lagt mikla 
áherslu á að íslenskum fyrirtækj-
um verði sköpuð umgjörð til að 
koma að verkefnum innan Upp-
byggingarsjóðs EES. Árangurinn 
talar sínu máli. 

Jarðhitaklasinn hefur til dæmis 
nýtt þessi tækifæri öllum hlutað-
eigandi til hagsbóta. Ljóst er að 
mörg önnur tækifæri felast í þessari 
aðkomu íslenskra fyrirtækja. Nú 
síðast hefur verið settur upp sér-
stakur gagnagrunnur um íslenska 
samstarfsaðila þar sem fyrirtæki 
geta lýst yfir áhuga á að starfa 
innan verkefna sjóðsins.

Þá hef ég lagt sérstaka áherslu á 
að efla hagsmunagæslu innan EES-
samstarfsins og vegna annarra 
samninga okkar við ESB. Vinnan 
hefur verið gerð markvissari, meðal 
annars með skilgreiningu forgangs-

Betri framkvæmd EES-samningsins  
bætir hag Íslendinga

Hingað í Skagafjörðinn berast þau 
tíðindi að hópur fólks í Reykjavík 
hafi helgað líf sitt baráttu gegn 
spillingu. Til að ná árangri gegn 
spillingu kennir það f lokk sinn 
við sjóræningja. Fréttir af þess-
ari langvinnu Heljarslóðarorustu 
berast nánast daglega í gegnum 
Ríkisútvarpið hingað í fámennið. 
Þungbúið fólk birtist reglulega á 
skjánum og lýsir því hvernig allt 
hefur farið norður og niður af því 
að Íslendingar vilja hygla frændum 
sínum og stela úr hinum sameigin-
lega nammibauk.

En þessi síbylja um spillingu varð 
til þess að ég fór að líta í kringum 
mig. Getur verið að við í sveitinni 
höfum misst af hinni mjög svo 

augljósu spillingu sem geisar fyrir 
sunnan? Jú, hugsanlega er ekki 
allt sem sýnist. Sannarlega er það 
þannig að hundurinn á bænum 
gerir helst ekkert nema hann fái að 
borða fyrst og oft þarf að umbuna 
fyrir aukaverk með aukabita. Heyið 
eitt og sér dugar ekki til að draga 
mjólkurdropann úr kúnum, nei, 
lítið sem ekkert gerist nema þær 
fái fóðurbæti. Kindurnar hópa sig 
vanalega saman og þar er mikill 
dilkadráttur með tilhey randi 
klíkumyndun. Erfitt er að ráða í 
hvað blessaður hesturinn er að 
hugsa, kannski er hann bara ein-
faldur eins og ég og lætur spilling-
una fram hjá sér fara.

En engum dylst hver er innsti 
koppur í búri sérgæsku og spilling-
ar hér í sveitinni. Það er auðvitað 
kötturinn. Ekki nóg með að hann 
komi og fari eins og honum sýnist, 
vaki þegar aðrir sofa og sofi þegar 
aðrir vaka, heldur er hann engum 
trúr. Hann semur til hægri og 
vinstri þegar það hentar og laumast 
yfir á aðra bæi ef hann telur sig fá 
betri viðurgjörning þar. Kemur svo 

til baka, sleikir út um og leggur sig. 
Þegar ég frétti af því að sjóræningj-
arnir, sem berjast gegn spillingu 
fyrir sunnan, hafa uppi áform um 
að borga fólki fyrir að gera ekki 
neitt, einfaldlega af því að þetta 
sama fólk vill helst ekki gera neitt, 
þá fór ég allt í einu að skilja köttinn. 
Hann er auðvitað Pírati enda sýnist 
mér hann uppfylla öll skilyrði til 
þess að geta fengið borgaralaun 
og hefur reyndar þegar hafið töku 
þeirra. Svona læðist nú spillingin 
aftan að okkur í sveitinni. n

Spilltur skagfirskur köttur og borgaralaun

Á síðustu árum hefur verið stöðug 
þróun í átt að frjálslyndi og mark-
aðslausnum á Íslandi.

Ekki er langt síðan fiskverð og 
verð á mjólk og kjöti var ákveðið 
af nefndum og ráðum á vegum rík-
isins. Ríkið fyrirskipaði leyfilega 
álagningu á vörur og gaf leyfi fyrir 
innflutningi á stígvélum og jeppum.

Á undanförnum árum hefur 
þetta breyst mikið í frjálsræðisátt 
þó að ennþá ráði ríkið hvaða nöfn 
við megum gefa börnum okkar og 
hestum.

Við erum smátt og smátt að átta 
okkur á því að frjálst markaðskerfi 
og markaðslausnir geta leyst flókin 
efnahagsleg verkefni á mun betri 
hátt en þær ríkisstýrðu kerfislausnir 
sem voru hér áður fyrr við lýði.

Ríkið hefur tekið þessar markaðs-
lausnir í sína þjónustu á f lestum 
sviðum. Öll innkaup ríkisins eru 
boðin út á frjálsum markaði. Það á 
jafnt við blýanta sem brýr, f lugvelli 
sem farsíma.

Sala ríkiseigna fer fram á markaði 
þar sem hæstbjóðandi fær eignina. 
Ríkið leigir aðgang að jörðum, 

húsum og auðlindum svo sem 
malarnámum, jarðhita og vatni að 
undangengnu útboði.

Nema í sjávarútvegi
Hvers vegna skyldu veiðiheimildir 
vera verðlagðar með öðrum hætti?

Útgerðarfyrirtækin í landinu 
hafa ótímabundinn aðgang að afla-
heimildum. Hann gildir til eilífðar 
og samsvarar því nánast að vera 
eign. Kvótinn er í raun veðsettur þó 
það sé bannað með lögum. Um 90% 
af verðmæti fyrirtækja í sjávarút-
vegi er kvóti samkvæmt nýjasta 
verðmati þessara fyrirtækja á 
markaði.

Kvóti í sjávarútvegi er eign 
almennings. Hann er metinn á um 
1.200 milljarða króna á markaðs-
virði í dag. Ríkið sér um þá eign í 
umboði almennings og ber skylda 
til að hámarka afrakstur og tekjur 
af henni eins og öðrum eignum 
almennings.

Tekjur ríkisins af þessum kvóta 
eru um 5 milljarðar króna á ári sem 
er minna en tekjur ríkisins af sígar-
ettum. Tekjurnar af kvótanum eru 

ákveðnar af þingmönnum og ráð-
herrum hverju sinni.

Markaðslögmálið fær ekki að 
njóta sín á þessu eina sviði efna-
hagslífsins. Hvernig skyldi standa 
á þessu? Af hverju vill ríkisvaldið 
ekki hámarka tekjur sínar af þessari 
stærstu eign sinni. Skyldu almanna-
hagsmunir vera látnir víkja fyrir sér-
hagsmunum stórútgerðanna?

Krafa almennings er skýr
Ný könnun Gallups sýnir að yfir-
gnæfandi meirihluti þeirra sem 
spurðir voru, eða um 77%, er hlynnt-
ur því „að útgerðin greiði markaðs-
gjald fyrir afnot af fiskimiðunum“.

Almenningur er ekki sáttur við 
einkaeign á sameign þjóðarinnar 
en þannig eru fiski stofnarnir skil-
greindir samkvæmt lögum

Tillögur Viðreisnar um sátt  
og sanngirni í sjávarútvegi
Viðreisn vill sanngjarnar leikreglur 
í sjávarútvegi og að útgerðin greiði 
réttlátt endurgjald fyrir auðlinda-
nýtingu á grundvelli markaðs-
lausna, tímabundins nýtingarréttar 

auðlinda sem eru í þjóðareign og 
framseljanlegra veiðiheimilda.

Viðreisn hefur frá árinu 2016 
viljað sjá markaðslausnir í sjávar-
útvegi, eins og í öllum öðrum 
atvinnugreinum þannig að endur-
gjaldið fyrir auðlindina ráðist á 
markaði eins og allar aðrar eigna-
tekjur ríkisins.

Markmiðin sem nást eiga eru 
að sátt verði um þessa mikil-
vægu atvinnugrein, útgerðinni og 
almenningi til hagsbóta. Viðreisn 
telur mikilvægt að tryggja nýliðun 
í sjávarútvegi þannig að frum-
kvöðlar á þessu sviði fái tækifæri 
til að spreyta sig í útgerð.

Viðreisn vill að í stað veiðileyfa-
gjalds verði ákveðinn hluti kvótans 
settur á markað á hverju ári og 
seldur sem nýtingarsamningar til 
ákveðins tíma. Með samningum til 
20-30 ára sé pólitískri óvissu eytt og 
eignarhald þjóðarinnar á auðlind-
inni staðfest. Með slíkum samning-
um verður til aukinn fyrirsjáanleiki 
sem tryggir útgerðarfyrirtækjunum 
vissu um rekstrarskilyrðin til fram-
búðar. n

Markaðslausnir eru betri

Thomas Möller 
verkfræðingur, 

MBA og 
frambjóðandi í 

4. sæti Viðreisnar í 
Suðvestur- 
kjördæmi
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lögum.

Högni Elfar 
Gylfason 
skipar 5. sæti á 
lista Miðflokksins 
í Norðvestur- 
kjördæmi

Guðlaugur Þór 
Þórðarson

utanríkis- og 
þróunar- 

samvinnuráðherra

En engum dylst hver 
er innsti koppur í búri 
sérgæsku og spillingar 

hér í sveitinni.

markmiða og skipulegri vinnu að 
þeim. Sendiráð Íslands í Brussel 
hefur verið eflt með fastri viðveru 
allra ráðuneyta til að vinna málum 
framgang í EES-samstarfinu og 
gæta þess að hagsmunum Íslands 
sé haldið skýrt á lofti. Liður í því 
er bætt upplýsingagjöf til Alþingis 
svo þingið geti komið sjónarmiðum 
sínum fyrr á framfæri.

Krafa Íslands vegna tilskipunar 
ESB um innstæðutryggingar er gott 
dæmi um mál þar sem þörf hefur 
verið á öf lugri og skipulegri hags-
munagæslu. Ég hef lýst því yfir, síð-
ast á fundi með fyrirsvarsmönnum 
ESB, að forsenda þess að tilskipun-
in verði tekin upp í EES-samning-
inn sé að fyrir liggi sameiginlegur 
skilningur allra aðila um að ákvæði 
tilskipunarinnar kveði ekki á um 
ríkisábyrgð á innstæðum, enda sé 
það í fullu samræmi við niðurstöðu 
Icesave-málsins.

Þá fór ég fram á endurskoðun 
landbúnaðarsamnings Íslands og 
ESB þegar ljóst var að samningur-
inn virkaði ekki í þágu beggja 
samningsaðila. 

Það þarf málafylgju til tryggja 
hagsmuni okkar þar sem hver er 
sjálfum sér næstur.

Við erum lánssöm að hafa nýtt 
fullveldi okkar til að gera samning 
eins og EES-samninginn. Hann 
er okkar mikilvægasti viðskipta-
samningur og er sérsniðinn að 
okkar hagsmunum. Við þurfum 
áfram að halda á lofti þeim ávinn-
ingi sem samningurinn færir 
okkur Íslendingum á sama tíma 
og við varðveitum fullveldið. Ef ld 
hagsmunagæsla og nýting þeirra 
t æk ifæra sem samning ur inn 
skapar er árangursríkasta leiðin 
til þess – en er auk þess stöðugt 
verkefni sem enginn annar vinnur 
fyrir okkur. n

Árangur
inn talar 

sínu máli.
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Kjósum Arnar Þór á þing

XD - Tryggjum Arnari Þór þingsæti - kjósum Sjálfstæðisflokkinn í Suðvesturkjördæmi
Stuðningsmenn

- hæfileikaríkur og víðsýnn baráttumaður
fyrir framtíðarhag og velferð þjóðarinnar

Arnar Þór vill:
• standa dyggan vörð um hagsmuni Íslands í fjölbreyttu alþjóðasamstarfi
• setja menntun og velferð unga fólksins í forgang
• auðvelda í hvívetna eldra fólki að starfa og njóta lífsins eins lengi og vilji og heilsa leyfa
• vernda náttúruauðlindir með skynsamlegri nýtingu í þágu þjóðarinnar
• bæta og auka fjölbreytni í  heilbrigðisþjónustu og útrýma biðlistum án tafar
• efla einstaklingsfrelsi, verja lýðræðislega stjórnskipun og takmarka ríkisafskipti

Arnar Þór er ötull frambjóðandi í baráttusæti Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi.



Stundum var mér öllum lokið 
þegar ég í störfum mínum sem 
bæjarstjóri, bæði fyrir austan og 
norðan, var að eiga við ríkisvaldið 
vegna samninga um mikilvæg mál-
efni fyrir mínar heimabyggðir.

Sveitarfélögin hafa gjarnan vilj-
að taka að sér verkefni fyrir ríkið 
enda nærsamfélögin oft betur til 
þess fallin að sinna þjónustu við 
íbúa sína. Ríkið hefur að sama 
skapi séð sér ákveðinn hag í því að 
semja við sveitarfélögin. Hér má 
sem dæmi nefna grunnskólana 
sem voru, með samkomulagi árið 
1996, f luttir undir stjórn sveitar-
félaganna. Einnig falla hér undir 
samningar um rekstur hjúkrunar-
heimila, samningar um menning-
armál og f leira.

Ég hef ekki tölu á hversu marga 
fundi ég hef setið þar sem tekist 
hefur verið á um kostnað við rekst-
ur og mismunandi útreikninga. Ég 
hef heldur ekki tölu á hversu mörg 
símtöl ég hef átt og hversu marga 
tölvupósta ég hef sent endurtekið 
til þess að ýta á eftir að samningar, 
sem voru að renna út eða voru 
þegar útrunnir, yrðu endurnýj-
aðir. Þjarkið var of stór hluti vinnu 
minnar. Alltaf var tekist á um 
krónur og aura og sveitarfélögin á 
endanum nánast neydd að samn-
ingaborðinu.

Íbúar landsbyggðanna eiga allt 
undir því að ríkið leggi til fjármagn 
í ef lingu byggðanna, meðal annars 
með því að semja við sveitarfélögin 
um ákveðna þjónustu og stuðli 

þar með að fjölbreyttum störfum 
um allt land og við allra hæfi. Það 
skiptir byggðirnar máli að reknir 
séu háskólar, hjúkrunarheimili, 
heilsugæslur, framhaldsskólar 
og menningarmiðstöðvar. Það 
skiptir líka máli að samgöngur séu 
greiðar og öruggar, göng séu grafin 
og atvinnusvæði stækkuð.

Ríkið er sveitarfélögunum mikil-
vægt og sveitarfélögin eru ríkinu 
mikilvæg. Þar á að ríkja jafnræði 
enda um að ræða tvö jafngild 
stjórnsýslustig. Það er því aðkall-
andi að skapa samtalsgrundvöll 
byggðan á virðingu ríkisvaldsins 
fyrir reynslu og þekkingu sveitar-
félaganna og íbúa þeirra og láta af 
því viðhorfi að sveitarfélögin séu 
eins og „suðandi barn í búð“ þegar 
kemur að samningagerðinni. Ég 
fullyrði að sveitarfélögin haf i 
metnað til að vinna gott starf og 
veita góða þjónustu. Sveitarfélögin 
eru ekki að kalla eftir ölmusu frá 
ríkinu, þau eru að kalla eftir því að 
á þau sé hlustað. Þau eru að kalla 
eftir sanngirni.

Hlotnist mér sá heiður að verða 
þingmaður Norðausturkjördæmis 
mun ég, með þessa reynslu mína 
í farteskinu, leggja mig fram um 
að bæta samskipti ríkis og sveitar-
félaga svo þau byggi á sanngirni, 
trausti og jafnréttisgrunni. ■

Samskipti ríkis  
og sveitarfélaga

Þjóðfélagið skiptist í hópa á ýmsum 
forsendum og út frá ýmsum skil-
greiningum. Ein skilgreiningin er 
að skipta fólki upp í fjármagns-
eigendur, annars vegar, og þá, sem 
eru það ekki, hins vegar. Það vantar 
íslenzkt heiti yfir þennan síðari 
hóp, sem auðvitað getur almennt 
ekki talizt fátæklingar, hvað þá 
öreigar.

Hér er mest um venjulegt fólk 
að ræða, frá þeim, sem minna 
mega sín, upp í miðstétt og jafnvel 
lengra, en sá hópur, sem þarf fjár-
magn annarra, fjármagnseigenda, 
til að fjármagna sínar óskir, þarfir 
og sína velferð – kannske bíl, íbúð, 
hús, eða aðrar óskir eða þarfir – er 
stærsti hluti þjóðfélagsþegna.

Ekki er hægt að kalla þennan 
stóra hóp fjármagnsþurftalinga, 
sennilega er bara bezt að kalla 
þennan hóp einfaldlega fjármagns-
þurfa, þó að það sé nýyrði.

Í rauninni má segja að grunn 
hagsmunabaráttan í hverju þjóð-
félagi fari fram milli fjármagns-
eigenda og fjármagnsþurfa. Báðir 
hópar þurfa á hinum að halda.

Fjármagnsþurfar komast ekki 
undan því að þurfa að leita til fjár-
magnseigenda. Fjármagnseigendur 
geta, hins vegar, líka ávaxtað sitt 
pund með margvíslegri annarri 
fjárfestingu, svo sem í hlutabréfum, 
verðbréfum, fasteignum, atvinnu-
rekstri og svo framvegis. Þeir hafa 
því oftast haft yfirhöndina í þess-
um samskiptum.

Stóra hagsmunamálið fyrir fjár-
magnseigendur og fjármagnsþurfa 

er spurningin um vexti. Hversu 
mikla vexti þurfa fjármagnsþurfar 
að greiða. Hér hafa fjármagnseig-
endur lengi haft sterka stöðu, neytt 
af lsmunar og þvingað fjármagns-
þurfa til að greiða háa vexti, oft í 
slíkum mæli að arðrán mætti kalla.

Fjármagnsþurfar greiddu þá 
oft fjámagnið, sem þeir fengu að 
láni, margfalt til baka vegna hárra 
vaxtakrafna fjármagnseigenda.

Þannig urðu fjármagnseigendur 
ríkari og ríkari, en fjármagnsþurfar 
áttu í vök að verjast við að bæta 
stöðu sína, þrátt fyrir oft mikið 
starfsframlag eða aðra harða við-
leitni til verðmætasköpunar. Það, 
sem umfram var daglegum þörfum 
og grunn eignamyndun, rann mest 
til fjármagnseigenda.

Þarna varð til mikið misrétti, 
mikill ójöfnuður, fjármagnsþurfar 
unnu og strituðu, en komust rétt 
eða sæmilega af, á sama tíma 
og f jármagnseigendur f leyttu 
rjómann af afrakstri erfiðisins og 
blómstruðu.

Jafnréttið, sem æskilegt hefði 
verið að væri milli þessara þjóð-
félagshópa, var týnt og tröllum 
gefið.

Gjaldmiðill er ef nahagslegt 
verkfæri og stjórnunartæki. Á bak 
við gjaldmiðla standa pólítískar 
hugmyndir og stjórnendur í formi 
stjórnmálaleiðtoga, fjármálayfir-
valda og seðlabanka.

Með peningastjórn, gjaldmiðli 
og ramma utan um hann, er hægt 
að hafa áhrif á eða stjórna verð-
gildi gjaldmiðils, stöðugleika hans 

og þeirri ávöxtun sem fjármagns-
eigendur geta tekið eða mega taka 
af fjármagnsþurfum.

Það hefur nú gerzt, fyrir tilstuðl-
an ESB, Evrópusambandsins, og 
Evrópska seðlabankans, að gjald-
miðli sambandsins, evrunni, hefur 
verið beitt til að skapa stóraukið 
jafnrétti milli fjármagnseigenda og 
fjármagnsþurfa, með innleiðingu 
algjörrar lágvaxtastefnu, sem aftur 
byggir á styrk og stöðugleika gjald-
miðilsins.

Þannig losna fjármagnseigendur 
við áhættuna af því að verðgildi 
peninga þeirra rýrni, en á sama hátt 
hefur ávöxtunin, sem fjármagns-
eigendur fengu lengi vel, 5-10-15% 
ársvexti, sem tvöfaldaði kannske 
fjármuni þeirra á fimm árum, verið 
færð niður undir núll, og liggur nú 
nokkuð við 1-2% ársávöxtun.

Á fimm árum eykst skuld fjár-
magnsþurfa mest um 10%, í stað 
þess að aukast um allt að 100%; 
tvöfaldast, eins og áður var.

Þetta nýja gjaldmiðilsverkfæri, 
evran, hefur þannig stórbætt hag 
fjármagnsþurfa í 27 löndum og 
tryggt mörgum þeirra gott og 
blómlegt líf, sem ella hefði verið 
draumur einn. Jafnhliða hefur 
öryggi f jármagnseigenda verið 
aukið.

Ég vil taka þetta dæmi til að sýna 
fram á það stórkostlega nýja jafn-
rétti sem evran tryggir:

Ung hjón í evru-landi kaupa íbúð 
fyrir sem samsvarar 60 milljónum 
króna. Þau greiða 10 milljónir í 
útborgun og eftirstöðvar, 50 millj-

ónir, á 40 árum með 1% vöxtum. 
Heildar vaxtagreiðslur verða þann-
ig um 10 milljónir króna.

Fjölskyldan í evru-landi greiðir 
þá alls fyrir þessa íbúð 70 milljónir 
með vöxtum. Fjármagnseigendur 
fá „aðeins“ 10 milljónir fyrir að 
leggja fram fjármagnið.

Sama dæmi ungra hjóna hér á 
Íslandi. Kaupa fyrir 60 milljónir, 
greiða út 10 milljónir og fá 50 millj-
ónir að láni, til 40 ára, en nú í krón-
um. Allra lægstu raunvextir hér, 
með eða án verðtryggingar, 5% á ári.

Á þennan hátt borgar unga 
íslenzka fjölskyldan um 50 milljón-
ir í vexti, yfir þessi 40 ár, sem þýðir 
það, að íbúðin, sem þau keyptu á 60 
milljónir, er komin í 110 milljónir.

Fjármagnseigendur fengu 50 
milljónir fyrir fjármagnið, jafn-
mikið og þeir, sem byggðu og gengu 
frá íbúðinni, með öllum tækjum, 
innréttingum og öðru, sem til 
þurfti.

Hvaða glóra er nú í þessu!? Hér 
áður fyrr var þetta ennþá verra. 
Vextir miklu hærri. Íbúðarkaup-
endur voru að greiða sína íbúð þre-
falt, eða meira.

Það er mál til komið að Íslend-
ingar setji sig inn í þessi mál og 
átti sig á því, annars vegar, hversu 
mikið og öf lugt jafnréttistæki 
evran er, og, hins vegar, hversu 
mikill skaðræðisvaldur og ójöfn-
uðartól krónan er.

Ungt fólk á Íslandi; kjósið þið 
ykkur nú út úr ójöfnuði og ranglæti 
inn í jafnrétti og réttlæti með því 
að styðja evru-flokkana! ■

Evran er stórkostlegt verkfæri til jafnréttis

Ungt fólk 
á Íslandi; 

kjósið 
þið ykkur 

nú út úr 
ójöfnuði 
og rang-
læti inn í 
jafnrétti 

og réttlæti 
með því 
að styðja 

evru-flokk-
ana!

Ole Anton  
Bieltvedt

alþjóðlegur 
kaupsýslumaður 

og stjórnmálarýnir

Eiríkur Björn 
Björgvinsson
skipar 1. sæti 
Viðreisnar í 
Norðaustur- 
kjördæmi

Ríkið er sveitarfélög-
unum mikilvægt og 

sveitarfélögin eru 
ríkinu mikilvæg. Þar á 
að ríkja jafnræði enda 
um að ræða tvö jafn-
gild stjórnsýslustig. 

Fólk spyr mig af hverju ég vilji í pól-
itík. Þetta er góð spurning og ég hef 
velt fyrir mér einhverju skynsam-
legu leiðinlegu, hefðbundnu, svari. 
En á endanum verð ég að vera hrein-
skilinn. Ég gef kost á mér af því ég 
er bálreiður. Hvernig stendur á því 
að fámennt, forríkt, samfélag hér 
útí ballarhafi geti ekki verið fyrir-
mynd annarra og verið kennslu-
bókardæmi um jöfnuð og jafnrétti? 
Af hverju þessi misskipting auðs? Af 
hverju klíkuskapur? Af hverju spill-
ing og af hverju kjósum við hana 
yfir okkur trekk í trekk? Af hverju 
er níðst á hinum minni máttar? 
Öryrkjum, eldri borgurum, þeim 
sem eiga við andleg vandamál að 
glíma og fíklum? Af hverju er Ísland 
ekki fyrirmyndarsamfélagið sem 
aðrar þjóðir líta öfundaraugum til? 
Af hverju má það vera að þannig sé 
málum háttað í samfélagi allsnægt-
anna? Nóg er til handa öllum.

Er öllum sama um að örfáar 
fjölskyldur sleppi við að borga 
sanngjarna rentu fyrir nýtingu á 

sameiginlegri auðlind í eigu þjóð-
arinnar. Í dag borga sægreifarnir 
rentu sem ekki dugar einu sinni til 
að þjónusta sjávarútveginn einsog 
landhelgisgæslu. Er það í lagi? Og er 
í lagi að örfáar fjölskyldur geti bara 
hent milljörðum af illa fengnu fé í 
börnin sín?

Ef fólki finnst þetta ekki í lagi þá 
hvernig væri að gefa nýju framboði 
tækifæri í stað þess að kjósa alltaf 
sömu f lokkana yfir sig sem bera 
ábyrgð á ástandinu. Og lofa samt 
öllu fögru á fjögurra ára fresti. Allt 
heilbrigt fólk veit að þetta er þúsund 
ára lygi.

Ég og minn f lokkur Frjálslyndi 
lýðræðisflokkurinn biðlar til ykkar 
um tækifæri til að sýna þjóðinni að 
til er önnur leið.

Ég lofa bara einu. Að vera sannur 
og samkvæmur sjálfum mér og 
hrista upp í gömlu spilltu leiðinda 
kerfi. Og ég lofa fjöri. Því einsog afi 
sagði eitt sinn: það er hægt að fyrir-
gefa pólitíkusum margt. En ekki það 
að vera leiðinlegir. ■

Er ekki bara best að kjósa Framsókn?

Glúmur  
Baldvinsson

oddviti 
Frjálslynda 
lýðræðisflokksins 
í Reykjavík 
suðurkjördæmi

Er öllum 
sama um 
að örfáar 

fjölskyldur 
sleppi við 
að borga 

sanngjarna 
rentu fyrir 
nýtingu á 
sameigin-
legri auð-
lind í eigu 

þjóðar-
innar? 

20 Skoðun 24. september 2021  FÖSTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



K Y N N I NG A R B L A Ð
ALLT
FÖSTUDAGUR   24. september 2021

Damon Albarn á sviði fyrr í þessum 
mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

oddurfreyr@frettabladid.is 

Íslandsunnandinn Damon Albarn 
var að gefa út lagið Royal Morning 
Blue sem er fjórða smáskífan 
af nýju sólóplötunni hans, The 
Nearer The Fountain, More Pure 
The Stream Flows, sem kemur út 
12. nóvember næstkomandi.

