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Opus – oups 
Guðnýjar Rósu

Grímulaus 
leikhúsupplifun

Menning  ➤ 21 Tímamót  ➤ 18

Með Netöryggistryggingu TM er þitt fyrirtæki verndað gegn fjárhagslegu tapi 
í kjölfar netárásar, gagnaleka eða auðkennisþjófnaðar. Kynntu þér málið á tm.is. Hugsum í framtíð

Nú geturðu tryggt þitt 
fyrirtæki fyrir netárásum

FULLAR BÚÐIR AF JÓLAVÖRU

Ingi Tryggvason mætti eldsnemma í gærmorgun til að rjúfa innsiglið á fangaklefanum þar sem allir kjörseðlar Norðvesturkjördæmis hafa verið geymdir. Voru ónotaðir kjörseðlar taldir að nefndar
mönnum undirbúningsnefndar viðstöddum sem fylgdust grannt með að enginn laumuseðill hefði endað á röngum stað. SJÁ SÍÐU 6  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Tekin hefur verið upp fjar
kennsla í þremur árgöngum 
í Háteigsskóla. Um 40 nem
endur skólans eru í sóttkví, 
þar af fjórðungur í einangrun.

mhj@frettabladid.is 
arnartomas@frettabladid.is

COVID-19 Tugir nemenda í þremur 
árgöngum Háteigsskóla eru í sóttkví 
eða einangrun eftir að smit greind
ust meðal óbólu settra nem enda í 
fjórða, fimmta og sjötta bekk skól
ans. Fimmti bekkur skólans mun 
lík lega þurfa að vera í sótt kví fram 
yfir vetrar frí. Auk nokkurra kenn
ara eru þetta um fjörutíu börn og 
um fjórðungur þeirra er í einangrun. 

„Það sem gerist í raun og veru 
er það sem Þór ólfur hefur í trekað 
sagt og það er að börnin smita. Þau 
smita hvert annað. Þetta byrjaði að 
sýna sig vegna þess að það voru for
eldrar að veikjast af Co vid og þá fóru 
heimilin í skimun. Þá kom í ljós að 
eitt barn var með mót efni og enginn 
hafði vitað af því að það hefði fengið 
Co vid. Þannig rúllar þetta af stað,“ 
segir Arn dís Stein þórs dóttir, skóla
stjóri Há teigs skóla.

Hefðbundin kennsla í þessum 
ár göngum hefur verið felld niður 
en Arn dís segir að fjar kennsla sé í 
gangi. „Við erum að verða nokkuð 
æfð í þessu að vippa okkur yfir á 
netið og setja í fjar kennslu,“ segir 
hún. Nemendur í fjórða og sjötta 

bekk komi úr sóttkví í vikunni en 
nemendur í fimmta bekk verði hins 
vegar í sóttkví fram yfir vetrarfrí.

„Þetta dreifir sér greini lega hratt 
á meðal krakkanna. Það er alveg 
greini legt,“ bætir Arndís við. Sótt
vörnum sé að sjálfsögðu fylgt í skól
anum en erfitt geti verið fyrir yngri 
börnin að fylgja þeim reglum. „Við 
höldum uppi sótt vörnum í skól
anum en auð vitað ráðum við ekki 
við neitt ef eitt hvað fer af stað,“ 
segir hún og bætir við: „Við eigum 
eftir að vera í þessu í svona tvö ár í 
við bót.“

Helgi Grímsson, sviðsstjóri 
skóla og frístundasviðs Reykja
víkurborgar, segir mikið áhyggju
efni að  stærsti hluti landsmanna 

í einangrun séu börn á aldrinum 
sex til tólf ára. „Það gleymist svo oft 
í umræðunni þegar við ætlum að 
minnka takmarkanir að skólarnir 
okkar eru margir hverjir að glíma 
við þrálát smit,“ segir hann.

Helgi nefnir sem dæmi að í Norð
lingaskóla hafi frá því í september 
verið sjö sinnum farið í rakningu 
og mörg börn ítrekað farið í sóttkví.

„Deltaaf brigðið sem við erum 
að eiga við núna er meira smitandi 
en áður og getur verið lúmskt þar 
sem börn finna fyrir svo litlum 
einkennum,“ segir Helgi. „Smit eru 
fátíðari í leikskólum og á unglinga
stigi en það er töluvert f lækjustig 
núna í þessum aldurshópi. Þetta er 
í sumum skólum mun þyngri staða 
en hefur áður komið upp í þessum 
faraldri.“

Áttatíu greindust með kórón
aveiruna innanlands í gær. Ekki 
hafa fleiri greinst á einum degi síðan 
í lok ágúst. n

Þrír árgangar læra heima vegna smits
Við höldum uppi 
sótt vörnum í skólanum 
en auð vitað ráðum við 
ekki við neitt ef eitt
hvað fer af stað.
Arn dís Stein þórs dóttir, skóla
stjóri Há teigs skóla
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Egilshöll í sparibúning Leynilöggu

Aukist hefur að einstaklingar 
skrái niður óskir sínar er 
varða þeirra eigin útför. 
Framkvæmdastjóri Útfarar-
stofu kirkjugarðanna segir 
slíkt geta létt aðstandendum 
undirbúninginn. Prestur á 
líknardeild segir samtal um 
dauðann geta gefið ákveðinn 
létti. 

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Færst hefur í aukana að 
einstaklingar skrái sinn hinsta vilja 
varðandi útfarir hjá Útfararstofu 
kirkjugarðanna. Á heimasíðu Útfar-
arstofunnar má nálgast eyðublað 
þar sem hægt er að fylla inn óskir 
varðandi athöfnina sjálfa, hvort 
óskað sé eftir bálför eða jarðarför, 
hvers konar kistu og skreytingar 
viðkomandi vill og hvort viðkom-
andi vilji klæðast eigin fatnaði eða 
líkklæðum.

Upplýsingarnar eru varðveittar 
hjá Útfararstofu kirkjugarðanna 
og verða svo aðgengilegar nánustu 
aðstandendum þegar viðkomandi 
einstaklingur deyr. Guðný Hildur 
Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Útfararstofu kirkjugarðanna, segir 
viljayfirlýsinguna geta létt nánustu 
ættingjum undirbúning útfarar-
innar.

„Það getur verið mjög hjálplegt 
fyrir aðstandendur að vita hvað sá 
sem þau hafa misst vildi og þetta 
getur jafnvel orðið til þess að forðast 
ýmis ágreiningsefni,“ segir Guðný. 
„Svo er misjafnt hversu miklar upp-
lýsingar fólk skilur eftir, sum taka 
bara fram hvort þau vilji bálför eða 
greftrun á meðan aðrir eru búnir að 
útfæra alla útförina,“ bætir hún við.

„Það er einnig algengt að ein-
staklingar komi til okkar við 
undirbúning útfarar og segi okkur 
fá því hvað sá eða sú sem þau hafa 

misst hafi viljað varðandi útför þó 
að það hafi ekki verið skráð niður. 
Það virðist aðeins vera að opnast á 
þessa umræðu um dauðann í sam-
félaginu,“ segir Guðný.

Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir, 
prestur á líknardeild Landspítala, 
tekur undir orði Guðnýjar og segir 
að sem betur fer sé umræðan um 
dauðann að aukast og að fólk hafi 
leyfi til þess að tjá óskir sínar varð-
andi útfarir og aðra þætti honum 
tengda.

Á líknardeildinni segir Guðlaug 
Helga að sjúklingar séu hvattir til 
þess að ræða dauðann og það sem 
fram undan sé við sína nánustu. 
Sumir kjósi að fá aðstoð frá Guð-

laugu Helgu við það að hefja sam-
talið en aðrir geri það að eigin frum-
kvæði.

„Þegar fólk svo leyfir sér að stíga 
þetta skref þá upplifir það oft 
mikinn létti,“ segir Guðlaug Helga. 
Hún segir aðstandendur þeirra sem 
standa frammi fyrir dauðanum 
marga hafa hugann við það sem 
fram undan er, því geti verið gott 
að ræða næstu skref.

„Það getur verið mjög hjálplegt 
fyrir aðstandendur að vita hvað við-
komandi vill varðandi útför og aðra 
praktíska hluti en ekki síður að eiga 
samtalið um þetta við sinn veika 
aðstandenda því dauðinn er jú hluti 
af lífinu,“ segir Guðlaug Helga. n

Færist í aukana að fólk 
skipuleggi sína eigin útför

benediktboas@frettabladid.is

LANDHELGISGÆSLAN Varðskipið 
Freyja er komið í gráam lit Land-
helgisgæslunnar en skipið fór í 
prófanir í Rotterdam í Hollandi 
í síðustu viku og var tekið í slipp 
að því loknu. Prófanirnar gengu 
vel, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, 
upplýsingafulltrúa Landhelgis-
gæslunnar.

Í slippnum var skipið málað í 
hinum rómaða gráa lit Gæslunnar. 
Gert er ráð fyrir afhendingu Freyju 
um og eftir 24. október og hefst 
heimsigling frá Hollandi nokkrum 
dögum síðar. Búist er við því að 
Freyja komi til Siglufjarðar þann 
6. nóvember þar sem skipið mun 
eiga sína heimahöfn. 

Varðskipið Freyja er 86 metra 
langt og 20 metra breitt og kostaði 
um 1,7 milljarða króna. n

Freyja orðin grá 
og glæsileg

Freyja var smíðuð í Suður-Kóreu árið 
2010.  MYND/LGH

Fólk getur meðal annars skráð hvort það vilji láta brenna sig eða greftra og 
hvort það vilji vera jarðað í líkklæðum eða eigin fatnaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Guðný Hildur 
Kristinsdóttir,  
framkvæmda-
stjóri Útfarar-
stofu kirkju-
garðanna

Guðlaug Helga 
Ásgeirsdóttir, 
prestur á líknar-
deild Land-
spítala
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Hrekkjavakan  
nalgast...

ser@frettabladid.is

VEIÐI „Höfum staðreyndir á hreinu, 
vorstofn rjúpu 2018 var 293 þúsund 
fuglar. Sami stofn 2019 var 228 þús-
und fuglar. Vorstofninn í fyrra var 
99 þúsund fuglar. Og núna í vor er 
hann 69 þúsund fuglar. Þessar tölur 
þýða að stofninn hefur hrunið á síð-
ustu fjórum árum,“ segir Ole Anton 
Bieltvedt, formaður Jarðarvina sem 
berjast fyrir dýravernd á landinu.

„Þess vegna ber, lögum sam-
kvæmt, að banna veiði í haust,“ segir 
Ole Anton, en Jarðarvinir sendu 
umhverfisráðherra áskorun þess 
efnis á mánudag. Ráðherra hefur 
ekki ákveðið hver veiðin verði í 
vetrarbyrjun, en hann bíður minn-
isblaðs frá Umhverfisstofnun sem 
ráðleggur honum í þeim efnum.

Ole segir að nýjar tölur Náttúru-
fræðistofnunar sýni að rjúpnastofn-

inn mælist nú minni en á árinu 2002 
þegar þáverandi umhverfisráð-
herra, Siv Friðleifsdóttir, afréð að 
banna veiði á fuglinum til þriggja 
ára vegna lítillar stofnstærðar. 

„Þetta er minnsti stofn frá því 
mælingar hófust 1995,“ bendir Ole 
Anton á, „40 þúsund fuglum minni 
en þegar Siv ákvað veiðibann á 
grundvelli ráðgjafar frá Náttúru-
fræðistofnun Íslands. Hér vantar 
því allt samræmi,“ segir formaður 
Jarðarvina. SJÁ SÍÐU 14

Vilja banna veiðar á rjúpu vegna hruns

Ole Anton  
Bieltvedt

Kvikmyndin Leynilögga var frumsýnd við hátíðlega athöfn í Egilshöll í gærkvöldi. Hér má sjá nokkra af aðalleikurum og leikstjóranum stilla sér upp með bros 
á vör enda ekki á hverjum degi sem bíómynd er frumsýnd. Hugmyndin að myndinni fæddist í sjónvarpsþætti Audda og Sveppa árið 2011 en hún er sýnd í 
tveimur útgáfum. Þeirri upprunalegu sem er bönnuð innan sextán og mildari útgáfu sem fleiri geta séð. SJÁ SÍÐU 24  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Loksins opna

Bandaríkin!

Hlaðborð heimsborga 

Frá 8. nóvember býðst okkur loksins að ferðast aftur til  
Bandaríkjanna. Hvort sem þú heillast af söngleikjum í New York, 
jólaverslun í Boston, matarævintýri í Seattle eða sögustund  
í Washington þá er létt að finna sér tækifæri til þess að njóta.

Veldu þér borg og finndu þína ferð á icelandair.is
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Komdu til okkar og prófaðu einstök 
gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða 
þig og veita frekari upplýsingar.

VERTU VAKANDI Í 
FYRSTA SKIPTI 
Á ÆVINNI

bth@frettabladid.is

ALÞINGI Samkvæmt lögheimila-
skrá landskjörstjórnar og úthlutun 
þingsæta til frambjóðenda í byrjun 
mánaðarins er dreifing þingmanna 
nokkuð ójöfn milli landshluta og 
svæða.

Ef vestasti hluti Suðurkjördæmis 
er skilgreindur sem nágrenni höfuð-

borgarsvæðisins búa þéttari byggðir 
á suðvesturhorninu yfir fimmtíu 
þingmönnum. Þá eru eftir þrettán 
þingmenn sem standa þess utan.

Tveir þingmenn eru með lög-
heimili á Vestfjörðum. Einn býr á 
Hólum og annar á Sauðárkróki. Átta 
þingmenn búa á svæðinu frá Fjalla-
byggð til Fáskrúðsfjarðar. Enginn er 
milli Flúða og Fáskrúðsfjarðar.

Enginn þingmaður milli Flúða og Fáskrúðsfjarðar

Bjarkey Gunn-
arsdóttir, 
þingmaður VG, 
vildi sjá fleiri 
dreifbýlisþing-
menn

Bjarkey Gunnarsdóttir, þing-
maður VG, búsett í Fjallabyggð, 
segist alltaf hafa talað fyrir auknu 
vægi atkvæða í dreifðum byggðum, 
ekki síst vegna þjónustuskorts. 

Mikilvægt sé af þeim sökum að 
dreifðu byggðirnar fjarri höfuð-
borgarsvæðinu eigi þingfulltrúa.

„Ég hefði viljað sjá f leiri þing-
menn eftir þessar kosningar úr 

dreifðum byggðum,“ segir hún.
Bjarkey segir að í sínu kjördæmi, 

Norðausturkjördæmi, þyki ekki 
vinsælt að bjóða sig fram ef fram-
bjóðandinn sé ekki með fasta 
búsetu í kjördæminu. 

Fólkið vilji tengingu þegar það 
kýs. Eigi að síður hafi Jakob Frí-
mann náð kjöri þannig að ekkert 
sé algilt. n

 thk@frettabladid.is

MENNING Baldur Þórhallsson, pró-
fessor í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, sagði í Fréttavaktinni á 
Hringbraut í gær að niðurstaða 
fræðimannanna væri að nútíma-
væðing Íslands og velsæld Íslend-
inga á hverju tímabili í sögunni fyrir 
sig byggði fyrst og fremst á sam-
skiptum við útlönd. Samskiptin við 
útlönd stýri því nútímavæðingunni 
og velsæld Íslendinga.

Í viðtalinu ræddi Baldur um nýja 
bók sem hann, ásamt meðhöfund-
um hans, gáfu út nýverið. 

Hún ber heitið Iceland's shelter-
seeking behaviour: From settlement 
to republic. Þar kanna höfundarnir 
hvort Íslendingar hafi vanmetið 
mikilvægi alþjóðasamskipta í sögu 
þjóðarinnar.

Þrátt fyrir þetta eigi Evrópusam-
bandið ekki upp á pallborðið hjá 
Íslendingum: „Það held ég að sé 
komið til vegna orðræðunnar okkar 
um hvar valdið liggur,“ segir Baldur. 
Hann segir lítinn sem engan mun á 
orðræðu andstæðinga þriðja orku-
pakkans eða andstæðinga inngöngu 
Íslands í NATO árið 1949. Innihaldið 
sé það sama.

Baldur segir að ákveðins misskiln-
ings gæti í umræðunni: „Við þekkj-
um ekki aðra orðræðu og hún virkar 
svo við höldum okkur við hana. 

Við höldum að við höfum alltaf 
verið einangruð eyþjóð í gegnum 
aldirnar, en við höfundar bókar-
innar höldum því fram að það sé 
misskilningur.“ n

Enginn munur á 
orðræðu þá og nú

Baldur  
Þórhallsson

Arngrímur Jóhannsson flug-
stjóri þvertók fyrir að hafa 
flogið án þess að sjónflugskil-
yrði væru fyrir er hann brot-
lenti í Barkárdal 2015 með 
þeim afleiðingum að Kanada-
maður lést. Eins og Arngrímur 
hafnar Sjóvá ábyrgð og efast 
um rétt ekkjunnar í málinu.

gar@frettabladid.is

DÓMSMÁL Aðalmeðferð fór fram 
í gær í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
bótakröfumálum ekkju og barna 
Kanadamannsins Grants Wagstaff 
sem lést í f lugslysi í Barkárdal 9. 
ágúst 2015.

Grant Wagstaff var ráðinn til 
að ferja f lugvél í eigu Arngríms 
Jóhannssonar frá Íslandi til Banda-
ríkjanna. Arngrímur f laug vélinni 
frá Akureyri áleiðis til Keflavíkur. 
Eftir að hafa árangurslaust leitað 
uppgöngu úr Öxnadal og síðar 
Hörgárdal f laug Arngrímur inn í 
Barkárdal þar sem vélin brotlenti.

Arngrímur lýsti því í dómsal í 
gær að þeir Grant hefðu báðir lifað 
brotlendinguna af. Einhverra hluta 
vegna hefði Grant hins vegar verið 
kominn aftur fyrir sætin sem þeir 
höfðu setið í. Kviknaði hefði í vél-
inni.

„Ég sagði við Grant: Fire, fire! Get 
out!“ lýsti Arngrímur áfram. Hann 
hafi sjálfur komist út úr brennandi 
f lakinu hægra megin, þar sem 
félagi hans hafði setið. Grant auðn-
aðist hins vegar ekki að komast út 
úr vélinni sem Arngrímur segir að 
hafi orðið alelda. Allt þetta hafi 
tekið mikið á hann.

Lögmaður ekkju Grants, María 
Hrönn Guðmundsdóttir, og lög-
maður barna þeirra hjóna, Jón Páll 
Hilmarsson, sögðu engan vafa á því 
að Arngrímur hefði sýnt af sér stór-
fellt gáleysi sem leitt hefði til slyss-
ins og andláts Grants.

Sagði María Hrönn það hafa 
aukið á miska ekkjunnar að hugsa 
til þess að maður hennar hefði 

verið fastur í logandi vélinni.
Lögmaður Arngríms, Friðrik 

Smárason, og lögmaður Sjóvár, 
Kristín Edwald, sögðu hins vegar 
ljóst að þeir Grant og Arngrímur 
hefðu tekið allar ákvarðanir varð-
andi f lugið í sameiningu. Ekkert 
saknæmt hefði átt sér stað og ekk-
ert gáleysi verið sýnt. „Þetta var slys, 
hræðilegt slys,“ sagði Kristín.

Tveir dómkvaddir matsmenn, 
sem svarað höfðu spurningum lög-
mannanna í greinargerð, mættu í 
dómsal og svöruðu þar spurning-
um. Niðurstaða þeirra var að komið 
hefðu upp gangtruflanir í vélinni 
þegar í Barkárdal var komið vegna 

svokallaðrar blöndungsísingar. Arn-
grímur sagði það einmitt hafa verið 
hættuna á slíku sem hefði orðið til 
þess að hann sneri við í Öxndal og 
síðar úr Hörgárdal.

Arngrími var bent á að samkvæmt 
mati Veðurstofu Íslands þennan dag 
hefði ekki verið fært fyrir sjónflug 
milli landshluta á Norðurlandi. „Ég 
bara mótmæli því. Veðrið þarna var 
gott,“ svaraði Arngrímur.

Flugmaður á Akureyri sagði frá 
leitarf lugi sem hann fór í eftir að 
vélar Arngríms var saknað. Þá hefði 
verið sjónflugsskilyrði á svæðinu. 
Hann hefði meðal annars flogið inn 
í Barkárdal en þá ekki komið auga á 
flak vélarinnar sem brotlent hafði í 
yfir tvö þúsund feta hæð.

Sérstakt atriði sem tekist hefur 
verið á um í málinu er hvort Grant 
Wagstaff hafi verið svokallaður 
Pilot Not Flying, eins konar aðstoð-
arf lugmaður, í f luginu örlagaríka 
eða einfaldlega farþegi.

Matsmennirnir sögðu engan 
annan flöt á því máli en að Grant 
hefði verið hefðbundinn farþegi. 
Það stangast hins vegar á við skil-
greiningu Rannsóknarnefndar 

samgönguslysa á stöðu Kanada-
mannsins. Þessari síðari skilgrein-
ingu hélt lögmaður Sjóvár á lofti. Þar 
með væri ekki hægt að gera kröfu 
í ábyrgðartryggingu vélarinnar 
vegar Grants því hún fæli aðeins í 
sér tryggingu fyrir Arngrím einan 
sem flugmann.

Þá sagðist Kristín Edwald mót-
mæla því að Grant hefði í raun haft 
framfærsluskyldu gagnvart Roslyn 
Wagstaff, eiginkonunni sem hann 
lét eftir sig. Ekki væri sannað að þau 
hefðu enn búið saman. Lögmaður 
ekkjunnar benti hins vegar á að Ros-
lyn væri einmitt sú sem hefði fengið 
líftryggingu Grants ytra og færi fyrir 
dánarbúi hans.

Lögmaður Arngríms krafðist 
sýknu fyrir hans hönd en til vara að 
fjárkröfurnar yrðu lækkaðar. Þær 
nema samtals hátt í 90 milljónum 
króna. Benti hann á að Arngrímur 
hefði sjálfur lent í slysinu, hlotið 
varanlega líkamlega og andlega 
áverka og væri nú orðinn 81 árs.

„Hann er greindur með áfalla-
streituröskun og mun bera þess 
merki alla tíð,“ sagði Friðrik Smára-
son. n

Arngrímur og Sjóvá neita allri ábyrgð
Arngrímur 
Jóhannsson, 
ásamt Friðriki 
Smárasyn lög-
manni sínum og 
Kristínu Edwald, 
lögmanni Sjó-
vár, í dómsal. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Ég sagði við Grant: 
Fire, fire! Get out!
Arngrímur Jóhannsson, flugstjóri
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HUMAR TEMPURA TACOS
1. 

 

• 300 g hveiti
• 1 ½ tsk lyftiduft
• 1 ½ tsk salt
• 330 ml Pilsner
• 2 stk egg
• 3 msk ólífuolía

Blandið öllum hráefnum saman í skál og pískið 
þar til jafningur hefur myndast, geymið í kæli á 
meðan annað er undirbúið en að minnsta kosti 
í 30 mínútur.

Eftir að humarinn er klár er öllu raðað í ve�urnar, gott er að bæta við Romain-salati, kóríander, 
avókadó og kreista örlítinn límónusafa yfir. Að lokum er sett vel af Hellmann’s Creamy 
Chili sósu yfir til að toppa bragðið.

• Um 700 g skelflettur humar (fæst í næsta stórmarkaði)
• Salt, pipar og hvítlauksduft
• Steikingarolía (um 700 ml)

Skolið og þerrið humarinn, kryddið með salti, pipar og hvítlauksdufti.

Setjið humarinn ofan í orly-deigið og veltið um með sleif þar til allir bitar eru hjúpaðir deigi.

Hitið steikingarolíuna vel, lækkið svo niður í meðalháan hita. Steikið um 10 humarbita í senn í 
u.þ.b. 2 mínútur, eða þar til þeir verða gylltir.