Hann gaf einnig út svarthvítt 
myndband með lifandi f lutningi 
af laginu, en upptakan er hluti 
af sérstöku verkefni sem heitir 
Sublime Boulevards, þar sem 
hann f lytur lög af nýju plötunni 
með strengjakvartett.

Íslenskt landslag innblásturinn
Plötuna átti upprunalega að 
f lytja á tónleikum í maí 2020 sem 
klassískt tónverk sem er innblásið 
af landslagi Íslands, en vegna 
heimsfaraldursins var tónleik-
unum frestað. Albarn fór þá aftur í 
hljóðverið og hélt áfram að vinna 
lögin, sem fjalla um þemu eins og 
viðkvæmni, missi, uppkomu og 
endurfæðingu.

Fyrstu þrjár smáskífurnar af 
plötunni heita The Nearer The 
Fountain, More Pure The Stream 
Flows, Polaris og Particles. Hægt 
er að hlusta á allar smáskífurnar 
á tónlistarstreymisveitum og á 
YouTube. n

Ný tónlist  
frá Albarn

Það verður líf og fjör á Heilsudögum í Nettó. Dagarnir eru tilvaldir til að koma sér af stað í Meistaramánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Heilsu- og lífsstílsdagar í Nettó
Heilsudagar Nettó hófust í gær, fimmtudaginn 23. september, og munu standa yfir næstu 
tvær vikur, fram á miðvikudaginn 6. október. Heilsuvörur verða í algleymingi og hefur úr-
valið í verslunum Nettó á landsvísu aldrei verið meira. 2
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Það er alltaf mikil tilhlökkun á 
meðal viðskiptavina og starfs-
manna fyrir Heilsudögum Nettó, 
enda hefur orðið gríðarleg vit-
undarvakning síðustu ár varðandi 
bætta heilsu og mikilvægi hennar. 
„Heilsudagar Nettó eru haldnir 
á hálfsárs fresti, annars vegar í 
byrjun árs og hins vegar á haustin,“ 
segir Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir, 
markaðsstjóri Samkaupa. „Þá geta 
viðskiptavinir gert ótrúlega góð 
kaup á heilsu- og lífsstílsvörum í 
verslunum Nettó og í vefverslun-
inni. Vinsældir Heilsudaganna 
hafa aukist frá ári til árs en fyrstu 
Heilsudagarnir voru haldnir 2011. 
Þetta er því tíunda árið í röð sem 
við höldum Heilsudaga hátíðlega,“ 
segir hún.

Algjörar afsláttarbombur
Alls verða yfir 3.000 vörunúmer á 
afslætti yfir Heilsudaga. „Þær vörur 
sem eru á afslætti teljast til heilsu- 
og lífsstílsvara. Meðal annars er 
um að ræða ýmsar hollustuvörur, 
lífrænar vörur, fæðubótarefni, 
bætiefni, veganvörur, ketóvörur, 
vítamín, grænmeti og ávexti og 
margt fleira. Yfir alla dagana 
verður allt að 25% afsláttur af 
þessum vörutegundum. Umfram 
það munum við á hverjum degi 
bjóða upp á ofurtilboð á ein-
stökum völdum vörum, þá allt 
að þremur hvern dag. Þetta eru 
algjörar afsláttarbombur og er 
hægt að nálgast upplýsingar um 
þessi tilboð í Heilsublaði Nettó og 
á vef- og samfélagsmiðlum Nettó,“ 
segir Ingibjörg. Það er því um að 
gera að birgja sig upp fyrir vetur-
inn af heilnæmum heilsuvörum 
og huga að góðum forvörnum með 
því að hugsa vel um heilsuna.

Hollusta í brennidepli
Ingibjörg segir að Nettó sé leiðandi 
með úrval af heilsu- og lífsstíls-

vörum og eykst úrvalið með ári 
hverju. „Úrvalið hefur aldrei verið 
betra en nú. Hollusta og heilbrigði 
eru í brennidepli hjá Íslendingum. 
Með aukinni meðvitund vanda 
landsmenn valið sífellt meir þegar 
kemur að matarinnkaupum 
almennt. Við sjáum það í aukinni 
sölu á lífrænum vörum, heilsu-
vörum og vörum sem eru merktar 
græna skráargatinu. Í verslunum 
Nettó ættu allir að geta fundið 
eitthvað sem hentar þeirra heilsu 
og lífsstíl, hvort sem markmiðið er 
að minnka sykurát, leggja ríkari 
áherslu á lífrænt fæði eða sýna 
umhverfinu meiri umhyggju.“

Það verður margt og mikið í 
boði á Heilsudögum Nettó sem 
fram undan eru nú sem endranær. 
„Verslanir okkar verða pakkfullar 
af spennandi tilboðum, það verða 
leikir á samfélagsmiðlum, ýmsar 
kynningar ásamt fróðleik og ráð-
gjöf í verslunum. Við erum afar 
þakklát okkar viðskiptavinum 
fyrir að gera Heilsudaga að þeim 
stórviðburði sem þeir eru, því 
áhugi og endurgjöf frá viðskipta-
vinum okkar veita okkur klárlega 
hvatningu til að stækka og bæta 
stöðugt úrvalið hjá okkur af hollari 
og lífrænum valkostum í versl-
unum Nettó,“ segir Ingibjörg.

Merki um umhyggju og virðingu 
fyrir náttúrunni
Nettó flytur inn vörurnar frá 
Änglamark og eru þær fáanlegar 
í öllum verslunum. „Änglamark 
heimilisvörurnar eru lífrænar 
og í hæsta gæðaflokki og fást að 
sjálfsögðu á Heilsudögum í Nettó. 
Vörulínan inniheldur meðal 
annars lífræna ávexti og grænmeti, 
heilsu- og hollustuvörur, hreinsi- 
og snyrtivörur, barnavörur og 
margvíslegar vörur og hráefni til 
matargerðar. Änglamark hrein-
lætisvörurnar hafa óveruleg áhrif 

á umhverfið og á það bæði við um 
hráefni og vinnslu efnanna. Þetta 
hefur framleiðendunum tekist án 
þess að draga úr bestu eiginleikum 
varanna. Vörurnar eru umhverfis-
vænar og Svansvottaðar,“ segir 
Ingibjörg.

Heilsublaðið
Í tilefni Heilsudaganna gefur Nettó 
út vandað 128 blaðsíðna Heilsu-
blað þar sem hægt er að nálgast 
upplýsingar um vörutilboð, 
girnilegar og hollar uppskriftir, 
spennandi viðtöl og fróðleiksmola 
varðandi heilnæman og góðan 
lífsstíl. „Ég hvet alla til að kynna 
sér tilboðin sem má meðal annars 
finna í Nettó Heilsublaðinu sem 
dreift er í allar Nettó verslanir á 
landsvísu og á öll heimili á höfuð-
borgarsvæðinu og Akureyri. Jafn-
framt er hægt að nálgast rafræna 
útgáfu af blaðinu inn á netto.is.“

Meistaramánuður fyrir alla
Samkaup, sem eiga og reka Nettó, 
eru nýr og stoltur bakjarl Meistara-
mánaðar, sem fer fram 1. til 31. 
október. „Við hjá Samkaupum 
erum ótrúlega stolt af því að gerast 
bakhjarl Meistaramánaðar. Þetta 
er eitt vinsælasta verkefni undan-

farinna ára þar sem fólk er hvatt 
til að setja sér markmið og jafnvel 
deila þeim með öðrum. Það geta 
allir sem vilja tekið þátt í Meistara-
mánuði. Eina skilyrðið er að fólk 
setji sér markmið, hvort sem þau 
eru stór eða smá. Tilgangurinn 
með markmiðunum er að öðlast 
betri lífsgæði og láta öðrum líða 
vel, hvort sem þau snúast um að 
styrkja gott málefni, hreyfa sig 
meira, borða hollari mat, minnka 
skjátíma, sofa betur eða njóta fleiri 
gæðastunda með fjölskyldunni.

Samkaup hafa sett sér mark-
mið er snúa að heilsueflingu, bæði 
fyrir viðskiptavini og starfsfólk, og 
hafa sérstöðu og framsækni þegar 
kemur að heilsutengdum vörum. 
Meistaramánuður fellur því afar 
vel að starfsemi og gildum félags-
ins. Enn fremur eru Heilsudagar 
í Nettó frábær upphitun fyrir 
Meistaramánuð og tilvaldir til þess 
að koma sér af stað og taka þátt í 
heilsunni í október. Við hvetjum 
alla til að taka þátt og setja sér 
markmið, stór eða smá.“

Magnús Scheving heldur  
fyrsta fyrirlesturinn
Samkaup bjóða öllum þátttak-
endum Meistaramánaðar upp 
á rafræna fyrirlestraröð um alls 
konar heilsutengd málefni í allan 
október. „Opnunarfyrirlesturinn 
heldur sjálfur íþrótta- og athafna-
maðurinn Magnús Scheving, en 
hann mun fjalla um góðar leiðir 
til þess að setja sér markmið og 
standa við þau. Á vefsíðunni 
meistaramanudur.is er hægt að 
skrá sig til leiks, skora á aðra þátt-
takendur og fá aðgang að rafrænni 
fyrirlestraröð Samkaupa.“

Sparaðu enn meira með appinu
Samkaup reka 65 verslanir víðs 
vegar um landið undir vöru-
merkjunum Nettó, Krambúðin, 

Kjörbúðin og Iceland. Samkaup 
hafa á síðustu árum verið fremst 
íslenskra matvörufyrirtækja þegar 
kemur að tækninýjungum og 
eru langstærst í dagvöruverslun 
á netinu. Þá hafa Samkaup sett á 
markað nýtt app undir nafninu 
Samkaup – verslun við hendina, 
sem gefur viðskiptavinum afslátt í 
öllum þessum verslunum, sem og 
netverslun Nettó og annarra vöru-
merkja Samkaupa.

„Appið er eins konar stafrænt 
tryggðarkerfi Samkaupa. Með því 
að kaupa hjá verslunum Sam-
kaupa fá viðskiptavinir 2% afslátt 
af öllum vörum í formi inneignar í 
appinu í hvert sinn. Þannig fá við-
skiptavinir meiri afslátt með app-
inu en þekkist í öðrum matvöru-
verslunum. Með þessari nýjung 
stuðla Samkaup að hagstæðara 
verði á matvörumarkaði.“

Samkaupaappið er einfalt í 
notkun. „Viðskiptavinir skanna 
inn QR-kóða með símanum við 
afgreiðslukassann í hvert sinn 
sem þeir versla og afslátturinn 
kemur strax inn í formi inneignar. 
Í appinu geta viðskiptavinir séð 
hversu mikinn afslátt þeir fá hverju 
sinni og hver uppsöfnuð inneign 
þeirra er. Að auki eru reglulega 
ýmis sértilboð á matvöru í boði 
fyrir notendur appsins. Viðskipta-
vinir geta svo skráð greiðslukort í 
appið og notað það sem milliliða-
lausa greiðslu. Þá fá þeir rafrænar 
kvittanir sendar beint í appið. 
Appið gefur þannig góða yfirsýn 
yfir mánaðarleg matarinnkaup,“ 
segir Ingibjörg að lokum.

Skoðaðu úrvalið á Heilsudögum 
Nettó í Heilsublaðinu eða á 
netto. is. Hægt er að nálgast Sam-
kaup – verslun við hendina, frítt í 
vefverslunum App Store (Apple) 
og Google Play store (Android).

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Með Heilsudögunum gefur Nettó 
út vandað 128 blaðsíðna Heilsublað 
með ýmislegu forvitnilegu efni. 

Það verður allt 
að 25% afsláttur 
af heilsu- og 
lífsstílsvörum í 
Nettó á heilsu-
dögum. Að auki 
verður gefinn 
aukaafsláttur 
af völdum 
heilsuvörum á 
hverjum degi. 

Änglamark inniheldur lífræna ávexti 
og grænmeti, heilsuvörur, hreinsi- 
og snyrtivörur og ýmis hráefni. 

Änglamark 
heimilis-
vörurnar verða 
á afslætti á 
Heilsudögum í 
Nettó. 

Við erum afar 
þakklát okkar 

viðskiptavinum fyrir að 
gera Heilsudaga að þeim 
stórviðburði sem þeir 
eru.

2 kynningarblað  A L LT 24. september 2021 FÖSTUDAGUR



K Y N N I NG A R B L A Ð
FÖSTUDAGUR   24. september 2021

Vísindavaka  
Rannís

Rannís er miðstöð þekkingar 
á Íslandi og býður upp á hafsjó 
tækifæra í formi styrkveitinga í 
innlendu og erlendu samstarfi 
á sviði rannsókna, nýsköpunar, 
menntunar og menningar. Vís-
indavaka er stærsti viðburður 
Rannís, sem er að jafnaði haldinn 
í lok september ár hvert, en 
markmiðið með Vísindavökunni 
er að vekja áhuga almennings á 

vísindum og nýsköpun og kynna 
fólkið sem stendur að baki þeim. 
Er það gert með því að bjóða 
fólki að hitta vísindafólkið sjálft 
og spyrja það spjörunum úr og 
kynnast starfi þess með beinum 
hætti, hvort sem er á Vísindavök-
unni sjálfri eða á hinu sívinsæla 
Vísindakaffi.

Í ár er ekki boðið upp á hefð-
bundna Vísindavöku sökum 

heimsfaraldursins, en þess í stað er 
lögð áhersla á að kynna mikilvægi 
vísindamiðlunar með því að bjóða 
í Vísindakaffi, efla samstarf við 
skóla og halda á lofti mikilvægi 
vísindamiðlunar í samfélaginu.

Vísindavaka er haldin á sama 
tíma um alla Evrópu til að halda 
á lofti starfi vísindafólks og er 
verkefnið styrkt af Horizon 2020 
rannsókna- og nýsköpunar-

áætlun ESB. Öflug miðlun vísinda 
til almennings hefur sannað sig 
rækilega á tímum heimsfaraldurs 
og náttúruhamfara, þegar mikil-
vægt er að almenningur fái réttar 
upplýsingar sem byggðar eru á 
rannsóknum og vísindalegum 
aðferðum.

Viðurkenning Rannís fyrir 
vísindamiðlun verður veitt í 
beinu streymi í dag, 24. septem-

ber klukkan 15.00-16.00, þar sem 
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, mun 
afhenda viðurkenninguna fyrir 
hönd Rannís. Einnig mun Annette 
Klinkert frá Evrópsku vísinda-
miðlunarsamtökunum halda 
fyrirlestur um vísindamiðlun. 

Hægt er að nálgast beinan 
hlekk á streymið á vef Rannís – 
rannis. is. n

Mikilvægi vísinda og nýsköpunar
Þetta blað um Vísindavöku er tileinkað miðlun vísinda og er markmiðið að vekja athygli á broti af því frábæra 
vísindastarfi sem unnið er á Íslandi og styrkt er af sjóðum og samstarfsáætlunum Rannís.
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Megan Smith, doktorsnemi í 
fötlunarfræðum við Háskóla 
Íslands, vinnur um þessar 
mundir að rannsókninni 
Barneignir, snemmómskoð-
un og fósturgallar. Rann-
sóknin er styrkt af Marie 
Curie Evrópuverkefninu 
DARE.

Megan fékk styrk til rannsóknar
innar árið 2019 en hún er styrkt 
til ársins 2022. Rannsóknin fer 
fram á Íslandi og Írlandi en mark
mið hennar er að afla þekkingar 
og skilnings á þeim þáttum sem 
hafa áhrif á barneignir og snemm
ómskoðanir, einkum hvað varðar 
fósturgalla. Rannsóknin beinist að 
sjónarhorni og reynslu núverandi 
og verðandi foreldra en einnig heil
brigðisstarfsfólks, fólks sem lætur 
sig réttindi kvenna og fólks með 
fötlun varða sem og sjónarhorni 
fólks sem hefur áhrif á stefnu
mótun á þessu sviði.

„Ég hef lengi haft gríðarlegan 
áhuga á, ekki aðeins hvort fólk vilji 
eignast börn eða ekki, heldur hvað 
gerist ef við í auknum mæli getum 
farið að velja hvernig börn við 
eignumst,“ segir Megan.

„Frjósemistækni hefur þróast 
hraðar en skilningur okkar á því 
hvað við viljum gera við slíka 
þekkingu. Fötlun hefur lengi verið 
talin í eðli sínu neikvæð, eitt
hvað sem er frávik frá því sem er 
eðlilegt og heilbrigt. Þetta eru tvö 
hugtök sem er í raun ekki hægt að 
skilgreina, en eru samt notuð til að 
lýsa fóstri við snemmómskoðun.“

Megan segir að það megi segja 

að við stöndum á krossgötum þar 
sem við þurfum að glíma við hvað 
við eigum að gera við þær upplýs
ingar og vald sem frjósemistækni 
gefur okkur.

Safnar viðtölum við ólíka hópa
„Rannsóknin mín byggist á 
eigindlegum rannsóknarað
ferðum. Það þýðir að ég er að 
safna saman viðtölum við foreldra 
og verðandi foreldra um reynslu 
þeirra af snemmómskoðun þegar 
fóstrið greinist með fósturgalla. Í 
viðtölunum er einblínt á hvernig 
þau fóru í gegnum ferlið við 
ákvörðunartöku, ekki bara um 
hvort þau ættu að fara í snemm
ómskoðun eða ekki, heldur líka 
hvort þau ættu að halda áfram 

meðgöngunni eða binda enda á 
hana,“ útskýrir Megan.

„Auk þess tek ég viðtöl við heil
brigðisstarfsfólk, kvensjúkdóma
lækna, erfðafræðinga og ljós
mæður, sem hafa áhrif á hvernig 
foreldrar fá upplýsingar í tengslum 
við snemmómskoðun, greiningu á 
fósturgalla og valmöguleikunum 
að henni lokinni. Að lokum tek ég 
viðtöl við fólk sem starfar á sviði 
löggjafar og ýmsa þrýstihópa, til 
að skilja hvernig opinber stefna 
og herferðir hafa áhrif á skoðanir 
í tengslum við snemmómskoðun 
og fósturgalla. Þessir hópar sem 
ég tala við eru breiðir og með 
ólíka reynslu en þeir gegna allir 
þýðingarmiklu hlutverki í því 
hvernig Ísland og Írland nálgast 

snemmómskoðanir, fósturgalla og 
valkostina þeim tengda.“

Rannsóknin fer fram bæði á 
Íslandi og á Írlandi en Megan segir 
að löndin tvö séu á mjög ólíkri 
vegferð í tengslum við frjósemis
réttindi.

„Ég hef verið heppin, vegna 
Marie Curiestyrksins, að geta 
rannsakað bæði löndin og þær sið
ferðislegu áskoranir sem tengjast 
frjósemisréttindum og lögum og 
framkvæmdum þar að lútandi. 
Ég held að í grunninn sé þetta 
rannsóknarsvið svo mikilvægt 
og áhugavert af því að öll okkar 
grunnlífsgildi, og líka skömm og 
mismunun, séu óhefluðust þegar 
við erum að hugsa um að fjölga 
okkur.“

Þörf á fræðifólki með fötlun
Megan segist hafa verið heppin að 
vinna rannsóknina undir leiðsögn 
Rannveigar Traustadóttur, pró
fessors í fötlunarfræðum við HÍ, 
sem jafnframt er ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar.

„Rannveig á langa sögu að baki 
við að koma fötlunarfræði og 
eigindlegum rannsóknum og 
framfæri á Íslandi,“ segir Megan.

„Ég er líka heppin að hafa Silju 
Báru Ómarsdóttur sem nefndar
meðlim og stuðningskonu við 
rannsóknina, sérstaklega í 
tengslum við hvernig frjósemis
réttindi skarast á við stjórnmála
fræði. Ég er vinn líka með Eilionóir 
Flynn við Háskólann í Galway á 
Írlandi, en hún er yfir miðstöð um 
lög og reglugerðir um fatlanir.“

Megan segir að lokum að sem 
rannsakandi með mjög sjáanlega 
fötlun, en hún notar hjólastól, 
finnist henni það að taka viðtöl við 
fólk um þetta efni áhugavert tæki
færi til að greina persónu rannsak
andans og áhrif hans á viðtölin.

„Að mínu mati sýnir það hversu 
brýn þörf er á fræðifólki, rann
sakendum og sérfræðingum sem 
skilgreina sig með fötlun.“ ■

Fötlun hefur verið talin neikvæð
Megan safnar 
saman viðtölum 
við ólíka hópa 
um snemm-
ómskoðanir 
og greiningu á 
fósturgöllun. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Erna Sif Arnardóttir stýrir 
Svefnbyltingunni, sem er 
alþjóðlegt og þverfaglegt 
rannsóknarverkefni sem 
fékk stóran styrk frá ESB. Til 
stendur að nýta upplýsinga-
tækni og gervigreind til að 
bæta greiningu og meðferð 
við svefnsjúkdómum.

Erna Sif Arnardóttir, lektor við 
Háskólann í Reykjavík, HR, er 
leiðandi vísindamaður á sviði 
svefnrannsókna á Íslandi og stýrir 
rannsóknarverkefninu Svefnbylt
ingunni, sem fékk tveggja og hálfs 
milljarðs króna (15 milljóna evra) 
styrk úr Horizon2020 ramma
áætlun ESB fyrir rannsóknir og 
nýsköpun. Að Svefnbyltingunni 
koma vísindamenn við Háskól
ann í Reykjavík, íslensku fyrir
tækin Nox Medical og SideKick 
Health og 36 samstarfsaðilar um 
allan heim.

„Ég varð ástfangin af þessu við
fangsefni þegar ég fór sem skipti
nemi til Ástralíu og tók valáfanga 
um svefn. Mér fannst rannsóknir á 
honum áhugaverðar og spennandi 
og fékk fljótlega vinnu á svefndeild 
Landspítalans,“ segir Erna. „Ég 
fór svo í meistara og doktorsnám 
tengt svefni og vann á svefndeild
inni samhliða því.

Eftir doktorsgráðuna vann ég 
að rannsóknum og var ráðgjafi hjá 
Nox Medical en fyrir þremur árum 
fór ég til Háskólans í Reykjavík og 
fékk svo stöðu hjá verkfræði og 
tölvunarfræðideild,“ segir Erna. 
„Við settum Svefnsetrið, þverfag
legt setur til svefnrannsókna, á 
fót sem styrkt var af Innviðasjóði 
Rannís árið 2020.

Tilgangur Svefnsetursins er 
að færa saman alla sem vinna að 
svefnrannsóknum. Þar fara fram 
margar ólíkar rannsóknir og 

fjórar deildir innan HR koma að 
þeim, verkfræði, tölvunarfræði, 
sálfræði og íþróttafræðideild,“ 
segir Erna. „Við erum til dæmis 
að rannsaka svefn og heilsu hjá 
afreksíþróttafólki og hvernig 
æfingar og æfingatímar hafa áhrif 
á svefn, hvernig má bæta svefn 
krabbameinssjúklinga og bæta 
líðan framhaldsskólanema með 
því að líkja eftir dagsbirtu innan
dyra. Auk þess erum við að vinna 
með landlæknisembættinu að 
vitundarvakningu um svefn sem 
fer fram í næsta mánuði.“

Markmið Svefnbyltingarinnar
„Svefnbyltingin hefur fjögur 
meginmarkmið sem við ætlum 
að reyna að ná með því að nýta 
þverfaglega nálgun og nýja mögu
leika í upplýsingatækni og gervi
greind. Það fyrsta er að umbylta 
aðferðum við greiningu svefn
sjúkdóma, sérstaklega á kæfi

svefni, en hann hrjáir um milljarð 
manns um allan heim. Við viljum 
líka færa áhersluna í greiningu og 
meðferð þessara sjúkdóma yfir 
á daglegt líf einstaklinga, meðal 
annars með því að færa mælingar 
heim til sjúklinga svo þær verði 
auðveldari og áreiðanlegri,“ segir 
Erna. „Nýjar meðferðir við vægum 
kæfisvefni verða líka prófaðar og 
gildi snjallúra við greiningu og 
meðferð svefnvandamála verður 
rannsakað. Svo ætlar SideKick 
Health að hanna smáforrit fyrir 
lífsstílsmeðferð við kæfisvefni 
sem við vonum að nái sérstaklega 
til yngra fólks.

Það eru auknar líkur á kæfi
svefni hjá fólki í yfirþyngd og hann 
veldur verri svefni. Ef fólk sefur illa 
aukast svo líkurnar á því að fólk 
sæki í óhollan mat og það borðar 
meira því heilinn kallar eftir 
orku. Sedduhormón brenglast og 
insúlínmagn líkamans eykst líka ef 

fólk sefur lítið, en það getur verið 
fyrsti vísir að sykursýki. Fyrir vikið 
er fólk sem sefur illa líklegra til að 
þyngjast,“ segir Erna. „Við viljum 
ná til ungs fólk og bjóða því að 
koma í lífsstílsmeðferðir, bæði með 
þjálfara og í gegnum smáforrit 
SideKick Health.

Trúverðugleiki og hvatning
Ég held að það séu nokkrar 
ástæður fyrir því að Svefnbylting
in fékk þennan stóra styrk. Efnið 
sem við settum fram er gríðarlega 
mikilvægt og þarft, við erum að 
vinna þverfaglega að þessu og 
náum saman öllum helstu sér
fræðingum Evrópu í svefni,“ segir 
Erna. „Við erum líka með sterka 
bakhjarla og stuðning frá bæði 
evrópska svefnfélaginu og lungna
félaginu. Þetta gaf verkefninu trú
verðugleikann sem þurfti til.“

Erna fékk líka hvatningarverð
laun Vísinda og tækniráðs fyrir 

skömmu, sem hún segir að sé 
gríðarleg viðurkenning.

„Það er mikill heiður að vera 
hluti af þeim fríða flokki sem hefur 
fengið þessi verðlaun og þetta er 
mikil hvatning til að halda áfram á 
sömu braut,“ segir hún.

Svefninn í forgang
„Svefn er gríðarlega mikilvægur 
fyrir alla líkamsstarfsemi og það er 
ótrúlega mikið sem við vitum ekki 
enn um hann,“ segir Erna. „Það 
er til dæmis stutt síðan við upp
götvuðum að það er sogæðakerfi í 
heilanum sem virkjast í svefni, sem 
getur haft gríðarlega þýðingu fyrir 
heilasjúkdóma.

Það er mjög mikilvægt að 
setja svefn í forgang til að stuðla 
að góðri heilsu, en samkvæmt 
könnunum sefur að minnsta 
kosti fjórðungur Íslendinga ekki 
nógu vel eða mikið. Þetta er mis
munandi eftir aldurshópum og 
algengara meðal unglinga,“ segir 
Erna. „Íslendingar neyta líka mjög 
mikils koffíns og fólk virðist ekki 
alveg meðvitað um hvað telst 
mikil koffínneysla og hve mikil
væg tímasetning hennar er. Það 
er almennt ekki mælt með því að 
drekka koffín eftir tvö á daginn, 
því koffín er svo lengi í blóðinu. 
Það getur valdið því að fólk eigi 
erfiðara með að sofna en einnig að 
gæði svefnsins minnki jafnvel þó 
að fólki sofni auðveldlega.

Það er svipað með skjátæki, þau 
geta valdið því að fólki sofni ekki 
eða gæðum svefnsins hraki,“ segir 
Erna. „Ég mæli klárlega með að fólk 
prófi í eina viku að sleppa skjá
tækjum tveimur klukkustundum 
fyrir svefn og svo aðra viku að 
sleppa koffíni eftir klukkan tvö 
á daginn og finna á eigin skinni 
hvaða áhrif þetta hefur á svefn og 
líðan næsta dag.“ ■

Stýrir gríðarstórri svefnrannsókn
Erna Sif Arnar-
dóttir, lektor 
við Háskólann í 
Reykjavík, stýrir 
rannsóknaverk-
efninu Svefn-
byltingin. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Frjósemistækni 
hefur þróast hrað-

ar en skilningur okkar á 
því hvað við viljum gera 
við slíka þekkingu.
Megan Smith

2 kynningarblað 24. september 2021 FÖSTUDAGURVÍSINDAVAK A R ANNÍS



Unglingar eru 
oftast skapandi og 

opnir fyrir nýjungum. 
Samkvæmt kenningum 
félagsmálafræðinnar 
eiga málbreytingar sér 
einna helst stað einmitt 
á þessum árum. 
Helga Hilmisdóttir

Helga Hilmisdóttir, rann-
sóknardósent á orðfræðisviði 
Stofnunar Árna Magnússon-
ar, hefur rannsakað íslenskt 
unglingamál en það var 
samstarfsverkefni Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslensk-
um fræðum, Háskóla Íslands, 
Háskólans á Akureyri og 
Háskólans í Reykjavík.

Helga segist alltaf hafa haft mikinn 
áhuga á málnotkun unglinga og 
tók meðal annars þátt í norrænu 
verkefni um unglingamál þegar 
hún var í doktorsnámi í Helsinki.

„Þegar ég fluttist til Íslands 2017 
eftir margra ára dvöl erlendis var 
mikil umræða meðal almennings 
um stöðu íslensku gagnvart ensku. 
Mikið var rætt um það að íslensk 
börn og unglingar væru hætt að 
nenna að tala íslensku. Öndvegis-
verkefni Sigríðar Sigurjónsdóttur 
og Eiríks Rögnvaldssonar sem 
meðal annars beinir sjónum að því 
hvar og hversu oft íslenskir ungl-
ingar nota íslensku og ensku var þá 
farið af stað. Mér fannst nauð-
synlegt að skoða sjálf samskiptin, 
að taka upp raunveruleg samtöl 
unglinga og kortleggja einkenni 
íslensks unglingamáls eins og það 
er í dag. Ég vildi safna raunveru-
legum upptökum til að kortleggja 
notkunina og varðveita upptökur 
fyrir framtíðina,“ útskýrir Helga.

Styrkur skipti sköpun
„Við fengum þriggja ára styrk frá 
Rannsóknasjóði sem gerði okkur 
kleift að ráða stúdenta til að skrá 
efni og búa til gagnagrunn. Fyrsta 
árið fór í undirbúning og upp-
tökur. Við vildum vanda vel til 
verka áður en við færum að safna 
efni. Þurftum til dæmis að fá leyfi 
frá Vísindasiðanefnd og skóla-
yfirvöldum í hverju sveitarfélagi 
fyrir sig. Einnig þurftum við að fá 
skólastjóra og íslenskukennara til 
liðs við okkur svo ekki sé minnst 

á nemendur. Þetta verkefni hefði 
fallið um sjálft sig hefðu kennarar, 
foreldrar og nemendur ekki verið 
svona velviljaðir og jákvæðir gagn-
vart verkefninu,“ segir Helga.

„Þegar söfnun efnis var lokið 
hófst skráning sem var gífur-
lega tímafrek. Við fengum fimm 
nemendur úr HÍ í hlutastarf 
við skráningu. Það var erfið 
nákvæmnisvinna. Auk aðstoðar-
manna við skráningu vorum við 
með einn doktorsnema sem sinnti 
rannsóknum og tvo nemendur 
sem skrifuðu meistararitgerð.“

Helga segir að unglingsárin séu 
mikilvæg mótunarár í lífi fólks. 
„Það er á þessum árum sem 
einstaklingurinn klippir á nafla-
strenginn og fer að sækja meira í 
jafnaldra sína. Á efri árum grunn-
skólans og í framhaldsskóla mótast 
sjálfsmyndin sem getur haft áhrif á 
málnotkunina. Unglingar eru oftast 
skapandi og opnir fyrir nýjungum. 
Samkvæmt kenningum félags-

málafræðinnar eiga málbreyt-
ingar sér einna helst stað einmitt 
á þessum árum. Það er mikilvægt 
að kortleggja það sem er að gerast 
í unglingamálinu hverju sinni því 
þótt sumar þessara breytinga séu 
aldursbundnar og hverfi úr málinu 
þegar einstaklingurinn vex úr grasi 
eru aðrar komnar til að vera.“

Úrelt orð í nútímanum
Þegar Helga er spurð hvort eitthvað 
hafi komið á óvart við vinnsluna, 
svarar hún: „Það sem kom mér fyrst 
og fremst á óvart var hversu margir 
áttu erfitt með að skilja orð sem 
mér finnst svo sjálfsagt að kunna. 
Þá er ég að tala um orð yfir hluti 
sem eru eiginlega orðnir úreltir 
eins og frímerki, geislaspilari og 
plötuspilari. Svo voru aðrir hlutir 
sem þeir voru með á hreinu en ég 
átti erfitt með að skilja. 

Þetta er ekkert sem á að koma 
á óvart því orðaforðinn endur-
speglar samfélagið. Sennilega eru 

orð á borð við plötuspilari jafn 
fjarri unglingum í dag og gömul 
heyskaparorð voru þegar ég var 
unglingur.

Aðgengi Íslendinga að alþjóð-
legu afþreyingarefni hefur aukist 
mikið með tilkomu snjalltækja og 
það hefur orðið gríðarleg spreng-
ing í notkun upphrópana úr ensku 
á borð við Oh my god, what, what 
the fuck og oh yeah. Þetta á þó ekki 
bara við um íslensku. Tilgangur-
inn með þessari rannsókn var þó 
ekki að skoða tengsl snjalltækja og 
málnotkunar. Það kom á óvart að í 
sumum viðtölum notuðu nem-
endur nær engin ensk aðkomuorð 
en síðan voru aðrir nemendur sem 
notuðu þau mikið. Sumir voru 
meðvitað að reyna að vanda sig og 
sýna sínar bestu hliðar á meðan 
mikill galsi var í öðrum.

Mikið og fróðlegt efni
Umræðuefnið getur síðan kallað 
á notkun aðkomuorða, til dæmis 
þegar verið er að fjalla um rapp-
tónlist eða segja frá myndskeiðum 
á YouTube. Ég held að flestir ungl-
ingar geri sér grein fyrir þessum 
blæbrigða mun og geti valið sér 
málsnið sem hentar aðstæðum en 
þetta þarf að sjálfsögðu að skoða 
nánar,“ segir Helga en söfnun efnis 
var tvískipt. „Annars vegar fórum 
við í heimsóknir í grunn- og fram-

haldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, 
Norðurlandi, Austfjörðum og 
Vestfjörðum. Hins vegar bað ég 
unglinga um að taka upp efni 
heima, það er að segja samtöl 
unglinga við vini og vandamenn. 
Meðal annars safnaðist töluvert 
af efni þar sem grunnskólanemar 
voru að spila tölvuleiki. Þessar 
upptökur eru eiginlega allar af 
höfuðborgarsvæðinu.

Í skólaviðtölunum var okkur 
alls staðar vel tekið og það var 
virkilega fróðlegt og skemmtilegt 
að ræða við unga fólkið því það 
hefur oft aðra sýn á heiminn en 
þeir sem eldri eru. Í viðtölunum 
spjölluðum við til dæmis um lífið í 
skólanum, tómstundir, framtíðar-
drauma og fréttamiðla. Svo spilaði 
ég fyrir þau nokkur tóndæmi úr 
ýmsum áttum og fékk þau til að 
segja mér hvað þeim fyndist um 
þessa tónlist. Ég komst að því að 
nær enginn kannaðist við Sigur 
Rós nema sem auglýsingatónlist og 
að flestir flokki Guns’n Roses sem 
pabbatónlist.

Bók um unglingamál
Nú er rannsóknarhópurinn að 
skrifa bók um íslenskt unglinga-
mál. Vinnan við hana er hafin. 
Við vonumst til að bókin eigi ekki 
síst eftir að vekja forvitni kennara 
og annarra sem starfa mikið með 
unglingum. 

Gögnin úr rannsókninni verða 
aðgengileg í gagnagrunni sem 
fræðimenn geta sótt í. Þau geta 
verið gríðarlega verðmæt fyrir 
framtíðarrannsóknir og ég hvet 
alla málfræðinga til að nýta sér 
efnið. Þarna er efni sem má nota í 
rannsóknir á hljóðfræði, beyging-
arfræði, setningafræði, merkingar-
fræði og málnotkun,“ segir Helga 
en með henni í verkefnastjórn 
voru Ásgrímur Angantýsson, Ásta 
Svavarsdóttir, Finnur Friðriksson, 
Jón Guðnason og Sigríður Sigur-
jónsdóttir. n

Málnotkun unglinga kortlögð

Helga Hilmisdóttir hefur alltaf heillast af unglingamáli. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Dr. Martin Ingi Sigurðsson 
prófessor í svæfinga- og gjör-
gæslulækningum var annar 
þeirra sem hlutu hvatn-
ingarverðlaun Vísinda- og 
tækniráðs í ár. Martin hefur 
átt fjölbreyttan rannsóknar-
feril og verið virkur í rann-
sóknum hérlendis og erlend-
is undanfarin fimmtán ár.

„Við svæfinga- og gjörgæslulæknar 
eigum engan einn sjúkdóm, við 
vinnum mikið með öðrum sér-
greinum svo rannsóknarferillinn 
litast mikið af því,“ segir Martin.

Hann segist aðallega hafa starfað 
við tvenns konar rannsóknir, ann-
ars vegar grunnrannsóknir á sviði 
erfðafræði og hins vegar hefð-
bundnari faraldsfræðileg verkefni 
sem tengjast útkomum skurðað-
gerða og bráðveikra sjúklinga.

„Ég hef verið að vinna erfða-
rannsóknirnar með aðferðum 
lífupplýsingafræði. Þá er ég mest 
að vinna úr raðgreiningargögnum 
í samstarfi við rannsóknarhópa í 
Bandaríkjunum. Áherslan hefur 
verið á genatjáningu innan hjarta 
mannsins. Við erum að reyna að 
skilja betur hvernig hjartað bregst 
við álagi, til dæmis vegna blóð-
þurrðar,“ útskýrir Martin.

„Við tökum sýni úr hjartavöðv-
anum í hjartaskurðaðgerðum og 
mælum tjáningu gena með því 
að nota raðgreiningartækni, og 
könnum svo mismunandi tjáningu 
hjá sjúklingum miðað við magn 
blóðþurrðar, og hvernig tjáningin 

lítur út hjá þeim sem fá hjartslátt-
aróreglu eftir aðgerðina.“

Hin hefðbundnari faraldsfræði-
legu verkefni snúa að sögn Martins 
að því að reyna að skilja betur 
áhættuþætti og afdrif sjúklinga 
sem fara í ýmiss konar skurðað-
gerðir.

„Það sem ég hef mest unnið 
að hér á Íslandi er að byggja upp 
gagnagrunna sem hjálpa okkur 
að tengja saman upplýsingar um 
aðgerðir sem fara fram, hvaða und-
irliggjandi sjúkdóma sjúklingarnir 
hafa, hvernig blóðprufumynd 
þeirra lítur út og hvaða lyf þeir eru 
að taka í aðdraganda aðgerðar og 
eftir hana. Við gerum þetta til þess 

að reyna að átta okkur á tengslum 
þessara þátta við árangur aðgerð-
anna og hvernig sjúklingunum 
vegnar eftir aðgerðina, sérstaklega 
með tilliti til undirliggjandi heilsu-
fars, lyfjatöku og slíks. Við höfum 
til dæmis skoðað talsvert mikið 
af lyfjatengdum áhættuþáttum 
skurðsjúklinga,“ útskýrir Martin.

Mikilvægt að margir komi  
að rannsóknum
Margar þeirra rannsókna sem 
Martin hefur unnið að eru sam-
starfsverkefni. Bæði við aðra 
rannsóknarhópa á Landspítal-
anum, Íslenska erfðagreiningu og 
Hjartavernd.

„Þar hef ég ekki drifið rann-
sóknina áfram sjálfur heldur kem 
að henni sem samstarfsmaður á 
einhvern hátt. Ég hóf rannsóknar-
ferilinn árið 2006. Þá var ég þriðja 
árs læknanemi og fór til Banda-
ríkjanna og vann rannsóknir hjá 
íslenskum barnaerfðalækni sem 
heitir Hans Tómas Björnsson. Þar 
komst ég fyrst í tæri við erfðafræði. 
Í kjölfarið hóf ég að sinna rann-
sóknum samhliða námi,“ upplýsir 
Martin.

„Núna fer um það bil helm-
ingurinn af vinnutíma mínum í 
rannsóknir og kennslu og hinn 
helmingurinn fer í hefðbundnari 
klínísk störf svæfinga- og gjör-
gæslulæknis. Ég að það sé mikil-
vægt að þeir sem hafa áhuga og 
getu til, hafi þann möguleika að 
stunda rannsóknir og vísindastörf 
samhliða klínísku starfi. Þetta 
styður hvort annað. Þegar maður 
sinnir sjúklingnum vakna oft 
spurningar sem gaman er að geta 
komið að því að finna svörin við.“

Martin segir mikilvægt að hafa 
vísindafólk á öllum stigum. „Það 
þarf að vera grunnvísindafólk 
sem sinnir eingöngu vísindum. 
Ef það hefði ekki orðið gríðarleg 
þróun í grunnvísindum þá væri 
raðgreinitæknin ekki til og 
ég hefði ekki tæki og tól til að 
vinna úr raðgreiningargögnum. 
Mínar rannsóknir byggja á þeim. 
Grunnvísindafólkið þróar mjög 
aðferðirnar og mælitækin auk þess 
að byggja undirstöðu fyrir önnur 
vísindi. Að sama skapi er mikill 

styrkur að það sé breidd í rannsak-
endahópnum og að fólk sem sinnir 
klínískum störfum komi líka að 
rannsóknum. Oftast er þetta gert 
í samstarfi grunnvísindamanna 
og þeirra sem vinna klínískt. Flest 
rannsóknarverkefni í dag eru stór 
og breið samstarfsverkefni. Það 
er mikilvægt að margar stéttir 
vísindamanna komi að rann-
sóknum.“

Ekki á hverjum degi sem  
fólk sér okkur
Martin segir að það sé einstaklega 
hvetjandi að hljóta verðlaun eins 
og Hvatningarverðlaun Vísinda- 
og tækniráðs

„Að sjá listann af fyrri verð-
launahöfum og vita hvað þau hafa 
afrekað í kjölfar verðlaunanna er 
mjög hvetjandi og gaman að ein-
hver hafi hugsað að ég eigi heima 
í þeim hóp. Það er mikill heiður. 
Ég vil sérstaklega nefna hinn 
hvatningarverðlaunahafann í ár, 
Ernu Sif, sem er einstakur vísinda-
maður. Það er rosalega gaman 
að standa við hliðina á henni og 
þiggja þessi verðlaun,“ segir hann.

„Við svæfinga- og gjörgæslu-
læknar erum svolítið faldir á 
spítalanum. Það er ekki á hverjum 
degi sem fólk hittir okkur og kynn-
ist störfum okkar. Heimsfaraldur-
inn hefur þó aðeins breytt því, 
en almennt erum við til baka og 
rólegheitafólk á spítalanum. Það 
er því alltaf gaman þegar einhver 
úr okkar röðum hlýtur viðurkenn-
ingu fyrir rannsóknarstarf sitt.“ n

Verðlaunin eru mikill heiður og hvatning

Martin Ingi Sigurðsson hefur stundað rannsóknir í 15 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
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Ítalinn Marco Mancini ólst 
upp í undurfögrum sveitum 
Toskana á Ítalíu. Þar átti 
hann dýrðlega æsku innan 
um alls kyns dýr, þar á 
meðal maura sem unnu sína 
heillandi vinnu í garðinum.

„Sem drengur elskaði ég að njósna 
um maura og þeirra fullkomna 
samfélag, en líka að sjá hvernig 
þeir brugðust við sakleysislegum 
hrekkjum mínum. Næsta skref 
var að búa til eigið maurabú svo 
ég gæti rannsakað maurana betur. 
Stundum er sagt að samfélag 
maura vinni sem ein lífvera, og 
þegar maður athugar málið vand
lega sést að það er hreina satt,“ segir 
Marco sem stundar nú meistara
nám í líffræði við Háskóla Íslands 
og rannsakar maura á Íslandi, en 
það er nánast ókannað svið.

Marco rifjar upp skemmtilega 
minningu frá æskuárunum.

„Ég var sjö eða átta ára þegar ég 
fann risastórt maurabú af rauðum 
skógarmaur (Formica rufa) í 
nálægu tré. Búið var kúpulaga 
hrúga af barrnálum og sökum 
forvitni að fá séð inn í búið hóf ég 
að krafsa ofan af því með berum 
höndum. Ekki liðu nema örfáar 
sekúndur þar til tugir þúsunda 
maura skriðu upp úr hrúgunni og 
réðst að mér með því að spreyja 
á mig maurasýru. Ég varð sam
stundis þakinn sýrunni á höndum, 
handleggjum og í andlitinu, og 
minnisstætt að lyktin og bragðið 
var beiskt, þótt það minnti líka á 
sítrónu. Mér er ekki illa við maura
sýrulyktina í dag en þennan dag 
hljóp ég eins og fætur toguðu heim 
og í sturtu með það sama!“ segir 
Marco og hlær.

Önnur skemmtileg mauraminn
ing er frá árinu 2011 þegar Marco 
ferðist einn með tjald og bakpoka í 
regnskógum Gana.

„Í Afríku, sunnan Sahara, er 
hægt að koma auga á stórfengleg 
maurabú vefmaura (Oecophylla 
longinoda). Þeir tvinna saman 
lauf með silki sem lirfa framleiðir 
á lokastigi sínu og búin eru hrein 
listaverk. Mig dreymdi um að 
finna mauradrottningu en vissi 
að það væri þrautin þyngri. Svo 
einn daginn fékk ég malaríu, var 
með 41°C hita, óráð og dúndrandi 
höfuðverk. Ég hef aldrei orðið jafn 
veikur á ævinni og man lítið fyrstu 

fimm til tíu tímana í því ástandi, 
en ég man þó vel þegar vefmaura
drottning trítlaði í sakleysi sínu 
fram hjá mér. Með erfiðismunum 
tókst mér að taka mynd af henni 
og sú er mér ákaflega dýrmæt.“

Mauraleysið var verst
Marco býr á Seltjarnarnesi þar sem 
hann er með tilbúin maurabú.

„Ég varð ástfanginn af Íslandi 
um leið og ég sté hér niður fæti. 
Það eina sem mér þótti slæmt við 
landið var ekki vindurinn, kuldinn 
né myrkrið; nei, það var maura
leysið!“ segir Marco og skellir upp 
úr.

„Það hefði aldrei hvarflað að mér 
að geta verið með tilbúin maurabú 
heima á Íslandi. Eins og flestir hélt 
ég að maurar þrifust ekki á þessari 
litlu eyju í miðju Atlantshafinu, en 
svo fór ég að hugsa: „Hvernig er það 
mögulegt?“ Maurar hafa numið 
land í nánast öllum heimshornum, 
svo hví ekki hér,“ segir Marco sem í 

kjölfarið setti sig í samband við 
meindýraeyðinn Steinar.

„Steinar sýndi mauraverkefni 
mínu strax mikinn áhuga og okkur 
varð fljótt vel til vina. Hann reynd
ist hafa lent í nokkrum maura
plágum og mælti með að ég hefði 
samband við Náttúrufræðistofnun 
Íslands sem ættu í fórum sínum 
upplýsingar um maura á Íslandi 
í gegnum tíðina. Það gerði ég og 
komst að því að fyrsti maurinn 
fannst í Reykjavík árið 1974. Svo fór 
ég með Steinari í hús í miðbænum 
og þar fundum við maura. Ég 
gleymi ekki hversu spenntur ég var 
þann daginn!“ segir Marco kátur.

Hann er með nítján maurabú 
heima og fimm ólíkar maura
tegundir. Sextán eru smá í sniðum, 
með drottningu og fáeinum vinnu
maurum í petrískálum; þrjú eru 
með yfir 3.000 vinnumaura.

Maurar lifa líkt og menn
Marco vinnur nú að kennslubók 

um maura fyrir grunn og leik
skólabörn, í samvinnu við Andreas 
Guðmundsson Gaehwiller háskóla
stúdent sem unnið hefur með 
Marco að rannsóknum á maurum, 
en líka Laufeyju Jónsdóttur 
teiknara sem myndskreytir bókina 
og Caterinu Poggi sem hefur mikla 
reynslu af kennslu og uppeldis
fræðum og sér um að boðskapur
inn skili sér rétt til barnanna.

„Við erum sannfærð um að 
maurar séu frábærir til að kenna 
börnum og fullorðnum sjálfbærni. 
Við viljum sýna börnum hvernig 
þessar örsmáu verur geta verið 
spennandi og allrar athygli virði. 
Rétt eins og mennirnir byggja 
maurar flókin samfélög og stór
kostlegan arkitektúr, þeir hugsa 
vel um ungviðið sitt því það tekur 
við búinu í framtíðinni, þeir fara 
með ruslið á skilvirkan hátt svo að 
búið sé hreint og öruggt, og skaffa 
samfélaginu mat. Sumar maura
tegundir rækta sína eigin uppskeru 

og aðrar lifandi búpening. Umfram 
allt geta maurar kennt okkur sam
starf. Hver og einn einasti maur er 
mikilvægur og ómissandi því hann 
er hluti af heildinni. Maurar vinna 
saman að velferð síns samfélags og 
ég trúi því staðfastlega að sam
vinna sé nauðsynleg til að fá lifað í 
heilbrigðu samfélagi,“ segir Marco 
sem vill endurvekja tengsl barna 
við náttúruna.

„Við viljum sýna börnum eitt
hvað forvitnilegt og heillandi, því 
samband manns og náttúru verður 
trúlega enn mikilvægara á næstu 
áratugum. Við erum sannfærð 
um að börn þurfi að vita meira 
um lífrænar heildir í umhverfi 
sínu og viljum ekki að þau vaxi 
úr grasi með skakka mynd af 
gerð umhverfisins sem þau lifa í. 
Verkefnið varpar ljósi á viðfangs
efni sem þau myndu sennilega 
ekki læra um fyrr en seinna á lífs
leiðinni.“

Skemmtilegt hliðarverkefni 
við kennslubókina er færanlegt 
maura bú sem sýnt verður leik
skólabörnum.

„Á maurabúinu er USBsmásjá til 
að sýna maurana og athafnir þeirra 
í enn meira návígi. Við trúum því 
að verkefnið geti hjálpað börnum 
að taka fyrstu skrefin í átt að 
sjálfbærni, því ef við hlúum ekki 
vel að móður jörð, líffræðilegum 
fjölbreytileika hennar og flóknum 
vistkerfum, getum við ekki lifað lífi 
okkar með sama hætti og áður. Við 
þykjumst vita að bókin á eftir að 
hitta í mark hjá börnunum.“

Vill halda rannsóknum áfram
Vinnan við bókina gengur vel og er 
stefnt að útgáfu í mars 2022.

„Það hefur skipt sköpum fyrir 
okkur að fá styrki frá Rannís og við 
erum afar þakklát. Án þess hefðum 
við ekki getað farið út í svo metn
aðarfullt og frumlegt verkefni,“ 
upplýsir Marco, sem hyggur á fleiri 
mauraverkefni í framtíðinni.

„Já, hvort ég ætla. Enn er svo lítið 
vitað um fjölbreytni og útbreiðslu 
maura á Íslandi og ótal margt sem 
okkur langar að rannsaka. Við 
vonum að Rannís haldi áfram að 
sýna áhuga verkefnum í tengslum 
við maura og hjálpi okkur að halda 
rannsóknum áfram. Við erum í 
raun rétt byrjuð að kafa ofan í þetta 
spennandi viðfangsefni og viljum 
tvímælalaust halda því áfram.“ n

Maurar geta kennt mannfólkinu margt
Marco Mancini 
er heillaður af 
maurum og 
segir bæði börn 
og fullorðna 
geta lært af 
þeim samvinnu 
og sjálfbærni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Vefmauradrottningin góða sem Marco tókst að mynda 
sárlasinn í regnskógum Gana.  MYND/MARCO MANCINI Hluti af maurum sem Marco heldur heima hjá sér.

Dagrún Ósk Jónsdóttir er 
doktorsnemi í þjóðfræði við 
HÍ. „Ég hóf námið 2018 og 
vinn nú að lokaverkefni um 
birtingarmyndir kvenna og 
kynferðisofbeldis í þjóð-
sögum,“ segir Dagrún.

Síðustu fjögur ár hefur Dagrún 
skoðað íslensku þjóðsögurnar út 
frá ólíkum þemum. „Ég er að skoða 
konur í þjóðsögunum sem fara 
gegn ríkjandi hugmyndum síns 
tíma um kvenleika. Konur sem 
brjótast gegn ríkjandi hugmynda
kerfi, sinna karllægum störfum, 
búa yfir karllægum eiginleikum, 
afneita móðurhlutverkinu, tröll
skessur og huldukonur. Einnig 
skoða ég hvernig heimilis og kyn
ferðisofbeldi gegn konum birtist í 
þjóðsögunum,“ segir Dagrún.