Notið götóttan spaða til að veiða bitana úr pottinum. Hristið olíuna vel af og leggið bitana á 
rakadrjúgan pappír svo umfram olía leki af og bitarnir haldist stökkir. 

1. • 200 g rauðkál, niðurskorið (fínt)
• 2 msk kóríander, saxaður
• ½ rauðlaukur, niðurskorinn (fínt)
• 100 g Hellmann’s majónes
• ½ tsk salt
• 1 msk sykur

Blandið öllum hráefnum saman með sleif og 
geymið í kæli fram að notkun.

Hrásalat

Humar fyrir orly-deig

Samsetning og annað hráefni

Orly-deig

2. 
1. 

3. 

4. 

FINNDU
STREETFOOD
BRAGÐIÐ

NÝTT



Ég hef haf ið störf hjá  
Tannlæknaþjónustunni,  
Háaleitisbraut 1

Gestur Már Fanndal,
tannlæknir

tannlaeknathjonustan.is

GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

RAFMÓTORAR

bth@frettabladid.is

VINNURÉTTUR Þingfesting fór fram í 
Félagsdómi í gær í máli Ólafar Helgu 
Adolfsdóttur, hlaðkonu hjá Ice
landair á Reykjavíkurflugvelli, eftir 
að henni var sagt upp í sumar. ASÍ 
rekur málið en sambandið telur að 
Ólöf hafi notið uppsagnarverndar.

Í stefnunni er farið þess á leit að 
viðurkennt verði með dómi að upp
sögnin sé brot gegn 11. grein laga 
númer 80/1938. Þess er krafist að 
Icelandair verði dæmt til að greiða 
sekt í ríkissjóð samkvæmt ákvörðun 
réttarins.

Ágreiningur hefur verið milli Ice
landair og Ef lingar, stéttarfélags 
Ólafar, um hvort hún hafi gegnt 
stöðu trúnaðarmanns þegar henni 
var sagt upp. Samkvæmt tölvupósti 
frá Samtökum atvinnulífsins sem 
vitnað er til í stefnunni, telja sam
tökin að Ólöf hafi verið hópstjóri 
og komið sem slík fram fyrir hönd 
hlaðmanna og haft samskipti við 
aðra stjórnendur. Hún hafi ekki verið 
í stöðu öryggistrúnaðarmanns eins 
og Efling hafi haldið fram. Hún hafi 

verið í öryggisnefnd fyrir Flugfélag 
Íslands en Ólöf hafi starfað fyrir Ice
landair og þar sé starfandi öryggis
nefnd sem Ólöf hafi ekki tengst.

Mikið ber á milli deilenda í 
ýmsum atriðum. Ummæli um 
meintan trúnaðarbrest Ólafar, sem 
sagt er að yfirmaður Icelandair hafi 
rætt við fjölda starfsmanna Ólafar, 
hafi verið dreginn til baka af hálfu 
Icelandair. Alvarlegar ásakanir hafi 
reynst tilhæfulausar. Í versta falli 
telur ASÍ að samskiptavandi hafi 
verið fyrir hendi en engin rök fyrir 
uppsögn.

Ólöf segir að henni sé létt að málið 
sé komið í formlegan farveg. „Ég er 
mjög vongóð, ég er viss um að þessu 
máli muni ljúka okkur í hag, hvort 
sem það verður í gegnum dómstóla 
eða að Icelandair dregur uppsögnina 
til baka.“

Allir samstarfsmenn Ólafar í hlað
deildinni verða kallaðir sem vitni 
fyrir dóminn. Ólöf segir að því hafi 
verið haldið fram að þeir séu hrædd
ir við hana, sem sé alrangt. „Það er 
enginn vafi í mínum huga að þeirra 
vitnisburður mun styðja mitt mál.“ n

Icelandair telur Ólöfu hafa verið 
hópstjóra en ekki trúnaðarmann

Ólöf mætti fyrir Félagsdóm í gær og segist vona það besta.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fulltrúar Alþingis reyndu að 
leysa ráðgátuna um kosning
arnar í Norðvesturkjördæmi 
þar sem meðlimir yfirkjör
stjórnar eru allir með réttar
stöðu sakbornings. 

ingunnlara@frettabladid.is

KOSNINGAR Fulltrúar Alþingis 
komu saman í Borgarnesi í gær og 
fylgdust þar með fjórum starfs
mönnum Sýslumannsins á Vestur
landi og yfirkjörstjórnar Norðvest
urkjördæmis telja 10.095 ónotaða 
kjörseðla á lögreglustöðinni. 

Þau Björn Leví Gunnarsson, 
Líneik Anna Sævarsdóttir og 
Þórunn Sveinbjarnardóttir, hluti 
nefndarmanna í undirbúnings
nefnd fyrir rannsókn kjörbréfa, 
fylgdust með fólkinu f letta í gegn
um hvern einasta seðil til að ganga 
úr skugga um að enginn laumu
seðill hefði endað á röngum stað. 

Nefndarmennirnir þrír voru trú
lega með annað í huga þegar þeir 
hófu sína þingmennsku en að kíkja 
yfir axlir talningarfólks vegna hins 
fræga misræmis í talningu atkvæða 
í alþingiskosningum.

„Ég hélt ekki að ég myndi koma 
að þessu ferli sem þingmaður,“ við
urkenndi Björn Leví og tók Líneik 
Anna undir: „Maður bjóst alveg 
við að koma að kosningum með 
einhverjum hætti á lífsleiðinni en 
kannski ekki svona.“ 

Að lokinni talningu og eftir að 
fangaklefinn sem geymdi alla kjör
seðla var innsiglaður á ný héldu 
nefndarmenn á Hótel Borgarnes til 
að spyrja meðlimi yfirkjörstjórnar 
Norðvesturkjördæmis spjörunum 
úr en þeir eru allir með réttarstöðu 
sakbornings.

„Við erum hér til að leysa ráð
gátu,“ sagði Birgir Ármannsson, 
formaður undirbúningsnefndar, 
áður en fjölmiðlafólki var vísað á 
dyr og tveir öryggisverðir stóðu 
vörð fyrir utan hátíðarsalinn þar 
sem yfirheyrslurnar fóru fram. 
Öllu var skellt í lás og enginn 
komst inn, ekki einu sinni fuglinn 
f ljúgandi, hvað þá fjölmiðlar til að 
greina frá niðurstöðunum.

Öryggisverðirnir tóku hlutverk 
sitt alvarlega og þarna var enginn 
að grínast. En það létti lund þeirra 
sem biðu þegar heimamaður gekk 
fram hjá, horfði stíft á fílef lda 
öryggisverðina og sagði: „Já, nú 
standið þið vörð um salinn,“ og 
glotti. Það gerðu fjölmiðlamenn 
líka. n

Leysa ráðgátu í Borgarnesi
Björn Leví og Ingi Tryggvason stússast í fangageymslunni þar sem kjörseðlarnir voru geymdir.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Líneik Anna Sævarsdóttir rogast með stæðilegan kassastafla, stútfullan af 
ónotuðum kjörseðlum niður í fangageymsluna.

Andrúmsloftið við talningu ónotaðra kjörseðla var engu líkt.

Öryggisverðirnir tóku starfið alvarlega og voru ekki í neinu myndastuði.
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Settu sólina í dagatalið strax á nýju ári og bókaðu flug með okkur til Alicante 
eða Kanarí. Hvernig hljóma sólbakaðar strendur, ylvolgur sjór og hrímkaldur 
kokteill? Einmitt. Hvíldu þig á kuldanum og skelltu þér í sólina.

Bókaðu þína ferð á flyPLAY.com

16.500 kr.

Gleðilegt hlýtt ár!
frá



Nú þegar við í fyrsta 
skipti upplifum lág-
vaxtaumhverfi finnum 
við á eigin skinni 
hversu mikil kjarabót 
er fólgin í því að standa 
vörð um stöðugleika.

 

Ásdís Kristjáns-
dóttir, aðstoðar-
framkvæmda-
stjóri SA

Auðvitað eru fyrirtæki 
í mismunandi aðstöðu 
en við erum með 
samninga sem gilda á 
vinnumarkaðnum og 
eftir þeim verður að 
fara.

 

Drífa Snædal, 
forseti ASÍ

Það gefur augaleið að 
hagvaxtaraukinn átti 
að skila einhverri 
aukningu ef það yrði 
hagvöxtur og það er 
útlit fyrir að það verði 
hagvöxtur og við 
munum sækja það.

 

Ragnar Þór 
Ingólfsson, 
 formaður VR

Í Lífskjarasamningnum sem 
undirritaður var vorið 2019 
var ákvæði um að launa-
fólk ætti að fá launahækkun 
ef svigrúm myndaðist með 
auknum hagvexti.

magdalena@frettabladid.is

Forsvarsmenn verkalýðshreyfingar-
innar segja að þeir muni sækja hækk-
anir þar sem útlit er fyrir aukinn 
hagvöxt. Samtök atvinnulífsins segja 
að þrátt fyrir að efnahagsbatinn sé 
hafinn sé landsframleiðslan enn 
mörg hundruð milljörðum minni en 
forsendur hefðu gert ráð fyrir.

„Það gefur augaleið að hagvaxtar-
aukinn átti að skila einhverri aukn-
ingu ef það yrði hagvöxtur og það er 
útlit fyrir að það verði hagvöxtur og 
við munum sækja það. Það er alveg 
ljóst,“ segir Ragnar Þór Ingólfsson, 
formaður VR, í samtali við Markað-
inn.

Ásdís Kristjánsdóttir, aðstoðar-
f r a m k væmd a st jór i  S a mt a k a 
atvinnulífsins, segir í samtali við 
Markaðinn að efnahagsforsend-
urnar nú séu allt aðrar en voru þegar 
Lífskjarasamningurinn var undir-
ritaður. Í forsendunum hafi verið 
gert ráð fyrir lítils háttar hagvexti 
á árunum 2020-2021 en enginn hafi 
séð fram á þann mikla samdrátt sem 
heimsfaraldurinn hafði í för með sér. 

„Þrátt fyrir að efnahagsbatinn sé 
hafinn er landsframleiðslan enn 
mörg hundruð milljörðum minni 
en forsendur höfðu gert ráð fyrir. 
Hagvaxtaraukinn er tilkominn því 
landsframleiðslan er að vaxa eftir 
djúpan efnahagssamdrátt og ég tel 
að flestir sjái það í hendi sér að tíma-
setning hans er ákaflega óheppileg 
nú þegar hagkerfið er að rétta úr 
kútnum. Hagvaxtaraukinn kemur til 
framkvæmda í maí næstkomandi og 
kemur til viðbótar við launahækk-
anir sem eiga sér stað í upphafi árs.“

Drífa Snædal, forseti ASÍ, segir í 
samtali við Markaðinn að félagið 
muni gera þá kröfu að samningar 
standi. „Við munum að sjálfsögðu 
gera þá kröfu að samningar standi. 
Það er alveg útlistað í samningnum 
hverju við eigum rétt á. En við vitum 
aftur á móti ekki hver staðan verður 
þegar kemur að því að meta þetta 
næsta vor. Þannig að við sjáum bara 
hver staðan verður þá.“

Aðspurður hvort atvinnulífið geti 
staðið undir þessum hækkunum 
segir Ragnar að atvinnulífið geti 
vel staðið undir því. „Fyrirtækj-
um hefur gengið gífurlega vel að 
undanförnu. Við erum að sjá að 
verslunin hefur aldrei gengið jafn 
vel og akkúrat núna. Síðan ef við 
skoðum þessi stóru fyrirtæki sem 
við höfum verið að greina þá sjáum 
við að launakostnaður sem hlut-
fall af veltu hefur lækkað mikið og 
EBITDA fyrirtækja hefur batnað 
og svo framvegis. Þannig að það er 
klárlega svigrúm,“ segir hann og 
bætir við að staða fyrirtækja sé þó 
auðvitað misjöfn.

„En fyrirtækin ættu að hafa gert 
ráð fyrir þessum kauphækkunum 
sem ganga í gegn um áramótin 
og einnig þeim hækkunum sem 

Hyggjast sækja launahækkanir

Ýmislegt bendir til að efnahagslífið sé að taka við sér eftir samdráttinn sem varð sökum COVID-19.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

munu mögulega fylgja hagvaxtar-
aukanum. Við erum að sjá mikinn 
erlendan þrýsting á verðbólguna, 
gasverð og verð á hrávörum er að 
hækka. Við erum að sjá hækkanir 
í pípunum sem þrýstir enn frekar 
á að launahækkanir haldi. En við 
viljum einnig sjá aðgerðir frá ríkis-
stjórninni og Seðlabankanum. 
Seðlabankinn gæti til dæmis gripið 
inn í til að verja krónuna og stjórn-
völd lækkað virðisaukaskatt á nauð-
synjavörum. Slíkar aðgerðir myndu 
hjálpa til,“ segir Ragnar.

Ásdís bætir við að af leiðingar 
hagvaxtaraukans yrðu meiri verð-
bólga, hærri vextir og uppsagnir. 
„Við eigum þegar í erfiðri glímu 
við að ná tökum á verðbólgunni og 
það ætti að liggja í augum uppi að 
afleiðingar hagvaxtaraukans verða 
enn meiri verðbólga og hærri vextir 
en ella samhliða uppsögnum hjá 
einhverjum fyrirtækjum sem geta 
ekki mætt launahækkununum á 
tekjuhliðinni. 

Nú þegar við í fyrsta skipti upp-
lifum lágvaxtaumhverfi finnum 
við á eigin skinni hversu mikil 
kjarabót er fólgin í því að standa 
vörð um stöðugleika. Þá hefur 
seðlabankastjóri opinberlega varað 
við því að fara í of miklar launa-
hækkanir. Því voru það að okkar 
mati mikil vonbrigði að verkalýðs-
hreyfingin var ekki reiðubúin að 
taka alvarlega varnaðarorð seðla-
bankastjóra og endurskoða hag-
vaxtaraukann í ljósi stöðunnar.“

Hún tekur jafnframt fram að 
launahækkanir hér séu margfalt 
á við það sem þekkist á hinum 
Norðurlöndunum. „Ólíkt Norður-
löndunum sem hafa síðustu áratugi 
staðið vörð um samkeppnisstöðu 
fyrirtækja og stöðugleikann virð-
umst við ekki læra af reynslunni. 
Við erum enn og aftur að sjá launa-
hækkanir hér sem eru margfalt á við 
það sem við sjáum á hinum Norður-
löndunum. Það verður ekki sjálfbært 
frekar en fyrri daginn,“ segir Ásdís.

Drífa segir að þó svo að staða 
fyrirtækja sé misjöfn sé brýnt að 
standa við gerða samninga. „Auð-
vitað eru fyrirtæki í mismunandi 
aðstöðu en við erum með samn-
inga sem gilda á vinnumarkaðnum 
og eftir þeim verður að fara. Það er 
okkar frumskylda að tryggja að 
fólk geti lifað af laununum sínum. 
Það bárust nýlega fréttir um að 
margir leigjendur séu að greiða um 
70 prósent af sínum launum í leigu. 
Maður veltir fyrir sér hvar ábyrgð 
atvinnulífsins liggur í því að fólk 
geti lifað af laununum sínum,“ segir 
Drífa og bætir við að hækkun launa 
sé ekki endilega ávísun á atvinnu-
leysi.

„Það er alltaf þessi mantra til 
umræðu um það að ef laun hækka 
þá verður atvinnuleysi en nýverið 
voru veitt Nóbelsverðlaun í hag-
fræði þar sem þessi gamla mýta 
um það að hækkun lægstu launa sé 
ávísun á atvinnuleysi var hrakin,“ 
segir Drífa. n

helgivifill@frettabladid.is

Landsbankinn hætti ekki að lána til 
íbúðaverkefna og tók ekki ákvörðun 
um að draga saman í útlánum til 
slíkra verkefna. Þetta kemur í svari 
frá bankanum.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 
Reykjavíkur, sagði við Stöð 2 fyrr í 
mánuðinum að hik bankanna við 
að lána til uppbyggingar íbúðarhús-
næðis frá árinu 2019 og vaxtalækk-
anir húsnæðislána á síðasta ári væri 
aðalástæðan fyrir skorti á íbúðar-
húsnæði nú. „Bankarnir hættu 
eða drógu verulega saman í lánum 
til nýrra íbúðaverkefna fyrir um 
tveimur árum. Þeir töldu þá að það 
væru svo margar íbúðir að koma inn 
á markaðinn að það yrði offramboð. 
Þetta breyttist með vaxtalækkun-
inni, “ sagði hann.

Landsbankinn segir að útlán til 
byggingarverktaka hafi numið um 
87 milljörðum króna árið 2018, 
98 milljörðum króna árið 2019 og 
82 milljörðum árið 2020. „Mikil 
sala íbúða og margfalt meiri eftir-
spurn fyrstu kaupenda gerði það 
að verkum að verktakar gátu selt 
fleiri íbúðir og þannig losað um fé 
til að halda áfram uppbyggingu, 
sem bankinn hefur stutt með lán-
veitingum. Eftirspurn eftir lánum 
til uppbyggingar fer eftir ýmsum 
þáttum, meðal annars framboði 
lóða og getu verktaka til að taka að 
sér ný verkefni. Eftirspurnin hefur 
verið nokkuð jöfn og við höfum ekki 
orðið vör við sérstakar breytingar á 
henni undanfarið. Landsbankinn er 
leiðandi viðskiptabanki á verktaka-
markaði, hefur þjónað þessum geira 
vel og mun áfram lána traustum 
verktökum í góð byggingarverkefni,“ 
segir í svarinu.

Arion banki segist horfa jákvæð-
um augum á lánveitingar til íbúða-
bygginga og það hafi hann alltaf gert. 
Bankinn sé nú sem fyrr reiðubúinn 
að lána til slíkra framkvæmda.

„Snemma á þessu ári gerði bank-
inn breytingar á ferlum til þess að 
liðka fyrir fjármögnun íbúðarhús-
næðis. Þetta var meðal annars gert í 
ljósi þess að markaðurinn hefur ekki 
náð að anna eftirspurn eftir íbúðar-
húsnæði. Markmið breytinganna var 
að auka aðgengi verktaka að lánsfjár-
mögnun meðan á framkvæmdatíma 
stendur. Undanfarna mánuði höfum 
við séð umtalsverða aukningu bæði í 
eftirspurn eftir framkvæmdalánum 
og í lánveitingum bankans til slíkra 
verkefna,“ segir í svari frá Arion.

Íslandsbanki hefur verið virkur í 
lánveitingum til íbúðarfjárfestinga, 
segir í svari frá bankanum. „Öll slík 
tækifæri hafa verið og eru skoðuð 
með opnum hug,“ segir í svarinu. n

Hætti ekki að lána 
til íbúðaverkefna

Lilja Björk 
Einarsdóttir, 
bankastjóri 
Landsbankans

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800
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Franski f járfestingarsjóðurinn 
Vauban Infrastructure Partners 
hefur keypt meirihlutaeign í gagna-
verinu Borealis Data Center. Björn 
Brynjúlfsson, forstjóri og einn af 
stofnendum gagnaversins, heldur 
hlut í félaginu. Engar breytingar 
verða gerðar á starfseminni. Þetta 
kemur fram í tilkynningu.

Borealis Data Center rekur tvö 
gagnaver hér á landi, á Blönduósi 
og á Fitjum í Reykjanesbæ, og leggur 
áherslu á rekstur sjálfbærra gagna-
vera. Unnið er að stækkun á gagna-
verinu á Blönduósi. Áætlanir gera 
ráð fyrir frekari stækkun gagnavers-
ins á Blönduósi á komandi árum.

Viðskiptavinir gagnaversins eru 
fyrst og fremst erlend fyrirtæki sem 
horfa í auknum mæli til þess að lág-
marka kolefnisfótspor af starfsemi 
sinni. n

viði félagsins snerta þjóðaröryggi. 
Í smíðum er fyrirkomulag sem 
tryggir inngrips-, upplýsinga- og 
eftirlitsmöguleika hins opinbera 
enn betur en fyrr, þótt eignarhaldið 
breytist. Rekstur og staðsetning á 
lykilbúnaði verður í innlendri lög-
sögu og þar með undir aðgengilegu 
eftirliti innlendra stofnana, hér eftir 
sem hingað til. Ekki er hægt að flytja 
grunninnviði úr landi og stýringar 
þeirra verða hér,“ segir hann.

Ólafur segir mikilvægt við upp-
byggingu innviða að hlúa að sam-
keppnisumhverfinu til að tryggja 
að ekki sé hægt að hækka verð eftir 
hentisemi. Ef ekki sé hægt að koma 
á virkri samkeppni þurfi að koma 
á fót reglum til að gæta hagsmuna 
almennings. Það hafi til að mynda 
verið gert í tilviki Landsnets sem sé 
í eigu hins opinbera.

Orri bendir á að Fjarskiptastofa 
stýri með kvöðum og gjaldskrám 
um það bil tveimur þriðju af tekjum 
Mílu. Hann segir að um 85 prósent 
af heimilum landsins séu með ljós-
leiðaraþræði frá öðrum fyrirtækj-
um en Mílu og að þrjú farsímakerfi 
séu í landinu. Það ríki því skýr inn-

viðasamkeppni á markaðnum, auk 
þjónustusamkeppni þar ofan á. Við-
skiptavinir geti fært sig auðveldlega 
á milli fjarskiptafyrirtækja. „Míla 
getur því ekki hækkað verð eftir 
hentisemi,“ segir hann.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður Viðreisnar, velti upp þeim 
möguleika að franski sjóðurinn 
myndi selja óæskilegum fjárfestum 

Mílu þegar fram í sækir, í fréttum 
RÚV í gær.

Orri segir að atvinnuvegaráð-
herra hafi heimild til að stöðva þær 
erlendu fjárfestingar sem talið sé að 
Íslandi stafi ógn af. „Hið opinbera 
er með öryggishnapp ef Evrópu-
búarnir sem við erum að tala við 
myndu síðar vilja selja til annarra,“ 
segir hann.

Ólafur bendir á að samkvæmt 
skýrslu Samtaka iðnaðarins sé 
uppsöfnuð viðhaldsþörf innviða 
umtalsverð hér á landi. Viðhalds-
þörfin var áætluð 420 milljarðar 
króna í fyrra eða 14,5 prósent af 
landsframleiðslu. Hann segir að það 
sé æskilegt að fá erlenda fjárfesta 
til að taka þátt í þeirri uppbygg-
ingu. „Það hlýtur að vera jákvætt 
að erlendir fagfjárfestar sýni inn-
viðum áhuga og létti þar með undir 
með okkur,“ segir Ólafur.

Innflæði beinnar erlendrar fjár-
festingar á Íslandi hefur verið nei-
kvætt allt frá árinu 2016, að því er 
fram hefur komið í fréttum. Mun 
meiri hömlur eru á beinni erlendri 
fjárfestingu á Íslandi en í f lestum 
öðrum ríkjum OECD. n

Með því að bjóða 
velkomna hingað til 
lands sérhæfða erlenda 
fjárfesta eigum við 
möguleika á að auka 
sérþekkingu á atvinnu-
greininni og þar með 
efla hana.

Ólafur Sigurðs-
son, fram-
kvæmdastjóri 
Birtu

Míla getur ekki hækk-
að verð eftir hentisemi. 

 
 

Orri Hauksson, 
forstjóri Símans

FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR  VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS

Forstjóri Símans segir að í 
smíðum sé fyrirkomulag sem 
tryggi inngrips- og eftirlits-
möguleika á rekstri Mílu.
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Ólafur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Birtu, segist fagna því að sér-
hæfður erlendur langtímafjárfestir 
sýni landinu áhuga, hvort sem það 
eru fjarskiptainnviðir eða annað. 
„Með því að bjóða velkomna hingað 
til lands sérhæfða erlenda fjárfesta 
eigum við möguleika á að auka sér-
þekkingu á atvinnugreininni og þar 
með efla hana. Það kemur hagkerf-
inu til góða. OECD hefur leiðbeint 
aðildarríkjum að fara þessa leið,“ 
segir hann í samtali við Markaðinn.

Upplýst var á mánudag að Síminn 
ætti í einkaviðræðum við franskan 
innviðasjóð um sölu á Mílu. Sjóður-
inn er í rekstri hjá Ardian. Líftími 
sjóðsins er 15 ár en hann hefur verið 
í rekstri í eitt ár. „Líftími sjóðsins er 
tiltölulega langur og í samræmi við 
það sem við sjáum í okkar fjárfest-
ingum erlendis, svona verkefni eru 
langtímaverkefni,“ segir Ólafur.

Fram hefur komið í Markaðnum 
að líklega verði EBITDA-margfaldari 
við sölu á Mílu á bilinu 12 til 15 sem 
gæfi heildarvirði, það er samanlagt 
hlutafé og skuldir, á bilinu 60-80 
milljarðar.

Orri Hauksson, forstjóri Símans, 
segir að franska sjóðastýringarfyrir-
tækið Ardian muni bjóða íslenskum 
lífeyrissjóðum að ganga með sér 
inn í viðskiptin og fjárfesta til langs 
tíma í Mílu samhliða sjóðnum. „Við 
höfum rætt við íslensk stjórnvöld 
um hvernig við sjáum Mílu og inn-

Fagnar erlendum innviðafjárfestum

Síminn á í einkaviðræðum um sölu á Mílu til fransks innviðasjóðs.  MYND/DAVÍÐ ARNGRÍMSSON
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Veltan í rafrænni mathöll Símans 
Pay tífaldaðist á milli mánaða eftir 
að boðið var upp á tilboð eða mat-
seðil í hverri viku þar sem allir 
réttir eru á þúsund krónur. „Þetta 
sló rækilega í gegn,“ segir Gunnar 
Hafsteinsson, framkvæmdastjóri 
Símans Pay, og tekur fram að til-
boðin gildi fyrir alla notendur, óháð 
fjarskiptafélagi. Ekki var hægt að fá 
upplýsingar um hver veltan var af 
samkeppnisástæðum.

Mathöllin er samstarfsverkefni 
Símans Pay og SalesCloud. Rúm-
lega 50 þúsund notendur eru með 
Símann Pay forritið.

Elísabet Metta Svan Ásgeirsdóttir, 
framkvæmdastjóri Maikai, segir að 
viðskiptavinir panti aftur og aftur 
í gegnum Símann Pay, væntanlega 
því það sé svo einfalt í notkun.

Gunnar segir að veitingastaðir 
sem nýta forritið fái aukinn sýni-
leika og gagnlegar upplýsingar 
byggðum á notkun viðskiptavina. n

Tífölduðu veltuna 
í mathöll Símans 

Gunnar Haf-
steinsson, 
framkvæmda-
stjóri Símans 
Pay
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Það er útbreiddur misskilningur 
að eigendum húsa sé ekki frjálst að 
skipta við þá arkitekta sem þeir vilja. 
Arkitekt sem tekur að sér að breyta 
húsi skal lögum samkvæmt virða 
höfundarrétt annarra. Með höf-
undarréttarlög og siðareglur Arki-
tektafélags Íslands að leiðarljósi á 
að vera hægt að gera breytingar á 
mannvirki sem nauðsynlegar teljast 
vegna afnota hennar eða tæknilegra 
ástæðna án þess að vegið sé að höf-
undarrétti eða heiðri viðkomandi 
arkitekts. Þetta segir Sigríður Maack, 
formaður Arkitektafélags Íslands.

Karl Óskar Þráinsson, formaður 
Foreldrafélags Fossvogsskóla, hefur 
sagt að það sé sorglegt að arkitekt, 
sem erfði hönnunarrétt húsnæðis 
skólans frá föður sínum, fái að 
stjórna för í framkvæmdunum og 
tefja þær. Reykjavíkurborg hefur 
ákveðið að ráðast í gagngerar endur-

bætur á öllum þremur byggingum 
Fossvogsskóla til að freista þess að 
losna við myglu og rakaskemmdir.

Sigríður segir að höfundarréttur 
gildi í 70 ár frá andláti höfundar. 
„Þegar samin er bók eða tónlist, mál-
verk málað eða hús hannað verða til 
huglæg eignarréttindi. Alls staðar í 
heiminum hefur löggjafanum þótt 
tilefni til að verja þessi eignarréttindi 
sérstaklega,“ segir hún.

Sigríður segir að hús sem ætluð séu 
almenningi, svo sem skólar, listasöfn 
eða tónlistarhús, beri oft sterkari 
höfundareinkenni en byggingar 
almennt. Í þeim tilvikum verði að 
gæta sérstaklega að sæmdarrétti höf-
undar þannig að breytingar skerði 
ekki höfundarheiður hans. „Í þeim 
tilvikum þar sem um hátt bygg-
ingarlistarlegt gildi er að ræða þarf 
að skoða breytingar út frá mörgum 
ólíkum sjónarhornum áður en farið 
er út í óafturkræfar breytingar sem 
rýra gildi verksins,“ segir hún. n

Val á arkitektastofu ekki bundið höfundarrétti

Frakkar kaupa 
íslenskt gagnaver

Alls staðar í heiminum 
hefur löggjafanum þótt 
tilefni til að verja þessi 
eignarréttindi sérstak-
lega.

Sigríður Maack, 
formaður Arki-
tektafélags 
Íslands
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Eitt klikk og allt 
getur klikkað!

Hugsum í framtíð

Með Netöryggistryggingu TM er þitt fyrirtæki
verndað gegn fjárhagslegu tapi í kjölfar netárásar,
gagnaleka eða auðkennisþjófnaðar. 

Kynntu þér málið á tm.is
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Gísli Þorsteinsson tók nýverið við 
starfi sölu- og markaðsstjóra hjá 
Gæðabakstri en hann starfaði áður 
sem markaðsstjóri Origo.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 

sögu og les og horfi talsvert á slíkt 
efni. Ég hef mestan áhuga á síðari 
heimsstyrjöldinni en einnig finnst 
mér saga Rómarveldis sífellt meira 
áhugaverð. Ég fór fyrir nokkrum 
árum til Rómar og það var gríðarleg 
upplifun; fornminjar við hvert fót-
mál og hundraða ára saga blasti við 
alls staðar. Það er gríðarlega merki-
legt að fara í Colosseum og ekki síst 
að skoða Páfagarð. Það er ótrúlegt 
að vita til þess að svona stórkostleg 
menning og hugvit Rómverja hafi 
verið við lýði fyrir þúsund árum eða 
fyrr og hversu gríðarleg áhrif þeir 
hafa haft á menningu hins vestræna 
heims. Það er nokkuð ljóst að ég á 
eftir að kanna Ítalíu betur, einkum 
sögulega staði þar í landi. Ég hef líka 
talsvert stúderað síðari heimsstyrj-
öldina og þátt nasista í hildarleikn-
um. Ég hef meðal annars heimsótt 

Auschwitz, fanga- og útrýmingar-
búðirnar í Póllandi. Það var afar 
óþægileg heimsókn en illsku nasista 
voru engin takmörk sett þegar kom 
að því að deyða fólk. Ég mun aldrei 
gleyma þessari óþægilegu heim-
sókn í búðirnar, sem eru gríðarlega 
stórar að flatarmáli og eru sannkall-
aðar dauðaverksmiðjur.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Hún er nú alltaf eins virka daga. 

Pota mér í fötin, klappa kettinum, 
gef honum að éta og fæ mér svo kaffi. 
Um helgar reyni ég að taka æfingu, 
annað hvort þrekæfingu í líkams-
ræktarstöðinni Hress, nú eða hlaupa 
með hlaupahópi FH, sem ég hef verið 
í undanfarin ár. Ég reyni að hlaupa 
nokkrum sinnum í viku því mér 
finnst það gríðarlega stresslosandi 
og góð tilfinning (aðallega eftir á).

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Ég er nú aðallega í því að lesa 
spennusögur um Harry Hole eftir Jo 
Nesbø. Ég reyndi að hlusta á og lesa 
nokkrar á ári. Annars mundi ég segja 
að þær bækur sem hafa haft mest 
áhrif á mig séu sögur Böðvars Guð-
mundssonar um íslenska vesturfara. 

Hann gaf út Hýbýli vindanna og Lífs-
ins tré sem veitti áhrifaríka innsýn í 
líf Íslendinga sem fluttust til Vestur-
heims á seinni hluta 19. aldar. Þá hef 
ég aðeins verið að fikra mig áfram 
í ljóðalestri og er einkar hrifinn af 
ljóðum Gerðar Kristnýjar.

Hver er helstu verkefnin fram 
undan?

Vinnulega séð þá eru mörg spenn-
andi verkefni fram undan hjá Gæða-
bakstri. Ég er vitanlega að koma 
mér inn í starfið en ég sé gríðarlega 
möguleika í sölu á vörunum okkar 
og tækifæri til vöruþróunar. Það 
er klárt að við munum láta vita vel 
af okkur á næstunni. Hvað prívat 
lífið varðar þá langar mig mikið að 
komast út með konunni minni í ein-
hverja stutta og skemmtilega ferð.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Vonandi heill heilsu, í fínu formi 

og með hamingjusama fjölskyldu.
Ef þú þyrfti að velja annan starfs-

frama, hvað yrði fyrir valinu?
Hefði klárlega valið garðyrkju-

fræði. Finnst gríðarlega gaman að 
vinna í garðinum mínum og hef 
orðið mikinn áhuga á garðyrkju og 
garðrækt ýmiss konar. n

Gísli er mikill áhugamaður um 
sögu, bækur og garðyrkju
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Það ríkir ekki neyðarástand í hús-
næðismálum. Samkvæmt alþjóð-
legum samanburði er einungis ein 
evrópsk höfuðborg, Haag, þar sem 
kaupmáttur er hærri í samanburði 
við verð á íbúðarhúsnæði. Þetta 
segir Pawel Bartoszek, formaður 
skipulags- og samgönguráðs Reykja-
víkurborgar.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, sagði við Morgunblaðið á 
mánudag, að það væri óskiljanlegt 
að Reykjavíkurborg viki ekki frá 
þéttingarstefnu til að mæta neyðar-
ástandi á húsnæðismarkaði.

Pawel segir að tilgáta Ragnars 
Þórs sé að það væri byggt mun meiri 
í Reykjavík ef ekki væri fyrir þétt-
ingu byggðar. „Staðreyndin er hins 
vegar sú að seinustu tvo til þrjú ár 
hafa verið algjör metár í uppbygg-
ingu nýrra íbúða. Höfum verið að 
fá yfir þúsund nýjar íbúðir inn á 
markað bæði 2019 og 2020 og það 
mark mun einnig nást í ár. Sjaldan 
í sögu borgarinnar höfum við horft 
upp á annað eins uppbyggingar-
skeið,“ segir hann.

Reykjavíkurborg sé að skipu-
leggja nýtt hver f i frá grunni, 
Ártúnshöfðann. „Þau hverfi sem 
Sjálfstæðisf lokkurinn nefnir í 
sínum tillögum munu geta komið 
til álita á næstu árum en þeim þarf 
auðvitað líka að fylgja innviðaupp-
bygging, ekki bara lagnir og götur 
heldur skólar, sundlaugar bóka-
söfn. Það kostar líka sitt og ekki 
raunhæft að ætla sér að gera það á 
fjölmörgum stöðum í einu,“ bætir 
Pawel við. n

Ríkir ekki 
neyðarástand í 
húsnæðismálum

Pawel Bartoszek, formaður skipu-
lagsráðs Reykjavíkurborgar.

n Svipmynd
 Gísli Þorsteinsson

Gísli er mikill áhugamaður um sögu og segir sögur Böðvars Guðmundssonar 
um íslenska vesturfara hafi haft hvað mest áhrif á sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Nám: MBA frá Háskólanum í 
Reykjavík, BA í sagnfræði og 
diplóma í hagnýtri fjölmiðlun 
frá Háskóla Íslands.

Störf: Blaðamaður á Morgun-
blaðinu 1997-2004, upplýsinga-
fulltrúi Vodafone 2005-2007, 
markaðsstjóri MATÍS 2007-
2008, markaðsstjóri hjá Origo 
(áður Nýherja) frá 2008-2014. 
Hóf störf sem sölu- og mark-
aðsstjóri hjá matvælafyrirtæk-
inu Gæðabakstri á dögunum.

Fjölskylduhagir: Giftur Völu D. 
Jóhannsdóttur, lífefnafræðingi 
og deildarstjóra hjá Medor. 
Börn eru Selma Kristín, 21 árs, 
Jóhann Ágúst, 20 ára, Sunna 
Sigríður, 18 ára, og Þorsteinn, 
10 ára. Ekki má gleyma drottn-
ingunni á heimilinu; kettinum 
Skottu, sem er 7 ára.

Margir Íslendingar þjást af 
molbúahætti. Það verður ekki 
annað ráðið af viðbrögðum við 
mögulegum kaupum fransks 
innviðasjóðs á Mílu af Símanum.

Meira að segja Evrópusinnar 
sem horfa ef til vill hýru auga til 
Frakklands, eins og þingmenn 
Samfylkingar og Viðreisnar, risu 
upp á afturlappirnar.

Erlend fjárfesting er þjóðhags-
lega mikilvæg. Með auknu fjár-
magni fjölgar til dæmis mögu-
leikum til innlendra fjárfestinga, 
mannauður ef list með sam-
starfi við erlenda sérfræðinga og 
áhættu er dreift á f leiri herðar. 
Hún skiptir miklu máli fyrir lítil 
einsleit hagkerfi eins og Ísland og 
stuðlar að hagvexti, stöðugleika 
og aukinni framleiðni.

Hömlur á erlenda fjárfestingu 
á Íslandi eru með þeim mestu 
innan OECD-ríkjanna – molbúa-
hátturinn er jú ekki nýtilkominn. 
Slíkar fjárfestingar hafa enda 
verið hlutfallslega litlar miðað 
við nágrannaríki okkar.

Það er óþarfi að óttast sölu á 
Mílu. Míla hefur verið í höndum 
fjárfesta frá einkavæðingu Sím-
ans árið 2005. Það ríkir sam-
keppni í rekstri fjarskiptainn-
viða en 85 prósent af heimilum 
landsins eru með ljósleiðaraþræði 
frá öðrum en Mílu og það eru 
þrjú farsímakerfi í landinu. Enn 
fremur stýrir Fjarskiptastofa með 
kvöðum og gjaldskrám um það 
bil tveimur þriðju af tekjum Mílu. 
Verðið getur því ekki hækkað úr 
öllu valdi við söluna.

Atvinnuvegaráðherra hefur 
auk þess heimild til að stöðva 
erlendar fjárfestingar ef óttast er 
að Frakkarnir selji Mílu til ein-
hverra sem liggja munu á hleri. 
Þá upplýsti forstjóri Símans að 
unnið væri að því að tryggja betur 
möguleika hins opinbera til eftir-
lits og inngripa.  n

Molbúaháttur

Helgi Vífill  
Júlíusson

n Skoðun
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Jólasveinar
Þótt það kunni að hljóma 
undarlega í ljósi fljótandi vægis 
atkvæða hefur nú fengist skjal-
fest að landsbyggðarþingmenn 
hafa aldrei verið jafn fáir og nú. 
Varla verða þó gerðar neinar 
breytingar á þeirra eigin reglum 
sem kveða á um 130 þúsund 
króna fastar viðbótargreiðslur 
fyrir það afrek að ná kjöri utan 
stórhöfuðborgarsvæðisins. 
Landsbyggðarþingmennirnir 
eru orðnir þrettán. Er búið að 
boða komu þeirra til byggða 
fyrir jól. Haldi þessi þróun áfram 
verða þeir einn og átta sem ofan 
koma af fjöllunum.

Loftslagsbreytingar
Forpokaðir fögnuðu þegar 
pálmatrjánum í Vogabyggð 
fækkaði um eitt og hverfið varð 
samstundis helmingi óáhuga-
verðara. Vigdís Hauksdóttir er 
með pálmann í höndunum þar 
sem borgaryfirvöld þurfa enn að 
finna háum hitabeltisandrúms-
loftskúplinum hagnýtt hlutverk. 
Í stað gíraffa í Húsdýragarðinn 
gæti lausnin legið í því að gera 
glerhjálminn að minnisvarða 
um hverfandi tíma með því 
að fylla hann með margþættri 
lyktinni sem hverfur nú úr 
Kolaportinu þegar það verður 
ekki lengur samkomustaður 
alþýðunnar sem þarf nú að víkja 
fyrir mathöll þeirra sem splæsa á 
sig hvítvíni í hádeginu. n

Reglur um strætókort handa nemendum í grunn-
skólum Reykjavíkurborgar kveða á um að miða 
skuli við lögheimili barns og fjarlægð þess frá skóla 
þegar ákveðið er hvort barnið eigi rétt á strætókorti 
eða skólaakstri. Nú er það svo að sum börn eiga tvö 
heimili þótt einungis annað þeirra sé lögheimili. 
Sífellt verður algengara að barn dveljist viku í senn 
hjá hvoru foreldri og ekki búa allir foreldrar í sama 
hverfi.

Ég vil gjarnan sjá að reglur um strætókort handa 
nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar taki 
mið af þessu. Þess vegna lagði ég til á fundi borgar-
ráðs, fyrir hönd Flokks fólksins, að taka ætti mið af 
bæði lögheimili og búsetuheimili barns og að börn, 
sem sækja skóla í öðru skólahverfi en lögheimili 
þeirra segir til um, ættu einnig rétt á strætókorti. 
Þannig getum við bætt rétt barna sem eiga tvö 
heimili.

Dæmi eru einnig um að börn þurfi að skipta um 
skóla vegna eineltis. Ég hef einnig lagt til í borgar-
stjórn að réttindi þeirra verði aukin þurfi þau að 
sækja skóla í hverfi utan lögheimilis. Loks má nefna 
þau börn sem hafa f lust í nýtt hverfi en vilja halda 
tengslum við vini í gamla skólanum þar til haldið 
er í menntaskóla. Fráleitt er að neita þeim um 
strætókort þótt fjarlægðarviðmiði milli heimili og 
skóla sé náð sem er 1,5 kílómetra göngufjarlægð frá 
hverfisskóla sínum fyrir nemendur í 1.-5. bekk og 2 
kílómetra fyrir nemendur í 6.-10. bekk.

Flokkur fólksins leggur til að reglum sé breytt 
þannig að tekið sé tillit til fjarlægðar skóla frá 
báðum heimilum barns til að auðvelda foreldrum 
að ala börn sín upp í sameiningu. Þessi tillaga er í 
samræmi við nýsamþykktar breytingar á barna-
lögum sem taka gildi næstu áramót og opna á 
það að foreldrar skrái bæði lögheimili og búsetu-
heimili barns, og taki sameiginlegar ákvarðanir um 
hagsmuni barnsins í slíkum tilvikum. Réttlátari 
tilhögun ætti ekki að auka kostnað borgarinnar 
nema lítillega en getur skipt hlutaðeigandi börn og 
foreldra miklu. n

Vika og vika

Kolbrún  
Baldursdóttir
oddviti Flokks 

fólksins í 
borgarstjórn 
Reykjavíkur

Handgerðir íslenskir sófar
• Margar útfærslur í boði
• Mikið úrval áklæða
• Engin stærðartakmörk 

Hvernig er 
draumasófinn þinn?

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18  Laugardaga 11-15 

 
Bíldshöfða 18   -   110 Reykjavík   -   sími: 557 9510   -   patti.is

 

Sjá nánar
á patti.is

Blaðamaður og ljósmyndari Frétta-
blaðsins fóru í Borgarnes í gær til að 
fylgjast með heimsókn þingnefndar á 
vettvang talningar í Norðvesturkjör-
dæmi. Starf blaðsins á vettvangi var 

tvíþætt, því auk þess að flytja lesendum fréttir 
um framvindu þess hneykslismáls sem eftir-
mál nýliðinna alþingiskosninga eru þurftu þau 
að brjóta sér leið um fréttavettvanginn sem var 
kyrfilega varinn starfsliði hins opinbera sem 
reyndi sitt besta til að koma í veg fyrir að þau 
gætu sinnt sínu aðalstarfi.

Tvíeyki blaðsins mætti á lögreglustöðina upp 
úr klukkan níu og hringdi dyrabjöllu. For-
maður yfirkjörstjórnar og einn sakborninga í 
málinu kom sjálfur til dyra en snéri frá þegar 
hann sá gestina. Enginn svaraði þegar blaða-
maður hringdi öðru sinni en þegar hringt var 
í þriðja sinn opnaði starfsmaður á stöðinni án 
þess þó að hleypa Fréttablaðinu inn. Taldi sig 
ekki mega það. Blaðamaðurinn spurði hvar 
starfslið RÚV væri, og benti á bíl þess á planinu. 
Útkastarinn viðurkenndi þá með semingi að 
RÚV væri þegar komið í hús. Gekk þá tvíeykið 
inn í húsið án þess að afla frekara samþykkis.

Skömmu síðar var viðstöddum tilkynnt að 
talning væri að hefjast og rýma þyrfti salinn. 
Fréttablaðið neitaði að víkja af vettvangi 
meðan stjórnmálamenn stemmdu af störf yfir-
kjörstjórnar. Við það sat.

Þegar afstemmingu var lokið hélt liðið yfir á 
Hótel Borgarnes til að skoða talningarstaðinn, 
innganga í hann, sjónsvið öryggismyndavéla 
og annað sem máli skiptir fyrir rannsókn þing-
nefndarinnar. Ekki var leyndarhyggjan minni 
á Hótel Borgarnesi en á lögreglustöð bæjarins. 
Tveir öryggisverðir voru nú komnir til að halda 
aftur af Fréttablaðinu sem vildi mynda vett-
vang hinnar umdeildu talningar og flytja fréttir 
af störfum þingnefndarinnar. Enginn lét þess 
þó getið hvað í vistarverum hótels Borgarness 
þyldi ekki að koma fyrir almenningssjónir.

Uppruni leyndarhyggju hins opinbera er 
ekki alltaf í efstu lögum stjórnsýslunnar. Hún 
grass erar ekki síst hjá starfsfólkinu á gólfinu 
sem veit ekki hvernig það á að bregðast við 
þegar blaðamann ber að garði. Auðveldasta 
leiðin er oftast valin til öryggis, að henda blaða-
manninum út.

Það er full ástæða til að grípa til formlegra 
aðgerða gegn þessum stælum enda eru þeir svo 
algengir að blaðamenn búa sig undir að standa 
í ströggli við varðmenn hins opinbera í hvert 
einasta skipti sem þeir mæta á fréttavettvang. 
Kælingaráhrifin af því eru ískyggileg, því flestir 
lúffa. n

Útkastarar
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Ávextir  
Fríkirkj-
unnar í 

íslenskri 
menningu 

eru vel 
þekktir.

Þú mátt bara ekki missa af þessu!
Borðapantanir á 
apotek.is og í síma 551 0011

SMAKKSEÐILL
Smakkaðu alla sex réttina

10.990 kr. á mann

Við bjóðum velkomin ítalska 
gestakokkinn og matreiðslusnillinginn

Matteo Cameli frá veitingahúsinu 
Al Vecchio Convento

Bættu ítölskum tru�um á réttinn þinn 
Svartar tru�ur 900 kr. Hvítar tru�ur 1.900 kr. 

MATSEÐILL
Túnfisk tartare 
Ólífur, engiferdressing 
og piparrótar-panna cotta      2.990 kr.

Lamb
Grafið lamb, laukfroða, lakkrís og möndlur   2.990 kr.