Spegill, spegill
Dagrún rakst á óvæntan kynja
vinkil þegar við vinnslu BAverk
efnis í þjóðfræði um mannát í þjóð
sögunum. „Ég var að skoða sögur 
um tröllskessur sem éta saklausa 
karlmenn. Út frá því fékk ég áhuga 
á að skoða þjóðsögurnar út frá 

kynjafræði sem og hvernig konur 
birtast í þeim almennt.“

Þjóðsögurnar sem Dagrún hefur 
til hliðsjónar var safnað á seinni 
hluta 19. og fyrri hluta 20. aldar. 
„Íslensku þjóðsögurnar voru lengi 
til í munnlegri geymd og var safnað 
á þessum tíma. Það er erfitt að 
segja til um hvernig lífið var þegar 
sögurnar voru fyrst sagðar. Ég get 
því einungis notað þjóðsögurnar 

sem spegil á þann tíma sem þeim 
er safnað á.“

Að sögn Dagrúnar er ákveðinn 
innbyggður kynjahalli og valda
ójafnvægi í söfnun þjóðsagnanna. 
Flestallir safnarar hafi verið karlar. 
Þar er Torfhildur Hólm undan
tekning. „Í safni Torfhildar fáum 
við einstakt tækifæri til að sjá konu 
safna sögum annarra kvenna. 
Sögur hennar eru frábrugðnar 

öðrum þjóðsögum. Þar birtist 
kynbundið ofbeldi í skýrara ljósi 
en hjá öðrum söfnurum og finnast 
hlutfallslega fleiri sögur af heimil
isofbeldi. Þá er ákveðinn munur á 
sjónarhorninu í sögunum. Tilfinn
ingar kvenna fá þá meira rými.“

Ofbeldið ekki í brennidepli
Í sögum af kynferðisofbeldi finnst 
Dagrúnu merkilegt að ofbeldið 
er ekki aðalatriðið. „Sögurnar 
eru flestar um eitthvað annað. 
Ofbeldið er nefnt í framhjáhlaupi. 
Þarna er sérstakur flokkur drauga
sagna sem fjalla um hetjur sem 
drepa drauga. Draugarnir hafa 
gert ýmsan óskunda af sér eins og 
að nauðga konum. Konunum eða 
ofbeldinu gegn þeim er þó ekki 
gefinn mikill gaumur.“

Konur segja konum af ofbeldi
Dagrún segir áhugavert að skoða 
hver sé að segja þessar sögur. 
„Margar ofbeldissagnanna eru 
sagðar af konum, en virðast ekki 
þó hliðhollar þeim. Sögur af 
heimilisofbeldi birtast fremur sem 
áhrifarík leið til þess að aga konur. 
Þá hafa þessar sögur kennt konum 

hvernig þær geti komið í veg fyrir 
að verða fyrir ofbeldi af hálfu eigin
mannsins. Konurnar sem sögðu 
sögurnar koma úr sama ríkjandi 
hugmyndakerfi og karlarnir. Þær 
staðfesta skyldu eiginmanna og 
feðra til að aga óþekkar eiginkonur 
og dætur með ofbeldi. Sögurnar 
hafa þó eflaust veitt konum á 
þessum tíma huggun og opnað á 
umræður sem er líka mikilvægt.“

Á þeim tíma sem þjóðsög
unum er safnað virðast þær hafa 
kennt fólki um ríkjandi viðmið 
og gildi, um hlutverk og hegðun 
kynjanna. En þrátt fyrir að mikið 
vatn hafi runnið til sjávar síðan 
á fyrri hluta tuttugustu aldar þá 
geta þessar sögur kennt okkur 
ýmislegt. „Þjóðsagnirnar eru ekki 
sagnfræðilegar heimildir, en bera 
með sér sannleika um heimsmynd 
og viðhorf fólksins sem fæðir þær. 
Það er mikilvægt að heimsækja 
gömul gögn og skoða út frá nýjum 
sjónarhornum. Það sýnir okkur 
hve gamlar og rótgrónar ákveðnar 
hugmyndir eru í samfélaginu. Það 
er mikilvægt að þekkja hvaðan 
maður kemur til þess að geta betur 
ákvarðað hvert maður er að fara.“ n

Skoðar ofbeldi gegn konum í þjóðsögunum

Dagrún Ósk segir margt áhugavert koma í ljós þegar þjóðsögur eru skoðaðar 
með kynjagleraugum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



Jón Gunnar Ólafsson, 
nýdoktor í fjölmiðlafræði við 
Háskóla Íslands, var gestur 
á Vísindakaffi 22. septem-
ber síðastliðinn. Þar fjallaði 
hann um falsfréttir og upp-
lýsingaóreiðu á samfélags-
miðlum og setti í samhengi 
við Covid-19 og kosninga-
baráttuna.

Jón Gunnar kláraði doktorsnám í 
fjölmiðlafræði í London árið 2019. 
Í náminu skoðaði hann meðal 
annars breytingar á íslenskum 
fjölmiðlamarkaði með tilkomu 
samfélagsmiðla og hvað einkennir 
umfjöllun íslenskra fjölmiðla um 
stjórnmál. „Ég hef undanfarið 
unnið meira með efnið úr doktors-
rannsókninni og byggt ofan á hana. 
Nýlega kom ég nýr inn í stjórn 
Íslensku kosningarannsóknar-
innar, en fyrir voru þau Ólafur Þ. 
Harðarson (sem byrjaði með rann-
sóknina 1983), Eva H. Önnudóttir, 
Hulda Þórisdóttir og Agnar Freyr 
Helgason. Þau starfa öll við Stjórn-
málafræðideild Háskóla Íslands 
eins og ég,“ segir Jón Gunnar.

Rannsóknir á Íslandi
Íslenska kosningarannsóknin 
hefur farið stækkandi undanfarin 
ár. „Mitt hlutverk snýr aðallega að 
fjölmiðlahlutanum. Miðlun upp-
lýsinga í kosningabaráttu hefur lítið 
verið rannsökuð á Íslandi og ég hef 
meðal annars þróað spurningar um 
hvernig fólk nálgast upplýsingar 
um stjórnmál, hversu virkt það er 
að ræða stjórnmál á samfélagsmiðl-
um og hversu miklum tíma það 
eyðir í að fylgjast með stjórnmála-
tengdri umfjöllun í fjölmiðlum.

Annað stórt rannsóknarverk-
efni sem ég vinn að er rannsókn á 
fjölmiðlaumfjöllun um Covid-19 
á Íslandi í samstarfi við Sigrúnu 
Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði 

við Háskóla Íslands. Við Sigrún 
höfum fengið styrk úr Nýsköp-
unarsjóði námsmanna undanfarin 
tvö ár og ráðið nemendur til að 
vinna í greiningunni með okkur. 
Gagnasafnið er orðið ansi stórt. Við 
höfum þegar birt eina fræðigrein 
upp úr efninu og fleiri greinar eru í 
vinnslu.“

Íslendingar og samfélagsmiðlar
Að sögn Jóns Gunnars er dreifing 
upplýsinga áhugaverð í íslensku 
samhengi. „Eitt af því sem er for-
vitnilegt er hversu virk við erum á 
samfélagsmiðlum og hve stór hluti 
upplýsingamiðlunar fer í gegnum 
þá. Um 90 prósent Íslendinga nota 
Facebook daglega sem er mjög há 

tala í alþjóðlegum samanburði. 
Margt sem er skrifað á samfélags-
miðla ratar í hefðbundna fjölmiðla 
og hefur áhrif á umfjöllun þeirra. 
Því er mikilvægt að skoða þróunina 
með tilliti til bæði samfélagsmiðla 
og hefðbundinna fjölmiðla.“

Falsfréttir á Íslandi
Það hefur mikið verið rætt um 
falsfréttir erlendis en að sögn Jóns 
Gunnars er fræðafólk einnig byrjað 
að rannsaka þessi mál hér á Íslandi. 
„Í Vísindakaffinu fjallaði ég um 
falsfréttir og upplýsingaóreiðu á 
samfélagsmiðlum og ræddi meðal 
annars í samhengi við Covid-19 
og kosningabaráttuna og setti í 
íslenskt samhengi.“

En hvað eru falsfréttir?
„Þegar rætt er um falsfréttir er 

gjarnan verið að vísa til rangra eða 
misvísandi upplýsinga. Slíkar upp-
lýsingar eru ekki nýjar af nálinni en 
með tilkomu samfélagsmiðla hefur 
dreifing á þannig upplýsingum 
gjörbreyst. Fólk sækir sér fréttir og 
fróðleik í gegnum samfélagsmiðla 
og rannsóknir hafa sýnt að þar hafa 
oft alls kyns ósannindi komist á 
flug. En eins og ég segi, þá er auð-
vitað ekki nýtt að fólk sé að deila 
eða skoða eitthvað sem er rangt eða 
misvísandi, en netið hefur breytt 
dreifingunni töluvert.“

Falsfrétt er of pólitískt orð
Jón Gunnar segir þó að fræðasam-
félagið noti almennt ekki orðið fals-
fréttir. „Margt fræðafólk vill fremur 
nota hugtakið upplýsingaóreiða 
þar sem oft er um fleira en fréttir að 
ræða í þessu samhengi. Jafnframt 
hefur orðið falsfrétt orðið ansi 
pólitískt, eins og sést á umræðunni 
undanfarin ár. Upplýsingaóreiða 
er mun nákvæmara hugtak. Þar er 
gerður greinarmunur á því hvort 
dreifing á röngum eða misvísandi 
upplýsingum sé viljandi (kallast 
disinformation á ensku) eða hvort 
þeim sé dreift óafvitandi (kallast 
misinformation). Einnig fellur þar 
undir ef viðkvæmum persónu-
legum upplýsingum er dreift til að 
valda skaða (kallast malinform-
ation).“

Samfélagsmiðlar og fjölmiðlalæsi
Jón Gunnar segir ýmislegt hægt 
að gera til að minnka dreifingu á 
hinum svokölluðu falsfréttum eða 
upplýsingaóreiðu. „Við höfum séð 
hvernig samfélagsmiðlarnir sjálfir 
reyna að taka á þessum málum, 
þó með misjöfnum árangri. Fólk 
í minni fræðigrein nefnir oft að 
við þurfum trausta, fjölbreytta og 
öfluga fjölmiðla og ég tek undir 

það. Þeir hafa kannski aldrei skipt 
jafn miklu máli og einmitt nú. Við 
sjáum að rekstrarumhverfi fjöl-
miðla hefur farið versnandi undan-
farin ár sem tengist meðal annars 
samfélagsmiðlum og því hvernig 
dreifing upplýsinga hefur breyst. 
Þetta hangir allt saman. Einnig 
hefur mikið verið rætt um að efla 
fjölmiðlalæsi í þessu síbreytilega 
tækniumhverfi.“

Kosningabaráttan  
lögð til grundvallar
Rannsóknir Jóns Gunnars snúast 
í dag um kosningabaráttuna sem 
er í fullum gangi, enda kosningar á 
næsta leiti. „Ég kem nýr inn í stjórn 
Íslensku kosningarannsóknarinnar 
í ár eins og ég nefndi. Kosningabar-
áttukönnunin hefur verið í gangi 
í mánuð og þar höfum við meðal 
annars gert daglegar mælingar. Við 
erum að skoða hvaða miðla fólk 
notar helst og hversu miklum tíma 
það ver í að fylgjast með pólitískri 
umræðu. Einnig erum við að skoða 
hvort, og þá hvar, fólk hafi rekist á 
rangar eða misvísandi upplýsingar 
eða nafnlausan áróður.“

Hvað er næst á dagskrá?
„Ég mun halda áfram að rann-

saka fjölmiðlaumfjöllun um Covid-
19 og einnig kosningabaráttuna. 
Að auki hef ég verið að taka þátt 
í tveimur stórum alþjóðlegum 
verkefnum um stöðu fjölmiðla, the 
Media for Democracy Monitor og 
Worlds of Journalism Study, í sam-
starfi við Valgerði Jóhannsdóttur, 
Birgi Guðmundsson, Guðbjörgu 
Hildi Kolbeins og Friðrik Þór Guð-
mundsson, en þau hafa öll unnið 
að fjölmiðlarannsóknum. Ég stefni 
á að birta efni um stöðu fjölmiðla á 
Ísland í samanburði við önnur ríki 
upp úr gögnum úr þessum tveimur 
rannsóknum. Þannig að það verður 
nóg að gera á næstunni,“ segir Jón 
Gunnar að lokum. n

Fjölmiðlar, Facebook og „falsfréttir“ á Íslandi

Jón Gunnar Ólafsson er nýdoktor í fjölmiðlafræði við Stjórnmálafræðideild 
Háskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Dr. Þórhallur Magnússon, 
prófessor og deildarforseti 
tónlistardeildar Sussex-
háskóla, og rannsókna-
prófessor við Listaháskóla 
Íslands hlaut í desember 
tveggja milljóna evra styrk 
Evrópska rannsóknarráðsins 
(ERC) fyrir verkefnið Intelli-
gent Instruments. Verkefnið 
er hýst í Listaháskóla Íslands.

Hvað er snjallhljóðfæri?
Öll hljóðfæri eru snjöll á sinn 

hátt, en orðið snjallhljóðfæri, 
eins og við notum það, er þýðing 
á enska orðasambandinu Intelli-
gent Instruments. Við erum að 
skoða hvernig samband okkar við 
hljóðfæri breytist þegar þau eru 
smíðuð með gervigreind. Í raun er 
þetta heimspekilegt verkefni um 
samband okkar við tækni á tímum 
þar margir hlutir í umhverfi okkar 
eru að breytast í snjallhluti. Í dag 
er ekki mikið um eiginleg snjall-
hljóðfæri þar sem gervigreind er 
partur af viðmóti hljóðfærisins þó 
að rannsóknir séu hafnar víða um 
heim. Það er hins vegar gervigreind 
á mörgum sviðum tónlistariðkun-
ar, frá stafrænum hljóðgervlum til 
forrita sem notuð eru til tónsmíða.

Er snjallhljóðfæri hugbúnaður 
eða raunverulegt hljóðfæri?

Við erum að einbeita okkur að 
raunverulegum hljóðfærum sem 
við handfjötlum og þróum náið 
samband við. Gervigreind er á 
ýmsum stöðum, til dæmis í smá-
tölvum sem eru áfastar eða faldar 
inni í hljóðfærinu sjálfu (oft kallað 
embedded computing á ensku). Við 
sem vinnum í rannsóknarstofunni 

erum tónlistarmenn og forritarar 
og höfum skrifað forrit fyrir tón-
listarsköpun, en markmið okkar 
er að þróa raunveruleg hljóðfæri 
með gervigreind sem við höfum 
líkamlegt samband við. Þannig að 
snjallhljóðfæri felur hvort tveggja í 
sér hugbúnað og hljóðfæri.

Treysta nútímatónskáld á gervi-
greind til að skapa tónlist?

Það er allur gangur á því, en 
tæknin er til staðar. Tónlist er 
stærðfræðileg í eðli sínu, sú hug-
mynd nær aftur til Pýþagórasar, og 
þegar maður er með form, þá eru 
reglur, hvort sem maður brýtur þær 
eða ekki. Tölvur eru mjög góðar í að 
fylgja reglum, og nú með vélarnámi 
(e. machine learning) geta þær 
lært af endurteknum mynstrum, 
og tónlist er hér séð sem mynstur. 
Þannig gætu nemendur í tón-
sköpun til dæmis fylgt reglum í að 
skrifa fúgu eins og Bach eða notað 
forrit sem gerir það fyrir þau. Það 
er í raun ekki flókið. Það sem er 
öllu meira spennandi er að skoða 
í hverju raunveruleg sköpun felst 
og þar getur gervigreindin ekki 
staðið sjálf, heldur þarf skapandi 
manneskju til. Frá sjónarmiði tón-
skáldsins er gervigreindin verkfæri, 
líkt og hamar eða skrúfjárn; hún 
er ekki komin til að taka yfir tón-
listarsköpunina.

Hvers vegna hlotnaðist þér þessi 
heiður og styrkveiting? Eru fáir eins 
þenkjandi og þú á þessu sviði?

Það er erfitt að spá í það, en það 
er fólk úti um allan heim að þróa 
spennandi hljóðfæri og nýta gervi-
greind í tónlistarsköpun. Ég held 
að það sem gerir þetta verkefni sér-
stakt er að við erum að spá í hvernig 

þessi tækni breytir okkur sem 
erum að fást við og hlusta á tónlist. 
Auk þess að þróa nýja tækni þá er 
mikilvægur hluti verkefnisins að 
skoða þær hugmyndir og orðræðu 
sem er hægt og rólega að myndast 
í kringum þessa nýju tækni. Þetta 
er því verkefni sem nær út fyrir 
tónlistina sjálfa og hefur með sam-
band okkar við gervigreind í víðari 
skilningi að gera. Hvernig tölum 
við um gervigreind í daglegu lífi? 
Hvernig hrósum við unglingi sem 
spilar inn melódíu á símann sinn 
og fær útsetningu á henni líkt og 
Mahler hefði verið að verki? Hvar 
er sköpunin hjá barninu okkar sem 
teiknar Óla prik á spjaldtölvu sem 
breytir teikningunni í Van Gogh-
málverk? Í þessu verkefni notum 
við hljóðfæri og tónlistina sem svið 

fyrir rannsóknir á tengslum okkar 
við gervigreind, en niðurstöðurnar 
munu hafa áhrif á önnur svið fræða, 
vísinda og tækni.

Hvernig fer rannsóknarvinnan 
fram og við hvaða niðurstöðum  
býstu?

Við erum teymi sem saman-
stendur af þremur doktorsnemum, 
tveimur nýdoktorum, hljóðfæra-
smið, verkefnisstjóra og mér sem 
aðalrannsakanda. Okkar vinna 
felst í að þróa og smíða ný hljóðfæri 
og gera rannsóknir á þeim í sam-
starfi við alþjóðlegan hóp vísinda-
manna. Þar má nefna sálfræðinga, 
heimspekinga, tölvunarfræðinga, 
verkfræðinga og sérfræðinga í 
gervigreind, ásamt auðvitað tón-
listarfólki. Við höfum hljóðfærin 
sem miðpunkt í samræðum okkar 
um gervigreind almennt og tengsl 
okkar við hana. Niðurstöðurnar 
munu koma fram á ýmsu formi, 
en auk hljóðfæra, nýrra forrita, 
þekkingar á gervigreind og notk-
unar hennar, munum við standa 
að alls kyns viðburðum sem fólk 
getur mætt á, svo sem tónleikum, 
málstofum, vinnustofum og öðru. 
Við hvetjum fólk til að heimsækja 
okkur í Opna vinnustofu (Open 
Lab) sem við höldum á föstudögum 
klukkan tvö í rannsóknarstofunni 
okkar við Listaháskólann í Þver-
holti. Í Opnu vinnustofunum fáum 
við gesti til að kynna verkefni sín og 
ræðum tækni, tónlist og heimspeki 
yfir kaffibolla til að loka vinnu-
vikunni. Það er nefnilega í gegnum 
samræður sem við náum að þróa 
það nýja tungumál sem vantar til 
að geta skilið almennilega hlutverk 
gervigreindar í nútímaþjóðfélagi.

Má segja að styrkveitingin sýni 
mikilvægi þess að fá niðurstöður í 
einmitt þennan málaflokk?

Já, það er gífurleg samkeppni 
um þessa vísindastyrki Evrópska 
rannsóknarráðsins. Ráðið styrkir 
aðeins verkefni sem eru í framlínu 
nútíma vísinda og þar á meðal má 
nefna listrannsóknir af því tagi 
sem við vinnum. Í verkefni okkar 
skarast listrannsóknir við hugvís-
indi og tölvuvísindi. Gervigreind 
er mjög heitt rannsóknarefni úti 
um allan heim um þessar mundir, 
og má segja að við séum að stunda 
hagnýtar gervigreindarrannsóknir 
út frá sjónarhorni lista og hug-
vísinda. Ráðið hefur þverfagleika 
að markmiði og hefur lýst því yfir 
að framtíð vísinda sé þar sem þau 
skarist og ný þekking verði til.

Munið þið skapa ný snjallhljóð-
færi sem í framtíðinni gætu leyst 
hefðbundin hljóðfæri af hólmi?

Nei, ég tel að það sem við gerum 
verði aðeins viðbót við þá flóru 
hljóðfæra sem nú þegar er til. 
Hljóðfæri til tónlistariðkunar hafa 
alltaf verið þróaðasta tækni hvers 
tímabils í sögunni, og því er eðli-
legt að við séum að rannsaka gervi-
greind sem hluta af hljóðfærum í 
dag. Ég er sannfærður um að Guido 
de Arezzo frá 11. öld, Hildegard 
von Bingen frá 12. öld eða Bach 
frá 17. öld væru að fást við þetta í 
dag ef þau væru uppi núna. Líkt og 
barokk-fiðlan er enn til og fiðlan er 
enn að þróast, þá eru okkar snjall-
hljóðfæri aðeins viðbót í hljóðfæ-
rakistuna, en þó með þeim mun að 
þau hafa atbeini og geta brugðist 
við því sem við gerum á gjörnýjan 
hátt. n

Náið  samband við hljóðfæri með gervigreind

Dr. Þórhallur Magnússon er styrk-
hafi ECR. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

kynningarblað  5FÖSTUDAGUR   24. september 2021 VÍSINDAVAK A R ANNÍS



Til þess að ná 
árangri verðum við 

að beita öllum hugsan-
legum aðferðum.

Sigurður Reynir Gíslason

Helstu markmiðin 
með verkefninu 

eru að auka nýtingu 
jarðvarma með áherslu á 
hringrásarkerfi í mat-
vælaframleiðslu.

Katrín Ólafsdóttir

Samrækt ehf. hefur undan-
farin þrjú ár stýrt samstarfs-
verkefninu Geofood þar sem 
gott samstarf hefur byggst 
upp við aðila í Hollandi og 
Slóveníu.

Opnuð var tilraunaaðstaða við 
Wageningen-háskólann í Bleis-
wijk í Hollandi þar sem 150 
fer metra fiskeldiskerfi var komið 
fyrir í gróðurhúsum skólans. 
Aðstaðan er byggð upp sem hluti 
af þróunarverkefninu GeoFood 
sem er nýsköpunarverkefni styrkt 
af Geothermica, samstarfsneti 
um nýtingu jarðvarma. Meðal 
þeirra íslensku aðila sem koma að 
verkefninu eru Háskóli Íslands og 
fyrirtækið Samrækt. „Helstu mark-
miðin með verkefninu eru að auka 
nýtingu jarðvarma með áherslu 
á hringrásarkerfi í matvælafram-
leiðslu,“ segir Katrín Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri Samræktar. 
„Þannig er ekki einungis verið að 
horfa til afgangsorkunnar sem 
nýta má úr einu kerfi í annað 
heldur einnig til næringarefna og 
vatns sem nýtist á milli kerfa.“

Ólík þekking nýtist
Hugmyndin að GeoFood-sam-
starfsverkefninu varð til á grunni 
netsamstarfsins, The EU Aqua-
ponics Hub, sem styrkt var af 
COST-áætlun Evrópusambandsins 
á árunum 2014-2018, bætir Ragn-
heiður Inga Þórarinsdóttir, rektor 
Landbúnaðarháskóla Íslands, við. 
„Þar komu saman aðilar sem voru 
að þróa hringrásarkerfi þar sem 
affallsvatn frá fiskeldi var notað 
sem næring fyrir plöntur. Nær öll 
lönd í Evrópu komu að því verkefni 
og byggðust upp sterk tengsl á milli 
aðila, auk þess sem aðilar utan 
Evrópu komu að verkefninu, frá 
Suður-Afríku, Kanada, Bandaríkj-
unum, Ástralíu og Mjanmar.“

Fjölbreyttir samstarfsaðilar
Þegar COST-verkefninu var að 
ljúka fór hópurinn að huga að 
áframhaldandi samstarfsverk-
efnum og GeoFood-verkefnið er 
eitt þeirra sem urðu að veruleika, 
segir Katrín. „Verkefnið er leitt af 
Samrækt ehf. og samstarfsaðilar 
eru fyrirtæki, rannsóknaraðilar og 
opinberir aðilar frá Íslandi, Hol-
landi og Slóveníu. Holland kemur 
inn með þekkingu í hringrásar-
kerfum fyrir fiskeldi og gróður-
húsaræktun og Slóvenía með 
þekkingu á ferðaþjónustu og upp-
lifun ferðamanna. Þá er í báðum 

þessum löndum tækifæri og áhugi 
til aukinnar nýtingar á jarðvarma.“

Affallsvatnið nýtt betur
Byggðar voru tilraunaeiningar hjá 
Wageningen-háskólanum í Hol-
landi og hjá Samrækt í Reykjavík. 
„Fiskur var ræktaður í hringrásar-
kerfi og affallsvatnið notað til 
ræktunar á salati og sprettum. 
Fylgst var með orkunotkun og 
samanburðartilraunir gerðar. 
Farið var í heimsókn til fyrirtækja 
sem tengjast ferðaþjónustu og 
móttöku gesta í öllum löndum og 
samanburður gerður á því hversu 

langt fyrirtækin ganga í að veita 
gestum sínum upplýsingar, fræðslu 
og upplifun,“ segir Ragnheiður.

Árangursríkt samstarf
Þær eru sammála um að samstarf 
þessara þriggja landa hafi gengið 
afskaplega vel og verkefnið hafi 
verið mjög gefandi. „Frá Hollandi 
komu tvö fyrirtæki að borðinu, 
annars vegar fyrirtækið Landing 
Aquaculture sem þróar hringrásar-
kerfi fyrir fiskeldi og Ammerlaan, 
sem er stórt gróðurhúsafyrirtæki 
sem nýtir jarðvarma til upphit-
unar og selur einnig jarðvarma til 

annarra í nágrenninu. Leiðandi 
aðili frá Hollandi var Wageningen-
háskólinn en hann er fremstur í 
f lokki á sviði garðyrkju í Evrópu og 
jafnvel á heimsvísu. Frá Slóveníu 
komu annars vegar sveitarfélagið 
Brezice sem býr yfir jarðhitaauð-
lindum og háskólinn í Maribor 
sem kom með þekkingu á ferða-
þjónustu með áherslu á fræðslu 
og upplifun.“ Það var svo Sam-
rækt ehf. sem leiddi verkefnið og 
stóð að íslenska hlutanum ásamt 
Háskóla Íslands. „Ísland kemur 
að verkefninu með þekkingu og 
reynslu á sviði jarðhita og nýtingu 
til matvælaframleiðslu, svo sem í 
garðyrkju og fiskeldi.“

Vonir bundnar við framhaldið
Gerðir hafa verið samstarfssamn-
ingar á milli Landbúnaðarháskóla 
Íslands og annars vegar Háskólans 
í Maribor og hins vegar Wagenin-
gen-háskólans. „Á grunni verk-
efnisins hefur einnig verið farið í 
samstarf við Sigurð Pétursson sem 
byggt hefur upp laxeldi og unnið í 
útflutningi á fiski. Þannig varð til 
Fræðslumiðstöðin Lax-Inn sem var 
opnuð formlega á Mýrargötunni 
í Reykjavík fyrr í þessum mánuði. 
Þangað eru allir velkomnir. Vonir 
standa til að niðurstöður Geo-
Food- verkefnisins muni nýtast 
fiskeldisfyrirtækjum til framtíðar 
og verða til þess að nýta enn frekar 
jarðhita til matvælaframleiðslu, 
hérlendis og víðar í heiminum.“ n

Geofood – nýting jarðvarma til 
matvælaframleiðslu í hringrásarkerfum 

Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðar-
háskóla Íslands.   RÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Katrín Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Samræktar.   
 MYND/AÐSEND

Sigurður Reynir Gísla-
son, jarðefnafræðingur og 
vísindamaður við Háskóla 
Íslands, hélt erindi á fyrsta 
Vísindakaffi vetrarins sem 
haldið var í Perlunni.

Fyrsta Vísindakaffi vetrarins var 
haldið í Perlunni mánudaginn 
20. september. Þar hélt Sigurður 
Reynir Gíslason, jarðefnafræð-
ingur og vísindamaður við Háskóla 
Íslands, erindi sem bar heitið Loft-
lagsógnin! Hvaða tæknilausnir eru 
í farvatninu? og var viðburðurinn 
vel sóttur.