Tagliolini og þorskur 
Salvíusmjör, parmesan ostur  3.490 kr.

Kolkrabbi “alla mugnaia”
Sellerírót og “spicy”kartöflukrem  3.490 kr.

Dádýra file  
Hafþyrnir, brokkólíni og rossini-sósa  5.990 kr.

Tiramisu að hætti “Vecchio Convento”  2.490 kr. 

ÍTALSKT
POP UP
MIÐVIKUDAG TIL SUNNUDAGS

Í lýðræðisríkjum er trúfrelsi grund-
vallarmannréttindi og er skilgreint 
í Mannréttindayfirlýsingu Samein-
uðu þjóðanna sem „frelsi manna til 
að breyta um trú eða sannfæringu 
svo og til að rækja trú sína eða 
sannfæringu, hvort heldur einslega 
eða í samfélagi með öðrum, opin-
berlega eða á einkavettvangi, með 
guðsþjónustu, boðun, breytni eða 
helgihaldi.“

Við Íslendingar öðluðumst fyrst 
trúfrelsi með stjórnarskránni 1874, 
sem okkur var færð af Kristjáni IX 
Danakonungi. Þar segir: „Lands-
menn eiga rjett á að stofna fjelög 
til að þjóna guði með þeim hætti, 
sem bezt á við sannfæringu hvers 
eins, þó má ekki kenna eða fremja 
neitt, sem er gagnstætt góðu sið-
ferði og allsherjar reglu. Enginn má 
neins í missa af borgaralegum og 
þjóðlegum rjettindum fyrir sakir 
trúarbragða sinna, nje heldur má 
nokkur fyrir þá sök skorast undan 
almennri fjelagsskyldu.“

Trúfrelsi skipti höfuðmáli fyrir 
þær kirkjudeildir sem hér störfuðu 
undir lok 19. aldar við hlið Þjóð-
kirkjunnar en ekki síður við stofn-
un og uppbyggingu Fríkirkjunnar 
í Reykjavík.

Saga Fríkirkjunnar hefst á Reyð-
arfirði en f lokkur kirkjufólks sagði 
sig úr lögum við Þjóðkirkjuna, á 
grundvelli nýrrar stjórnarskrár, 
og stofnaði Fríkirkju, kirkju sem 
var óháð bæði Þjóðkirkju og Dana-
konungi – kirkju sem var frjáls. Til 
liðs við þá kirkju gekk sr. Lárus 
Halldórsson prestur, sem jafnframt 
varð fyrsti prestur Fríkirkjunnar í 
Reykjavík, og undir hans forystu 
eignaðist söfnuðurinn kirkju á 
Eskifirði.

Í sama frelsisanda er Fríkirkju-
söfnuðurinn í Reykjavík stofn-
aður árið 1899 en einkunnarorð 
Lárusar voru „frjáls rannsókn 
og frjáls kirkja“. Frjáls rannsókn 
í merkingunni guðfræði sem er 
óhrædd við að spyrja spurninga og 
frjáls kirkja í merkingunni kirkja 
sem hefur lýðræðislega skipan og 
ekki skákar í skjóli valdhafa.

Með Fríkirkjunni í Reykjavík, og 
þeim systursöfnuðum sem á eftir 

komu, Óháða söfnuðinum og Frí-
kirkjunni í Hafnarfirði, sköpuðust 
raunverulegir valkostir í trú-
málum, sem kröfðust þess ekki að 
skipt yrði um trú.

Þær hugsjónir sem leiddu til 
stofnunar Fríkirkjunnar í Reykja-
vík eru merkilegar í ljósi þess 
hvað þær endurspegla nútíma-
lega hugsun. Hvatinn að stofnun 
Fríkirkjunnar var trúfrelsi, hug-
myndir um jafnræði stétta, lýð-
ræði og jafnrétti, og hugsjónin um 
frjálsa kirkju.

Ávextir Fríkirkjunnar í íslenskri 
menningu eru vel þekktir. Á langri 
sögu safnaðarins hefur Fríkirkjan 
látið að sér kveða í mannlífi og 
menningu.

Fríkirkjusöfnuðurinn var leið-
andi af l í lýðræðisþróun og sjálf-
stæðisbaráttu Íslendinga við upp-
haf 20. aldar;

Fríkirkjusöfnuðurinn var leið-
andi í jafnréttisbaráttu Íslendinga, 
en sr. Ólafur Ólafsson fríkirkju-
prestur var meðal alþingismanna 
sem beittu sér fyrir f járráðum 
kvenna, kjörgengi kvenna og rétti 
kvenna til menntunar og embætta;

Fríkirkjusöfnuðurinn hefur í 
gegnum söguna fagnað vísindum 
og rannsóknum við iðkun guð-
fræði og má nefna þar nefna Har-
ald Níelsson guðfræðiprófessor 
sem prédikaði hér við kirkjuna á 
árunum 1914-1928;

Fr ík irk jusöf nuður inn hef ur 
tekið afgerandi afstöðu með hin-
segin fólki og var fyrst trúfélaga 
á Íslandi til að viðurkenna hjóna-
vígslu hinsegin fólks;

og Fríkirkjusöfnuðurinn hefur 
tekið skýra afstöðu með jafnri 
stöðu trúfélaga á Íslandi, fjölmenn-
ingu og trúfrelsi.

Mikilvægast af öllu er að Frí-
kirkjan í Reykjavík býður upp á 
raunverulegan valkost í trúmálum, 
valkost til handa þeim sem vilja til-
heyra þeirri trúarhefð sem hefur 
mótað menningu okkar frá siðbót 
en kjósa að tilheyra söfnuði sem 
heldur á lofti framsýni, frjálslyndi, 
fjölmenningu og mannréttindum. 
Söfnuði sem hefur látlausa, trú-
verðuga uppbyggingu. n

Trúfrelsi og frjáls kirkja

Dr. Sigurvin 
Lárus Jónsson

prestur við 
Fríkirkjuna í 

Reykjavík

Fyrsta lýðræðisstefna Reykjavíkur 
sem gildir til næstu tíu ára var sam-
þykkt á fundi borgarstjórnar í gær 
ásamt aðgerðaáætlun og mælan-
legum markmiðum. Hún snýst 
um að byggja upp traust um þær 
ákvarðanir sem eru teknar, ef la 
upplýsingagjöf til íbúa og auka 
aðkomu þeirra. Lýðræðisleg, fagleg 
og vönduð umfjöllun um málefni 
bætir gæði ákvarðana sem færir 
okkur betri borg.

Meginmarkmið lýðræðisstefn-
unnar eru fjögur og endurspegla 
hringrás lýðræðislegra vinnu-
bragða. Hlusta, rýna, breyta og 
miðla. Með þessu skuldbindur 
Reykjavíkurborg sig til að styrkja 
lýðræðið í borginni, styðja við og 
stunda lýðræðisleg vinnubrögð og 
tryggja að íbúar geti haft áhrif á 
málefni borgarinnar.

Málefni sveitarstjórna er nær-
þjónustan. Það sem birtist íbúum 
í sínu daglega lífi. Þá er svo mikil-
vægt að hafa góða lýðræðisferla til 
að skapa vettvang fyrir hugmyndir 

íbúa um hvernig hlutirnir eiga að 
vera. Vegna þess að við kjörnir full-
trúar vitum ekki allt best. Íbúar 
þekkja sitt nærumhverfi og aðstæð-
ur best.

Lýðræðisstefnan var unnin í þver-
pólitísku samstarfi fulltrúa allra 
f lokka í mannréttinda-, nýsköp-
unar- og lýðræðisráði frá hausti 
2019. Þannig skipuðu sex fulltrúar 
stýrihópinn, jafn margir frá meiri-
hluta og minnihluta í stað oddatölu 
sem venjan er, enda var lögð mikil 
áhersla á gott samstarf og sátt milli 
f lokka. Samtal og samvinna ein-
kennir vinnuna sem og afrakstur 
hennar. Drög að lýðræðisstefnu sem 
lágu fyrir við lok síðasta kjörtíma-
bils voru einnig mikilvægt gagn við 
vinnuna.

Byggir stefnan á niðurstöðum 
umfangsmikils og metnaðarfulls 
samráðsferils sem lögð var áhersla 
á að væri aðgengilegur öllum óháð 
fötlun, stöðu og tungumálakunn-
áttu þar sem boðið var upp á víð-
tækt samtal um lýðræði og þátt-
töku í Reykjavík. Opið samráðsferli 
stóð yfir bæði við upphaf og lok 
vinnunnar, skipulagðir voru rýni-
hópar með slembivöldum íbúum 
borgarinnar, haldnir voru margir 
vinnufundir með starfsfólki í 
stjórnsýslunni, opinn fundur fyrir 
íbúa, opnir fundir með íbúaráðum, 
umsagnarferli í ráðum og nefndum 
sem og vinnustofa kjörinna fulltrúa.

Rauður þráður í gegnum aðgerða-
áætlunina er aukið gagnsæi með 
meðal annars Gagnsjá Reykja-
víkur, lýðræðisáttavita sem og 
bættu samráði vegna framkvæmda 
og viðhalds. Að auki er lykiláhersla 
á ef lingu lýðræðislegrar þátttöku 
ungmenna með meðal annars stór-
auknu lýðræði í skóla- og frístund-
astarfi, lýðræðishátíð unga fólksins 
og að taka á móti skólahópum í Ráð-
húsið.

Innan aðgerðaáætlunar er auk 
styrkingar núverandi lýðræðis-
verkefna að finna ýmsar róttækar 
nýjungar eins og íbúadómnefnd til 
að skera úr um ágreiningsefni, sam-
ræmd og einfölduð lýðræðisgátt á 
vefnum og regluleg borgaraþing 
með beinu samtali íbúa og borgar-
stjórnar.

Lýðræðisstefna Reykjavíkur er 
gagnsær og skýr rammi í kringum 
lýðræðið í borginni sem styður við 
aukið jafnræði og samræmdari 
vinnubrögð í kringum samráð. Lýð-
ræðisleg vinnubrögð eiga ekki að 
vera breytileg eftir skoðunum eða 
áhuga þeirra sem halda utan um 
verkefni hverju sinni heldur skulu 
þau alltaf viðhöfð.

Við erum stolt af þessari fyrstu 
lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar 
og hlökkum til að sjá afraksturinn í 
formi meiri og markvissari þátttöku 
íbúa og betri ákvarðana sem meiri 
sátt ríkir um. n

Lýðræðisstefna Reykjavíkur samþykkt

Dóra Björt  
Guðjónsdóttir
formaður mann-
réttinda-, nýsköp-
unar- og lýðræðis-
ráðs Reykjavíkur 
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Stofninn 
hefur verið 

í frjálsu 
falli, og 

samt var 
veitt áfram.

Skattskrár vegna álagningar á einstaklinga og 
lögaðila á árinu 2020 og virðisaukaskattsskrá 
vegna tekjuársins 2019 eru lagðar fram  
18. október 2021 - 1. nóvember 2021

Skrár yfir álagða skatta á tekjur einstaklinga og lögaðila á árinu 2020 vegna 
tekjuársins 2019 ásamt virðisaukaskattsskrá eru til sýnis dagana 18. október 
til 1. nóvember 2021 að báðum dögum meðtöldum á almennum starfsstöðvum 
Skattsins utan Reykjavíkur en í Reykjavík í Tollhúsinu Tryggvagötu 19.

Auglýsing þessi er birt, skv. 2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt,  
og 46. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Reykjavík, 18. október 2021

Ríkisskattstjóri 

Ágæti Guðmundur Ingi.
Við viljum hér með skora á þig, 

að af létta ekki friðun íslenzku 
rjúpunnar fyrir það veiðitímabil, 
sem fyrirhugað er 1. til 30. nóvem-
ber 2021.

Erum við með þessum hætti að 
andmæla ráðgjöf Náttúrufræði-
stofnunar Íslands (NÍ), frá 29. sept. 
2021, um, að þú heimilir undanþágu 
frá friðun á um 20.000 fuglum, sem 
NÍ telur að muni ganga til skiptanna 
á um 5.000 veiðimenn, þannig, að 
heildarveiði hvers veiðimanns verði 
4 fuglar.

Í fyrsta lagi, teljum við, að þessi 
ráðgjöf virði ekki nægjanlega það 
krítíska ástand, sem rjúpnastofn-
inn er í, í öðru lagi metum við það 
svo, að þessi ráðgjöf sé óraunsæ og 
standist ekki í framkvæmd, og í 
þriðja lagi er það okkar skoðun, að 
þessi ráðgjöf, þ.e. hugsanleg fram-
kvæmd hennar, standist ekki lög nr. 
64/1994.

Við viljum færa eftirfarandi rök 
fyrir áskorun okkar:

1.  Í tölvupósti frá Ólafi Karli Niel
sen (ÓKN), helzta sérfræðingi NÍ 
um rjúpnamál, frá 8. okt. 2021, 
staðfestir hann, að vorstofn 
rjúpu nú, 2021, sé sá veikasti og 
minnsti, sem verið hefur, frá því 
að mælingar stofnsins hófust 
1995, eða í 26 ár. 
Mælist hann einvörðungu 
69.000 fuglar. 
Veiðistofn er, nú í haust, talinn 
248.000 fuglar. 
Þessi staðreynd ein og sér, 
hlýtur að hvetja ráðamenn til 
sérstakrar varkárni við mat á 
veiðum nú.

2.  Í gagninu Mat á veiðiþoli rjúpna
stofnsins haustið 2021, frá 29. 
sept. 2021, samið af ÓKN, sem 
liggur þér fyrir, kemur fram á 
bls. 9, að veiðistofninn hafi að
eins tvisvar sinnum áður farið 
niður fyrir 300.000 fugla. 
Annars vegar árið 2002, sem 
leiddi til þess, að fuglinn var 
friðaður af þáverandi umhverf
isráðherra, Siv Friðleifsdóttur, 
árin 2003 og 2004, og svo aftur í 
fyrra, 2020, sem í raun hefði átt 
að leiða til friðunar þá líka, ef 
samræmis hefði verið gætt. 
Nú, milli ára, hefur vorstofninn 
svo minnkað aftur, frá því lág
marki, sem var í fyrra, 2020, um 
30%, úr 99.000 fuglum í 69.000 
fugla, þannig, að ráðgjöf um 
frekari veiðar nú skortir allt 
samræmi, allt hóf og alla skyn
semi að okkar mati.

Opið bréf til umhverfis- og auðlindaráðherra 

Ole Anton  
Bieltvedt

stofnandi og for-
maður Jarðarvina

3.  Í sama gagni, á bls. 11, kemur 
þetta fram: 
A. Árlegur meðaltalsveiðistofn 
síðustu 16 ár, 2005 til 2020, 
var 600.520 fuglar, og var hann 
lægstur á þessu tímabili 282.478 
fuglar. 
Nú er þetta met um lágmarks
stofn, sem sé, slegið, með 
248.000 fuglum. 
Enn ein alvarleg viðvörun. 
B. Meðalveiði á veiðimann á 
ári, á þessu 16 ára tímabili, skv. 
skrám, var 12 (11,1) fuglar. 
Lágsmarksveiðimagn á veiði
mann var 9 (8,8) fuglar, mest var 
veiðin á mann 16 fuglar. 
Verður þá að spyrja, hvort heil 
brú sé í því, þegar gengið er 
út frá því, að veiðimenn sætti 
sig nú við heildarveiði upp á 4 
fugla!? 
Hver fer til fjalla fyrir slíka veiði 
og hver er sú fjölskylda, sem 
þessi fjöldi fugla myndi nægja í 
hátíðarmat? 
Fyrir okkur stenzt þessi hug

mynd og ráðgjöf um 20.000 
fugla, 4 fugla á veiðimann, enga 
skynsamlega skoðun eða raun
sætt mat, heldur býður hún 
upp á þá hættu, að um stór
fellda ofveiði verði að ræða, 
sem gæti verið upphafið að 
endalokum íslenzka rjúpna
stofnsins. 
Þegar stjórnvöld vilja innleiða 
reglur og lagaramma, sem 
stand ast ekki praktíska skoðun 
eða eru fjarri venjum manna, 
vilja og þörfum, þá sýnir 
reynslan, að þær eru virtar að 
vettugi.

4.  NÍ og UST virðast ganga út frá 
því, að allir, sem veiða rjúpu, 
kaupi veiðileyfi og tilkynni sína 
veiði. 
Okkur er það stórlega til efs, að 
bændur og landeigendur telji 
sér bært að kaupa veiðileyfi 
fyrir veiðar á sinni eigin jörð 
eða sínu land. 
Slík kvöð samræmist vart þeim 
skilningi á eignarrétti, sem 
bændur og landeigendur hafa 
tamið sér. 
Er því líklegt, að hundruð eða 
þúsundir bænda og rjúpna
veiðar þeirra komi ekki fram í 
veiðitölum. 
Veiðiþjófnaður kemur auðvit
að líka inn í myndina, auk þess, 
sem ætla má, að ýmsir vantelji 
sína veiði, sérstaklega, þegar 
veiðimagn (5 fuglar í fyrra) 
stendur í ekki í neinu samhengi 
við praktískar þarfir. 
Skv. ofangreindu, teljum við að 
taka verði áætlaðar veiðitölur, 
sem NÍ segir að verði 20.000 
fuglar, nú í haust, ef veiðar 
verða leyfðar, með miklum 
fyrirvara.

5.  Hvað varðar stofnstærð, bæði 
varpstofn að vori og veiðistofn 
að hausti, þá teljum við margt 
benda til þess, að sú talning og 
þær tölur kunni að standast, 
séu allavega góð vísbending, 
sem byggja megi á. 
Skv. fyrirliggjandi gögnum 
NÍ var þróun vorstofns rjúpu 
síðustu 4 árin þessi: 
 
2018 293.000 fuglar 
2019 228.000 fuglar 
2020 99.000 fuglar 
2021 69.000 fuglar 

Hvernig getur nokkrum manni, 
sem annt er um íslenzkt dýra 
og lífríki og á auk þess að bera 
ábyrgð á stöðu þess og við
komu gagnvart landsmönnum, 
dottið í huga, með hliðsjón af 
ofangreindri þróun, að mæla 
með áframhaldandi veiðum?

6.  Skv. lögum 64/1994, gr. 6, 
eru öll villt dýr, þar með 
talin rjúpan, friðuð. Aflétting 
friðunar er háð því, að ekki 
sé gengið á stofn, þannig, að 
veiðar og afföll fari ekki fram 
úr viðkomu. 
Tilgangurinn er, að stofn 
haldist eða aukist. 
Þessi lög tóku gildi 1. júlí 1994. 
Hrun vorstofns, skv. gr. 5 hér að 
ofan, og áframhaldandi árlegar 
veiðar, þrátt fyrir það, sýnir, 
að þess lög hafa verið virt að 
vettugi. 
Stofninn hefur verið í frjálsu 
falli, og samt var veitt áfram. 
Önnur hlið á þessu máli er, að 
skv. upplýsingum NÍ var vor
stofn rjúpu fyrsta vorið eftir að 
lög 664/1994 tóku gildi, vorið 
1995, 127.000 fuglar. 
Skv. okkar skilningi á lögunum, 
hefði aldrei mátta veiða, hafi 
vorstofn farið undir 127.000 
fuglum. 
Það var og er sá lágmarks
stofn, sem til þarf að koma, til 
að þeirri viðleitni sé sem bezt 
fylgt, að ekki sé gengið á stofn 
með veiðum. 
Það er auðvitað miklu meira 
en mál til komið, að ákvæðum 
laga nr. 64/1994 sé fylgt! 
Það þýðir það, að ekki verði 
veitt, sé vorstofn ekki minnst 
127.000 fuglar. 
Eins og fram hefur komið, var 
hann 99.000 fuglar í fyrravor og 
69.000 fulgar nú í vor.

Ágæti Guðmundur Ingi, við leggjum 
hart að þér, að skoða þessi mál nú 
vel, og í trausti þess, að þú skiljir og 
metir staðreyndir málsins og aðra 
þætti þess, með svipuðum hætti 
og við, skorum við á þig, að aflétta 
ekki friðun íslenzku rjúpunnar fyrr 
en vorstofninn er kominn í minnst 
127.000 fugla aftur.

Kærar þakkir og kveðjur,
Jarðarvinir, félagasamtök um 

dýra-, náttúru- og umhverfisvernd. n
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Íris Jensen stendur hér fyrir framan sólgulan og bjartan mosavegg sem hægt er að nálgast í versluninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýir litir og spennandi áferð  
í baðherbergjum Íslendinga
Innréttingar og tæki í Ármúlanum hafa skapað sér sérstöðu sem ein fremsta sérverslun 
landsins fyrir baðherbergið í dag. Að sögn Írisar Jensen er ríkisbaðherbergið svokallaða, þar 
sem allt er í hvítu háglans og krómi, orðið þreytt og fólk þyrstir nú í ferska liti, áferð og efni. 2



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. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann 
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, 
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Innréttingar og tæki selja afar 
vandaða sérvöru fyrir baðherbergi. 
Til að mynda fást þar baðinnrétt-
ingar, sturtuklefar, hreinlætisvörur 
og blöndunartæki. „Við erum í raun 
með allt fyrir baðherbergið nema 
vegg- og gólfefni. Við viljum vera 
sérvöruverslun, en ekki þessi dæmi-
gerða byggingarvöruverslun. Við 
leggjum metnað okkar í vandaðar 
vörur og persónulega þjónustu. 
Við viljum líka vera með putt-
ann á púlsinum þegar kemur að 
nýjungum á markaðnum,“ segir Íris 
Jensen, eigandi fyrirtækisins.

Fjölskyldufyrirtæki
Innréttingar og tæki eru eitt af 
rótgrónustu fyrirtækjum á höfuð-
borgarsvæðinu. Sagan nær aftur 
til ársins 1945 þegar amma Írisar 
stofnaði heildsöluna. Íris Jensen 
tók við rekstri fyrirtækisins ásamt 
eiginmanni sínum Grétari Þór 
Grétarssyni árið 2014. En áður 
höfðu foreldrar Írisar rekið fyrir-
tækið farsællega frá árinu 1993. 
„Þetta er algjört fjölskyldufyrir-
tæki. Maðurinn minn er í annarri 
vinnu, en kemur svo alltaf upp í 
búð að vinnudegi loknum. Og ef 
foreldrar mínir eru ekki á staðnum, 
þá eru börnin hérna. Svo bíð ég 
bara eftir að ömmubörnin mæti á 
vaktina,“ segir Íris og hlær.

Sólgulur mosaveggur
Þegar ljósmyndara bar að garði var 
Íris að ljúka við að setja upp falleg-
an sólgulan mosa frá Benettimoss 
á Ítalíu. „Benettimoss framleiðir 
gullfallegar mosaplötur í mörgum 
litum úr náttúrulegum mosa. 
Mosinn er bæði hljóðeinangrandi 
og safnar ekki í sig ryki og hentar 
því sérlega vel inn á baðherbergi, 
sem eiga það til að bergmála.“

Áhrifamikil lituð blöndunartæki
Orðið blöndunartæki verður 
seint kosið mest eggjandi orð 
íslenskrar tungu, en markaðurinn 
hefur heldur betur tekið við sér 
þegar kemur að því að bjóða upp 
á eitthvað annað en burstað stál 
eða glansandi króm. „Krómið fer 
náttúrulega aldrei úr tísku. Þetta er 
alger standardvara sem við munum 
alltaf bjóða upp á. En í dag eru 
komnir svo margir aðrir mögu-
leikar sem gaman er að leika sér 
með í hönnun baðherbergja. Svörtu 
möttu blöndunartækin frá FIMA 
Carlo Frattini eru áfram mjög vin-
sæl, sem og gylltu og koparlituðu. 
Þá erum við einnig með svart króm 
sem er glansandi og ótrúlega smart 
inn á stílhrein baðherbergi. Einnig 
erum við með svart og matt burstað 
stál sem einnig sómir sér vel inni á 
baðherbergi nútímans.