Til þess að ná markmiðum 
Parísarsamkomulagsins verður 
að fanga koltvíoxíð úr útblæstri 
orku- og iðjuvera og einnig beint 
úr andrúmslofti. Sigurður Reynir 
fjallaði um Carbfix-aðferðina og 
hvernig íslensku sandarnir geta 
komið þar við sögu. „Ég fjallaði 
um sögu Carbfix-verkefnisins 
sem hófst formlega í október 2007 
en undirbúningur þess hófst af 
fullum þunga í janúar 2006. Carb-
fix-aðferðin breytir gasi í grjót 
djúpt í jarðlögum. Ég hef kallað 
þetta að steinrenna koltvíoxíði 
(CO2). Þetta er öruggasta aðferðin 
til þess að binda koltvíoxíð, sem 
veldur gróðurhúsaáhrifum.“

Unga fólkið drifkrafturinn
Stofnendur Carbfix-verkefnisins 
voru Háskóli Íslands, Orkuveita 
Reykjavíkur, Columbia-háskólinn 
í New York og Franska rann-

Carbfix-aðferðin mun nýtast heima og erlendis

Vísindakaffi 
Rannís hefur 
notið vinsælda 
undanfarin ár.

sóknarráðið (CNRS) í Toulouse í 
Frakklandi. „Frá 2007 hafa þrettán 
doktorsnemar varið doktors-
ritgerðir sínar sem fjölluðu 
um einhverja hluta Carbfix-
aðferðarinnar. Allt frá tilraunum 
og líkanagerð á rannsóknastofu, 
til mælingar í borholum þar sem 
CO2 er dælt niður í jörðina. Nú er 
þetta unga fólk drifkrafturinn í 
Carbfix-fyrirtækinu sem vinnur að 
framgangi aðferðarinnar á Íslandi 
og erlendis.“

Þegar hann er spurður hvar 
helsta þekking og styrkleikar 
Íslendinga séu þegar kemur að 
aðgerðum gegn loftslagsógninni 
segist hann ekki vera hlutlaus. 
„Carbfix-aðferðin og þekking 
innan jarðhitageirans á Íslandi 
hefur og mun nýtast vel hér heima 
og víða erlendis. Eins er mikilvæg 
þekking innan Landgræðslunnar 
og Skógræktarinnar. Til þess að ná 

árangri verðum við að beita öllum 
hugsanlegum aðferðum.“

Talað beint til almennings
Vísindakaffi Rannís hefur notið 
vinsælda undanfarin ár en þar 
kynna fræðimenn viðfangsefni 
sín á óformlegan hátt við notalega 
kaffihúsastemningu. 

„Það er mikilvægt að við 
vísindamenn „skríðum“ út af rann-
sóknastofunum okkar og tölum 
milliliðalaust til almennings. Ég er 
mjög ánægður með þátttökuna og 
frábærar umræður undir styrkri 
stjórn Sævars Helga Bragasonar, 
betur þekkts sem Stjörnu Sævar. 
Áheyrendur voru vel með á nót-
unum og komu með beinskeyttar 
spurningar.“

Spennandi næstu skref
Mörg spennandi verkefni eru 
fram undan í vetur, ekki síst tengd 
Carbfix. „Ég og nýdoktorar mínir 
erum að vinna með Carbfix-fyrir-
tækinu og innlendum og erlendum 
vísindamönnum við að nota sjó 
í stað ferskvatns við steinrenn-
ingu CO2. Steinrenningin krefst 
mikils vatns, sem oft er af skornum 
skammti. Tilraunir á rannsóknar-
stofu sýna að þetta gengur og nú 
ætlum við að taka næsta skref, og 
steinrenna CO2 við ströndina á 
Reykjanesi með því að dæla CO2 
og sjó niður í basaltlögin þar. Við 
erum einnig að koma af stað stein-
renningu í Asíu þar sem eru stór 
tækifæri.“ n

Sigurður Reynir Gíslason, jarðefnafræðingur og vísindamaður við Háskóla 
Íslands.   MYND/ARNALDUR HALLDÓRSSON
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Líffræðingurinn Ragnhildur Frið-
riksdóttir er verkefnastjóri hjá 
Matís og hefur unnið að alls kyns 
loftslagstengdum verkefnum, bæði 
hér á landi og erlendis, en Matís 
vinnur að fjölbreyttum verkefnum 
í matvælaiðnaði þar sem áhersla 
er lögð á sjálfbærni, nýsköpun og 
verðmætaaukningu.

„Ég lærði líffræði í Háskóla 
Íslands, fór í meistaranám í 
umhverfis- og auðlindafræði sjávar 
í háskólanum í York í Bretlandi 
og vann svo eitt sumar að lofts-
lagstengdum rannsóknum við 
Háskólann í Alaska Fairbanks, þar 
sem við skoðuðum áhrif bráðn-
unar jökla á strandvistkerfi. Þar 
byrjaði loftslagstengingin mín,“ 
segir Ragnhildur. „Eftir það fór 
ég að vinna fyrir World Wild-
life Fund í Þýskalandi, stærstu 
umhverfisverndarsamtök í heimi, 
og vann þar í nokkurn tíma áður 
en ég flutti heim, en þá ég störf hjá 
Matís.“

Sífellt fleiri loftslagstengd 
verkefni
„Á síðustu árum hefur Matís verið 
að ráðast í f leiri loftslagstengd 
rannsóknar- og þróunarverkefni. 
Við höfum lengi verið með ríka 
áherslu á umhverfismál og sjálf-
bærni og stefnum nú á að gera 
okkur gildandi í baráttunni við 
loftslagsbreytingar,“ segir Ragn-
hildur. „Minn bakgrunnur liggur í 
umhverfi hafsins og mín verkefni 
hafa því að mestu verið á því sviði. 
Við vorum til að mynda að klára 
Evrópuverkefnið ClimeFish, sem 
snerist um að skoða áhrif loftslags-

breytinga á sjávarútveg og fiskeldi 
í Evrópu,“ segir Ragnhildur. „Verk-
efninu var stýrt af Háskólanum 
í Tromsø og það voru samstarfs-
aðilar um alla Evrópu. Okkar hlut-
verk var að greina og kortleggja 
áhrif loftslagsbreytinga á sjávarút-
veg og fiskeldi víðs vegar í Evrópu 
og við þróuðum aðferðarfræði til 
að gera aðlögunaráætlanir sem var 
birt í vísindatímaritinu Climatic 
Change fyrr á þessu ári, en hún var 

líka nýtt í rafrænt námskeið hjá 
Landbúnaðar- og matvælastofnun 
Sameinuðu þjóðanna (FAO).

Við vonumst til að fá fjármagn 
til að hefja þessa aðlögunarvinnu 
hérlendis. Fyrir nokkrum vikum 
var fyrsta stefna íslenskra stjórn-
valda um aðlögun að loftslags-
breytingum birt og þar komu 
fram skýr markmið fyrir sjávar-
útveginn,“ segir Ragnhildur. „Eitt 
þeirra er að meta og kortleggja 

möguleg áhrif loftslagsbreytinga 
og greina út frá því aðlögunarþörf 
greinarinnar. Við erum sannfærð 
um að aðferðarfræðin sem varð til 
í ClimeFish-verkefninu geti nýst til 
að búa til aðlögunaráætlun fyrir 
sjávarútveg og fiskeldi á Íslandi.“

Vilja auka nýtingu lífræns 
áburðar
„Það eru fjölmörg önnur verkefni 
í gangi hjá Matís sem snúa að mat-
vælaframleiðslu en hafa sterkan 
loftslagsvinkil. Ég get til dæmis 
nefnt verkefnið Sjálfbær áburðar-
vinnsla sem styrkt er af Marká-
ætlun um samfélagslegar áskoranir, 
en þar erum við meðal annars að 
kortleggja magn lífrænna aukahrá-
efna og úrgangs á Íslandi, svo sem 
kúamykju og moltu, til að geta nýtt 
þetta sem lífrænan áburð,“ segir 
Ragnhildur. „Við erum að skoða 
hvernig hægt sé að bæta þenna 
úrgang með íblöndun næringar-
efna, líkt og köfnunarefnis og nit-
urs frá sprotafyrirtækinu Atmonia, 
þannig að hann nýtist sem best 
sem áburður. Landbúnaðarháskól-
inn og Landgræðslan eru svo að 
prófa þessar blöndur. Aukin nýting 
á lífrænum, innlendum áburði 
gæti haft mikil áhrif á kolefnisspor 
íslensks landbúnaðar, en bæði inn-
flutningur og framleiðsla tilbúins 
áburðar valda mikilli losun gróður-
húsalofttegunda.“

Skoða nýja próteingjafa
„Við erum líka að vinna að verk-
efnum sem snúa að því að þróa 
og framleiða næstu kynslóðir af 
matvæla- og fóðurpróteinum með 
sjálfbærum og umhverfisvænum 
hætti. Ákveðin umbylting þarf að 
eiga sér stað í matvælaframleiðslu 
á komandi árum til að hægt verði 
að fullnægja aukinni próteinþörf 
heimsbyggðarinnar á umhverfis-
vænan hátt,“ segir Ragnhildur. 
„Við erum að stýra stóru evrópsku 
verkefni þar sem við erum að þróa 
próteinvinnslu úr örþörungum, 

skordýrum og einfrumungum 
og sannreyna notagildi þeirra í 
ýmsum matvælum og dýrafóðri. 
Þetta er fjögurra ára verkefni 
sem við leiðum, en það eru hátt 
í 25 þátttakendur víðs vegar um 
Evrópu sem taka þátt í verkefninu, 
en það eru líka fleiri verkefni í 
pípunum sem snúa að þessu.

Það eru fjöldamörg önnur rann-
sóknar- og nýsköpunarverkefni 
í gangi hjá okkur sem snúa að 
umhverfis- og loftslagsmálum og 
miða að því auka sjálfbærni innan 
sjávarútvegs og landbúnaðar. Við 
erum til að mynda að skoða áhrif 
endurnýjunar íslenska fiskiskipa-
flotans á kolefnisspor afurða og 
með fjölmörg verkefni er snúa 
að því að bæta vinnsluaðferðir 
og geymsluþol afurða, sem getur 
haft mikil áhrif á kolefnisfótspor 
þeirra,“ segir Ragnhildur.

Beitir sér fyrir fræðslu um 
 loftslagsmál í grunnskólum
„Persónulega finnst mér mjög 
mikilvægt að vísindafólk beiti sér 
líka í miðlun á upplýsingum um 
loftslagsbreytingar og áhrif þeirra, 
sérstaklega þegar kemur að unga 
fólkinu okkar. Ég fékk nýlega styrk 
úr Loftslagssjóði fyrir fræðslu-
verkefni sem miðar að því að búa 
til aðgengilegt námsefni til að 
fræða bæði kennara og nemendur 
um loftslagsmál,“ útskýrir Ragn-
hildur, sem segir að um sé að ræða 
kennsluefni auk fjölda skemmti-
legra verkefna, leikja og tilrauna. 
„Markmið verkefnisins er fyrst og 
fremst að fræða íslenska grunn-
skólanemendur um loftslags- og 
umhverfismál, áhrif loftslag-
breytinga á hafið og lífríki þess og 
ekki síst möguleg áhrif á sjávarút-
veg og samfélagið. Við leggjum líka 
mikið upp úr þessari valdeflingu 
unga fólksins, meðal annars með 
því að leyfa þeim að kynnast heimi 
loftslagsaktívistans og frum-
kvöðulsins og virkja þau þannig til 
baráttunnar.“ n

Mörg loftslagtengd verkefni í vinnslu

Ragnhildur Friðriksdóttir, verkefnastjóri hjá Matís, hefur unnið að ýmsum 
loftslagstengdum verkefnum hér heima og erlendis.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Controlant er brautryðjandi á sínu 
sviði. „Við þróum og framleiðum 
hug- og vélbúnað sem mælir meðal 
annars raka, hitastig og stað-
setningu ásamt því að senda frá 
sér rauntímaupplýsingar sem hægt 
er að fylgjast með til að tryggja 
gæði á viðkvæmum vörum bæði í 
f lutningi og geymslu. Með þessari 
tækni gefum við einnig framleið-
endum lyfja og matvæla mikilvæg 
gögn í rauntíma til að geta brugðist 
við óvæntum uppákomum og 
komið í veg fyrir sóun. Markmið 
fyrirtækisins er að tryggja öryggi 
sjúklinga og þjónustu við neyt-
endur með því að minnka lyfja- og 
matarsóun í aðfangakeðjunni um 
90%,“ útskýrir Gísli.

Tryggja öryggi og virkni bóluefna
„Hjá Controlant erum við að koma 
á fót nýjum markaði af tækni-
lausnum í aðfangakeðjunni. Cold 
Chain as a Service® – sem dregur 
nafn sitt frá hinu þekkta viðskipta-
módeli Software as a Service. 
Okkar lausn er þrískipt: þráðlausir, 
internettengdir og endurnýtan-
legir gagnaritar (e. data loggers) 

sem settir eru hjá vöru og sjá um að 
vakta gæði hennar og staðsetningu 
(hitastig, rakastig, breytingu á 
birtustigi o.fl.). Þá sendir vél-
búnaðurinn rauntímagögn í 
hugbúnaðarlausn okkar sem hýst 
er í skýinu. Auk þessa bjóðum við 
upp á vöktunarþjónustu allan 
sólarhringinn og sjáum einnig um 
að endurheimta aftur endurnýtan-
legu gagnaritana frá viðskiptavin-
um okkar til að lágmarka sóun og 
hagræða í rekstri. Lausnin vaktar 
meðal annars alþjóðlega dreifingu 

á Pfizer-BioNTech mRNA Covid-
19 bóluefninu, ásamt því að miðla 
tilkynningum og viðvörunum 
í rauntíma til að tryggja öryggi 
og virkni bóluefnanna og koma í 
veg fyrir sóun á þessum dýrmæta 
varningi. Frá byrjun september 
þessa árs hefur okkar lausn tryggt 
öryggi yfir 1,3 milljarða skammta 
af bóluefni Pfizer og séð til þess 
að 99,99% af skömmtunum hafi 
komist örugglega á áfangastað 
án þess að sóun hafi átt sér stað,“ 
greinir hann frá.

Stöðug þróun og nýsköpun
Gísli bendir á að vegferð fyrir-
tækisins hafi verið ansi kaflaskipt 
til byrja með og fyrstu árin oft 
hörð barátta við að halda fyrirtæk-
inu gangandi. „Baráttan síðustu 
ár hefur fyrst og fremst verið að 
ráða við vöxtinn, straumlínulaga 
starfsemina og viðhalda þeim 
góða kúltúr sem hefur einkennt 
okkur frá upphafi. Okkar vegferð 
er gott dæmi um hvernig tækni 
og nýsköpun getur skipt sköpum 
í lífi fólks. Hvort sem það er með 
því að styðja við aðfangakeðjuna 
sem kemur lyfjum, bóluefnum og 
matvælum á áfangastað eða með 
því að stuðla að umhverfisvænni 
starfsháttum.“

Helstu viðskiptavinir Controlant 
starfa innan lyfja- og matvælageir-
ans og framleiða og dreifa vörum 
víða um heiminn. „Hjá Controlant 
vinnum við með alþjóðlegum 
lyfjafyrirtækjum, flutningsfyrir-
tækjum og fyrirtækjum sem starfa 
innan matvæla- og drykkjar-
iðnaðarins. Á meðal fyrirtækja 
sem við störfum með eru Pfizer, 
Teva, DHL og Procter & Gamble. 
Í dag starfa í kringum 300 manns 
hjá Controlant og eru þar á meðal 
alþjóðlegir starfsmenn sem starfa 
víðs vegar um allan heim. Við 
erum stöðugt að þróa vél- og hug-
búnað okkar og komum til með 
að kynna hinar ýmsu nýjungar á 
næstu mánuðum. Þróun á vörum 
okkar og möguleikinn á að auka 
enn virði þeirrar þjónustu sem við 
veitum kemur til með að byggja að 

stóru leyti á úrvinnslu á gögnum 
og sjálfvirkri ákvörðunartöku. 
Ljóst er að við munum þurfa að 
halda áfram uppbyggingunni á 
fyrirtækinu á komandi mánuðum 
og inni í þeim plönum er fjölgun á 
starfsmönnum sem sinna vöru-
þróun sem og á öðrum sviðum 
innan fyrirtækisins,“ útskýrir Gísli 
og bætir við að Ísland sé góður 
staður fyrir nýsköpun. „Við höfum 
verið lánsöm að fá gott fólk til 
starfa, hvort sem það er með langa 
reynslu að baki eða nýútskrifað 
úr háskóla. Þrátt fyrir smæðina þá 
eigum við flott fyrirtæki á Íslandi 
og gott háskólaumhverfi sem hefur 
alla burði til að gefa af sér enn 
meiri nýsköpun á komandi árum.

Við vorum mjög lánsöm að fá 
styrk frá Tækniþróunarsjóði í 
upphafi sem gat gert okkur kleift 
að hefja vegferðina þar sem við 
stofnendur vorum á þeim tíma 
allir að koma beint úr námi. Þar 
á eftir fengum við góða íslenska 
bakhjarla svo sem Bessa Gíslason, 
Frumtak og TT Investments sem 
stóðu þétt við bakið á okkur til 
að byrja með og voru lykilþáttur 
í vexti fyrirtækisins. Þá skipti 
endurgreiðsla vegna rannsóknar 
og þróunar okkur mjög miklu máli 
þar sem langmesti kostnaðurinn 
okkar fyrstu árin var í nýsköpun 
og vöruþróun. Þegar við fórum að 
stækka og fjárþörfin að aukast þá 
sáum við hins vegar gat á mark-
aðnum þegar kemur að fagfjár-
festum og ég tel að það sé enn til 
staðar.“ n

Sprenging kom með heimsfaraldri

Gísli Herjólfsson, forstjóri Controlant, segir að fyrirtækið hafi vaxið hratt á 
undanförnum árum, sérstaklega eftir að heimsfaraldur skall á. MYND/AÐSEND

Ragnhildur Friðriksdóttir 
vinnur að ýmsum verkefn-
um sem snúa að umhverfis-
málum og sjálfbærni í mat-
vælaframleiðslu hjá Matís. 
Hún er einnig að vinna að 
eigin fræðsluverkefni um 
loftslagsmál fyrir íslenska 
grunnskólanemendur.

Gísli Herjólfsson, forstjóri 
Controlant á Íslandi, segir að 
það hafi verið mikill heiður 
að fá Nýsköpunarverðlaun 
Íslands árið 2020. Fyrirtækið 
hafi vaxið hratt á undan-
förnum fjórum árum en 
sprenging hafi síðan orðið 
vegna Covid-19.
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Heill heimur af tækifærum!
Yfirlit yfir helstu samkeppnissjóði og samstarfsverkefni sem Rannís hefur umsjón með

                 Rannsóknir og nýsköpun
● Arctic Research and Studies – norðurslóðafræði
● COST rannsóknasamstarf
● Doktorsnemasjóður umhverfis- og auðlindaráðuneytisins
● Enterprise Europe Network
● Euraxess – upplýsingagátt fyrir vísindafólk á faraldsfæti
● Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga
● Horizon Europe – rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB
● Innviðasjóður
● Jafnréttissjóður
● Jules Verne – vísinda- og tæknisamstarf milli Íslands 
 og Frakklands
● Loftslagssjóður
● Markáætlanir í rannsóknum og nýsköpun
● Menntarannsóknasjóður
● NordForsk – norrænt samstarf
● Nýsköpunarsjóður námsmanna
● Rannsóknarsjóður Sigrúnar Ástrósar Sigurðardóttur 
 og Haralds Sigurðssonar
● Rannsóknasetur Margrétar II Danadrottningar 
 og Vigdísar Finnbogadóttur um haf, loftslag og samfélag
● Rannsóknasjóður
● Sóknarstyrkir
● Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna
● Tækniþróunarsjóður
● Uppbyggingasjóður EES

                     Menntun
● Erasmus+ menntasamstarf á öllum stigum
● EPALE – vefgátt fullorðinsfræðslu í Evrópu
● eTwinning – rafrænt skólasamstarf
● Euroguidance – Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafa  
● Europass – evrópskur færnipassi
● Evrópumerkið í tungumálum
● Íslenskukennsla fyrir útlendinga
● Námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla
● Nordplus – samstarf í menntun á Norðurlöndum 
 og Eystrasaltslöndum
● Samstarfsnefnd um endurmenntun 
 framhaldsskólakennara – SEF
● Uppbyggingasjóður EES 
● Upplýsingastofa um nám erlendis 
● Vinnustaðanámssjóður
● Þróunarsjóður námsgagna

              Menning og listir 
● Barnamenningarsjóður
● Bókasafnasjóður 
● Creative Europe – kvikmynda- og menningar áætlun ESB
● Hljóðritasjóður
● Listamannalaun
● Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku
● Sviðslistasjóður
● Tónlistarsjóður
● Uppbyggingasjóður EES

             Æskulýðsstarf og íþróttir
● Erasmus+ æskulýðs- og íþróttamál
● European Solidarity Corps
● Eurodesk – vefgátt fyrir ungt fólk
● Íþróttasjóður
● Æskulýðssjóður

             Atvinnulíf
● Enterprise Europe Network
● Erasmus+ 
● Eurostars – fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki
● Frádráttur frá tekjum erlendra sérfræðinga
● Horizon Europe – rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB
● Markáætlanir í rannsóknum og nýsköpun
● Nýsköpunarsjóður námsmanna
● Skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna
● Sóknarstyrkir
● Tækniþróunarsjóður
● Uppbyggingasjóður EES

Rannís - Rannsóknamiðstöð Íslands
Borgartún 30, 105 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is
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Vísindavakan vekur jafnan athygli 
jafnt hjá fullorðnum sem börnum. 

■  Vissir þú að yfir 40 þúsund þátt-
takendur nutu góðs af Erasmus+ 
verkefnum styrktum hér á landi 
á tímabilinu 2014-2020?

■  Vissir þú að íslenskir aðilar hafa 
fengið yfir 143 milljónir evra í 
styrki úr Horizon 2020, rann-
sókna- og nýsköpunaráætlun 
ESB Horizon 2020?

■  Vissir þú að íslenskir skólar, 
stofnanir og samtök fengu um 60 
milljónir evra í styrki úr Eras-
mus+, mennta- og æskulýðsáætl-
un ESB, á tímabilinu 2014-2020? 

■  Vissir þú að á árinu 2020 fengu 
íslensk verkefni 2.292.111 evrur, 
eða um 354 milljónir króna úr 
MEDIA hluta Creative Europe 
sem styður við kvikmynda- og 
sjónvarpsþáttagerð?

■  Vissir þú að 97% þeirra sem 
leggja land undir fót með Eras-
mus+ segjast vera ánægð eða 
mjög ánægð með dvölina?

■  Vissir þú að 45 lítil og meðal-
stór fyrirtæki hafa fengið yfir 20 
milljónir evra í styrki til nýsköp-
unarverkefna úr Horizon 2020, 
rannsókna- og nýsköpunar-
áætlun ESB?

■  Vissir þú að Evrópska rann-
sóknarráðið hefur veitt styrki 
til fjögurra íslenskra vísinda-
manna, sem hver um sig fékk 
yfir 2 milljónir evra til að stunda 
rannsóknir?

■  Vissir þú að íslenskir aðilar 
hafa verið þátttakendur í 1.517 
umsóknum til Horizon 2020 
rannsókna- og nýsköpunará-
ætlunar ESB og um 20% þeirra 
fengu styrk?

■  Vissir þú að rannsókna- og 
nýsköpunaráætlun ESB, Horizon 
2020, hefur styrkt 39 verkefni 
með íslenskri þátttöku sem fást 
við fæðuöryggi, landbúnað eða 
sjávarrannsóknir?

■  Vissir þú að Erasmus+ býður upp 
á aukalegan fjárhagsstuðning til 
að tryggja öllum jafna mögu-
leika til þátttöku?

■  Vissir þú að yfir 10 þúsund 
umsóknir um styrki bárust 
umsóknarkerfi Rannís á árinu 
2020?

■  Vissir þú að í lok árs 2020 höfðu 
12 íslenskar menningarstofnanir 
og félög fengið 1,1 milljón evra í 
styrki úr menningarhluta Crea-
tive Europe til evrópsks menn-
ingarsamstarfs? ■

Vissir þú …

Börnin eru áhugasöm.

Það er hægt að prófa sig áfram og 
skoða alls konar nýjungar.

Vísindavaka Rannís var síðast haldin 
árið 2019 og vekur ávallt athygli.

Hlutverk Rannís er að treysta stoðir 
íslensks þekkingarsamfélags með 
stuðningi við rannsóknir, nýsköp-
un, menntun og menningu.

Rannís styður þekkingarsam-
félagið með rekstri samkeppnis-
sjóða, aðstoð og kynningu á 
alþjóðlegum sóknarfærum og sam-
starfsmöguleikum, ásamt því að 
greina og kynna áhrif rannsókna, 
menntunar og menningar á þjóðar-
hag og þjónustar undirbúning 

vísinda- og tæknistefnu.
Rannís hefur umsjón með helstu 

samkeppnissjóðum á sviði rann-
sókna og nýsköpunar, menntunar 
og menningar á Íslandi, auk sam-
starfsáætlana ESB og norrænna 
áætlana sem veita styrki til sam-
starfsverkefna, náms og þjálfunar. 
Á meðal sjóðanna eru Rannsókna-
sjóður og Tækniþróunarsjóður, 
sem eru tveir stærstu samkeppnis-
sjóðir hér á landi, Erasmus+, 

Horizon Europe, Barnamenningar-
sjóður Íslands, Jafnréttissjóður 
Íslands, Loftslagssjóður og Lista-
mannalaun.

Viðburðir og kynningar skipa 
stóran sess í starfsemi Rannís. Til 
að styðja við kynningarstarf á 
rannsóknum, nýsköpun, menntun 
og menningu og gera áhrif þekk-
ingarsköpunar sýnileg stendur 
Rannís fyrir ýmsum viðburðum 
eins og Vísindavöku ásamt fleiru. ■

Um Rannís



Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Smáranum, Kringlunni , Garðabæ, Akureyri
www.taramar.is, Íslandsapótek, Lyfjaver, Hagkaup

Frítt Næturkrem fylgir með hverju Augnkremi

4 gull og silfur verðlaun
SEM Á SÉR ENGA HLIÐSTÆÐU

Næturkremið
T A R A M A R



Bílar 
Farartæki

BMW X5 X Drive 40e Plug in hybrid 
4/2018 ekinn aðeins 44 þús km. 
Panorama gler þak. Leðurinnrétting 
og allur helsti lúxus. Verð aðeins 
8.490.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

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

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

 Garðyrkja

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758.

 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

 Húsaviðhald

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. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

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

Stækkaðu heimilið með  
svalalokun frá

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
35ÁR

5ÁRA
ÁBYRGÐ

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Skráðu þig á póstlistann 
og fáðu Fréttablaðið 
sent rafrænt í morgunsárið

Skráðu þig á frettabladid.is,
á Facebook síðu Fréttablaðsins
eða skannaðu QR kóðann

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Í dag eru einungis 2 af 35 fram-
haldsskólum á landinu með skóla-
hjúkrunarfæðing í meira en 10% 
stöðu, þrátt fyrir mikla þörf ungl-
inga fyrir heilbrigðisþjónustu. Í 
lögum um framhaldsskóla segir í 
36. gr.: „Skólameistari framhalds-
skóla skal hafa samráð við heilsu-
gæslustöð í nágrenni skólans um 
heilsuvernd og hollustuhætti. 
Framhaldsskóli og viðkomandi 
heilsugæslustöð geri samkomulag 
um fyrirkomulag heilbrigðisþjón-
ustu sem veitt er nemendum.“ Þetta 
fyrirkomulag er óljóst.

Við upphaf náms í framhalds-
skóla breytist margt í lífi unglings. 
Meðal annars eru auknar náms-
kröfur, hann kynnist nýjum félög-
um, félagslíf eykst, kynverund er í 
mótun og hann upplifir aukið sjálf-
stæði. Við allar þessar breytingar 
getur lífsstíll unglingsins breyst, 
á sama tíma og heilbrigðisþjón-
ustan hættir að vera innan veggja 
skólans.

Við komu í framhaldsskóla eykst 
áhættuhegðun hjá nemendum. 
Drykkja eykst úr 7% í 10. bekk í 

10%. Það sama á við um rafrettur 
og nikótínpúða. Hlutfall þeirra 
sem hafa notað rafrettu í 10. bekk 
er 4,3% en 18,6% hjá nemendum í 
framhaldsskóla. Um 9,8% stúlkna 
í 10. bekk hafa prófað nikótínpúða 
á móti 17% stúlkna í framhalds-
skólum. Sambærilegt hlutfall pilta 
fer úr 8,8% í 16%. Auk áhættuhegð-
unar eru fjölmargir heilsufarslegir 
þættir sem skipta sköpum um vel-
líðan og virkni einstaklingsins. 
Rannsóknir sýna að 37% nemenda 
í framhaldsskóla telja sig ekki 
fá nægan nætursvefn og tæpur 
helming ur nemenda drek k ur 
einn eða f leiri orkudrykki á dag. 
Jafnframt þarf að taka mið af sál-
félagslegri líðan einstaklingsins. 
Hlutfall framhaldsskólanemenda 
sem telja andlega heilsu sína góða/
mjög góða hefur farið lækkandi 
á undanförnum 10 árum og var 
aðeins 46% undir lok tímabilsins. 
Einmanaleiki hefur einnig aukist 
jafnt og þétt undanfarin 10 ár en þó 
mest nú á tímum COVID-19. Árið 
2018 höfðu 38% stúlkna upplifað 
einmanaleika stundum eða oft en 

árið 2020 var hlutfallið orðið 50%. 
Á sama tíma hafði sambærilegt 
hlutfallið hjá piltum farið úr 26% 
og í 32%.

Það er því ljóst af ofangreindu að 
mikil þörf er fyrir framlag skóla-
hjúkrunarfræðinga í framhalds-
skólum. Unglingar verja mestum 
tíma sínum í skólanum og getur því 
hentað þeim vel að hafa þar greitt 
aðgengi að heilbrigðisþjónustu. 
Heildræn nálgun hjúkrunarfræð-
inga á þar vel við, en mikilvægt er að 

efla líkamlegt, andlegt og félagslegt 
heilbrigði unglinga. Skólahjúkr-
unarfræðingar í framhaldsskólum 
eru í góðri stöðu til að sinna for-
vörnum og heilsueflingu, ásamt því 
að veita ráðgjöf til nemenda. Þeir 
þurfa að halda utan um langveika 
nemendur, sinna slysum og bráðum 
veikindum og vera tengiliður við 
heilbrigðiskerfið. Jafnframt gegna 
þeir mikilvægu hlutverki í þver-
faglegri teymisvinnu með öðrum 
fagstéttum innan veggja skólans 
og eru í samstarfi við foreldra. Sér-
staklega á tímum COVID-19 heims-
faraldursins hefur það sýnt sig að 
hlutverk skólahjúkrunarfræðinga 
er gríðarlega mikilvægt.

Við hvetjum til þess að hver 
framhaldsskóli hafi fasta viðveru 
skólahjúkrunarfræðings til staðar 
á hverjum skóladegi. Nauðsynlegt 
er að breyta lögum um framhalds-
skóla svo skýrt sé kveðið á um að 
skólahjúkrunarfræðingar starfi í 
öllum framhaldsskólum landsins. 
Heilbrigði unglinga í framhalds-
skólum á að vera forgangsmál í 
íslensku samfélagi. n

Skólahjúkrunarfræðinga í alla framhaldsskóla

Nú þegar styttist í kjördag keppast 
stjórnmálaf lokkar við að ná hylli 
okkar með ýmsum gylliboðum um 
betra samfélag. Fjölmargir hópar, 
hagsmunasamtök og félög láta í 
sér heyra til að minna á sig. Alz-
heimersamtökin eru samtök sem 
mikilvægt er að ekki gleymist og 
að stjórnmálaf lokkar sýni þeim 
athygli enda málefni sem snertir 
okkur f lest á einn eða annan hátt.

Maríuhús, Fríðuhús og Drafnar-
hús eru meðal annarra úrræða dag-
vistun fyrir fólk með heilabilunar-
sjúkdóma, þar á meðal Alzheimer. 
Birtingarmynd heilabilunarsjúk-
dóma er afar misjöfn milli ein-
staklinga og því mikilvægt að þeir 
sem vinna með sjúklingana séu vel 
þjálfaðir til þess og eða hafi þar til 
gerða menntun. Ég varð þeirrar 
gæfu aðnjótandi að kynnast Alz-

heimersamtökunum og skjólstæð-
ingum þeirra fyrir um einu og hálfu 
ári síðan.

Það tekur almennt töluverðan 
tíma að ná tökum á starfinu sem 
felst í því að átta sig á birtingar-
mynd sjúkdómsins hjá hverjum 
og einum, nálgast fólk af virðingu, 
mæta því þar sem það er statt og 
veita því þau lífsgæði sem hægt er 
á þeim tímapunkti.

Skjólstæðingar í dagvistun fara 
saman í göngutúra en það er mikil-
vægur þáttur í starfinu að viðhalda 
virkni bæði í hreyfingu og ann-
arri vinnu þegar minnið bregst. 
Mörgum finnst gaman að spila, 
en það sem f lestir eiga sameigin-
legt er að elska fagra tóna og ýmsa 
af þreyingu í styttri kantinum, það 
er því fjölmargt hægt að gera þeim 
til dægrastyttingar og mættu þeir 
sem halda viðburði hugsa til þeirra 
í meira mæli. Til að veita þessum 
hóp þá bestu mögulegu þjónustu 
sem hann á rétt á og til að bregðast 
við þeim áskorunum sem fólk með 
heilabilun verður fyrir þarf fagfólk 
með sértæka menntun.

Á opnu samráði í samráðsgátt 
stjórnvalda sumarið 2019 var 
Jóni Snædal öldrunarlækni falið 

að vinna skýrslu og móta drög að 
stefnu í málefnum fólks með heila-
bilun. Í framhaldinu var sett fram 
afar metnaðarfull aðgerðaáætlun 
heilbrigðisráðuneytisins um þjón-
ustu við einstaklinga með heilabil-
un í 6 málefnasviðum með 24 mál-
efnum og hvorki meira né minna 
en 48 aðgerðum. Þessar aðgerðir 
eiga að vera fjármagnaðar og lokið 
fyrir lok árs 2025.

Margar mjög góðar aðgerðir eru 
nefndar. Í grein 4.3 segir: „ Framboð 
margvíslegrar listmeðferðar fyrir 
einstaklinga með heilabilun verður 
aukið með samvinnu við mennta-
stofnanir, söfn og námskeiðshald-
ara. Sveitarfélög verða hvött til 
frístundastyrkja til einstaklinga 
með heilabilun til að jafna aðgengi 
þeirra og þar með auka eftirspurn 
eftir námskeiðum ætluðum ein-
staklingum með heilabilun.“

Þetta er að mínu mati mikilvægt 
forgangsefni. Hrindum þessu í 
framkvæmd! Kerfið þarf að halda 
utan um þá sem greinast. Sjúkdóm-
urinn fer ekki manngreinarálit og 
spyr þaðan af síður um aldur. Fólk 
greinist sífellt yngra og þá þarf að 
hlúa strax að virkninni og styrkja 
félagslega þáttinn. Einstaklingur-

inn verður að upplifa tilgang á 
daginn meðan fjölskylda og vinir 
sækja skóla og vinnu.

Fagfólk er lykillinn  
að auknum lífsgæðum
Kallað hefur verið eftir aukinni 
fagþekkingu þeirra sem sinna 
og þjónusta fólk með heilabilun. 
Það var því mikilvægt skref þegar 
aðgerðaáætlunin var gefin út og 
fögur loforð um bætta þjónustu og 
skilvirkar aðgerðir litu dagsins ljós 
í umræddri skýrslu. Eitt af loforð-
unum í skýrslunni var að koma á 
fót námi fyrir ráðgjafa í málefnum 
fólks með heilabilun á meistarastigi. 
Slíkir ráðgjafar hafa mikilvæga fag-
þekkingu í stuðningi og þjónustu 
við fólk með heilabilun og aðstand-
endur. Áformað er að námið hefjist 
haustið 2022 og er skipulagning þess 
komin vel á veg. Það er afar brýnt 
að sú kennsla fari af stað og skora 
ég á þá sem koma til með að stýra 
menntamálaráðuneyti að loknum 
kosningum að gleyma ekki þessum 
hóp og tryggja að námið verði í boði.

Það er nauðsynlegt að sjúklingar 
og ekki síst aðstandendur þeirra 
hafi aðgang að ráðgjafa í mál-
efnum fólks með heilabilun allt frá 

greiningu. Álagið á þá er oft á tíðum 
ólýsanlegt og sorglegt að fylgjast 
með hvernig þeir smám saman 
bugast með tilheyrandi heilsutjóni. 
Aðstandendur eru ráðvilltir í kerf-
inu enda þarfir ástvina þeirra mjög 
mismunandi allt eftir framvindu 
sjúkdómsins og einstaklingum. Í 
aðgerðaáætlunni segir að í hverju 
heilbrigðisumdæmi sé ráðgjafi í 
málefnum fólks með heilabilun sem 
heilbrigðisstarfsmenn geta leitað 
sérþekkingar til.

Aðgerðaáætlunin lofar mörgu 
fögru en til að fylgja því eftir þarf fag-
fólk. – Eftir hverju erum við að bíða! 
Þeir sem þekkja til sjúkdómsins vita 
að biðin eftir úrræðum er erfið. Ég 
skora á oddvita þeirra stjórnmála-
flokka sem nú bjóða fram krafta 
sína að standa með þeim sem eru 
að ganga í gegnum sjúkdóminn og 
aðstandendum þeirra. Tryggjum 
að námið hefjist strax svo þeir sem 
útskrifast geti hafið vinnu sem fyrst.

Við vitum hvað þarf að gera, 
skýrsla og aðgerðaáætlun liggur 
fyrir, eftir hverju er verið að bíða? 
Þessir einstaklingar skópu þau lífs-
gæði sem við búum við í dag, það er 
því okkar að standa vörð um þeirra 
hagsmuni og lífsgæði. n

Fólk með heilabilun og aðstandendur þess geta ekki beðið lengur

Á undanförnum árum og áratugum 
hafa Sálfræðingafélag Íslands, Félag 
sérfræðinga í klínískri sálfræði og 
Félag sjálfstætt starfandi sálfræð-
inga bent ítrekað á mikilvægi þess 
að auðvelda almenningi aðgengi 
að sálfræðiþjónustu. Niðurgreiða 
eigi sálfræðiþjónustu á sama hátt 
og aðra heilbrigðisþjónustu.

Úrskurður 
Samkeppnisstofnunar
Samkeppnisstofnun hefur tví-
vegis tekið málið til skoðunar, fellt 
úrskurð og beint þeim tilmælum 
til stjórnvalda að samið verði við 
sérfræðinga í klínískri sálfræði á 
svipaðan hátt og samið hefur verið 
við geðlækna og aðra sérfræðinga í 
læknastétt. Rétt er að geta þess að 
umræddir samningar eru lausir 
núna.

Einhverra hluta vegna hafa 
stjórnvöld ekki farið eftir þessu 
áliti Samkeppnisstofnunar. Það 
vekur furðu, þar sem sýnt hefur 
verið fram á að sérhæfð sálfræði-
þjónusta, greining, meðferð og 

íhlutun dregur á ýmsan hátt úr 
kostnaði heilbr igðisþjónustu, 
meðal annars með færri innlögn-
um á sjúkrahús, færri einstakling-
um á örorku, auknu vinnuframlagi, 
minni lyfjanotkun og betri líkam-
legri og andlegri heilsu. Þær krónur 
sem fara í að greiða niður sálfræði-
þjónustu við almenning skila sér 
aftur til ríkisins og meira en það.

Sálfræðiþjónusta skilar árangri
Aðferðir sálfræðilegrar greiningar 
og meðferðar eru vel skilgreindar 
og árangur þeirra hefur verið stað-
festur með rannsóknum. Sam-
kvæmt bestu starfsreglum í heil-
brigðisþjónustu er sálfræðileg 
meðferð fyrsta val við íhlutun, til 
dæmis þegar um er að ræða kvíða, 
depurð, þunglyndi eða svefnleysi. 
Gott aðgengi að slíkri þjónustu eru 
sjálfsögð mannréttindi og sam-
félagslega mikilvægt.

Samstaða á Alþingi  
í orði en ekki á borði
Í aðdraganda alþingiskosninga 

2016 vor u a l l ir st jór nmá la-
f lokkar sammála um að bæta 
þyrfti aðgengi almennings að 
sálfræðiþjónustu. Áður höfðu 
verkalýðsfélög lýst sömu skoðun. 
Sumarið 2020 var frumvarp um 
niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu 
samþykkt einróma á Alþingi. Þrátt 
fyrir mikla samstöðu var einungis 
100 milljónum ráðstafað í verk-
efnið, sem endurspeglar áhugaleysi 
stjórnvalda.

Áhersla hagsmunasamtaka
Hagsmunasamtök hafa einnig lagt 
áherslu á málið á undanförnum 
árum. Sem dæmi má nefna undir-
skriftasöfnun árið 2016 á vegum 
ADHD samtakanna, Barnaheilla, 
Einhverfusamtakanna, Einstakra 
Barna, Landssamtakanna Þroska-
hjálp, Sjónarhóls – ráðgjafarmið-
stöðvar, Tourette-samtakanna á 
Íslandi og Umhyggju – félags lang-
veikra barna, þar sem stjórnvöld 
voru hvött til að fella sálfræðiþjón-
ustu undir greiðsluþátttökukerfi 
Sjúkratrygginga Íslands. Nýlega 

hafa Geðhjálp og Öryrkjabandalag 
Íslands lagt mikla áherslu á mikil-
vægi þess að aðgengi sé tryggt að 
sálfræðiþjónustu.

Sálf ræðiþjónusta opinber ra 
stofnana er mikilvæg en fjarri því 
að fullnægja þörf fyrir sálfræði-
þjónustu. Niðurgreidd sérhæfð 
sálfræðiþjónusta á stofum sálfræð-
inga er mikilvæg fyrir almenning, 
þjóðhagslega hagkvæm og þolir 
ekki bið.

Höfundar eru sérfræðingar í 
klínískri sálfræði. n

Aðgengi að sálfræðiþjónustu – mál sem þolir ekki bið

María Lapas
höfundur er kennari 
og hefur unnið að 
aðhlynningu fólks 
með heilabilun

Arna  
Garðarsdóttir
skólahjúkrunar- 
fræðingur í 
Menntaskólanum 
í Reykjavík

Brynja  
Örlygsdóttir
dósent við 
hjúkrunar- 
fræðideild  
Háskóla Íslands 

Sóley S. Bender
prófessor við  
hjúkrunarfræði- 
deild Háskóla 
Íslands

Við hvetjum til þess 
að hver framhalds-
skóli hafi fasta við-

veru skólahjúkrunar-
fræðings til staðar á 
hverjum skóladegi.

Eiríkur Örn 
Arnarson

Kristbjörg  
Þórisdóttir

Sigurbjörg Jóna 
Ludvigsdóttir

Niðurgreidd sérhæfð 
sálfræðiþjónusta á 

stofum sálfræðinga er 
mikilvæg fyrir almenn-
ing, þjóðhagslega hag-

kvæm og þolir  
ekki bið.
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Við vitum að við 
verðum að minnsta 
kosti með einn karl og 
eina konu í alpagrein-
um og göngu.
Andri Stefánsson, sviðsstjóri 
Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ

4
Skíðakappinn Kristinn 
Björnsson er sá Íslend-
ingur sem hefur oftast 
keppt á Vetrarólympíu-
leikunum, fjórum 
sinnum.

Með því að taka þátt í 
Formúlu 1 er æsku-
draumur minn að 
rætast.

Mick Schumacher

kristinnpall@frettabladid.is

ÓLYMPÍULE IK AR Ólympíunefnd 
Bandaríkjanna tilkynnti í gær að 
ákveðið hefði verið krefjast þess að 
allir sem ætluðu á Ólympíuleikana á 
næsta ári skyldu vera bólusettir við 
kórónaveirunni.

Nær þessi ákvörðun bæði til iðk
enda og starfsfólks og þarf að sýna 
fram á bólusetningu fyrir 1. des
ember næstkomandi. ■

Ólympíufarar eigi 
að vera bólusettir
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Þegar rúmlega fjórir mán
uðir eru í opnunarhátíð 
Vetrarólmypíuleikanna gerir 
ÍSÍ sér vonir um að senda 
fimm Íslendinga til Peking 
hið minnsta. Þá gætu bæst við 
keppendur í snjóbrettum og 
íshokkí en Ísland hefur aldrei 
keppt í þeim greinum á ÓL.

kristinnpall@frettabladid.is

ÓLYMPÍULEIK AR  Ísland ætti að 
eiga fjóra keppendur hið minnsta 
og gæti bæst við þann hóp sem 
keppir á Vetrarólympíuleikunum í 
Peking sem hefjast eftir rétt rúma 
fjóra mánuði. Þetta staðfesti Andri 
Stefánsson, sviðsstjóri Afreks og 
Ólympíusviðs í samtali við Frétta
blaðið. Þetta verða þrettándu Vetr
arólympíuleikarnir í röð sem Ísland 
sendir keppendur til leiks.

Ljóst er að Ísland sendir einn 
iðkanda til leiks í skíðagöngu og 
einn í alpagreinum en það gæti 
bæst í þann hóp í vetur. Góð staða 
iðkenda á heimslistanum getur 
rýmkað fjölda þátttakenda frá 
hverju landi og er því líklegt að 
Ísland fái einn þátttökurétt til við
bótar í skíðagöngu vegna stöðu 
Snorra Einarssonar á heimslista í 
skíðagöngu.

„Til þess að fá f leiri keppendur 
í hverri grein þurfa keppendur að 
vera mjög ofarlega á lista þar og við 
erum ekki með marga þar eins og 
staðan er í dag. Við vitum að við 
verðum að minnsta kosti með einn 
karl og eina konu í alpagreinum og 
í göngu en við gerum okkur vonir 
um að það opnist annað pláss í 
skíðagöngunni vegna stöðu Snorra 
á heimslistanum. Með því værum 
við með fimm fulltrúa eins og síð
ast,“ segir Andri en það gæti einnig 
farið svo að Ísland sendi fulltrúa að 
keppa á snjóbrettum, íshokkí og í 
listhlaupi á skautum í fyrsta sinn.

„Síðan vonumst við til þess að 
geta sent einstaklinga til keppni á 
snjóbrettum í fyrsta sinn. Það eru 
heldur færri sæti sem standa til 
boða á Ólympíuleikunum í snjó
brettagreinum heldur en í öðrum 
greinum hjá Alþjóðaskíðasam
bandinu, en til að vinna sér keppn
isrétt skiptir árangurinn á mótum 
í vetur öllu máli,“ segir Andri og 
heldur áfram:

„Kvennalandsliðið í íshokkí á 
möguleika, þær eru að hefja leik á 

öðru stigi úrtökumótsins í næsta 
mánuði, rétt eins og Aldís Kara 
sem er að keppa í úrtökumóti í list
skautum sem stendur nú yfir,“ segir 
Andri og tekur undir að það væri 
gaman að sjá Ísland senda þátttak
endur til leiks í nýjum greinum ef 
svo má segja.

Ísland hefur sent íþróttafólk til 
keppni á öllum Vetrarólympíuleik
unum eftir seinni heimsstyrjöldina 
fyrir utan leikana í Sapporo árið 
1972. Til þessa hafa 83 einstakling
ar farið fyrir Íslands hönd og flestir 
keppt í alpagreinum og skíðagöngu. 
Það er 61 ár liðið frá því að Ísland 
sendi í þriðja skiptið þátttakanda 
til keppni í skíðastökki.

„Við höfum aldrei átt fulltrúa á 
skautum eða íshokkí þannig að það 
væri vissulega mjög spennandi að 
taka þátt í nýjum greinum,“ segir 
Andri en úrslitin hjá Aldísi Köru 
í Þýskalandi lágu ekki fyrir þegar 
íþróttasíðan fór í prentun.

Gera má ráð fyrir að Snorri 
Einarsson keppi á sínum öðrum 
Ólympíuleikum í röð og er líklegt 
að Ísak S. Pedersen og Sturla Snær 
Snorrason komist um leið á aðra 
Ólympíuleika sína. 

Ellefu Íslendingar hafa áður náð 
þeim áfanga að keppa á tvennum 
Ólympíuleikum í röð en þegar 

kemur að fjölda Vetrarólympíu
leika á Kristinn Björnsson metið 
í þeim efnum eftir að hafa keppt 
fyrir Íslands hönd á fernum Vetr
arólympíuleikum í röð frá 1992
2002. ■

Vonast til að geta sent minnst fimm 
Íslendinga á Vetrarólympíuleikana 

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Evrópska knattspyrnu
sambandið tilkynnti í gær að 
ákveðið hefði verið að tvöfalda 
verðlaunaféð sem dreifist á þátttak
endur Evrópumóts kvenna næsta 
sumar. Um leið fá félög sem eiga 
leikmenn á mótinu greiddar bætur 
á meðan mótinu stendur vegna fjar
veru leikmanna.

Heildarverðlaunaféð sem liðin 
deila á milli sín verður sextán millj
ónir evra, tvöfalt meira en var á EM 
2017 og margfalt hærra en á EM 2013 
þegar verðlaunaféð var 2,2 milljónir 
evra. Þá kynnti UEFA þá nýjung að 
félög sem eiga fulltrúa á Evrópu
mótinu eigi rétt á bótagreiðslu vegna 
þátttöku leikmannanna. 

Félögin fá þá greiddar bætur fyrir 
hvern dag sem leikmaður er fjar
verandi. Í nýafstöðnum landsleik 
gegn Hollandi voru leikmenn frá 
Val, Breiðablik og ÍBV í hóp íslenska 
liðsins. ■

Verðlaunfé á EM 
tvöfalt á næsta ári

Kvennalandsliðið er á leiðinni á sitt 
fjórða Evrópumót í röð á næsta ári.

Snorri Einarsson keppti fyrir Íslands hönd í þremur skíðagöngugreinum í PyeongChang árið 2018.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

kristinnpall@frettabladid.is

GOLF Eitt skemmtilegasta golfmót 
heims, Ryderbikarinn, þar sem 
fremstu kylfingar Bandaríkjanna og 
fremstu kylfingar Evrópu mætast í 
liðakeppni, hefst í dag á Whistling 
Straits golfvellinum við Michigan
vatn. Keppninni var aflýst á síðasta 
ári vegna heimsfaraldursins en 
Evrópumenn höfðu betur síðast 
þegar keppnin fór fram árið 2018. 
Heilt yfir hefur Evrópa unnið ellefu 
sinnum í þau tuttugu skipti frá því 
að liðið fór að keppa með kylfingum 
frá Evrópu en ekki aðeins frá Bret
landseyjum.

Evrópuliðið hefur unnið sjö 
sinnum í síðustu níu keppnum en 
búast má við að bandaríska liðið 
sem er með átta af tíu efstu kylf
ingum heimslistans, njóti þess að 
leika á heimavelli þar sem það verða 
eingöngu íbúar Bandaríkjanna á 
hliðarlínunni.

Fyrirliði Evrópu, Pádraig Harring
ton, er búinn að lofa því að fylgja í 
fótspor Thomas Björns og fá sér 
húðflúr til heiðurs sigrinum ef Evr
ópa vinnur. Björn sem var fyrirliði 
Evrópuliðsins árið 2018 stóð við sitt 
loforð og er nú með húðflúr. ■

Lofar húðflúri ef 
Evrópa vinnur

kristinnpall@frettabladid.is

FORMÚLA 1 Bílaframleiðandinn 
Haas tilkynnti í gær að liðið myndi 
tefla fram sömu ökuþórum á næsta 
tímabili í Formúlu 1. Það þýðir 
að Mick Schumacher, sonur hins 
goðsagnakennda Michaels Schu
macher, fær annað tækifæri til að 
sanna sig sem ökuþór í Formúlu 1 
á næsta ári. Mick hefur ekki tekist 
að fá sitt fyrsta stig í Formúlu 1 það 
sem af er tímabili en besti árangur 
hans til þessa er tólfta sætið í kapp
akstrinum í Ungverjalandi. Hann 
hefur til þessa klárað allar fjórtán 
keppnirnar.

Það voru margir spenntir að sjá 
frumraun hins 22 ára gamla Micks 
á þessa ári enda er faðir hans, Mic
hael, einn besti ökuþór allra tíma 
sem vann á sínum tíma sjö heims
meistaratitla ökuþóra. Sjálfur vann 
Mick meistaratitil ökuþóra í Form
úlu 2 á síðasta ári.

Það er þó ekki aðeins hægt að sak
ast við Mick fyrir að hafa ekki tekist 
að krækja í stig á fyrsta tímabili sínu 
í Formúlu 1. Þegar átta keppnir eru 
eftir af tímabilinu hefur hvorugum 
ökuþór Haas, Mick eða Nikita 
Mazepin tekist að fá stig og þykir 
bíllinn varla samkeppnishæfur 
miðað við keppinautana. ■

Sonur Schumachers fær annað tækifæri 

Schumacher hefur ekki náð að standa undir væntingum á fyrsta tímabili sínu 
en bíllinn sem hann ekur hefur valdið vonbrigðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Heimili HAY á íslandi er í EPAL



 
Til að birta andláts-, útfarar- eða 

þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 . 

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín Sæunn Pjetursdóttir
Prestastíg 8,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir, 
   mánudaginn 20. september.  
   Útför fer fram frá Lindakirkju 

    mánudaginn 27. september kl. 13.

Þórir Rúnar Jónsson
Guðmunda S. Þórisdóttir
Þóra G. Þórisdóttir Sævar Þ. Guðmundsson
Valgerður G. Þórisdóttir Alex Gisler
Þórir Kr. Þórisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Kómedíuleikhúsið sýnir 
brúðuleikrit um Bakka-
bræður í Gaflaraleikhúsinu á 
sunnudag.

arnartomas@frettabladid.is

Kómedíuleikhúsið fagnar tuttugu 
ára afmæli sínu um þessar mundir 
og státar sig þar með af þeim forláta 
heiðri að vera næstelsta atvinnu-
leikhús landsbyggðarinnar. Grín-
ararnir leggja leið sína suður til 
Hafnarfjarðar um helgina þar sem 
stendur til að sýna brúðuleikrit um 
enga aðra en sjálfa Bakkabræður.

„Þetta er bráðfjörugt verk, eins 
og er við hæfi þegar þessir fræg-
ustu bræður Íslandssögunnar eru 
til umfjöllunar,“ segir Elfar Logi 
Hannesson sem rekur Kómedíu-
leikhúsið og leikur í sýningunni. 
„Við erum stolt af því að vera leik-
hús landsbyggðarinnar þótt við 
kíkjum af og til í bæinn. Við pöss-
um okkur að hætta okkur ekki of 
langt og þess vegna er fínt að vera 
bara í Hafnarfirðinum!“

Elfar Logi segir að kveikjan að 
sýningunni hafi komið frá barna-
börnunum.