Það er mjög vinsælt að skipta út 
blöndunartækjunum þegar fólk 
langar til að fríkka upp á baðher-
bergið, hvort sem það er að breyta 
til eða til að auka söluverð íbúða. 
Þetta er sáraeinföld aðgerð og hefur 
ótrúlega mikil áhrif.

Loksins getum við svo boðið 
upp á svört blöndunartæki með 
ömmustöng til þess að hafa í bað-
karinu. Þetta hefur sárvantað en nú 
geta þeir sem eru ekki með sturtu 
tollað í tískunni,“ segir Íris og hlær.

Mattur heillar landann
Innréttingarnar frá Elita hafa verið 
mjög vinsælar hjá Innréttingum 
og tækjum. „Nú erum við að taka 
inn virkilega fallegar nýjungar í 
þessum innréttingum en þar er 
matta áferðin í algleymingi. Möttu 
litirnir eru svartur, grár, ljósgrár og 
hvítur. Hér áður fyrr voru baðher-
bergisinnréttingar alltaf í háglans, 
líklega upp á þrif að gera, en það 
er vissulega auðveldara að þrífa 
háglans en matt. Hins vegar þróast 
smekkur manna með tímanum 
og fólk er farið að þyrsta í eitthvað 
annað en ríkisbaðherbergið þar 

sem allt er hvítt, háglans, króm og 
kalt. Svo er staðreyndin einfaldlega 
sú að maður setur það varla fyrir sig 
að taka upp tuskuna fyrir eitthvað 
sem maður lagði tíma og metnað í 
að velja saman.

Möttu innréttingarnar frá Elita 
seljast í dag eins og heitar lummur 
og þá er mattur svartur þar allra 
vinsælastur. Þá kemur líka mörgum 
á óvart hvað mattur ljósgrár kemur 
skemmtilega út með hvítri hand-
laug. Það er ekki mikill litamunur, 
en þó nægur til að skapa heillandi 
dýpt.“

Litagleði í fyrirrúmi
„Enn fremur bjóðum við upp á fal-
leg salerni frá Globo á Ítalíu í öllum 
regnbogans litum. Lituðu salernin 
eru mött og fást í gulum, grænum, 
bláum, bleikum, rauðbrúnum og 
mörgum fleirum. Svörtu og hvítu 
möttu eru þó langvinsælust eins og 
vera ber. Hver klósettskál og hand-
laug er framleidd eftir pöntun og 
velur viðskiptavinurinn litinn og 
lagið eftir því sem hentar. Innan-
hússhönnuðir og arkitektar eru 

mjög ánægðir með þessa nýju 
möguleika og leika sér óspart með 
litaðar handlaugar og salerni, 
blöndunartæki í ýmsum litum og 
útfærslum og fleira og útkoman eru 
skemmtileg og persónuleg baðher-
bergi.“

Glæsilegir og hagkvæmir sturtu-
botnar fyrir nútímaheimili
Sturtubotnarnir frá spænska 
merkinu Gala eru sívinsælir enda 
sameinast þar gæði og fagurfræði í 
einni heilli flís. Botnarnir eru afar 
sterkbyggðir og endingargóðir 
og ekki hálir þar sem á er borin 
stöm gelkvoða sem gerir botninn 
að stöðugu undirlagi. Þeir koma í 
fimmtán litum, einnig með inn-
byggðum halla sem einfaldar upp-
setningu til muna.

„Þessir botnar eru líklega það 
allra vinsælasta sem við höfum 
boði upp á enda eru þeir bæði 
hentugir og ódýrari kostur en 
hinn valkosturinn. Það er nefni-
lega töluvert dýrara og flóknara að 
flísaleggja sturtubotn með halla, 
heldur en að fá sér Gala sturtubotn 
með innbyggðum halla. Margar 
íbúðir, sérstaklega í eldri húsum, 
eru líka þannig að það er ekki 
hægt að byggja inn halla í gólfið, 
þar sem niðurfallið er oft of djúpt. 
Enn fremur er það jafnvel bannað 
í eldri blokkaríbúðum. Þá þarf að 
byggja upp botninn og svo halla 
sem kostar enn meira. Gala sturtu-
botninn hentar líka fullkomlega 
í sumarbústaðinn, en flísina má 
leggja beint ofan á hvaða gólfefni 
sem er, jafnvel timbur. Þá ertu 
kominn með æðislega „walk-in“ 
sturtu með lítilli fyrirhöfn,“ segir 
Íris að lokum. n

Innréttingar og tæki eru í Ármúla 
31 Sími 588 7332. Sjá nánar á i-t.is.

Íris hefur sér-
hæft sig í að 
bjóða upp á 
spennandi 
valmöguleika 
í hreinlætis-
tækjum fyrir 
baðherbergi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Blöndunartæki 
geta vel verið 
æsandi fögur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Sturtubotnarnir frá Gala eru hin fullkomna lausn fyrir þau sem langar í 
geggjaða „walk-in“-sturtu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Baðherbergi nú-
tímans eru litrík, 
persónuleg og 
með spennandi 
áferð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ 

VALLI

Möttu innréttingarnar frá Elita eru stílhreinar og fallegar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salerni og hand-
laugar fást í 
fjölda fallegum 
litum sem 
poppa upp á 
baðherbergið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Hver segir að vaskurinn þurfi endi-
lega að vera úr postulíni? 
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Náms- og 
starfsráðgjafar

Náms- og starfsráðgjöf alla ævi
Jónína Kardal hefur verið formaður Félags náms- og starfsráðgjafa frá því í vor. Hún hefur lengi tekið þátt í virku 
starfi félagsins og var áður formaður 2004-2006. Félagið heldur upp á 40 ára afmæli sitt um þessar mundir. 2

Jónína Kardal er formaður Félags náms- og starfsráðgjafa en félagið heldur upp á afmæli sitt um þessar mundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Félag náms- og starfsráðgjafa hefur 
stækkað mikið frá stofnun þess 
fyrir fjörutíu árum. „Í upphafi 
voru stofnfélagar sjö talsins og 
hét þá Félag námsráðgjafa. Fjöldi 
félagsmanna hefur vaxið í takt 
við aðgengi að menntun á sviði 
náms- og starfsráðgjafar í gegnum 
Háskóla Íslands og svo hafa félagar 
menntað sig erlendis. Til marks um 
þróun félagsins breytti það nafni 

sínu í Félag náms- og starfsráðgjafa 
til að leggja áherslu á heildræna 
sýn á náms- og starfsferilinn og 
þau viðfangsefni og verkefni sem 
einstaklingur fæst við. Það er 
mikill mannauður fyrir hendi í 
félaginu, menntaðir sérfræðingar 
á sviði náms- og starfsráðgjafar, 
náms- og starfsfræðslu og starfs-
þróunar einstaklinga,“ útskýrir 
Jónína en félagsmenn eru um 300 

í dag og starfa á mjög fjölbreyttum 
vettvangi, allt frá því að starfa 
innan menntakerfisins, þar með 
talið innan sí- og endurmenntunar, 
og í opinberum stofnunum, eins 
og Vinnumálastofnun og VIRK. 
Þó nokkrir félagsmenn starfa sjálf-
stætt.

Aðgengi alltaf að verða betra
„Það er mat Félags náms- og starfs-

ráðgjafa að auka verði markvissa 
náms- og starfsráðgjöf og náms- og 
starfsfræðslu innan skólastiganna 
þriggja og úti á vinnumarkaðnum. 
Aðgengi að upplýsingum um þróun 
vinnumarkaðar og framtíðar-
horfur samhliða upplýsingum um 
framboð menntunar er einn af 
grunnþáttum í náms- og starfs-
vali einstaklinga. Við horfum með 
ánægju til vefsins naestaskref. is 

sem Fræðslumiðstöð atvinnulífs-
ins hefur þróað og namsogstorf. is 
í umsjón Iðunnar fræðsluseturs.  
Þeir eru mjög mikið notaðir af bæði 
almenningi og náms- og starfsráð-
gjöfum. 

Eitt aðalverkfærið okkar er við-
talstækni og að hlusta, hlusta á þá 
sögu sem ráðþeginn segir, átta sig 
á hvaða áskoranir viðkomandi er 
að fást við, fræða og efla færni 



„Það er 
fagnaðarefni að 
í nýrri mennta-
stefnu stjórn-
valda til 2030, 
Framúrskarandi 
menntun alla 
ævi, er náms- og 
starfsráðgjöf 
meðtalin í einni 
af fimm stoðum 
sem styðja 
við framtíðar-
sýnina,“ segir 
Jónína.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Dagur náms- og starfsráðgjafar  
er 20. október 2021

Dagur náms- og starfsráðgjafar á Íslandi er nú 
haldinn í fimmtánda sinn. Til hans var stofnað 
árið 2006 af Félagi náms- og starfsráðgjafa 
en tilgangur dagsins er að vekja athygli lands-
manna á þessari tegund ráðgjafar og hvar hana 
er að finna ásamt því að kynna helstu strauma 
og stefnur í fag- og fræðigreininni. 

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er 
að efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, 
viðhorf og áhuga þannig að þeir geti notið sín í 
námi og starfi. Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda 
fólki, á hvaða aldri sem er og við hvaða aðstæð-
ur sem er, að átta sig á styrkleikum sínum, færni 
og áhuga til að eiga hægara með að ákveða 
stefnu í námi og starfi. 

Náms- og starfsráðgjöf er lögbundin þjónusta 
og mikilvægt að tryggja aðgengi að henni, hvar 
sem maður er staddur á sínum náms- og starfs-
ferli. „Að mínu mati er þetta rökrétt því eitt af 
meginverkefnum einstaklings í lífinu er að taka 
ákvarðanir um nám og störf og finna sína leið,“ 
segir Jónína Kardal, formaður félagsins.

Alþjóðasamfélagið leggur mikla áherslu á 
aðgengi að náms- og starfsráðgjöf og sérhæfða 
þjónustu er varðar starfsferilsþróun fyrir þegna 
sína sem leið til að stuðla að því að einstakling-
ar verði færari í að stjórna náms- og starfsferli 
sínum auk þess að ýta undir félagslegt réttlæti.

Það er fagnaðarefni að í nýrri menntastefnu 
stjórnvalda til 2030 undir kjörorðinu Framúr-
skarandi menntun alla ævi er náms- og starfs-
ráðgjöf meðtalin í einni af fimm stoðum sem 
styðja við framtíðarsýnina, hæfni fyrir fram-
tíðina.

til að stýra sínu fleyi, ef svo má 
að orði komast, þannig að þeir séu í 
stakk búnir til að stjórna náms- og 
starfsferli sínum,“ segir Jónína en 
hún hefur lengi verið virk í starfi 
Félags náms- og starfsráðgjafa. 
Hefur meðal annars skrifað tals-
vert um málefni náms- og starfs-
ráðgjafar, tekið þátt í nefndar-
störfum vegna siðareglna fyrir 
félagsmenn og átt faglegt samstarf 
um málefni stéttarinnar.

Þegar Jónína er spurð hvort 
félagsmenn séu yfirleitt virkir í 
starfi félagsins svarar hún: „Enginn 
maður er eyland og það skiptir 
mjög miklu máli að eiga faglegan 
vettvang. Það hefur ekki legið á 
þeirra liði þegar stjórn hefur kallað 
eftir áliti á málefnum tengdum 
náms- og starfsráðgjöf eða kallað 
eftir þátttöku félagsins í stefnu-
mótandi málum tengdum faginu.“

Afmælisdagskrá 28. október
Hvernig ætlið þið að halda upp á 
afmælið?

„Félag náms- og starfsráðgjafa 
mun halda upp á afmæli sitt með 
því að varpa sterku ljósi á náms- og 
starfsráðgjöf, hversu mikilvægt það 
er fyrir einstaklinginn og þjóð-
félagið að hafa aðgang að slíkri 
þjónustu. Við ætlum að halda upp 
á afmælið með margvíslegum 
hætti sem felst í því að gera starf 
félagsins sýnilegra og þar með 
náms- og starfsráðgjöf. Við boðum 
til dagskrár fyrir félagsmenn í 
tilefni af Degi náms- og starfsráð-
gjafar 28. október. Dagskráin fyrir 
hádegi er opin öllum í gegnum 
streymi. Ég vil sérstaklega benda 
á lykilfyrirlestur Tristram Hooley, 
prófessors við Inland Norway Uni-
versity of Applied Sciences, sem fer 
fram á ensku: Why we need career 
guidance in the post-pandemic era. 
Hann fjallar um mikilvægi náms- 
og starfsráðgjafar alla ævi, sérstak-
lega á þessum breyttu tímum í 
kjölfar Covid-19 faraldursins ásamt 
því að benda á hvernig hægt er að 
nýta stafrænar og rafrænar leiðir 
við upplýsingagjöf,“ segir hún.

Mikilvægt starf
Jónína útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands með diplómanám í náms- 
og starfsráðgjöf 1995 og lauk 
meistaranámi í ráðgjafarsálfræði 
frá University of Minnesota. „Ég 
starfa sem náms- og starfsráð-
gjafi og verkefnastjóri við Háskóla 
Íslands. Þegar ég lít um öxl á 
minn náms- og starfsferil þá sé ég 
hvernig aðstæður, tækifæri og fyrri 
menntun mín leiddi mig inn í þetta 
fag. Ég er með B.Ed.-próf í grunninn 
og í gegnum kennslureynslu mína 
sá ég hversu mikilvægt það var 
fyrir ungmenni að hafa vitneskju 
um fjölbreytt tækifæri til náms og 
starfs í gegnum náms- og starfs-
fræðslu og þar með geta mótað sína 
lífsstefnu.“

Af hverju valdir þú þetta nám?
„Já, þetta er mjög góð spurning 

og ein af kjarnaspurningum í 
náms- og starfsráðgjafarstarfinu. 
Ég vildi mennta mig betur á þessu 
fagsviði og öðlast sérfræðiþekk-
ingu. Ég sá þarna tækifæri til að 
öðlast sérhæfingu á fagsviðinu, 
koma heim, miðla og taka þátt í 
að efla fagið og starfið hér heima,“ 
svarar Jónína.

„Margt hefur breyst frá því ég 
útskrifaðist. Stærsta breytingin er 
sú að starfsheitið náms- og starfs-
ráðgjafi hlaut lögverndun árið 
2009 og endurspeglar mikilvægi 
fagþekkingar og þess að tryggja 
gæði ráðgjafar. Fjölbreytni náms-
framboðs hefur vaxið til muna og 
gerðar eru auknar kröfur um að 
einstaklingar sinni endurmenntun 
alla ævina. Þessar aðstæður sem 
felast í síbreytilegum vinnumark-
aði, breyttum kröfum atvinnu-
lífsins til hæfni og stafræn bylting 
kallar á að hver og einn öðlist hæfni 
til að stjórna náms- og starfsferli 
sínum. Þá má segja að ævilöng 
náms- og starfsráðgjöf komi til 
skjalanna,“ segir hún.

„Margvísleg aðferðafræði hefur 
þróast til að styðja betur við 
einstaklinga og horft er meira til 
menntunar á starfsvettvangi, bæði 
formlegrar og óformlegrar. Ég vil 
nefna tilkomu raunfærnimats en 
það er leið til að meta þá færni og 
þekkingu sem öðlast má á vinnu-
markaði. Það eru náms- og starfs-
ráðgjafar á símenntunarstöðvum 
sem hafa verið að vinna í þessum 
málum undir forystu Fræðslumið-
stöðvar atvinnulífsins.

Aðgengi að náms- og starfsráð-
gjöf hefur einnig breyst í takt við 
tæknina og stafræna byltingu. 
Náms- og starfsráðgjafar, eins 
og svo margar aðrar fagstéttir, 
umbyltu starfsháttum sínum á 
Covid-tíma og nýttu sér stafræna 
tækni til að styðja við ráðþega 
sína og færa þjónustuna nær 
þeim. Aðgengi að upplýsingum 
hefur breyst til batnaðar til dæmis 
með vefnum naestaskref.is sem 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
hefur leitt þróun á og nýtist öllum 
sem vilja fræðast um nám og störf. 
Það skiptir mjög miklu máli að 
hafa aðgengi að vel framsettum 
upplýsingum og vönduðum um 
nám og störf, það styður við ein-
staklinginn í sínum ákvarðana-
tökum um framtíðarskref.“

Unnið í lausnum
Þegar Jónína er beðin að lýsa starfi 
náms- og starfsráðgjafa og hvað sé 
skemmtilegast við það segir hún: 
„Starf í náms- og starfsráðgöf er 
jafn fjölbreytt og ráðþegahópur-
inn. Eðli verkefna í náms- og starfs-
ráðgjöf er mismunandi eftir því á 
hvaða vettvangi er unnið. Náms- 
og starfsráðgjafar eru talsmenn 
sinna ráðþega og styðja þá í að ná 
markmiðum sínum og árangri í 
námi og starfi. Í hnotskurn snýst 
starfið um samskipti, að nálgast 
einstaklinginn þar sem hann er, 
hlusta, styðja og vinna að lausnum 
sem viðkomandi getur fylgt eftir.

Það sem mér finnst skemmti-
legast er að fá að hlusta á sögur 
fólks, það treystir mér fyrir ýmsu 
er við kemur upplifun þeirra af 
menntun og starfsreynslu. Það er 
að reyna að finna svör við stórum 
spurningum: Hvað á ég að gera 
núna? Hvað vil ég verða eða gera í 
framtíðinni? Hvernig kemst ég út 
á vinnumarkaðinn? Síðan aðstoða 
ég viðkomandi við að sjá málin út 
frá ýmsum sjónarhornum, bendi 
á upplýsingar til stuðnings og 
viðkomandi fer að vinna í sínum 
málum og verða sjálfstæðari. 
Starfsvettvangur náms- og starfs-
ráðgjafa er auk þess fjölbreyttur, 
innan menntakerfisins, á símennt-
unarstöðvum, vinnumiðlununum, 
og í fyrirtækjum.

Mikilvæg samvinna er á milli 
náms- og starfsráðgjafa og fyrir-
tækja. Jónína segir hana mikil-
væga. „Hún er helst í tengslum við 
verknám og iðn- og tækninám. 
Ein grunnstoð í náms- og starfs-
fræðslu er að vera í samvinnu við 
vinnumarkaðinn og atvinnulífið 
þannig að nemendur, hvar sem 
þeir eru staddir í námi, fái raun-
hæfa mynd af starfsvettvöngum 
og hvers konar menntun og hæfni 
liggur þar að baki. Hér má gera 
mun betur og það er von mín að 
það rætist með aðgerðaáætlunum 
menntastefnu 2030,“ segir hún.

Með brennandi áhuga á faginu
Jónína hefur brennandi áhuga á 
faginu og áhrifamætti þess. Náms- 
og starfsráðgjöf hefur svo marg-
víslega snertifleti hvað samfélagið 
varðar. Hún segist vera forvitin að 
eðlisfari og njóta þess að uppgötva 
nýja hluti, prófa nýjar aðferðir í 
starfi og ekki síst að nýta tækni 
í náms- og starfsráðgjöf. „Að sjá 
hvernig það getur stutt undir fram-
þróun í faginu og þjónustu í náms- 
og starfsráðgjöf. Ég hef notið þeirrar 
gæfu að starfa við það sem ég hef 
menntað mig til og starfa á vinnu-
stað þar sem ég upplifi  suðupott 
fræða og framkvæmda og tengsl við 
atvinnulífið sterk,“ segir hún.

Jónína er fjölskyldumanneskja, 
gift og á tvær dætur á framhalds-
skólaaldri. „Ég hef mjög gaman 
af blaki, tók þátt í Öldungablaki. 
Svo er magnað að ég finn að 
áherslur hvað áhugamál varðar 
eru að breytast. Hef mjög gaman 
af nýjungum eins og hlaðvarpi og 
hvers konar miðlun,“ segir hún 
aðspurð um áhugamálin fyrir utan 
vinnuna. n

Þeir sem vilja fræðast nánar um 
starfið og félagið geta farið inn 
á heimasíðuna fns.is eða senda 
fyrirspurn á fns@fns.is

Við boðum til 
dagskrár fyrir 

félagsmenn í tilefni af 
Degi náms- og starfsráð-
gjafar 28. október. Dag-
skráin fyrir hádegi er 
opin öllum í gegnum 
streymi. 
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Á næstu árum 
munu störf breyt-

ast mikið og við þurfum 
fleiri nemendur sem 
velja iðn-, tækni- og 
listnám. Því finnst mér 
mikilvægt að opna augu 
nemenda fyrir mögu-
leikunum sem slíkt nám 
getur veitt þeim.

Nám er lífsstíll og 
því er mikilvægt 

að nemendur kunni að 
verkefnastýra náminu 
sínu, með góðri tíma-
stjórnun, markmiða-
setningu, forgangs-
röðun, góðum 
vinnu venjum og heil-
brigðu líferni. 

Heimir Haraldsson er náms- 
og starfsráðgjafi við Mennta-
skólann á Akureyri og 
stjórnarmaður í FNS. Hann 
hefur um 15 ára reynslu í 
faginu og hefur starfað á 
mörgum vettvöngum.

Heimir segir að það vera fjöl-
breytnina sem hafi heillað hann 
við þetta fag. „Að fá tækifæri til 
að vinna með einstaklingum og 
hópum í að efla eigin færni í að 
takast á við verkefni sem lúta 
að námi, starfi eða persónulega 
lífinu,“ útskýrir hann. Viðfangs-
efni náms- og starfsráðgjafa eru 
afar fjölbreytt. Við sinnum ein-
staklingsráðgjöf og hópráðgjöf. 
Ef ég tala fyrir framhaldsskólann 
þá hefur andlegri heilsu nemenda 
hrakað undanfarin ár og við 
aðstoðum nemendur við að takast 
á við það. Nám er lífsstíll og því er 
mikilvægt að nemendur kunni að 
verkefnastýra náminu sínu, með 
góðri tímastjórnun, markmiða-
setningu, forgangsröðun, góðum 
vinnuvenjum og heilbrigðu líferni 
en nemendur leita til náms- og 
starfsráðgjafa með þessi mál. Við 
styðjum nemendur til sjálfstæðis 
og reynum að efla seiglu með því 
að benda á aðferðir sem skipta 
máli í skóla sem og í atvinnulífi,“ 
segir hann.

Þegar Heimir er spurður að 
hvaða leyti það skipti máli að leita 
aðstoðar hjá náms- og starfsráð-
gjafa, svarar hann: „Við leitum 
leiða til að bæta stöðu einstaklinga 
með því að fjárfesta í sjálfum sér, 
fjárfestingu sem aldrei verður 

tekin frá þeim. Þessi fjárfesting 
gæti til dæmis verið að fara í nám, 
skipta um starf, efla sjálfsmyndina, 
bæta lífsleiknina, bæta vinnu-
brögð, læra verkefnastýringu og 
allt þar á milli. Náms- og starfs-
ráðgjafi segir engum að gera neitt 
heldur styður við einstaklinga í því 
sem þeir vilja breyta.“

Líðan nemenda í hinu daglega 

starfi og persónuleg málefni koma 
heldur betur á borð náms- og 
starfsráðgjafa. „Það er ekki hægt 
að aðskilja líðan eða persónuleg 
málefni frá námi eða starfi. Traust 
og trúnaður eru lykilatriði í okkar 
starfi og líðan einstaklinga hefur 
áhrif á það hvernig ráðgjöf við 
veitum og hver markmiðin eru 
með ráðgjöfinni,“ segir Heimir 

og bætir við að náms- og starfs-
ráðgjafar starfi á sem flestum 
sviðum atvinnulífsins. „Má þar 
meðal annars nefna skólakerfið, 
Vinnumálastofnun og í mannauðs-
teymum fyrirtækja. Náms- og 
starfsráðgjafar skipta miklu máli 
fyrir atvinnulífið. Nám og störf 
framtíðarinnar eru alltaf að taka 
stórstígum breytingum. Störf eru 

að hverfa og ný störf að koma í 
staðinn. Til þess að atvinnulífið 
geti fylgt þeim breytingum sem 
fram undan eru þarf í sífellu að efla 
færni starfsmanna með endur-
menntun og fræðslu og þar geta 
náms- og starfsráðgjafa spilað 
lykilhlutverk,“ segir Heimir.

Þegar hann er spurður um 
eftirminnilegt atvik í sínu starfi er 
hann ekki seinn til svars: „Nem-
endur á leið í sjúkra- og upptöku-
próf, ca. 40 nemendur, og ég fór 
að kanna líðan þessara nemenda. 
Allir frekar stressaðir en á þeim 
tímapunkti tókst mér að ganga á 
glervegg af miklum þunga í votta 
viðurvist sem varð til þess að 
brúnin á nemendum léttist mjög 
mikið. Þetta var sennilega mitt 
besta ráð við prófkvíða því allir 
nemendur stóðust sín próf eftir 
þessa uppákomu.“ n

Styðjum nemendur til sjálfstæðis

Heimir Haraldsson er náms- og starfsráðgjafi við Menntaskólann á Akureyri.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

Ásthildur G. Guðlaugsdóttir, 
náms- og starfsráðgjafi í 
Kársnesskóla, segir gott og 
gagnlegt fyrir nemendur að 
fá fræðslu um námsmögu-
leika og framtíðarstörf að 
grunnskóla loknum.

„Mér hlýnar alltaf um hjartarætur 
þegar ég finn að starfið mitt skiptir 
máli fyrir nemendur,“ segir Ást-
hildur um það sem gefur henni 
mest í starfinu.

„Ég gleðst líka alltaf sérstaklega 
þegar ég hitti nemendur sem ein-
hverra hluta vegna hafa átt erfitt 
uppdráttar í skólakerfinu en með 
elju hafa fundið sinn vettvang í 
námi eða starfi, og eru að blómstra 
þar.“

Samskiptin heilla mest
Ásthildur heillaðist af náms- og 
starfsráðgjöf eftir að hafa fengið 
kynningu á starfinu á lokaári sínu í 
Kennaraháskólanum.

„Svo liðu reyndar mörg ár þar til 
ég dreif mig í námið en nú er ég að 
byrja mitt fjórtánda ár sem náms- 
og starfsráðgjafi,“ segir Ásthildur, 
sátt og sæl í sínu starfi.

„Það eru samskiptin sem heilla 
mig mest við fagið. Að fá að kynn-
ast fjölbreyttri f lóru nemenda og 
fá að vinna með þeim í að þroskast 
og eflast. Starfið er alveg gríðar-
lega fjölbreytt og enginn dagur er 
eins. Þess utan kynnist maður svo 
mörgu góðu fólki, samstarfsmönn-
um, foreldrum og öðrum náms- og 
starfsráðgjöfum sem eru að vinna 
fjölbreytt störf um allan bæ.“

Ráðgjöf mikilvæg nemendum
Ásthildur telur víst að margir geri 
sér ekki grein fyrir hversu víða í 
atvinnulífinu má finna náms- og 
starfsráðgjafa, né hversu fjöl-
breytt störf þeirra eru.

„Í mínu starfi, sem grunn-

skólaráðgjafi, veiti ég nemendum 
meðal annars ráðgjöf og stuðning 
vegna líðan þeirra, ég aðstoða 
og ráðlegg nemendum varðandi 
námstækni, veiti náms- og starfs-
fræðslu, og aðstoða nemendur 
við að efla náms- og félagslegan 
þroska sinn. Verkefnin hafa í raun 
ekki breyst mikið frá því ég hóf 
störf en auðvitað eru sífellt að 
bætast við ýmis tæki og tól sem 
við getum nýtt í starfinu,“ upp-
lýsir Ásthildur.

Hún segir náms- og starfsráð-
gjöf gríðarlega mikilvæga fyrir 
grunnskólanemendur.

„Nemendur þurfa fræðslu 
um hvaða störf eru í boði úti í 
atvinnulífinu til að geta tekið far-
sælar ákvarðanir um nám og störf 
í framtíðinni. Þeir þurfa líka leið-
sögn um hvaða nám leiðir þá að 
þeim störfum, en jafnframt hvort 
námið og starfið falli að þeirra 
áhugasviði.“

Starfamessan gagnleg
Ásthildur hefur ásamt öðrum 
náms- og starfsráðgjafa í Kópa-
vogi staðið nokkrum sinnum 
fyrir svokallaðri Starfamessu fyrir 
nemendur.

„Þar geta foreldrar og fyrirtæki 
komið og kynnt starfið sitt og ég er 
sannfærð um að slíkar kynningar 
geta opnað augu margra nemenda 
fyrir tækifærum í framtíðinni. 
Það er einmitt stór hluti starfsins 
að fræða nemendur um nám og 
störf að loknum grunnskóla og ég 
er sannfærð um að viðburður eins 
og Starfamessur og samstarf við 
atvinnulífið séu góð leið til þess. Á 
næstu árum munu störf breytast 
mikið og við þurfum fleiri nem-
endur sem velja iðn-, tækni- og list-
nám. Því finnst mér mikilvægt að 
opna augu nemenda fyrir mögu-
leikunum sem slíkt nám getur veitt 
þeim,“ segir Ásthildur.

Unglingar nýta sér ráðgjöf mest
Nemendur á öllum stigum grunn-
skólans nýta sér þjónustu Ást-
hildar, en unglingar nýta sér þó 
námsráðgjöfina mest.

„Unglingarnir eru mikið að velta 
fyrir sér námi að loknum grunn-
skóla og því hvernig þeir geta bætt 
sig í náminu,“ greinir Ásthildur frá.

Sjálf segist hún hafa viljað hafa 
aðgang að náms- og starfsráðgjafa 
á sínum grunnskólaárum.

„Já, ég fylgdi bara straumnum og 
vissi ósköp fátt um möguleikana 
sem buðust að loknum grunn-
skóla. Því hefði verið bæði gagnlegt 
og gott að fá fræðslu um nám og 
möguleg framtíðarstörf eftir að 
grunnskólanum lauk,“ segir Ást-
hildur.

Hún sendir kærar afmælis-
kveðjur til félagsins á þessum 
tímamótum og á sér einlæga 
afmælisósk.

„Hún er sú að starfsemin haldi 
áfram að eflast og að félagsmenn 
verði sýnilegir á sem flestum 
sviðum atvinnulífsins.“ n

Gott að sjá nemendur blómstra

Ásthildur G. Guðlaugsdóttir er náms- og starfsráðgjafi í Kársnesskóla. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Úrræði í námi og 
prófum eru í stöð-

ugri þróun þar sem 
nemendahópurinn 
verður sífellt fjölbreytt-
ari og fleiri tæknilausnir 
eru tiltækar.

Náms- og starfsráðgjöf 
Háskóla Íslands byggir á 
40 ára grunni. Meginmark-
miðið er að styðja fólk við að 
þróa eigin starfsferil.

Náms- og starfsráðgjafar sem starfa 
hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla 
Íslands (NSHÍ) veita einstaklingum 
heildstæða ráðgjöf og þjónustu frá 
því að þeir íhuga nám við skólann 
og þar til nemendur ljúka námi og 
stefna út í atvinnulífið, segir María 
Dóra Björnsdóttir, deildarstjóri hjá 
NSHÍ og doktor í náms- og starfs-
ráðgjöf. „Meginmarkmiðið er að 
aðstoða einstaklinga við að átta 
sig á hvaða markmið þeirra hafa, 
eða vilja setja sér, varðandi nám og 
framtíðarstörf, það er að styðja fólk 
við að þróa eigin starfsferil. Náms- 
og starfsráðgjafar bjóða upp á ein-
staklingsviðtöl og námskeið, nýta 
samfélagsmiðla til að koma fræðslu 
á framfæri við nemendur, taka þátt 
í ýmsum samstarfsverkefnum, 
eiga fulltrúa í erlendu samstarfi og 
margt fleira.“

NSHÍ hét upphaflega Námsráð-
gjöf Háskóla Íslands (NHÍ) og var 
stofnuð árið 1981. „Lengi vel veittu 
námsráðgjafar HÍ upplýsingar 
og ráðgjöf um nám í framhalds-
skólum ásamt því að þjónusta 
verðandi og skráða háskólastúd-
enta. Með tilkomu diplómanáms 
í námsráðgjöf árið 1991 og fjölgun 
menntaðra námsráðgjafa í skóla-
kerfinu fjaraði þjónusta tengd 
framhaldsskólastiginu eðlilega 
út. Um svipað leyti og starfsheitið 
náms- og starfsráðgjafi fékk lög-
verndun samkvæmt lögum frá 
2009 var heiti NHÍ breytt NSHÍ.“

Meiri áhersla á starfsráðgjöf
Starfsemi NSHÍ hefur þróast mikið 
undanfarna tvo áratugi þó að 
kjarninn sé í grunninn svipaður 

segir María. „Við bjóðum upp á 
náms- og starfsráðgjöf, úrræði 
í námi og prófum og sálfræði-
þjónustu. Það sem hefur aðallega 
breyst er fjölbreytni þjónustunnar 
og stafræn þróun hennar. Til dæmis 
er nú meiri áhersla á starfsráðgjöf 
en var fyrir tveimur áratugum sem 
birtist meðal annars í vinnustofum 
tengdum atvinnuleit, tilkomu 
Tengslatorgs Háskóla Íslands og 
Atvinnudögum fyrir háskólanem-
endur. Úrræði í námi og prófum eru 
í stöðugri þróun þar sem nemenda-
hópurinn verður sífellt fjölbreyttari 
og fleiri tæknilausnir eru tiltækar.“

Sálfræðiþjónusta hefur auk þess 

verið efld verulega undanfarin 
misseri með fleiri stöðugildum 
sálfræðinga, HAM-námskeiðum 
og sálræktarhópum, bætir hún við. 
„Að lokum er aðgengi að þjónustu 
náms- og starfsráðgjafa mikið og 
fjölbreytt. Nemendur og allir sem 
íhuga nám við skólann geta nú valið 
að bóka viðtal á staðnum, fá viðtal 
í fjarfundarbúnaði eða símaviðtal. 
Auk þess svara náms- og starfsráð-
gjafar fyrirspurnum í netspjalli og 
tölvupósti.“

Lagt mikið af mörkun
Í ár eru 40 á frá því Náms- og starfs-
ráðgjöf Háskóla Íslands var stofnuð 

og verður ýmislegt gert af því 
tilefni. „Við ætlum meðal annars að 
vekja athygli á því mikilvæga starfi 
sem fram fer hjá NSHÍ en við höfum 
verið leiðandi á mörgum sviðum og 
lagt mikið af mörkun við að móta 
fagstétt náms- og starfsráðgjafa á 
Íslandi. Í rúm 20 ár fóru allir nem-
endur í diplómanámi í námsráðgjöf 
í starfsþjálfun hjá okkur. Auk þess 
hafa náms- og starfsráðgjafar og 
sálfræðingar NSHÍ sinnt stunda-
kennslu og verið meðleiðbeinendur 
í lokaverkefnum svo fátt eitt sé 
nefnt. Svo er aldrei að vita nema 
starfsfólk NSHÍ geri sér dagamun 
eða bjóði til fagnaðar.“

Stöðugar breytingar
María hóf störf hjá NSHÍ árið 
1999 þegar hún hét Námsráð-
gjöf Háskóla Íslands. „Það sem 
vakti áhuga minn á diplómanámi 
í námsráðgjöf var að læra að 
aðstoða einstaklinga við að átta sig 
á styrkleikum þeirra, viðhorfum 
og áhuga þannig að þeir ættu 
hægara með að marka sér stefnu í 
námi og starfi. Frá því ég hóf störf 
hér fyrir rúmum tveimur ára-
tugum hef ég tekið þátt í ýmsum 
breytingum á þjónustunni, fyrst 
sem náms- og starfsráðgjafi og 
síðan sem deildarstjóri.“

Hún á von á því að fagið eigi 
eftir að þróast mikið á næstu 5-10 
árum. „Ný störf eru sífellt að verða 
til og önnur breytast mikið eða 
hverfa. Það þýðir að fólk almennt 
þarf að sinna ævilangri endur- og 
símenntun til að viðhalda starfs-
hæfni sinni og getu til að stjórna 
starfsferlinum. Ég geri því ráð fyrir 
að markviss endur- og símenntun 
verði lykilatriði fyrir starfandi 
náms- og starfsráðgjafa.“ n

Fjölbreyttari þjónusta og fleiri stafrænar lausnir 

María Dóra Björnsdóttir, deildarstjóri hjá NSHÍ og doktor í náms- og starfsráðgjöf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Arnar Þorsteinsson hefur 
gríðarlega reynslu í náms- og 
starfsráðgjöf og segir Íslend-
inga stadda á spennandi 
tímamótum þegar kemur 
að nýtingu internetsins og 
alhliða upplýsingamiðlun 
um störf og námsleiðir.

Arnar lauk námi í náms- og starfs-
ráðgjöf um aldamótin 2000 og eftir 
það starfaði hann hjá grunnskóla 
í 13 ár. „Ég hafði alltaf langmestan 
áhuga á því sem fellur undir náms- 
og starfsfræðslu, þá að ræða við 
ungt fólk um fjölbreytileika náms-
leiða og tengingu þess við atvinnu-
lífið.

Árið 2013 gafst mér tækifæri til 
að koma að gerð upplýsingavefs um 
nám og störf. Það tækifæri hefur 
undið upp á sig og hef ég starfað 
að tengdum verkefnum síðan. Þar 
vinn ég að tveimur vefjum, naesta-
skref.is og svo namogstorf.is. Nám 
og störf er haldið úti af Iðunni 
fræðslusetri, Rafmennt og Sam-
tökum iðnaðarins,“ segir Arnar.

Næsta skref
Næsta skref er starfrækt af 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 
„Vefurinn var opnaður árið 2018 
í núverandi mynd og höfum við 
verið að breyta honum og bæta 
síðan. Vefurinn er, líkt og sam-
bærilegir vefir flestra OECD-ríkja í 
kringum okkur, almennur upplýs-
ingavefur um námsleiðir og störf, 
hugsaður til að hjálpa við upplýs-
ingaleit og aðstoða fólk við upplýst 
námsval og að efla sig í starfi.

Vefurinn er mikið notaður og 
heimsóttu hann hátt í 60.000 

manns á síðasta ári. Í upphafi var 
vefurinn hugsaður fyrir fullorðið 
fólk sem hafði ekki lokið námi 
á framhaldsskólastigi. Þegar við 
horfðum á sambærileg erlend 
vefsvæði sáum við að svona vefur 
gæti höfðað til mun breiðari hóps 
en svo. Núna eru flestir notendur 
fólk á þrítugsaldri þó svo að fólk á 
öllum aldri virðist nýta sér vefinn. 
Fólk er að skoða fjölbreytileikann 
sem er í boði í námsleiðum og í 
atvinnulífinu, en fólk í dag skiptir 
örar um starf en áður og er alltaf að 
bæta við sig þekkingu jafnt og þétt 
út starfsferilinn,“ segir Arnar.

Fyrirmyndirnar allt í kring
Arnar hefur birt fjölda greina um 
mikilvægi vefsvæða líkt og Næsta 
skref og Nám og störf. „Ég er að 
greina það hvert megi stefna með 
svona vefi og bera okkur saman 
við það sem nágrannaþjóðirnar 
eru að gera í upplýsingamiðlun 
og fræðslu um nám og þátttöku á 
vinnumarkaði. Ef við horfum til 
nágrannalandanna þá hafa þau, 
og sérstaklega Norðmenn, byggt 
upp mjög stórt kerfi þar sem svona 
vefsíður spila mikilvægt hlutverk. 
Norðmenn hafa stóreflt ráðgjöf og 
upplýsingamiðlun og þar talar til 
dæmis mjög vel saman rafræn ráð-
gjöf og upplýsingarnar á opinberri 
vefsíðu þeirra um nám og störf. Í 
greinunum hef ég skoðað hvort 
við gætum farið einhverjar svip-
aðar leiðir og Norðmenn í þessum 
efnum en það tekur auðvitað tíma. 
Við á Íslandi stöndum frammi fyrir 
spennandi möguleikum ef áhuga, 
vilja og kröftum okkar er beint í 
þá þátt.

Eitt af því sem þarf að gera er að 
auka fjármagn til verkefnisins. Það 
gengur eiginlega ekki að Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins standi ein 
að svo viðamiklu verkefni sem 
alhliða upplýsingavefur um nám 
og störf er. Ef vel á að vera þurfa 
fleiri að koma að. Draumurinn er 
vissulega að gera það sem Norð-
menn hafa gert síðustu tíu ár; að 
byggja upp alhliða vefkerfi um 
störf og námsleiðir í tengslum við 
aukna náms- og starfsráðgjöf.“

Grunnskólarnir sitja eftir
Arnar brennur auk þess fyrir 
auknu vægi náms- og starfs-
fræðslu í skólum, ekki síst 
grunnskólum. „Í Noregi er það 
skyldufag í öllum grunnskólum 
en ekki á Íslandi. Íslendingar 
hafa setið aðeins eftir og þarf að 
efla þetta fag mjög. Ég skrifaði 
grein um slíka fræðslu í 25 ára 
afmælisrit FNS árið 2007 og ef ég 
ætti að skrifa grein um sama efni 
í dag, þá myndi ég sennilega bara 
endurnýta þá grein, svo lítið hefur 
breyst síðan. Áherslan hefur verið 
annars staðar og þarna getum 
við gert miklu betur. Hér starfa 
margir hæfileika- og hugmynda-
ríkir náms- og starfsráðgjafar en 
vægi þessa þáttar í þeirra starfi í 
grunnskólunum mætti vera mun 
meira og skipulagðara. Það sár-
vantar raunar einnig heppilegt 
námsefni sem gerir ráðgjöfum í 
skólum enn erfiðara um vik. Það 
hefur hins vegar sýnt sig að náms- 
og starfsfræðsla skilar árangri en 
hana þarf að undirbúa vel í sam-
vinnu skóla og atvinnulífs,“ segir 
Arnar að lokum. n

Vilji er allt sem þarf

Arnar vill auka vægi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum og bæta almennt 
aðgengi fólks að náms- og starfsráðgjöf.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Verkefnið hefur nú 
þegar skilað okkur 

rúmlega 15.000 störfum 
sem leiddu til þess að 
samningar hafa verið 
gerðir um ráðningar 
tæplega 7.000 atvinnu-
leitenda.
Hrafnhildur Tómasdóttir

Fulltrúar NFSY frá 
hverju landi eru 

tengiliðir inn í félag síns 
lands og geta aðstoðað 
náms- og starfsráðgjafa 
með að heimsækja 
kollega sína á Norður-
löndunum.
Greta Jessen

Félag náms- og starfsráð-
gjafa er hluti af norrænum 
samtökum náms- og starfs-
ráðgjafa, sem tilheyra 
alþjóðasamtökunum. Þetta 
samstarf snýst um að efla 
tengslanetin og deila upp-
lýsingum og hugmyndum 
sín á milli, en oft er auðvelt 
að yfirfæra hugmyndir milli 
Norðurlandanna.

„Þegar Félag náms- og starfsráð-
gjafa var stofnað árið 1981 varð 
félagið meðlimur í norrænum 
samtökum náms- og starfs-
ráðgjafa, sem heita Nordiska 
förbundet för studie- och yrkes-
vägledning (NFSY), en þau samtök 
eru aðili að alþjóðasamtökum 
náms- og starfsráðgjafa, Inter-
national Association for Edu-
cational and Vocational Guidance 
(IAEVG). Félög náms- og starfsráð-
gjafa á öllum Norðurlöndunum 
eiga sinn fulltrúa í NFSY,“ segir 
Greta Jessen, sem er fulltrúi í nor-
rænu nefndinni ásamt Margréti 
Björk Arnardóttur.

„Þessir fulltrúar félaganna 
mynda stjórn sem hittist tvisvar á 
ári. Tveir fulltrúar frá hverju landi 
sitja í stjórn og hefur hvert land 
formennsku í samtökunum í þrjú 

ár í einu,“ útskýrir Greta. „Ísland 
er núna nýbúið að afhenda Svíum 
stjórnartauminn og þeir sjá um 
formennskuna næstu þrjú árin.“

Styrkir tengslanetið verulega
„Meginmarkmið NFSY er að 
styrkja og standa vörð um 
náms- og starfsráðgjöf á Norður-
löndunum, að koma á tengslum 
og samstarfi fagfélaga í náms- og 
starfsráðgjöf og að koma fram fyrir 
hönd Norðurlandanna í alþjóðlegu 
samhengi innan alþjóðasamtak-

anna, IAEVG,“ segir Greta. „NFSY 
tókst líka að fá sinn fulltrúa inn í 
alþjóðasamtökin og nú á Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir sæti þar.

Virkir aðilar í NFSY undan-
farin ár hafa, auk Íslands, verið 
Finnland, Danmörk, Svíþjóð og 
Noregur en Færeyjar, Grænland og 
Álandseyjar hafa tekið þátt að ein-
hverju leyti og nú er verið að skoða 
áframhaldandi þátttöku þeirra,“ 
segir Greta.

„Eitt af áhersluatriðum NFSY 
er að efla tengslanet milli félags-
manna á Norðurlöndunum. 
Fulltrúar NFSY frá hverju landi eru 
tengiliðir inn í félag síns lands og 
geta aðstoðað náms- og starfsráð-
gjafa með að heimsækja kollega 

sína á Norðurlöndunum og með 
annars konar samstarf,“ segir 
Greta. „Upplýsingar um alla tengi-
liði Norðurlandanna má finna á 
heimasíðu NFSY, nfsy.org.“

Auðvelt að yfirfæra hugmyndir
„Það er löng hefð fyrir samstarfi 
milli Norðurlandanna í ýmsum 
málum. Þetta samstarf byggir á 
sameiginlegum gildum og áherslur 
eru svipaðar í málum eins og vel-
ferðar- og skólakerfinu. Því er auð-
velt að yfirfæra hugmyndir á milli 
Norðurlandanna og oft er fyrsta 
skrefið að kanna hvernig málum 
er háttað hjá nágrönnum okkar,“ 
segir Greta. „Í NFSY skiptast 
náms- og starfsráðgjafar á Norður-

löndunum líka á skoðunum og 
upplýsingum um hluti eins og til 
dæmis starfsskilyrði, reynslu og 
rannsóknir.

Norræna samstarfið hefur eflt 
samvinnu Norðurlandanna á 
síðustu árum, ásamt því að auka 
samstarfið við Nordisk Netværk 
for Boksnes Læring (NVL), sem 
er norrænt tengslanet um full-
orðinsfræðslu,“ segir Greta. „NVL 
er byggt upp á tengslanetum sem 
vinna þverfaglega yfir öll Norður-
löndin og byggir á norrænu sam-
starfsmódeli.“ n

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu NFSY: nfsy.org.

Árangursríkt 
norrænt samstarf

Greta Jessen 
segir að sam-
starf náms- og 
starfsráðgjafa 
á Norður-
löndunum skili 
margvíslegum 
ávinningi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

Hrafnhildur Tómasdóttir, 
sviðsstjóri ráðgjafar- og 
vinnumiðlunar hjá Vinnu-
málastofnun, segir verkefni 
stofnunarinnar til að vinna 
gegn atvinnuleysi bæði frjó 
og áhrifamikil. Þar má til 
dæmis nefna Nám er tæki-
færi og Hefjum störf.