„Ég hef lengi haft áhuga á að gera 
eitthvað við þessa sögu í leikhúsinu, 
en það sem rak mann út í þetta var 
hvað ég varð hissa þegar ég nefndi 
Bakkabræður við barnabörnin mín 
sem vissu ekkert hverjir þetta væru,“ 
segir Elfar Logi. „Ef það er einhver 
tilgangur með leikhúsinu þá er það 
auðvitað að miðla þessum sagnaarfi 
til framtíðarinnar.“

Giftur galdrakonu
Sýningin er skipuð hluta úr lands-
liði listafólks en tónlistin í verkinu 
er samin og f lutt af gítarleikar-
anum Birni Thoroddsen. Honum 
innan handar er engin önnur en 
Diddú sem fer með hlutverk syngj-
andi sögumanns. Þá fer Sigurþór A. 
Heimisson með leikstjórn og Elfar 
Logi sjálfur sér um að gæða brúð-
urnar lífi. Þá er óupptalinn brúðu-
heimurinn sjálfur, en listakonan 
Marsibil G. Kristjánsdóttir býr til 
brúðurnar og leikmyndina sömu-
leiðis.

„Hún Marsibil er algjör galdra-
kona,“ segir Elfar Logi um eigin-
konu sína sem hann segir að stýri 
öllu saman. „Hún hefur gert brúður 
og leikmyndir fyrir margar sýning-
ar hjá okkur en ég er ekki frá því að 
þetta sé það allra f lottasta sem hún 
hefur gert.“

Elfar Logi segir að brúðunum sé 
best lýst með viðbrögðum barna 
eftir sýninguna.

„Þá fá krakkarnir að hitta bræð-
urna og eru oftast hissa á því hver 
ég sé og hvað ég sé að gera þarna,“ 
hlær hann. „Þetta er töfrum líkast.

Ungir sem aldnir
Sýningar á verkinu hófust í Hauka-
dal í sumar þar sem Elfar Logi segir 
að áhorfendahópurinn hafi stund-
um komið skemmtilega á óvart.

„Það mætti mikið af fullorðnu 
fólki sem var ekkert endilega með 
börn með sér,“ segir hann. „Þetta 
er ekkert síður fyrir fullorðna. Við 
erum aldrei of gömul til að fara 
í leikhúsið svo ég mæli með því 
að eldra fólk mæti til að rifja upp 
barnið í sjálfu sér.“

Sýningin hefst klukkan 13 í Gafl-
araleikhúsinu á sunnudag. n

Fagna tuttugu ára afmæli með Gísla, Eiríki og Helga

Elfar Logi ásamt bræðrunum Gísla, Eiríki og Helga.  MYND/KÓMEDÍULEIKHÚSIÐ

„Gísli, Ei-
ríkur, Helgi. 
Faðir vor kallar 
kútinn!“

Mjólk

Satsuma-uppreisnin í Japan hófst 
29. janúar 1877, níu árum eftir að Meiji-
tímabilið gekk í garð. Þar risu samúr-
æjar upp gegn nýju Meiji-ríkisstjórn-
inni sem þeir töldu að stríddi gegn 
hefðbundnum japönskum gildum og 
menningu.

Uppreisnin stóð yfir í átta mánuði 
og lauk í orrustunni við Shiroyama. Þar 
hafði her ríkisstjórnarinnar, sem taldi 
um 30 þúsund hermenn, umkringt 
fáliðaða samúræjana sem voru aðeins 
um 500 talsins. Samúræjarnir voru 
stráfelldir, enda máttu sverð þeirra 
sér lítils gegn rifflum og stórskotaliði 
hersins.

Þrátt fyrir að stétt samúræjanna 
hafi lagst af eftir orrustuna er arfleifð 
þeirra sterk í Japan þar sem enn má 
finna kastala, styttur og lystigarða 
sem rekja rætur sínar til menningar-
innar. Þá hafa samúræjar lengi verið 
áberandi í kvikmyndaheiminum og 
náð mestri hylli í verkum meistarans 
Akira Kurosawa. n

Þetta gerðist 24. september 1877

Orrustan við Shiroyama

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 24. september 2021  FÖSTUDAGUR
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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.



bónus.is  Verð gildir til og með 26. september eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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

PAGEN HÖNÖ

Pagen Hönö Brauð
18 stk. í pk.

KJÖTSÚPA GRJÓNAGRAUTUR PIZZA RONCADIN
ALVÖRU ÍTALSKAR PIZZUR

ÞÚ SÆKIR OG FÆRÐ FRÁBÆRT VERÐ

kr./pk.398kr./pk.398

kr./pk.398 kr./pk.398

355 g
400 g

375 g 360 gHámark
250 ml - allar tegundir

LÍFRÆNAR GULRÆTUR

kr./pk.499

FISH AND CHIPS
TILBÚIÐ Í OFNINN

Norðanfiskur Frosið Fish and Chips
620 g - tvær tegundir - ýsa og þorskur

kr./pk.1.398

Akursel Lífrænar Gulrætur
500 g í pk.

Bónus Kjötsúpa
1 kg

kr./pk.1.698
Bónus Grjónagrautur 
1 kg - verð áður 698 kr.

kr./pk.598
100 kr. AFSLÁTTUR

TILBÚIN AÐEINS AÐ HITA
TILBÚINN Á AUGABRAGÐI

upGrade Íþróttadrykkur
500 ml

kr./stk.109

UPGRADE ZERO

NÝ UPPSKERA - ÓBREYTT VERÐ

Coca-Cola og Coca-Cola Zero
6 x 500 ml í pk.

500 ml
flöskur

SYKURLAUS ÍÞRÓTTADRYKKUR

kr./pk.398

BRITVIC 4 X 200ml

Britvic 
4 x 200 ml

kr./pk.398

Wewalka Súrdeigs Pizzadeig 
400 g - verð áður 359 kr.

kr./pk.679

COCA-COLA
Holta Kjúklingur

Frosinn / Heill - verð áður 698 kr.

kr./pk.659

HOLTA KJÚKLINGUR

JARÐARBER

Driscoll Jarðarber
400 g í pk.

kr./pk.598 ANDAÐU LÉTTAR

ÞÍN BÓNUS VERSLUN 

ER KOLEFNISJÖFNUÐ

kr./pk.299

SÚRDEIGS PIZZADEIG
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LÁRÉTT
1 hrís
5 vesal
6 borðaði
8 útlimur
10 í röð
11 tré
12 klink
13 flauel
15 röltir
17 álpast

LÓÐRÉTT
1 slöngvi-
kraftur
2 stækkuðu
3 ergja
4 rispan
7 duttlungar
9 notkun
12 tóntegund
14 dinglandi
16 bráðræði

LÁRÉTT: 1 kjarr, 5 aum, 6 át, 8 skanki, 10 tu, 11 
eik, 12 mynt, 13 flos, 15 lallar, 17 flana.
LÓÐRÉTT: 1 kastafl, 2 juku, 3 ama, 4 rákin, 7 
tiktúra, 9 neysla, 12 moll, 14 laf, 16 an.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Austlæg og 
norðaustlæg átt 
í dag, 5-13 m/s 
og víða skúrir 
eða slydduél, en 
dálítil rigning 
SA-lands.  Hiti 2 
til 9 stig, mildast 
syðst. n

Veðurspá Föstudagur

Sudoku

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.

Helgi Áss Grétarsson (2.447) átt leik gegn Marin Boiocic (2.610) á Kviku Reykjavíkurskákmótinu – EM einstakl-
inga.

34...Ha8!! 35. Be5  (35. Hxa8 g4#).  35...g4+! 

www.skak.is:  Allar helstu skákfréttirnar. n

Svartur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2 3 8 5 6 1 9 7 4

9 4 6 7 2 8 5 3 1

7 5 1 9 3 4 6 2 8

3 1 9 4 5 6 7 8 2

4 7 5 2 8 3 1 9 6

6 8 2 1 7 9 3 4 5

5 9 3 6 4 2 8 1 7

8 6 4 3 1 7 2 5 9

1 2 7 8 9 5 4 6 3

3 9 5 4 1 6 7 2 8

8 4 2 7 9 3 6 1 5

1 6 7 8 2 5 9 3 4

9 2 3 1 7 4 8 5 6

4 8 6 9 5 2 1 7 3

5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi.

Í alvöru, 
Ívar? Hvað? Ég þarf 

að 
borða!

(Snökt!) 
Þessi mynd 

var svo 
sorgleg! 

Já. En svo ofboðslega rómantísk! Ég vildi að annað 
hvort okkar glímdi 

við harm.

Ég var einu 
sinni með 
flatorm.

Hvar er 
mamma?

Í bóka-
klúbbnum.

Hvað er 
það?

Vá, hvað gerði 
hún af sér? Jahá.

Hópur þar sem allir 
lesa sömu bók og ræða 

hana svo. 

Þetta er val, Hannes, 
ekki refsing. 

Allt breyttist á einni nóttu
Hilmir Snær Guðnason var aðeins 
fimmtán ára þegar hann ákvað að 
verða leikari og nýtur þess til jafns 
að leika í kvikmyndum og í leik-
húsi. Hilmir hefur á undanförnum  
árum misst tvær systur sínar og 
þekkir því sorgina og missi vel.

Lögreglumenn deyja fyrr
Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir og Fjölnir Sæ-
mundsson eru sammála 
um að starf lögreglunnar 
hafi breyst mikið og hlúa 
þurfi sérstaklega að ein-
staklingum innan hennar, 
ekki síst eftir að heims-
faraldur þandi starfið út.

Vinskapur í 23 ár 
Sigvaldi Kaldalóns, Svali, og 
Svavar Örn hafa verið vinir í 
vel á fermingaraldur. Vináttan 
hófst í gegnum vinnu og er nú 
sterkari en nokkru sinni fyrr. 
Nú stofna þeir saman ferða-
skrifstofu og segjast vega 
hvor annan upp.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PRENTUN.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is
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BYR JAÐU DAGINN Á  
ALVÖRU ÍTALSKRI  UPPLIFUN

Segafredo er bragðmikið alvöru ítalskt kaffi. 
Hvort sem þú velur malað, espresso, baunir 
eða hylki getur þú treyst því að dagurinn hefst 
með ríkulegu bragði í hæsta gæðaflokki.



Haukur Ingvarsson, skáld og 
bókmenntafræðingur, sendi 
frá sér sína þriðju ljóðabók 
á dögunum sem ber titilinn 
Menn sem elska menn. Hún 
fylgir í fótspor hinnar umtöl-
uðu bókar Vistarverur sem 
Haukur hlaut Bókmennta-
verðlaun Tómasar Guð-
mundssonar fyrir árið 2018.

Í ljóðabókinni Menn sem elska 
menn samtvinnar Haukur Ingvars-
son sína eigin 21. aldar hugarveröld 
við hugmyndaheim Fjölnismanna á 
19. öld um karlmennsku og vináttu. 
Haukur segir bókina eiga sér langan 
aðdraganda og umfjöllunarefni 
hennar hafi f lögrað um í huga hans 
lengi.

„Þessi titill, Menn sem elska 
menn, kom þegar ég var að skoða 
myndir af Pútín þar sem hann var 
að veltast með höfrungum og sýna 
ofurkarlmennsku á sama tíma og 
verið var að herða lög um samkyn-
hneigða og hundelta þá í þessum 
fyrrum austantjaldslöndum. Þá fór 
ég að velta fyrir mér þessari þver-
sögn karlmennskunnar að stjórna 
því hvernig við elskum. Þessi frasi 
„Karlar sem hata konur“ varð mjög 
fleygur og fór víða og þá fór ég mikið 
að velta fyrir mér hvernig karlmenn 
elska, bæði á jákvæðum og nei-
kvæðum nótum.“

Doktorsritgerð Hauks í íslenskum 
bókmenntum, Fulltrúi þess besta í 
bandarískri menningu, fjallar um 
áhrif bandaríska Nóbelsskáldsins 
Williams Faulkner á íslenskt menn-
ingarlíf og kemur út hjá Sögufélag-
inu í haust. Haukur hefur einnig 
skrifað fræðibók um síðustu skáld-
sögur Halldórs Laxness og því ljóst 
að hann hefur lengi verið með 
hugann við stórskáld bókmennta-
sögunnar. Titilbálkur Manna sem 
elska menn fjallar til að mynda 
um vináttu Fjölnismannanna Jón-

asar Hallgrímssonar og Tómasar 
Sæmundssonar.

„Þessi karlmennskuheimur bók-
menntanna er eitthvað sem ég er 
að velta fyrir mér, eins og til dæmis 
í þessum bálki um Tómas og Jónas. 
Ég hef mjög lengi verið upptekinn 
af því hvernig þessir 19. aldar menn 

töluðu hvorir við aðra. Hvernig þeir 
gátu notað allt önnur orð til að tala 
við vini sína heldur en við myndum 
gera í dag. Við náttúrlega stöndum á 
einhvers lags krossgötum.“

Að sögn Hauks var það spennandi 
áskorun að leyfa sér að fara út á til-
finningarófið og velta fyrir sér þver-
stæðum hugmynda okkar um karl-
mennsku í nútíð og þátíð. Honum 
finnst mikilvægt fyrir karlmenn 
að taka sér það frelsi að rannsaka 
allar þær ólíku tilfinningar sem búa 
innra með þeim.

„Ég er að dulbúa tilfinningar 
mínar með einhverjum hætti. 
Þetta er vissulega ljóð um Tómas og 
Jónas en á sama tíma er þetta líka 
ástarljóð til vinar, til karlmanns sem 
lifir og dregur andann á 21. öldinni. 
Skáldskapurinn getur verið svo 
margt samtímis. Hann getur verið 
eitthvað fyrir mér en hann getur 
verið eitthvað allt annað fyrir þér 
sem lesanda,“ segir Haukur.

Ein sterkasta táknmynd ljóða-
bókarinnar er grænlandshákarlinn 
sem synt hefur um höfin í fjögur 
hundruð ár og er stillt upp and-
spænis andlegri uppljómun Fjöln-
ismanna. Haukur segir hákarlinn 
hafa leitað á sig allt frá því að amma 
hans sýndi honum eldgamlan bein-
krók í eigu fjölskyldunnar frá 19. 
aldar hákarlaveiðimanni.

„Hákarlinn, hann er svona órætt 
og margrætt tákn í bókinni. Hann 
er að vissu leyti einhvers lags tíma-
hylki af því hann er svo ógeðslega 
gamall. Hann er líka einhvers lags 
vísun í umhverfismálin sem ég var 
að fjalla um í Vistarverum. En síðan 
er hann líka rándýrið sem býr innra 
með okkur öllum, hann er hættan. 
Á sama tíma og við erum alltaf að 
hugsa um hætturnar í náttúrunni 
þá stafar samt náttúrunni miklu 
meiri hætta af okkur heldur en 
okkur af henni,“ segir Haukur að 
lokum. n

Óður til Fjölnismanna 
og ástarljóð til vinar

Úr Menn sem elska menn:

Grænlandshákarlinn
hvítur og stór

leiddi ekki hugann
að byltingunum fjórum
en hann horfði með glóð
í auga

á iðandi kroppa á sundi

hann elskaði menn
sem elskuðu menn
sem elskuðu að elska menn

og þar sem þeir ólmuðust
á sundi

þá dreymdi hann um
að læsa í þá tönnunum

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh@fretta 
bladid. is

Haukur Ing-
varsson, skáld 
og bókmennta-
fræðingur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

tsh@frettabladid.is 

„Við erum að skoða og rannsaka og 
uppgötva listamanninn eða kannski 
fyrst og fremst barnið Kjarval, Jóa 
málara. Í ákveðinni röð barnið, 
námsmanninn, föðurinn, vininn, 
eiginmanninn og kannski síðast 
en ekki síst listmálarann. Skoða líf 
hans og list út frá manneskjunni, 
Jóhannesi Sveinssyni Kjarval,“ segir 
Stefán Hallur Stefánsson, leikstjóri 
fjölskyldusýningarinnar Kjarval sem 
er byggð á bók Margrétar Tryggva-
dóttur og verður frumsýnd í Borgar-
leikhúsinu á laugardag.

Kjarval er ekki það fyrsta sem 
kemur upp í hugann þegar hugsað er 
um barnamenningu en Stefán segir 
það þó ekki hafa verið erfitt að finna 
flöt á list og lífi hans fyrir yngsta 
áhorfendahópinn. Þvert á móti segir 
hann það hafa verið ánægjulegt að 
kafa ofan í heim listamannsins og 
skoða hvað hann vildi færa fólki á 
öllum aldri með sinni list.

„Hann vildi á ákveðinn hátt veita 
sinni þjóð, okkur Íslendingum, nýja 
sýn á landið. Það sem maður kannski 
lærir ekki alltof mikið, kominn á full-
orðinsaldur, það er að sjá fegurðina í 
hinu smáa. Ekki bara í hinu tignar-
lega landslagi. Það er líka í mosanum 
og hrauninu og steinunum og mygl-
uðum flatkökum þar sem fegurðin 
býr. Það er bara beintenging við 
barnshjartað og sálina sem sogar 
í sig umhverfið og nærist af því að 
skoða og rannsaka. Þannig að ég 
held að Kjarval hafi nú aldrei gleymt 
barninu í sjálfum sér og þess vegna 
var dálítið ánægjulegt að uppgötva 
þá tengingu, að gleyma ekki að horfa 
með hjartanu og gleyma ekki að líta 
sér nær,“ segir hann.

Stefán Hallur segir listamennina 
vinna með málverk frá öllum ferli 

Kjarvals og þau séu notuð til að tíma-
setja feril hans og ævi. Leikararnir 
Haraldur Ari Stefánsson og Þuríður 
Blær Jóhannsdóttir leiða svo áhorf-
endur í gegnum líf og list Kjarvals.

„Þau eru sögumenn sem heita Gilli 
og Gogg, sem er vísun í fræga línu 
listamannsins. Alltaf þegar blaða-
menn eða aðrir lögðu fyrir hann ein-
hverjar erfiðar spurningar sem hann 
vildi ekki svara þá sagði hann bara 
Gilligogg og labbaði í burtu. Þannig 
að þessir sögumenn eru beintenging 
við áhorfendur og leiða þá í gegnum 
verkið. Þau bregða sér í hlutverk 
Kjarvals og Tove konunnar hans, 
Einars Jónssonar myndhöggvara og 
alls konar lífsförunauta Kjarvals.“

Að sögn Stefáns Halls hlakkar leik-
hópurinn mikið til að kynna þennan 
merka listamann fyrir mikilvægustu 
áhorfendunum, yngstu kynslóðinni, 
ásamt því að endurnýja kynni eldri 
kynslóða við Kjarval.

„Við höfum oft rætt um það að 
þetta sé frábær vettvangur fyrir kyn-
slóðirnar til að koma saman og upp-
götva upp á nýtt kynni sín við þessa 
gullkistu í íslenskum menningararfi 
sem Jóhannes Sveinsson Kjarval var,“ 
segir hann að lokum. n

Beintenging  
við barnshjartað

Stefán Hallur Stefánsson leikstjóri, fyrir miðju, ásamt leikurum og listrænum 
stjórnendum sýningarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hann vildi á ákveðinn 
hátt veita sinni þjóð, 
okkur Íslendingum, 
nýja sýn á landið.

Stefán Hallur Stefánsson
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borgarleikhus.is Miðasala: 568 8000

Hlátur, grátur 
og gæsahúð

Í þessum fimm stjörnu stórsöngleik 
leggja leikarar, dansarar og
tónlistarmenn allt í sölurnar við 
leitina að Bubbanum í okkur öllum. 
Tryggðu þér miða á ógleymanlega 
upplifun — yfir 18.000 miðar seldir!



Föstudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

07.55 Heimsókn
08.10 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 Grand Designs. The Street
10.55 BBQ kóngurinn
11.20 Making It
12.00 Beauty Laid Bare
12.35 Neighbours
12.55 McDonald and Dodds 

 Léttur og stórgóður breskur 
sakamálaþáttur í þremur 
hlutum sem fjallar um afar 
ólíkt rannsóknarlögreglu-
teymi sem rannsakar flókin 
sakamál í hinum sögufræga 
bæ Bath.

14.25 Friends
14.50 Shark Tank
15.35 DNA Family Secrets
16.35 Real Time With Bill Maher
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Neighbours
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Fyrsta blikið
19.20 Wipeout 
20.05 Wild Rose  Rose-Lynn Harlan 

er uppreisnargjörn sveita-
söngkona og tveggja barna 
móðir sem er nýsloppin 
úr fangelsi og reynir að ná 
endum saman í tilgangs-
lausu starfi, á meðan hún 
reynir að láta metnaðar-
fullan draum sinn rætast 
um frægð og frama sem 
tónlistarkona. 

21.45 High-Rise
23.40 Us  Hrollvekja frá 2019.
01.30 The Mentalist
02.10 Grand Designs. The Street 

 Frábærir þættir fyrir alla sem 
hafa áhuga á endurbótum, 
arkitektúr og hönnun. Kevin 
McCloud fylgist hér með tíu 
húsnæðisverkefnum sem 
byggð eru frá grunni í nýrri 
götu.

03.00 McDonald and Dodds

10.55 Woody Woodpecker
12.25 Finding Your Feet
14.15 The Nanny Diaries
15.55 Woody Woodpecker  Ofur 

ofvirki rauðhausinn, fuglinn 
Woody, fer í svæðastríð við 
stórlaxa lögfræðing sem vill 
rífa niður heimili hans.

17.25 Finding Your Feet
19.15 The Nanny Diaries
21.00 AVA   Ava er stórhættulegur 

leigumorðingi sem vinnur 
fyrir dularfull og háleynileg 
samtök. Hún ferðast um 
heiminn og verkefnin 
tengjast jafnan einhverjum 
háttsettum aðilum. 

22.35 Forgetting Sarah Marshall
00.20 Charlie Says
02.10 AVA

08.25 Ana Inspiration Charity 
Event - Annika Foundation

10.55 Ryder Cup 2021 - Setning-
arathöfn

12.00 Ryder Cup  Bein útsending 
frá Ryder Cup sem fer fram í 
Wisconsin í Bandaríkunum.

23.00 PGA Special. Journeys
23.20 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center
23.45 PGA Special. Justin Thomas 

Unlocked

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 Masterminds  Gaman-

mynd frá 2016. Eftir að 
öryggisvörðurinn David 
Scott Ghantt fremur bíræfið 
peningarán tekst honum að 
komast undan yfirvöldum 
í undarlega langan tíma um 
leið og hann og samverka-
fólk hans lifir sannkölluðu 
lúxuslífi.

23.20 Becky
00.55 Jawbone
04.10 Tónlist

08.45 NY Jets - New England Pat-
riots

11.20 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar

11.40 Spartak Moskva - Legia 
Varsjá

13.25 NFL Gameday
13.50 Manchester City - Wycombe
15.30 Fulham - Leeds
17.10 Manchester City - Leipzig
18.55 West Brom - QPR  Bein út-

sending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

20.50 Ensku deildabikarmörkin 
21.15 LA Chargers - Dallas 

Cowboys
23.45 West Brom - QPR

08.40 KR - Valur 2013
09.05 Haukar - Uniao Sportiva 

 Útsending frá leik í Evrópu-
keppni kvenna í körfubolta.

10.45 Valur - Selfoss  Útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild 
kvenna.

12.25 Fram - Selfoss  Útsending frá 
leik í Olís-deild karla.

13.45 Fram - Stjarnan  Útsending 
frá leik í Olís-deild kvenna.

15.05 Seinni bylgjan - kvenna
16.05 Fram - Selfoss
17.30 Haukar - Uniao Sportiva
19.15 Afturelding - Haukar  Bein 

útsending frá leik í Olís-deild 
karla.

21.10 Seinni bylgjan - karla
22.25 Stjarnan - ÍBV  Útsending frá 

leik í Olís-deild karla.
23.45 Afturelding - Haukar

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  Mannspeki 

Steiners
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Danslagakeppni 

SKT 
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum, fyrra 

bindi  (4 af 27)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.00 Sir Arnar Gauti  Lífsstíls-

þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

19.00 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

19.30 Kosningar 2021 (e)  Sig-
mundur Ernir fær frambjóð-
endur til sín og spyr þá af 
festu um flokkspólitík fyrir 
komandi kosningar.

20.30 Fréttavaktin  Helstu fréttir 
vikunnar með Margréti Erlu 
Maack.

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Alþingiskosningar 2021. 

Forystusætið Samfylkingin
12.05 Úti II  Klettaganga, Harðangur 

og Akrafjall.
12.30 Sagan bak við smellinn - 

Apologize 
13.00 Ferðastiklur  Hálendið - 

vestan Kreppu.
13.40 Óskalög þjóðarinnar 1984-

1993
14.40 Í blíðu og stríðu 
15.10 Rabbabari 
15.20 Mósaík 2002-2003
15.55 Basl er búskapur 
16.25 Rætur  Siðir, saumó og sirkus.
16.50 Músíkmolar
17.05 Tobias og sætabrauðið 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.28 Sögur - Stuttmyndir  Ævintýri 

í Egyptalandi.
18.35 Bitið, brennt og stungið 
18.50 Lag dagsins  Týnda kyn-

slóðin. Flytjandi: Bjartmar 
Guðlaugsson. Höfundur: 
Bjartmar Guðlaugsson.

19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Alþingiskosningar 2021. 

Leiðtogaumræður
21.40 Já eða nei  Stuttir þættir þar 

sem við komumst að kjarna 
kosningamálanna, heyrum í 
fólkinu í landinu og spyrjum 
frambjóðendur spurninga 
þar sem einu gildu svörin eru 
já eða nei. 

21.50 Vikan með Gísla Marteini
22.45 Endeavour Endeavour  

 Flokkur breskra sakamála-
mynda um Morse rann-
sóknarlögreglumann í 
Oxford á yngri árum. Atriði í 
myndunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

00.15 Ísalög Tunn is 
01.00 Dagskrárlok

Fréttaumfjöllun
fyrir alla
kl. 18.30 á virkum dögum

Fréttavaktin býðum lands-

mönnum upp á fjölbreytta 

fréttaumfjöllun í opinni dagskrá. 

Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir 

fréttayfirlit dagsins ásamt því að fá 

til sín góða gesti að ræða helstu mál 

líðandi stundar. Fréttavaktin er á 

dagskrá alla virka daga kl. 18.30 á 

Hringbraut og frettabladid.is 
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Miðeind er fyrirtæki sem 
starfar á sviði máltækni og 
gervigreindar. Það fékk Klem-
ens Hannigan til að hanna 
einstök húsgögn fyrir skrif-
stofuna.

Sprotafyrirtækið Miðeind starfar 
á sviði máltækni og gervigreindar. 
Forsvarsmenn þess fengu Hatarann 
Klemens Hannigan til að smíða ein-
stök húsgögn fyrir skrifstofu fyrir-
tækisins.

„Fyrsta afurð Miðeindar var 
Netskraflið sem varð til árið 2015. 
Vilhjálmur, stofnandi Miðeindar, 
sem er sjálfur mikill skraf lari, 
ákvað að búa til íslenskt skrafl fyrir 
netið. Í því verkefni kynntist hann 
Beygingarlýsingu íslensks nútíma-
máls sem er nokkurs konar gagna-
grunnur yfir íslensk orð og beyging-
armyndir þeirra, sem Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum 
heldur úti,“ segir Katla.

Í kjölfarið á þeim kynnum 
kviknaði hugmynd að máltækni-
hugbúnaðinum Greyni, sem hefur 
síðan verið grundvöllur að öðrum 
afurðum Miðeindar.