Það er gríðarlegt högg fyrir all-
flesta að missa vinnu. „Það ógnar 
ekki bara afkomu heldur heggur 
það í sjálfsmyndina. Þetta á ekki 
síst við á Íslandi. Við virðumst hafa 
sterka tilhneigingu til að skilgreina 
okkur út frá störfum okkar og 
spyrjum gjarnan þegar við hittum 
samferðafólk: „Hvað gerir þú?“ 
Það er því afar mikilvægt, þegar 
afkoma hefur verið tryggð, að fólk 
fái stuðning við að takast á við 
atvinnumissi. Þá er ekki síst mikil-
vægt að greina þau tækifæri sem 
geta falist í slíkum breytingum, 
eins og tækifæri til að læra eitthvað 
nýtt og breyta til. Þar koma náms- 
og starfsráðgjafar sterkir inn.

Hópurinn, sem hefur haft færri 
tækifæri til náms, hefur verið mér 
sérstaklega hugleikinn. Sömuleiðis 
vil ég nefna mikilvægi starfsendur-
hæfingar og stuðnings við þá sem 
glíma við hindranir og skerðingar 
á starfsgetu. Það eiga allir að eiga 
rétt á að vera virkir þátttakendur 
á vinnumarkaði og leggja til sam-
félagsins,“ segir Hrafnhildur.

Hrafnhildur var í fyrsta 
útskriftarhópnum sem útskrifaðist 
frá HÍ með diplómanám í náms- 
og starfsráðgjöf árið 1991 og lauk 
meistaranámi 2019. „Ég byrjaði að 
starfa í skólakerfinu en bauðst svo 
starf hjá Menningar- og fræðslu-
sambandi alþýðu. Þar fékk ég 
tækifæri til að sinna ráðgjöf og 
stuðningi við atvinnuleitendur, 
fann fjölina mína og átti góðan 
tíma. Nánast allan minn starfsferil, 
hef ég unnið að slíkri ráðgjöf.“

Hrafnhildur hefur starfað hjá 
Vinnumálastofnun frá árinu 2005 
þar sem starfa um 30 náms- og 
starfsráðgjafar. „Ansi margir 
úr stéttinni hafa haft viðkomu 

á sínum starfsferli hjá Vinnu-
málastofnun og höfum við verið 
einstaklega heppin með starfsfólk. 
Hjá okkur starfa líka ráðgjafar 
með fjölbreytta menntun eins og 
félagsráðgjafar, vinnusálfræðingar 
og þroskaþjálfar. Slík teymisvinna, 
þvert á starfsstéttir, er mikill 
styrkur fyrir þjónustuna.“

Nám er tækifæri
Hrafnhildur segist vera lánsöm 
að fá að koma að skipulagi og 
framkvæmd fjölmargra vinnu-
markaðsúrræða hjá Vinnumála-

stofnun. „Þar langar mig að nefna 
átaksverkefnið „Nám er vinnandi 
vegur“ sem var sett af stað í kjölfar 
efnahagshrunsins 2008. Atvinnu-
leitendum, sem höfðu verið án 
atvinnu í lengur en sex mánuði, 
bauðst að fara í fullt nám í eina 
önn á öllum skólastigum með 
óskertar atvinnuleysisbætur.

Það kom í ljós að brotthvarf úr 
námi hjá þessum hóp var minna 
en hjá samanburðarhópi. Ástæðan 
fyrir því er líklega sú að viðbótar-
fjármagn var sett í náms- og 
starfs ráðgjöf í þeim skólum sem 

tóku á móti atvinnuleitendum. 
Einnig hafði gott samstarf ráðgjafa 
Vinnumálastofnunar og ráðgjafa 
viðkomandi skóla mikið að segja 
og hefur árangurinn sýnt fram á 
gildi ráðgjafar. Verkefnið skilaði 
góðum árangri því aðeins lítið 
brot þátttakenda kom aftur inn á 
atvinnuleysisskrá.

Í niðursveiflunni í kjölfar 
Covid-19, þar sem atvinnuleysi 
hefur aldrei verið meira, var afar 
nærtækt að grípa til sambærilegs 
úrræðis sem við köllum „Nám er 
tækifæri“. Úrræðið hefur staðið 
atvinnuleitendum til boða síðustu 
tvær annir og verður í boði í 
síðasta skipti á komandi vorönn. 
Færri hafa nýtt sér þetta úrræði 
en vonir stóðu til og má mögulega 
skýra það með áhrifum Covid á 
skólahald. Nám hefur víða farið 
fram í fjarnámi sem getur verið 
áskorun fyrir þá sem ekki hafa 
verið lengi í námi. Eins eru margir 
atvinnuleitendur fyrst og fremst 
að bíða eftir að komast í starfið sitt 
aftur. Mig langar að nota tækifærið 
og vekja athygli á þessu verkefni 
því það getur sannarlega verið 
upphafið að nýju tækifæri,“ segir 
Hrafnhildur.

Framtíðin er þó björt í kjölfar 
faraldursins. „Nú í september var 
skráð atvinnuleysi komið niður í 
5% sem er jafn mikið og það var í 

febrúar 2020, rétt fyrir Covid. Það 
fór hæst í 11,6% í janúar 2021 svo 
við getum sannarlega glaðst yfir 
árangrinum sem náðst hefur og 
ég leyfi mér að vera bjartsýn um 
framhaldið.“

Ráðningastyrkur hefur störf
Verkefnið „Hefjum störf“ felst í því 
að veita ráðningarstyrk til fyrir-
tækja sem ráða atvinnuleitendur í 
vinnu. „Árangurinn af verkefninu 
hefur farið fram úr björtustu 
vonum. Langar mig að nota tæki-
færið og þakka fyrirtækjum og 
atvinnulífinu fyrir gott samstarf 
og góð viðbrögð. Verkefnið hefur 
nú þegar skilað okkur rúmlega 
15.000 störfum sem leiddu til þess 
að samningar hafa verið gerðir um 
ráðningar tæplega 7.000 atvinnu-
leitenda.

Verkefninu lýkur um áramótin 
en þá tekur aftur við sambærilegt 
vinnumarkaðsúrræði um ráðn-
ingarstyrki sem lengi hefur verið í 
boði. Við vonum að Hefjum störf 
verði til þess að atvinnulífið þekki 
þennan valkost og nýti sér hann. 
Því reynslan sýnir að aðeins um 
20% af þeim sem taka þátt koma 
aftur inn á atvinnuleysisskrá þegar 
úrræðinu lýkur.“

Framtíðin
Örar tæknibreytingar orsaka 
gríðarlegar breytingar á vinnu-
markaðnum og hafa áhrif á þróun 
starfa og munu einstaklingar því 
þurfa að sýna fram á gífurlega 
aðlögunarhæfni. „Þar gegna náms- 
og starfsráðgjafar afar mikilvægu 
hlutverki bæði í skólum og með 
tilboð um ráðgjöf í gegnum allan 
starfsferilinn. Eftirspurnin eftir 
ráðgjöf varðandi starfsþróun út 
lífið mun fara vaxandi. Tækni-
breytingar hafa líka haft áhrif á 
þróun ráðgjafar og opnað nýja 
samskiptaleið með tilkomu raf-
rænnar ráðgjafar. Þannig nær 
náms- og starfsráðgjöf til enn 
stærri hóps á hagkvæmari hátt. 
Hér er sóknarfæri til að mæta 
vaxandi þörf starfsráðgjafar út 
lífið sem okkur ber að nýta.“ n

Frjó og áhrifamikil verkefni Vinnumálastofnunar

Hrafnhildur Tómasdóttir segir að mikilvægi náms- og starfsráðgjafar eigi 
bara eftir að aukast með vinnumarkaði í hraðri þróun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Því fylgir mikil 
gleði að taka mót 

bjartri framtíð með 
sveinspróf upp á vasann.

Hildur Elín Vignir er ein af 
þeim fyrstu sem luku námi í 
náms- og starfsráðgjöf.

„Ég á skemmtilega sögu úr námi 
mínu og lífi sem náms- og starfs-
ráðgjafi. Ég hóf námið 1991 og 
gekk þá með dóttur mína fyrstu 
mánuðina. Nú í vor útskrifaðist 
hún úr sama námi og byrjaði að 
vinna við fagið í haust. Því má 
segja að dóttir mín hafi byrjað að 
læra í móðurkviði og víst vildi hún 
feta í fótspor móður sinnar,“ segir 
Hildur Elín Vignir, framkvæmda-
stjóri Iðunnar.

Hildur er kennari að mennt en 
heillaðist af náms- og starfsráðgjöf 
í Kennaraháskólanum og ákvað að 
fara beint í námið eftir útskrift.

„Mig langaði til að vinna að frek-
ari þróun kennarastarfsins í stað 
þess að vera eingöngu í kennslu. 
Eftir útskrift starfaði ég þó ekki 
lengi í skólakerfinu heldur réð mig 
sem fræðslufulltrúa hjá Eimskip í 
janúar 1995 og þaðan fór ég í starf 
fræðslustjóra hjá Íslandsbanka. 
Síðan starfaði ég um sex ára skeið 
við ráðgjöf, eða þar til ég réð mig 
til Iðunnar fyrir fimmtán árum. 
Það sýnir hvað náms- og starfs-
ráðgjafar koma víða við í atvinnu-
lífinu, en starfsvettvangur okkar 
hefur breikkað mikið síðan við í 
fyrstu hópunum voru að útskrifast 
og hefja okkar störf.“

Stöðug eftirspurn eftir fagfólki
Í starfi framkvæmdastjóra starfar 
Hildur ekki við náms- og starfs-
ráðgjöf í dag, en hjá henni í Iðunni 
starfa fimm náms- og starfsráð-
gjafar.

„Við sjáum um fræðslumiðlun 
og símenntun fyrir iðnaðarmenn 
og höldum utan um framkvæmd 
raunfærnimats og ráðgjöf til 
þeirra sem starfað hafa sem iðn-
aðarmenn en ekki lokið formlegu 
námi. Við förum með það fólk í 
gegnum raunfærnismatsferli og 
hjálpum því að læra og taka sveins-
próf. Einnig sjáum við um fram-
kvæmd sveinsprófa og tökum þátt 
í ýmiss konar þróunarverkefnum 
sem stuðla að aukinni þekkingu í 
íslenskum iðnaði,“ upplýsir Hildur.

Iðan heldur líka úti vefnum 
namogstorf.is, sem og öflugu 
kynningarstarfi um nám og 
námskeið í iðnaði, til dæmis með 
verkefninu Verkin tala.

„Nám og störf er mjög öflugt 
verkfæri sem náms- og starfsráð-
gjafar um land allt nota í náms-
ráðgjöf fyrir ungt fólk, en í dag er 
mikill skortur og stöðug eftirspurn 
eftir tæknimenntuðu fólki og 
fagmenntuðum iðnaðarmönnum 
í flestöllum greinum og fyrirsjáan-
legt í komandi framtíð,“ greinir 
Hildur frá.

Vel hægt að opna augu allra
Hildur mælir hiklaust með því að 
ungt fólk og leitandi sæki sér ráð-
gjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum.

„Mjög oft erum við að horfa úr 
þröngum ranni á framtíðarhorfur 
okkar og erum þar af leiðandi ekki 
nógu opin fyrir öllum möguleik-
unum og tækifærunum á atvinnu-
markaði. Að mínu mati er hægt 
að opna augu allra fyrir náms- og 
starfsmöguleikum. Tækifærin 
eru gríðarlega mörg í dag og fjöl-
breytni á vinnumarkaði mun meiri 

en áður var. Því ættu allir að geta 
fundið farveg fyrir áhugasvið sitt 
og hæfni, og hægt að hjálpa öllum 
með góðum árangri, svo að fólk 
finni sína hillu, sama hversu blint 
það var áður á möguleika sína,“ 
segir Hildur.

Gefandi að sjá fólki farnast vel
Það sem heillar Hildi hvað mest í 
náms- og starfsráðgjöf er að vinna 
með fólki og geta leiðbeint því á 
þroskaferli þess og starfsleið.

„Mér finnst langmest gefandi 

að sjá fólk þróast og þroskast á 
sinni vegferð og farnast vel. Það 
sem stendur upp úr núna er allur 
sá fjöldi sólskinssagna sem maður 
hefur upplifað í gegnum starfið 
þegar við höfum hjálpað einstakl-
ingum að fara í gegnum raunfærni-
mat og klára sitt nám. Það eru svo 
margir sem koma til okkar með 
skert sjálfstraust eftir að hafa mætt 
erfiðleikum í skólagöngu sinni 
og því verður svo mikil upplifun, 
gleði og jákvætt skref fyrir ein-
staklingana að klára loks námið 
og taka á mót bjartri framtíð með 
sveinspróf upp á vasann,“ segir 
Hildur, sæl í sínu starfi.

„Starf náms- og starfsráðgjafa 
getur líka tekið á, bæði í skólakerf-
inu og atvinnulífinu. Þeir þurfa oft 
og iðulega að vinna að þungum og 
erfiðum persónulegum málum, 

með einstaklingum í erfiðum 
aðstæðum og vanlíðan, og þar sem 
fólk hefur til dæmis misst vinnu og 
lífsviðurværi sitt.“

Afmælisósk til félagsins
Á fjörutíu ára afmæli Félags náms- 
og starfsráðgjafa skilar Hildur 
kærri afmæliskveðju.

„Félagið hefur þróast mikið 
síðan það var stofnað á sínum tíma 
og ég vil gjarnan sjá það halda 
áfram á sömu braut, sem öflugt 
félag sem heldur áfram að styðja 
við framhaldsnám og störf náms- 
og starfsráðgjafa, til að efla færni 
félagsmanna sinna og tileinka 
þeim nýjustu leiðir í ráðgjöf. Ég 
óska félaginu innilega til hamingju 
með afmælið og óska þess að 
því haldi áfram að farnast vel og 
dafna.“ n

Sólskinssögurnar 
gleðja mest

Hildur Elín Vignir er framkvæmdastjóri Iðunnar fræðsluseturs.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Klara Guðbrandsdóttir segir 
að fangar fái aðstoð við að 
finna sér farveg í námi og 
þeim bjóðist ýmsir mögu-
leikar. Hún segir nauðsyn-
legt að bjóða upp á náms- og 
starfsráðgjöf því menntun 
geti verið mikilvægur hluti 
af betrun og að kerfið hafi 
brugðist mörgum föngum.

Klara Guðbrandsdóttir er náms- 
og starfsráðgjafi hjá fangelsum 
landsins. Hún segir hlutverk náms- 
og starfsráðgjafa í fangelsum 
fjölbreytt, en það gengur út á að 
veita viðtöl, hópráðgjöf, fræðslu, 
kennslu, áhugasviðsgreiningu, 
styrkleikapróf og hafa samskipti 
við stofnanir og jafnvel foreldra. 
Fangar hafa aðgengi að ýmiss 
konar námi, bæði í fjarnámi og í 
gegnum skóla á Litla-Hrauni og 
Sogni. Ráðgjöfinni er ætlað að auð-
velda föngum, á hvaða aldri sem er 
og við hvaða aðstæður sem er, að 
átta sig á styrkleikum sínum, færni 
og áhuga til að eiga hægara með að 
ákveða stefnu í námi og starfi.

„Það hefur verið náms- og starfs-
ráðgjafi í fangelsunum í um 10 ár 
í mjög misjöfnu starfshlutfalli, 
en ég er í 100% starfi við að sinna 
Litla-Hrauni, Hólmsheiði og Sogni 
og svo er ein sem er í 15% starfi frá 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga sem 
sinnir Kvíabryggju,“ segir Klara. 
„Við vinnum eftir heildstæðri 
stefnu náms- og starfsráðgjafar, 
en ég og kennslustjórinn á Litla-
Hrauni vorum í vinnuhópi á vegum 
ráðherranefndar til að móta þessa 
stefnu og þeirri vinnu lauk 2020.

Í því samstarfi sá ég að við á 
Íslandi stöndum framarlega á 

þessu sviði, sem var mjög gaman 
að sjá,“ segir Klara. „Það er gaman 
að geta borið sig saman við 
nágrannalöndin og séð og sagt að 
við séum fagleg og að vinna gott 
starf og núna eru öll Norðurlöndin 
að vinna eftir sömu stefnu í náms- 
og starfsráðgjöf í fangelsum.“

Ýmsir möguleikar í boði
„Allir fangar hafa aðgang að 
náms- og starfsráðgjafa og þeir eru 
duglegir að nýta þessa þjónustu,“ 

segir Klara. „Þegar fangi kemur inn 
í fangelsi fer hann í móttökuviðtal 
hjá félagsráðgjafa þar sem er farið 
yfir sögu einstaklingsins og komið 
inn á menntamál í fangelsum og 
náms- og starfsráðgjöf. Oft vísa 
félagsráðgjafar fólki sem vill koma 
beint til mín. Einnig koma þeir að 
eigin frumkvæði. Þeir geta leitað 
til ráðgjafa hvenær sem er á meðan 
á afplánun stendur.

Mjög margir eru bara að velta 
fyrir sér hvað er í boði og hvað 

þeir geta gert til að byggja sig upp. 
Sumir eru bara að stoppa stutt, því 
þeir eru í gæsluvarðhaldi en ekki 
að afplána dóm, og þá förum við 
oft yfir námsferilinn og skipu-
leggjum námsferilsáætlun “ segir 
Klara. „Svo hjálpum við föngum að 
sækja um í skólum, skoða styrk-
leika, áhugasvið, vinnumarkaðinn 
og fleira þess háttar.

Á Litla-Hrauni og Sogni rekur 
Fjölbrautaskóli Suðurlands skóla. 
Þar getum við boðið föngum nám 
á framhaldsskólastigi burtséð frá 
annakerfi og öðrum takmörk-
unum, þannig að fangi sem hefur 
áhuga getur byrjað strax í námi 
um leið og hann kemur í fangelsið,“ 
segir Klara.

Annakerfið og skert 
 tölvuaðgengi skapar áskoranir
„Starfinu fylgja margar áskoranir. 
Það er í fyrsta lagi ákveðin áskorun 
að vinna í fangelsi, en ég upplifi 
mig samt örugga þar,“ segir Klara. 
„Það eru líka rosalega margar 
áskoranir varðandi það að hjálpa 
fólki að komast í nám. Skólakerfið 
er rekið í annakerfum en fangar 
koma í fangelsi allt árið, ekki bara 
á annaskiptum, og svo hafa kven-
fangar á Hólmsheiði bara aðgang 
að fjarnámi, því þar er enginn 
skóli. Það er dýrt fyrir fangana 
og dagsetningarnar skipta miklu 
máli.

Það er líka erfitt fyrir fólk sem er 
á háskólastigi að hafa skert tölvu- 
og netaðgengi í lokuðu fangelsi og 
því skiptir máli hvaða námsleið 
fólk velur og það þarf oft að finna 
alls konar lausnir til að vinna í 
kringum öryggisreglur fangels-
anna,“ segir Klara. „Það er næstum 

alltaf hægt að finna leiðir, en þetta 
getur verið flókið.

Fangar hafa aðgang að öllu 
fjarnámi, svo framarlega sem það 
rímar við öryggisreglur í fang-
elsinu þeirra. Það skiptir samt máli 
hvar þú ert og hvort þú ert í opnu 
eða lokuðu úrræði,“ útskýrir Klara. 
„En það hefur bara einu sinni 
komið upp tilvik þar sem nám 
gekk ekki upp.“

Kerfið bregst mörgum
Klara segir að það sé mjög mikil-
vægt að veita föngum náms- og 
starfsráðgjöf því margar rann-
sóknir sýni að menntun sé góð 
betrun. Hún segir það líka mjög 
gefandi að veita ráðgjöf.

„Ég er búin að heyra ofboðslega 
margar sögur frá fólki sem upplifði 
sig utangátta í skólakerfinu mjög 
snemma. Margir kvarta undan því 
og segja að þörfum þeirra hafi ekki 
verið mætt,“ segir Klara. „Það eru 
margir sem koma í fangelsi sem 
hafa slæma reynslu úr námi en 
komast svo að því að þeir eiga alveg 
jafn mikinn séns og allir aðrir.

Í venjulegu námsumhverfi mætti 
segja að kannski, ef ég giska, um 
20% af nemendum séu með náms-
örðugleika, athyglisbrest, hegð-
unarvanda og slíkt, en hjá okkur 
glímir yfirgnæfandi meirihluti við 
slíkar áskoranir,“ útskýrir Klara. 
„Því eru mjög margir sem leita til 
mín sem hafa litla trú á eigin getu 
og eru óöruggir. Svo sér maður fólk 
blómstra og öðlast trú á eigin getu. 
Það er ofboðslega gaman að heyra 
fólk segja „ég vissi ekki að ég gæti 
lært“ og það er mjög oft í viku sem 
ég hugsa, „þetta er ástæðan fyrir því 
að ég er hérna“.“ n

Menntun mikilvægur hluti af betrun fanga

Klara Guðbrandsdóttir er náms- og starfsráðgjafi hjá fangelsum landsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Náms- og starfsráðgjafar 
á Íslandi hafa þá sérstöðu 
að geta starfað á þremur 
skólastigum, í framhalds-
fræðslunni og á Vinnumála-
stofnun. Mikill vöxtur hefur 
verið í stéttinni undanfarna 
áratugi.

Dr. Guðbjörg T. Vilhjálmsdóttir, 
prófessor í náms- og starfsráðgjöf 
við Háskóla Íslands, hefur leitt 
menntun náms- og starfsráðgjafa 
frá upphafi náms árið 1991 og 
hefur fyrir vikið haft mikil áhrif 
á námið og fagið sjálft hér á landi 
undanfarna áratugi. Hún segir 
ýmislegt standa upp úr þegar hún 
horfir til baka. „Nám í námsráð-
gjöf var eins árs diplóma að loknu 
BA/B.Ed.-námi frá 1990-2004, eftir 
það var það tveggja ára MA-nám í 
náms- og starfsráðgjöf. Sú breyting 
var stór og lagði grunn að lög-
verndun starfsins. Það sem stendur 
upp úr er auðvitað að vel hefur 
tekist til, við höfum fengið til liðs 
við okkur góða nemendur og góða 
kennara. Þegar það gerist verður 
til þessi galdur sem áður fyrr 
kallaðist góður bekkjarandi. Ég 
gæti líka nefnt brautryðjendastarf 
í fjarkennslu sem hófst 2001 eða 
kennslu í fjölmenningarráðgjöf 
sem hófst 2000.“

Guðbjörg er auk þess varafor-
seti í alþjóðlegu samtökunum 
International Association for 
Educational and Vocational 
Guidance en hún var jafnframt 
sú fyrsta sem fékk viðurkenningu 
félagsins fyrir mikilvæg störf í 
þágu náms- og starfsráðgjafar í 
tilefni af Degi náms- og starfsráð-
gjafar árið 2006.