„Greynir les setningar á íslensku 
og brýtur þær upp í frumeiningar 
sínar. Hann getur sagt þér hvernig 
einstök orð innan setningar hanga 
saman og hvaða áhrif þau hafa hvert 
á annað. Í kóða Greynis eru um 
7.000 línur af íslenskum málfræði-
reglum sem gefur kannski einhverja 
hugmynd um hversu vel hann er að 
sér í tungumálinu. Í samanburði við 
mörg önnur tungumál er íslenskan 
auðvitað býsna f lókin með öllum 
sínum undantekningum og marg-
ræðni,“ segir Vilhjálmur.

Undir Máltækniáætlun stjórn-
valda hafa þau verið að vinna að 
yfirlestrar- og málrýnihugbúnaði 
sem hefur fengið nafnið Yfirlestur.

„Sá hugbúnaður grundvallast á 
Greyni og getur leiðbeint um mál-
fræðileg atriði sem betur mættu 
fara í texta, svo sem um beygingar 
og orðalag, ekki bara stafsetningar-
villur. Við erum einnig að vinna að 
vélþýðingum. Vélþýðingin okkar 
sem þýðir milli íslensku og ensku 
er langt komin og vel samkeppnis-
hæf við aðrar þýðingarvélar. Þróun 
hennar heldur áfram en f ljótlega 
verður farið af stað með verkefni 
um vélþýðingu milli íslensku og 
pólsku og svo vonandi f leiri tungu-
málum bætt við í kjölfarið. En 
ástæðan fyrir því að pólskan er 
tekin inn svona snemma er auð-
vitað sú að margir landsmenn tala 
hana og nota,“ segir Vilhjálmur.

Fékk fullt 
listrænt frelsi Vilhjálmur og Katla rákust bæði á umfjöllun um húsgagnasmíði Klemens og leist einstaklega vel á. 

Klemens sem er í hljómsveitinni Hatari lærði húsgagnasmíði á sínum tíma en 
er nú að útskrifast úr myndlist í Listaháskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Húsgögnin sem 
Klemens gerir 
eru öll einstök 
og hann fékk 
algjört list-
rænt frelsi við 
hönnun þeirra.

Klemens segir 
að sér hafi alltaf 
þótt gaman að 
blanda saman 
smíðinni og 
listinni.

Steingerður 
Sonja Þórisdóttir

steingerdur 
@frettabladid.is

Önnur afurð sem byggir á Greyni 
er smáforritið Embla sem er fyrsta 
aðstoðarforritið sem talar og skilur 
íslensku. Hún getur svarað ýmsum 
gagnlegum spurningum.

„Hvenær fer næsta f lug til Stokk-
hólms?“ „Hvað er ég lengi að keyra 
til Kef lavíkur?“ „Hvað eru 4.000 
krónur margar evrur?“ Og svo 
mætti lengi telja. Embla er í stöð-
ugri þróun en hæfileikar hennar til 
að leysa úr fyrirspurnum notenda 
sinna munu aukast enn meir þegar 
kemur að því að hún fari að nýta sér 
gervigreind,“ útskýrir Katla.

„Svo erum við með nýtt og mjög 
spennandi verkefni í gangi, í kring-
um Emblu, sem við köllum Emblu-
boxið. Verkefnið felur í sér að 
hanna og smíða lítinn tening með 
innbyggðri smátölvu, sem fella má 
hugbúnað Emblu inn í. Sem sagt, 
svipað og Google Home eða Ama-
zon Alexa. Það verkefni er unnið í 
samstarfi við Reon sem sér um vél-
búnaðarhlutann. Hugmyndin er að 
gera Emblu enn aðgengilegri inni á 
heimilum, til að hún geti þjónað 
íslenskumælandi notendum betur,“ 
bætir Vilhjálmur við.

Hvernig kom það til að þið fenguð 
Klemens til að gera húsgögn fyrir 
skrifstofuna?

„Við fluttum inn í nýtt og stærra 
skrifstofurými stuttu fyrir áramót 
í fyrra og þurftum þá að koma 
okkur fyrir og skipuleggja það. Það 
sem okkur vantaði helst voru tveir 
skenkar og fundarborð en við áttum 
í erfiðleikum með að finna eitthvað 

sem okkur líkaði almennilega við. 
Ég held ég hafi verið búin að fara í 
allar húsgagnaverslanir á stórhöfuð-
borgarsvæðinu þegar Villi fór ein-
hvern tímann að tala um Klemens 
Hannigan,“ segir Katla.

„Við höfðum bæði rek ist á 
umfjöllun um húsgögnin hans 
stuttu áður og vorum mjög hrifin 
af því sem við sáum. Það endaði 

með því að ég hafði upp á Klem-
ens á Facebook og sendi honum 
fyrirspurn þar sem hann svaraði á 
jákvæðum nótum. Svo kíkti hann 
til okkar nokkrum sinnum með 
skissur sem voru auðvitað bara 
glæsilegar þannig að við gáfum 
honum fullt listrænt frelsi og höfum 
ekki séð eftir því,“ bætir Vilhjálmur 
við. n
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DANISH CROWN - FROSNAR
NAUTALUNDIR

2.999KR/KG

ÁÐUR: 4.999 KR/KG
40%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

Lífræn Epli
Pink Lady - 4 stk

349KR/PK
ÁÐUR: 698 KR/PK

Lægra verð – léttari innkaup

Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupa-

appið í öllum Nettó verslunum.

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ  
SAMKAUP Í SÍMANUM

20%
AFSLÁTTUR

Ýsuflök
Hafið - roð- og beinlaus

2.079KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

Kalkúnaleggir
Ísfugl - lausfrystir

887KR/KG

GOTT 
VERÐ!

Lambalæri
Af nýslátruðu

1.599KR/KG

GOTT 
VERÐ!

25%
AFSLÁTTUR

Humarhalar
Blandaðir - 600 g

2.999KR/PK
ÁÐUR: 3.999 KR/PK

60%
AFSLÁTTURGrísalæri

598KR/KG
ÁÐUR: 1.495 KR/KG

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

GILDA 23.--26. SEPTEMBER
SAFARÍK HELGARTILBOÐ



Logi Geimgengill bar í genamengi 
sínu of stóran skammt af Mættinum 
og þurfti því að læra að bregða 
geislasverði, leggja í ævintýrageim-
ferð með eldri borgara til þess að 
fella keisaraveldi hins illa.

2 milljarðar
fórust þegar Tjörvi stórmoffi sýndi 
Lilju prinsessu mátt Helstirnisins 
með því að sprengja upp heima-
plánetu hennar Alviðru (Alderaan).

Tónlistar-
stefnan sem 
kennd er 
við grugg 
byrjaði með 
plötunni 
og beindi 
athygli að 
alls konar 
öðrum 
böndum frá 
Seattle.

30
milljónir ein-
taka höfðu selst 
af Never Mind 
skömmu fyrir 20 
ára afmælið.

65
þúsundir dollara 
kostaði að gera 
plötuna.

50
þúsund eintök af plötunni 
spáði útgáfufyrirtækið Geffen 
að myndu seljast. Þar mátti 
finna lagið Endless Nameless.

13
lög eru á Nevermind 
sem rúlla í gegnum 
plötuspilarann á 
42 mínútum og 20 
sekúndum betur.

1987
stofnuðu Kurt Cobain, Krist 
Novoselic og Dave Grohl 
hljómsveitina.

Líklega munu þeir næmustu finna fyrir mikilli 
truflun í Mættinum á morgun þegar milljónir 
Stjörnustríðsaðdáenda bresta skyndilega í af-
mælissönginn og þagna seint þar sem þá fagnar 
síðasta vonin, frelsishetja fjarlægrar vetrarbraut-
ar, sjálfur Logi Geimgengill, sjötíu ára afmæli sínu.

Eða öllu heldur bandaríski leikarinn Mark Hamill 
sem hefur verið eitt með Luke Skywalker allar 
götur síðan hann birtist fyrst í hlutverki bónda-
drengsins unga í tímamótakvikmyndinni Star 
Wars sem sló svo óvænt og hressilega í gegn árið 
1977 að kvikmyndabransinn hefur aldrei beðið 
þess bætur.

Enn sér heldur hvergi nærri fyrir endann á þeim 
ósköpum öllum sem fylgdu í kjölfarið og valda 
enn, 44 árum síðar, nördum allra landa hugar-
angri og sæluhrolli á víxl á meðan Disney hirðir 
gullið sem hið magnaða hugarfóstur leikstjórans 
George Lucas malar enn viðstöðulaust.

Mark Richard Hamill fæddist 25. september 
1951 og óneitanlega hlýtur að mega teljast af-
skaplega viðeigandi að þessi holdgervingur upp-
reisnar gegn kerfinu og andspyrnu gegn þrúgandi 
alheimsalræðisvaldi skuli halda upp á sannkallað 
stórafmæli sama daga og íslenska þjóðin gengur 
til kosninga eftir kosningabaráttu sem hefur 
reynst bragðdaufari en miðlungs Star Trek-þáttur.

Mark Hamill

Alger jóker
Skuggi Luke Skywalker er 
stór en Mark Hamill hefur þó 
unnið ýmis önnur leikafrek 
og þá helst sem raddleikari 
í nördaheimum. Þar ber 
hæst rómaða túlkun hans á 
Jókernum, erkióvini Batmans, 
sem hann léði fyrst rödd sína 
1992 í Batman: The Animated 
Series. Þá talar hann með 
dásamlega ræfilslegum 
skrækjum fyrir skálkinn 
Skeletor í nýju He-Man-þátt-
unum, Masters of the Uni-
verse: Revelation, á Netflix.

Þá verður ekki hjá því vikist 
að nefna stórkostlegan ofleik 
hans 1990 í hlutverki The 
Trickster í tveimur þáttum 
sjónvarpsþáttanna um ofur-
hetjuna The Flash. Að Luke 
Skywalker frátöldum hlýtur 
þetta að teljast besta hlut-
verk Hamills sem fer gersam-
lega hamförum í fíflagangin-
um og gefur forsmekkinn að 
því sem kom skömmu síðar 
með túlkun hans á Jókernum.

Mátturinn  
og dýrðin
Þrjátíu ár eru í dag síðan meistara-
verk Nirvana, Never Mind, kom út. 
Platan sem hreif heila kynslóð og 

gruggaði rokkið. Á morgun fagnar 
svo Mark Hamill, sjálfur Luke  

Skywalker, 70 ára afmæli. Trompuð 
tímamótatvenna sem   

eldist dásamlega.

thorarinn@frettabladid.is  
benediktboas@frettabladid.is

Plata Nirvana, Nevermind, kom út á þessum degi fyrir 30 árum. 
Platan sem gerði svo margt fyrir heila kynslóð. Kurt Cobain varð 
skyndilega svalasti tónlistarmaður í heimi og myndbandið við 
smellinn Smells Like Teen Spirit var spilað nánast án þess að 
stoppa á MTV. Og heimurinn lagði við hlustir.

Nánast annar hver strákur sem kom inn í hljóðfærabúð vildi 
kaupa gítar og helst gamlan. Guttar fóru að ganga um í gatslitnun 
gallabuxum og það var töff að vera í afaskyrtum og hálf subbu-
legur. Ekki verra ef það var hægt að spila tvo til þrjá hljóma á 
gítarinn og láta þá hljóma vel.

Tónlistarstefnan sem kennd er við grugg byrjaði með plötunni 
og beindi athygli að alls konar öðrum böndum frá Seattle. Þess 
má geta að Podcastið um bestu plötuna valdi Nevermind sem 
bestu plötu Nirvana enda lagalistinn sneisafullur af smellum.

Cobain barðist þó við sinn innri djöful og stytti sér aldur 1994. 
Hafði þá verið á toppnum í nokkur ár og þegar kemur að því að 
velja besta rokklag allra tíma er Smells Like Teen Spirit nánast 
alltaf nefnt á nafn. Eðlilega. Það er rosalegt – eins og platan öll.

Nevermind

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY MYND/DGC RECORDS
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KOMIN Í BÍÓ

ÍSLENSKT
TAL

FERÐALAGIÐ ER Á LEIÐINNI ÚT AF KORTINU



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Við erum alveg bara í 
sjokki. Það er okkar 
opinbera afstaða. 

Stefán Ingvar

toti@frettabladid.is

„Þetta er svolítið stórt stökk sko 
en ég er bara mjög spenntur,“ segir 
stjórnmálafræðingurinn Óskar 
Örn Bragason sem verður sérstak-
ur gestur á sýningunni VHS krefst 
virðingar í kvöld.

„Það er kannski dálítið bratt að 
koma fyrst fram fyrir framan fólk 
í troðfullu Tjarnarbíói en það gerir 
söguna bara betri. Ég er vissulega 
stressaður en hlakka líka mjög 
mikið til enda mikill heiður að fá 
að vera með.“

Óskar verður þarna með sitt 
fyrsta uppistand fyrir áhorfendur 
en áður hefur hann eingöngu komið 
fram fyrir myndavél og VHS-flokk-
inn þegar hann dæmdi keppnina 
um titilinn fyndnasti háskólanem-
inn 2021.

„Öll sem kepptu voru ógeðslega 
fyndin en við vorum öll sammála 
um að Óskar stæði upp úr og við 
vildum geðveikt mikið fá hann til 
þess að koma fram með okkur,“ 
segir VHS-liðinn Stefán Ingvar 
Vigfússon og bætir við að þau hafi 
boðið honum um leið og úrslit lágu 
fyrir. „Og við vorum svo heppin að 
hann þáði boðið.“

Lærði ekki hjá Hannesi
Óskar Örn er 23 ára gamall Vest-
urbæingur og lauk BA-gráðu í 
stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands 
í vor og segir aðspurður að þótt 
fræðigreinin beri það kannski ekki 
beint með sér þá leyni hún á sér í 
gríninu.

„Já, já. Það eru nú margir húmor-
istar þarna.“

Já, Hannes Hólmsteinn og svona?
„Hann reyndar kenndi mér ekki 

neitt,“ svarar Óskar sem horfir í allt 
aðra átt til grínfyrirmynda.

„Ég hef rosalega gaman af þessu 
öllu og fylgist svolítið með því sem 
er að gerast hérna heima og mér 
hefur náttúrlega alltaf fundist Jón 
Gnarr dálítið mikið góður.

Hann er svona idol hvað þetta 
varðar,“ segir fyndni stjórnmála-
fræðingurinn sem er frekar nýbyrj-
aður að sjá fyrir sér að hann geti 
starfað við grínið þótt hann hafi 
lengi litið upp til uppistandsgrínara 
og fundist listformið aðdáunarvert.

Flippuð skyndiákvörðun
Óskar Örn tekur við titlinum fyndn-
asti háskólaneminn af Vigdísi Haf-
liðadóttur sem einmitt bauðst einn-
ig að koma fram með VHS eftir sigur 
í keppninni í fyrra og var í kjölfarið 
boðið að ganga til liðs við hópinn.

Þannig að spyrja má hvort fjölgun 
sé fyrirsjáanleg í VHS jafnt og þétt 
eftir því sem fyndnustu háskóla-
nemarnir verða f leiri?

„Ég segi það nú ekki,“ segir Stefán 
Ingvar og hlær. „En okkur finnst alla-
vegana mjög gaman að taka á móti 

þeim sem sigra í þessari keppni í 
fyrsta giggið þeirra eftir það. Bjóða 
þau svona velkomin inn í senuna.“

„Þetta var nú kannski ekkert 
mjög úthugsuð ákvörðun. Þetta var 
kannski dálítil skyndiákvörðun en 
ég undirbjó mig alveg,“ segir Óskar 
sem skráði sig til leiks í blöndu af 
geðshræringu, flippi og forvitni.

Alveg í sjokki
Upphaflega stóð til að Óskar kæmi 
fram nokkrum vikum eftir keppn-
ina, um páskana, með VHS-flokkn-
um en kórónaveirufaraldurinn setti 
strik í reikninginn. „Það stóð alltaf 
til að hann yrði með okkur og við 
erum þvílíkt þakklát að aðstæður 
leyfi það loksins,“ segir Stefán Ing-
var, vígreifur og hress, enda uppselt 
á sýningu kvöldsins og krafa VHS 
um virðingu að gera stormandi 
lukku við Tjörnina.

„Þetta hefur verið alveg vonum 
framar. Við erum í sjokki og vorum 
einmitt að rifja það upp þegar við 
gerðum fyrstu sýninguna okkar 
fyrir tveimur árum. Þá sögðu þau 
í Tjarnarbíó okkur að við ættum 
ekkert endilega að búast við að það 
yrði strax uppselt. En núna erum 
við með uppselt nánast fram í nóv-
ember þannig að við erum alveg 
bara í sjokki. Það er okkar opinbera 
afstaða,“ segir Stefán.

Óskar Örn heldur hins vegar ró 
sinni og er með báða fætur á jörð-
inni þegar hann er spurður hvort 
hann stefni á að leggja uppistandið 
fyrir sig. „Ég nefnilega bara veit það 
ekki. Við skulum bara sjá hvernig 
þetta fer í kvöld. Ef þetta f loppar 
alveg þá er þetta kannski bara búið,“ 
segir fyndnasti háskólaneminn og 
hlær. n

Krefjast virðingar fyrir 
fyndinn stjórnmálafræðing

Óskar Örn Bragason fer með uppistandsgrín fyrir framan áhorfendur í sal í fyrsta skipti í kvöld í boði VHS og krafti 
þess að hópurinn dæmdi hann fyndnasta háskólanemann 2021.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Saman mynda 
þau Hákon 
Örn Helgason, 
Vilhelm Neto, 
Stefán Ingvar 
Vigfússon og 
Vigdís Hafliða-
dóttir VHS-hóp-
inn sem krefst 
virðingar og 
leyfir fyndnasta 
háskólanem-
anum að njóta 
hennar aðeins 
með þeim. 
MYND/AÐSEND

Þvert á það sem ætla má 
segir Óskar Örn, fyndnasti 
háskólaneminn, grínara 
leynast í stjórnmálafræði. 
VHS-hópnum finnst hann svo 
ógeðslega fyndinn að honum 
býðst að þreyta frumraunina 
fyrir fullu Tjarnarbíói þar sem 
hópurinn krefst virðingar.
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Finndu rétta starfskra�inn 
með því að auglýsa í 

MEST 
LESNA 
ATVINNUBLAÐI 
LANDSINS!*
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frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is

Svanborgar 
Sigmarsdóttur

n Bakþankar

Það er gott að vita til þess að 
það er einhver þarna úti sem 
saknar þín, þegar þú hefur ekki 
verið í bandi lengi. Einhver sem 
bíður þegar þú hefur ekki haft 
tíma til að hringja, mæta í kaffi 
eða senda skilaboð. Þessa daga 
þegar þú rétt hefur tíma til að 
setja hjörtu við samfélagsmiðla-
færslurnar til að sýna að þú sért 
enn á lífi.

Við þurfum öll á því að halda, 
að vita að það sé einhver sem 
hefur þörf fyrir okkur. Að það 
sé einhver sem sér okkur. Að við 
skiptum máli.

Hjá þeim sem hafa hugann 
við dauðann getur þetta brotist 
út sem ótti við að engin mæti í 
jarðarförina. Að lífið hafi ekki 
verið nógu markvert til að 
snerta líf annarra og því verði 
síðustu skrefin tekin einsömul 
(svona óháð því að öll munum 
við deyja ein). Og dauðinn verði 
endanlegur því minningin muni 
ekki lifa.

Oftast fáum við staðfesting-
una um að við skiptum máli frá 
fjölskyldu og nánum vinum. 
Jafnvel frá gæludýrum. Þeim 
sem okkur þykir vænst um 
og þeim sem þykir vænst um 
okkur. En þessi skilaboð berast 
víðar að.

Þess vegna þykir mér svo vænt 
um að líkamsræktarstöðin mín 
sendir mér póst, um það bil 
vikulega, með skilaboðunum 
„Við söknum þín, Svanborg“. 
Ég mun f ljótlega gefa mér tíma 
til að heilsa upp á þau, lyfta 
nokkrum lóðum og þykjast sjá 
vöðvana stækka. Fyrst þarf ég 
bara að hjálpa öðrum að koma 
þeim skilaboðum á framfæri 
að „Ég sé þig. Þú skiptir máli.“ 
Svo er bara að sjá hvort einhver 
muni hlusta. n

Ég sé þig

TEMPUR® Hybrid 
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Original 
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud 
Hönnuð fyrir meiri mýkt

QUICKREFRESH™ ÁKLÆÐI
Rennilás gerir það afar 

einfalt er að taka Quick

Refresh áklæðið af TEMPUR 

dýnunni og þvo.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR ...

AÐ SOFA ER EIT T
AÐ HVÍL AST ER ANNAÐ

... MEÐ 25% AFSL ÆT TI Í  BETRA BAKI

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

Bókin Þess vegna sofum við, 
eftir dr. Matthew Walker,  hefur 
slegið í gegn um heim allan. 
Bókin opnar augu almennings 
fyrir mikilvægi svefns í 
tengslum við heilsu, vellíðan og 
árangur. 

Matthew Walker er prófessor 
við Harvard háskóla og sér-
fræðingur í svefni, sálfræði 
og taugalífeðlisfræði. Hann er 
virtur vísindamaður á þessu 
sviði og hefur birt fjölmargar 
ritrýndar vísindagreinar.

Þú færð bókina hjá Betra Baki, 
heimsending innifalin.
Fullt verð: 3.990 kr.

Betra Bak verð: 3.490 kr. 
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drauma

Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI 
Á 1.690 KR. EF ÞÚ SÆKIR



864.000  
krónum meira í  
ráðstöfunartekjur
Miðað við fjölskyldu, par með 
tvö börn sem skuldar 31 
milljón, þá gætu ráðstöfunar-
tekjur hækkað um 72.000 
krónur á mánuði. Það
munar svo sannarlega um 
það.

ÓDÝRARI 
matarkarfan
fyrir öll
Stöðugra gengi mun skila sér 
í lægra verði á innfluttri vöru, 
sem þýðir að maturinn verður 
ódýrari úti í búð.

LÆGRI 
VEXTIR
þýða meira sjálf-
stæði fyrir ungt fólk
Það verður auðveldara fyrir 
ungt fólk að flytja að heiman, 
eignast íbúð og standa á 
eigin fótum.

BETRA  
rekstrarumhverfi 
íslenskra fyrirtækja
Trúverðugur gjaldmiðill mun 
tryggja meiri stöðugleika  
og fyrirsjáanleika í öllum 
rekstri og auðvelda viðskipti  
við önnur lönd.

NÝSKÖPUN
er forsenda  
framfara
Íslenskt hugvit á skilið að 
vera hampað á alþjóðlegum 
vettvangi og hafa sterkan, 
fjárhagslegan grunn til að 
laða að erlenda fjárfesta. Það 
gerist frekar með stöðugum 
gjaldmiðli.

ÞEIR BORGA  
sem menga
Látum þau sem menga borga 
fyrir það og notum pening-
inn til að styðja við græna 
nýsköpun og þau sem taka 
umhverfisvæn skref. Endan-
legt markmið er auðvitað að 
hætta að menga.

HRÖÐUM 
orkuskiptum
Við verðum að draga veru- 
lega úr losun frá umferð á 
landi, í lofti og á sjó til að eiga 
möguleika í baráttunni gegn 
loftslagsbreytingum.

INNLEIÐUM
hringrásarhagkerfi  
Við þurfum að draga úr  
sóun og minnka mengun  
með því að búa til betri vörur  
sem endast lengi og auð- 
velda fólki að velja þær.

SANNGIRNI
Tekjur af fiskveiðiauðlindinni  
munu hækka og þær verða 
notaðar til að fjármagna 
nauðsynlega starfsemi í 
heilbrigðis- og velferðarkerfi 
þjóðarinnar.

NÝLIÐUN
Það geta öll  tekið þátt í upp-
boðinu og í kjölfarið samið 
um nýtingarréttinn, sem 
þýðir að þau sem vilja reyna 
fyrir sér í útgerð eiga meiri 
möguleika á að komast inn í 
kerfið. 

FRAMTÍÐ
Víðtæk sátt um sjávar-
útveginn með markaðsleið 
og samningum um nýtingar-
rétt tryggir útgerðarfyrir-
tækjum fyrirsjáanlegt 
rekstrarumhverfi.

VIÐ VILJUM FESTA GENGI
KRÓNU VIÐ EVRU

GEFÐU FRAMTÍÐINNI TÆKIFÆRI - KJÓSTU VIÐREISN                        VIÐ ÞORUM AÐ BERJAST FYRIR ÞVÍ SEM SKIPTIR MÁLI

VIÐ VILJUM GERA GRÆNT 
HAGKVÆMT

VIÐ VILJUM BJÓÐA HLUTA 
KVÓTANS UPP 
Á HVERJU ÁRI

KOSNINGA- 
LOFORÐIN OKKAR  
ERU FULL-
FJÁRMÖGNUÐ



SETJUM ANDLEGA HEILSU Í FORGANG

NIÐUR-
GREIÐUM 
SÁLFRÆÐI-
ÞJÓNUSTU

GEFÐU FRAMTÍÐINNI 
TÆKIFÆRI

Við þorum
Ég er oft hugsi. Margt í sam-
félaginu okkar vekur furðu.  
Of langir biðlistar eftir 
heilbrigðisþjónustu. Einka- 
aðgangur ákveðinna aðila að 
sameiginlegum auðlindum 
þjóðarinnar. Metnaðarleysi í 
loftslagsmálum. Sálfræði- 
þjónusta ekki enn niðurgreidd 
af hinu opinbera.

Fátt er þó skrítnara en gjald-
miðillinn. Öllum ætti að vera 
ljóst hve miklu tjóni sveiflurnar  
í gengi krónunnar valda. Öll  
höfum við heyrt samanburðinn 
á kostnaði fjölskyldna hér á  
landi við að koma sér upp 
húsnæði miðað við kostnað  
fjölskyldna í nágrannalönd- 
unum. Svo ekki sé talað um  
að eiga í sig og á.

Okkur er sagt að svona eigi 
þetta að vera. Annars verði 
hér hallæri og hamfarir. Allar 
nágrannaþjóðir okkar lifa við 
stöðugleika. En á Íslandi er 
óstöðugleiki víst lögmál.

Engin umræða er samt um 
það að nágrannaþjóðum okkar 
hefur öllum tekist að breyta 
þessu. Þær bjuggu við minni 
stöðugleika en tóku ákvörðun 
um að breyta því. Ef það var 
hægt í Noregi, Danmörku og 
Svíþjóð, hvers vegna er það 
ekki hægt hér? Er það smæðin? 
Færeyjar geta þetta.

Gæti verið að það henti ein-
hverjum hópum að hafa þetta 
svona? Að þarna sé enn eitt 
dæmið um sérhagsmuna- 
gæslu? Hver græða á krón- 
unni? Jú, þegar hún fellur 
lækkar kostnaður sjávarút-
vegsins. Og hún ver íslensk 
fjármálafyrirtæki fyrir sam- 
keppni. Kannast einhver við 
dýrar tryggingar, óhagstæð lán 
eða há gjöld á greiðslukortum?

Vilt þú að kostnaðurinn af 
óstöðugum gjaldmiðli falli á 
þig? Vilt þú bíða með barnið 
þitt á biðlista? Vilt þú neita þér 
um sálfræðiþjónustu því þú 
hefur ekki efni á henni? Sættir 
þú þig við skammtímalausnir? 
Er ekki kominn tími til að hugsa 
lengra inn í framtíðina?

Ef svo er, gefðu þá framtíðinni 
tækifæri og kjóstu Viðreisn. Við 
þorum að breyta! 

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
formaður Viðreisnar