Stéttin er mikilvæg
Hún segir alveg ljóst að náms- og 
starfsráðgjafar hafi haft mikla 
þýðingu fyrir íslenskt samfélag. 
„Ég hitti reyndan grunnskóla-
stjóra fyrir nokkrum árum sem 
sagði mér að hans mat væri að 
tilkoma náms- og starfsráð-
gjafa í grunnskólana hefði verið 
mesta bylting í skólastarfi á hans 
langa starfsferli. Það má líka 
benda á nýútkomna matsskýrslu 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins: Náms- og starfsráðgjöf 
í grunnskólum á Íslandi. Hún 
gefur jákvæða mynd af starfinu, 
en segir jafnframt að skipuleggja 
þurfi aðstoð í grunnskólum betur, 
ásamt því að bæta aðstöðumun 
milli byggðarlaga. Nú er ég bara 
búin að tala um grunnskólann, 
en sama má segja um framhalds-
skólastigið, háskólastigið, 
fram haldsfræðsluna og Vinnu-

málastofnun, en fagleg náms- og 
starfsráðgjöf fer fram á öllum 
þessum sviðum samfélagsins 
okkar.“

Íslands hefur sérstöðu
Að sögn Guðbjargar hafa náms- 
og starfsráðgjafar á Íslandi 
þá sérstöðu að geta starfað á 

þremur skólastigum, í framhalds-
fræðslunni og á Vinnumála-
stofnun. „Í öðrum löndum koma 
margar starfsstéttir að þessu verki, 
með ólíka menntun og því geta 
þessir hópar oft átt erfitt með að 
skilja hver annan enda eru notuð 
ólík hugtök sem eiga sér upptök í 
ólíkum fræðaheimum. Náms- og 

starfsráðgjafar eru, held ég, eini 
faghópurinn í íslensku mennta-
kerfi sem starfar með fólki frá upp-
hafi skólagöngu og til starfsloka 
um sjötugsaldur. Þetta í sjálfu sér 
skapar verðmæta vitneskju um alls 
kyns áskoranir og vandamál sem 
fólk á öllum aldri er að glíma við á 
starfsferlinum.“

Þessi styrkleiki kom sér afar vel í 
gríðarlegri vinnu sem átti sér stað 
í samstarfi Vinnumálastofnunar 
og mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins í kjölfar hrunsins, að 
hennar sögn. „Ég er á því að það sé 
eitt af því merkilegasta sem gerðist 
í viðspyrnunni við hruninu. Þá 
kom sér vel að náms- og starfs-
ráðgjafar á Vinnumálastofnun og 
innan grunn- og framhaldsskóla 
unnu alveg fumlaust saman. Það 
má kynna sér þetta nánar í stór-
merkilegri MA-ritgerð Hrafnhildar 
Tómasdóttur, sviðsstjóra ráðgjafar 
og vinnumiðlunarsviðs á Vinnu-
málastofnun.“

Mikill vöxtur innan stéttarinnar
Helstu breytingarnar á undan-
förnum áratugum er mikill vöxtur 
stéttarinnar. „Þegar ég kem heim 
frá námi 1987 vorum við fimm 
talsins með þessa menntun. Í 
dag eru þetta hátt í 400 manns. 
En stærsta breytingin verður um 
aldamótin þegar við förum að 
undirbúa nemendur okkar undir 
að veita fullorðnum náms- og 
starfsráðgjöf á Vinnumálastofnun. 
Þarna erum við að fylgja eftir 
kröfum samfélagsins um náms- og 
starfsráðgjöf alla ævi, enda eru 
sífelld umskipti á starfsferlinum 
orðin regla, en var undantekning á 
áratugunum þar á undan.“

Leiðir að lokast
Eitt meginverkefni náms- og starfs-
ráðgjafar er að aðstoða fólk við að 
takast á við breytingar í námi og 
starfi en framtíðin mun vissulega 
fela í sér breytingar, segir Guð-
björg. „Í skýrslu forsætisráðuneyt-
isins um Ísland og fjórðu iðnbylt-
inguna kemur fram að ófaglærðum 
störfum sem fólk með grunnskóla-
menntun eingöngu sinnir mun 
fækka gríðarlega og þau munu nær 
hverfa á næstu árum og áratugum. 
Leiðir eru því að lokast fyrir fólk, 
sem hefur hingað til notið sín í 
margs konar störfum. Hér þarf að 
bregðast við og til þess þarf ein-
mitt að vinnubrögð bæði náms- og 
starfsráðgjafa og margra fleiri í 
menntakerfi og atvinnulífi séu 
samhæfð.“

Sjálf verður Guðbjörg erlendis 
á Degi náms- og starfsráðgjafar 
þann 20. október. „Þennan dag 
verð ég á rafrænni ráðstefnu 
heimssamtaka náms- og starfsráð-
gjafa, International Association 
for Educational and Vocational 
Guidance. Ég er varaforseti þessara 
samtaka og læt mig ekki vanta. 
Þannig að þann dag, eins og svo 
marga aðra, er ég að pæla í náms- 
og starfsráðgjöf.“ n

Fag sem þróast í takt við kröfur samfélagsins

Dr. Guðbjörg T. Vilhjálmsdóttir er prófessor í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún hefur leitt menntun 
náms- og starfsráðgjafa hér á landi frá upphafi náms við Háskóla Íslands árið 1991. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óskum landsmönnum til hamingju
með Dag náms- og starfsráðgjafar
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Snyrtistofan Hafblik
Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik sérhæfir sig einnig í langtíma viðgerðarmeðferðum á 

andliti þar sem húð er markvisst byggð upp á 100% náttúrulegan hátt án 

inngripa nála eða skurðhnífa. Þetta er margþætt viðgerðarmeðferð þar sem 

notuð er m.a. örtækni með stofnfrumuhvata. Það gerir það af verkum að 

starfsemi og frumuendjurnýjun húðar er stórefld með því að koma stofn-

frumuhvötum, kollageni, elastíni og vítamínum djúpt ofan í órofna húðina 

með nýjustu hágæða örtækni og fráhrindikrafti súrefnis. 

Raunveruleg viðgerð á húð fæst einungis með langtíma markvissum viðgerðarmeðferðum þar sem upp-

byggingin á sér stað yfir nokkrar vikur á hnitmiðaðan hátt. Húðin þín og starfsemi hennar verður miklu sterk-

ari, unglegri og heilbrigðari eftir meðferðarkúrinn og heldur áfram að vinna á þessum aukna hraða í fleiri 

mánuði á eftir.

Við höfum með þessum aðgerðum náð undraverðum árangri sem við erum stollt af og viljum koma á 
framfæri til allra þeirra sem vilja njóta og með sanni eldast með reisn.

Náttúruleg viðgerðarmeðferð með stofnfrumuhvötum frá USA

Sérhæfum okkur í háræðaslitsmeðferðum og lokum 

skemmdum háræðum, háræðastjörnum og blóð-

blöðrum í andliti, hálsi og bringu. Tækið sem unnið er 

með er eina sinnar tegundar á Íslandi og vinnur með 

hljóðbylgjum. Hljóðbylgjurnar þurrka upp blóðprótein í 

brostnu háræðunum og loka skemmdum háræðum af 

mikilli nákvæmni punkt fyrir punkt. Það þurfa oftast 3 

skipti til að loka skemmdu háræðunum endanlega. 

4 vikur þurfa að líða á milli. Besta gjöfin til þín !

Fyrir Eftir

Fyrir Eftir

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 140 þús. upp í 185 þús. kr. afsláttur !

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdir í andliti



Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Unga parið Sólveig Edda 
Bjarnadóttir og Kári Þor-
steinsson lét sameiginlegan 
draum sinn rætast og opnaði 
eigið veitingahús, Nielsen, 
sem staðsett er í hjarta Egils-
staða, við Tjarnarbraut 1.

Kári er meðal annars fyrrverandi 
yfirkokkur á hinum margrómaða 
veitingastað Dilli sem var sá fyrsti 
á Íslandi til þess að hljóta Miche
linstjörnu og Sólveig er mikill 
sælkeri og ástríðukokkur. Sólveig 
og Kári kynntust í Reykjavík fyrir 
nokkrum árum, en þá var Kári að 
vinna á Kol Restaurant í Reykjavík 
og Sólveig vann sem flugfreyja hjá 
Icelandair. „Við smullum strax vel 
saman þar sem áhugamál númer 
eitt hjá okkur báðum var að elda 
og borða góðan mat. Kári flutti sig 
svo yfir á veitingastaðinn Dill og 
vann þar, þar til við fluttum austur 
á Hérað til að opna okkar eigið 
veitingahús. Þetta var krefjandi 
verkefni þar sem frumburðurinn 
kom í heiminn í byrjun ársins, við 
fluttum austur í byrjun mars og 
opnuðum staðinn í byrjun maí,“ 
segir Sólveig.

Létu sameiginlegan draum 
rætast
Segðu okkur frá hvernig það kom 
til að þið fjárfestuð í þessu fallega 
húsi og opnuðuð veitingastað að 
nýju.

„Við fundum út úr því fljótt eftir 
að við byrjuðum saman að við 
ættum sameiginlegan draum um 
að eiga okkar eigin veitingastað en 
okkur langaði samt ekki að vera 
í Reykjavík. Við erum bæði alin 
upp úti á landi og fannst mikil
vægt að veita okkar eigin börnum 
þau forréttindi líka. Við vissum að 
Nielsenshús væri búið að vera til 
sölu í einhvern tíma og ákváðum í 
einni helgarferðinni okkar á Egils
stöðum að fá að skoða staðinn. 
Eitthvað við húsið hreif okkur og 
við ákváðum bara að grípa tæki
færið.“

Mikil saga fylgir húsinu sem er 
elsta hús bæjarins og byggt árið 
1944.

„Húsið var teiknað og byggt 
af Oswald Nielsen. Oswald var 
danskur en flutti Íslands og 
starfaði sem vinnumaður á Egils
staðabýlinu. Hann fékk þessa lóð 
úthlutaða þar sem hann byggði 
hús fyrir sig og Friðborgu konu 
sína, í dönskum stíl, en húsið var 
hlaðið og síðar timburklætt, og 
eitt fegursta hús bæjarins. Í húsinu 
hefur verið alls kyns starfsemi í 
gegnum árin en á síðustu árum 
hefur þar verið veitingastaður.“

Gamall draumur rættist á Egilsstöðum

Sólveig Edda 
Bjarnadóttir og 
Kári Þorsteins-
son þar sem þau 
standa vaktina 
á Nielsen með 
gleði og ástríðu.

Veitingahúsið Nielsen stendur á fallegum stað í hjarta bæjarins í reisulegu og 
fallegu húsi sem fangar augað. Húsið á sér langa sögu.  MYNDIR/AÐSENDAR

Rétturinn sem hefur slegið í gegn og 
kemur mest á óvart er þessi tómata-
réttur með skyri, chimichurri og 
jarðarberjum, að hætti Kára.

Einn vinsælasti réttur staðarins er 
þessi pönnusteikti þorskur með 
hvítkáli, smjörsósu og hvönn. Kemur 
bragðlaukunum á flug.

skorður með hráefni, ef það er 
ekki íslenskt eða austfirskt þá 
notum við það ekki og það er bara 
svo gaman að sjá hvað er hægt að 
búa til úr því sem við höfum hér á 
þessari köldu eyju. Hvernig hægt 
er að skipta út algengum brögðum 
fyrir eitthvað úr íslensku hráefni, 
eitthvað sem kannski er ekki svo 
augljóst, eins og rabarbari í stað 
sítrónu og mysa í stað hvítvíns.“

Áskorun á landsbyggðinni
Hvernig er að reka veitingastað 
eins og þennan á Egilsstöðum?

„Veitingarekstur á litlum stöðum 
úti á landsbyggðinni er held ég 
þungur fyrir flesta, og sérstak
lega þá sem eru ekki með gistingu 
samhliða, eins og hótel og gistihús. 
Heimsfaraldurinn sem blossaði 
svo upp átta mánuðum eftir að við 
opnuðum hefur svo ekki heldur 
hjálpað til.

En þetta hefur samt gengið 
ótrúlega vel og þessi síðustu tvö 
sumur hafa verið alveg mögnuð, 
þar sem Íslendingarnir tóku sig til 
og ferðuðust innanlands. Miklu 
meira að gera en nokkur þorði að 
vona. Veitingarekstur og barn
eignir fara samt ekkert sérlega 
vel saman og við höfum þurft að 
púsla mikið og skipta með okkur 
verkum þegar kemur að rekstr
inum og svo heimilishaldi. Yngri 
strákurinn okkar fæddist 8. júlí 
síðastliðinn í háönn sumarsins, en 
það blessaðist allt með ótrúlegu 
starfsfólki og góðum vinum,“ segir 
Sólveig og er þakklát fyrir hversu 
nýjasti fjölskyldumeðlimurinn 
hefur verið umburðarlyndur við 
foreldra sína.

Fjölbreytni í matarflóruna
Kári og Sólveig leggja sig fram 
við að bjóða upp á öðruvísi og 
árstíðabundnar matarupplifanir. 
„Við höfum lagt okkur fram við 
að bjóða upp á alls konar matar
upplifanir, bæði til að halda okkur 
við efnið og fá tilbreytinguna, en 
líka til þess að veita bæjarbúum 
og Austfirðingum fjölbreytni 
í matarflóruna á veturna, því 
margir veitingastaðir annað hvort 
loka eða draga saman í rekstrinum 
yfir vetrartímann.

Við höfum bæði fengið aðra veit
ingastaði til okkar með svokölluð 
popup, þar sem eldaðir eru valdir 
réttir frá þeim. En við höfum einn
ig verið með þemakvöld, þar sem 
við tökum okkur sjálf til og eldum 
tælenskt, indverskt, mexíkóskt 
og svo framvegis. Á aðventunni 
höfum við haft smurbrauð og 
snapsa á danska vísu og hefur það 
notið mikilla vinsælda.“ n

Matur úr héraði
Sólveig og Kári gerðu ákveðnar 
breytingar á húsinu og hafa gert 
það að sínu.

„Við tókum garðinn og húsið 
aðeins í gegn, bæði að innan og 
utan þegar við tókum við því. 
Sléttum og þökulögðum garðinn, 
felldum eitt stórt tré til að tryggja 
meiri sól á pallinn, máluðum húsið 
að utan og löguðum klæðninguna 
sem og auðvitað að breyta aðeins 
inni, mála og gera að okkar. Við 
erum þó hvergi nærri hætt og 
ætlum okkur að halda áfram að 
gera og græja í húsinu þegar meiri 
tími gefst,“ segja þau Sólveig og 
Kári og hafa notið þess að vera 
saman í þessum framkvæmdum.

Nielsen er notalegur veitinga

staður í hjarta bæjarins sem býður 
upp á einstaka matarupplifun úr 
staðbundnu hráefni sem hefur 
heillað matargesti upp úr skónum.

Hvernig mynduð þið lýsa 
áherslum ykkar í matargerðinni?

„Við höfum einbeitt okkur að 
því að bjóða upp á mat sem er 
unninn úr staðbundnu hráefni. 
Við reynum eftir fremsta megni að 
versla við framleiðendur á Austur
landi og öll hráefnin sem notast er 
við eru íslensk,“ segir Kári en hann 
gerir miklar kröfur og velur ávallt 
besta hráefnið sem völ er á að 
hverju sinni.

Þegar Kári og Sólveig eru spurð 
út í sérstöðu sína umfram aðra er 
svarið á hreinu. „Hún er klárlega 
sú hvað við setjum okkur strangar 

LagarLíf
Miðvikudaginn 27 október gefur Fréttablaðið  

út sérblað tengt ráðstefnunni Lagarlíf. 

Eldi og ræktun bæði í salt-og ferskvatni er framtíðar- 
verkefni í mikilli þróun og með þessu samstarfsblaði viljum 
við kynna allt það sem er í gangi hérlendis í þessum geira.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jóhann Waage 
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
johannwaage@frettabladid.is Sími: 550 5656

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu 
í verkið í síma 786-3211 eða sendu 
okkur póst á verk@eðalverk.is

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Heilsa

 Heilsuvörur

Tilkynningar

www.borgarbyggd.is

www.borgarbyggd.is

www.borgarbyggd.is

Auglýsing um skipulag 
Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er hér með auglýst breyting á 
deiliskipulagi í Borgarbyggð.

Deiliskipulag sumarbústaðalanda í 
Selási í landi Ánabrekku við ósa 

Langár
Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 9. 
september 2021 að auglýsa tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi fyrir sumarbústaðalönd í Selási í 
landi Ánabrekku við ósa Langár, í Borgarbyggð.

Deiliskipulagið tekur til 12 frístundalóða innan 
frístunda- svæðis F20. Svæðið er stækkað úr 
7,88 ha í 8,95. Aðkoma að lóðum verður skipt í 
tvennt í stað einnar aðkomuleiðar eins og var 
áður. Tillagan samræmist Aðalskipulagi 
Borgarbyggðar 2010-2022.

Ofangreind skipulagsáætlun er aðgengilegar á 
heima- síðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is 
frá 20. októ- ber til og með 3. desember 2021. Ef 
óskað er eftir nánari kynningu á ofangreindri 
tillögu þarf að panta tíma hjá skipulagsfulltrúa.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd 
við aug- lýsta skipulagsáætlun og er frestur til að 
skila inn athugasemdum til 3. desember 2021. 
Skal þeim skilað skriflega í Ráðhús 
Borgarbyggðar, Bjarnabraut 8, 
310 Borgarnesi, b.t. skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið thjonustuver@borgarbyggd.is.

Í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 eru hér með auglýstar skipulagslýsingar 
fyrir breytingu aðalskipulags Borgarbyggðar.
 

Breyting á landnotkun í Bjargslandi í
Borgarnesi

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 14.
október 2021 að auglýsa lýsingu á breytingu
Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 fyrir

Mávaklett 10 í Bjargslandi, Borgarnesi.

Fyrirhugað er að breyta landnotkun á svæði í
Borgar-nesi fyrir einni lóð, taka 0,1 ha land úr
Óbyggð svæði og setja í Íbúðarbyggð (Í9). Stærð
íbúðarbyggðar verði þá stækkað úr 7,8 ha í 7,9 ha,
nýtingarhlutfall helst óbreytt.

Breyting á landnotkun í landi
Urriðaárlands

Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann 14.
október 2021 að auglýsa lýsingu á breytingu

Aðalskipulags Borgarbyggðar 2010 - 2022 í landi
Urriðaárlands.

Fyrirhugað er að breyta landnotkun svæðis í landi
Urriðaár úr landbúnaði í frístundabyggð (F11).
Frístundabyggð er nú 11,4 ha að stærð en yrði
22,6 ha eftir stækkun. Fjölgun gæti verið um allt
að 15 frístundalóðir. Aðkoma að svæðinu er frá
Snæfellsnesvegi (54) um Brókarstíg og Klettastíg.

Ofangreindar skipulagsáætlanir eru aðgengilegar
á heimasíðu Borgarbyggðar, www.borgarbyggd.is
frá 20. október til og með 1. nóvember 2021. Ef
óskað er eftir nánari tilkynningu á ofangreindum
áætlunum þarf að panta tíma hjá skipulagsfulltrúa.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna
að gæta er gefinn kostur á að koma með
ábendingar við auglýstar skipulagsáætlanir og er
frestur til að skila inn ábendingum til 1. nóvember
2021. Skal þeim skilað skriflega í Ráðhús
Borgarbyggðar, Bjarnabraut 8, 310 Borgarnesi, b.t.
skipulagsfulltrúa eða á netfangið
thjonustuver@borgarbyggd.is

Borgarbyggð, 20. október 2021 
Skipulagsfulltrúi 
Borgarbyggðar.

  
gardabaer.is

VÍFILSSTAÐAHRAUN, 
MARÍUHELLAR OG 
VATNSMÝRI
SKIPULAGSLÝSING 

Garðabær auglýsir hér með  skipulagslýsingu að gerð 
deiliskipulags fyrir Vífilsstaðahraun, Maríuhella og 
Vatnsmýri í samræmi.við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Stærsti hluti svæðisins, ásamt Garðahrauni, var friðlýst 
2014 og var friðlýsingin endurskoðuð 2021 þar sem 
Vatnsmýrinni var bætt við.

Deiliskipulagssvæðið er um 70 ha að stærð. Samhliða 
því að skipuleggja fólkvanginn í samræmi við 
friðlýsinguna þarf að tengja saman hverfin sem eru 
norðan, sunnan og vestan við svæðið með stígum. 
Sérstaklega þarf að tryggja aðgengi að íþróttasvæðinu, 
sem er norðan við fólkvanginn, úr hverfunum 
umhverfis. Skilgreint verður fyrirkomulag göngu-, 
hjóla- og reiðstíga ásamt því að útfæra útivistar- 
og almenningssvæði.

Lýsingin er aðgengileg í þjónustuveri og á heimsíðu 
Garðabæjar. 

Hægt er að skila inn ábendingum vegna lýsingarinnar á 
netfangið skipulag@gardabaer.is eða í þjónustuver til 
og með mánudaginn 8. nóvember nk.

Sýningarsalur - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is 

Uppþvottavélar
           fyrir allar stærðir eldhúsa
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MBM húddvél LK626
Aukin framlegð í stóreldúsinu. 
Húdd uppþvottavél með 45 cm opnun. 
Þrjú kerfi 60/120/150 sek. 3 fasa 400 V.
Ytra mál BxDxH 63,5 x 74,5 x 153
Stærð á körfu 50 x 50 cm
Vatnsmagn 20 ltr
Hurðaop 45 cm

Aristarco Undirborðs 
uppþvottavél AF50.35 DP DDE V400
Ytra mál BxDxH: 57,2 x 63,0 x 81,4
Stærð á körfu 45 x 45 cm
Tveir þvottaspaðar  - efst og neðst
Innbyggður skammtari fyrir gljáa - Heit skolun
Vatnsmagn 18 ltr
Hurðaop 30,5 cm

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR 5MIÐVIKUDAGUR 20. október 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Það er mikill munur að 
sjá leikmenn Man
chester United verjast 
og sækja og Liverpool 
og Manchester City þar 
sem allt er gert af 
fullum krafti. 

Gary Neville
sparkspekingur

Ef stóru póstarnir í 
liðinu eiga dapran dag 
þá er ekkert kerfi sem 
grípur þá, engin hug
myndafræði eða 
alvöru plan sem grípur 
þá. 

Halldór Marteinsson,  
stuðningsmaður Man. Utd

KRingar hafa bætt við 
sig þremur leikmönn
um frá því að síðasta 
keppnistímabili lauk. 
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Ole Gunnar Solskjær er lík
lega með duglegan hiksta 
þessa dagana þar sem stuðn
ingsmenn Manchester United 
skella margir skuldinni vegna 
slæms gengis liðsins á hann. 
Kallað er eftir reynslumeiri 
knattspyrnustjóra sem hefur 
sannað sig á stóra sviðinu.

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Gengi karlaliðs Man
chester United í fótbolta hefur ekki 
verið upp á marga fiska frá því um 
miðjan september síðastliðinn. Það 
má segja að tap liðsins gegn Young 
Boys í riðlakeppni Meistaradeildar 
Evrópu hafi verið upphafið á slæm
um kafla hjá liðinu.

Manchester United kom reyndar 
til baka í næsta leik og lagði West 
Ham að velli í ensku úrvalsdeildinni 
en þar á eftir fylgdi tap gegn Hömr
unum í enska deildarbikarnum.

Þá hafa lærisveinar Ole Gunn
ar Solskjær náð í eitt stig í síðustu 
þremur deildarleikjum sínum og 
myllumerkið #Oleout var áberandi 
á samfélagsmiðlum eftir tapið gegn 
Leicester City um síðustu helgi. 

Upp er svo komin umræða um að 
stuðningsmenn Manchester United 
ætli að stofna til mótmæla um næstu 
helgi þegar liðið mætir erkifjand
anum, Liverpool, í deildarleik á Old 
Trafford.

Á síðasta tímabili urðu mótmæli 
stuðningsmanna til þess að leik 
liðanna í deildinni, sem átti að fara 
fram á heimavelli Manchester Uni
ted, var frestað. Þeim mótmælum var 
bæði beint að árangri liðsins en þó 
aðallega að stjórnarháttum Glazier
fjölskyldunnar.

Sigur gegn Villarreal í annarri 
umferð í riðlakeppni Meistara
deildarinnar kom liðinu af stað í 
þeirri keppni en Rauðu djöflarnir fá 
Atalanta í heimsókn á Old Trafford í 
lykilleik um framhaldið í riðlinum.

Sparkspekingarnir Gary Neville 
og Jamie Carragher fóru yfir vanda
mál Manchester United í Monday 
Night Football á Skysports á mánu
daginn.

„Það er mikið pláss á milli fremstu 
leikmanna liðsins, miðjunnar og 
svo varnarlínunnar sem auðvelt er 
að spila í gegnum. Þetta gerir varn
arlínuna berskjaldaða og hún á í 
erfiðleikum með að verjast hröðum 
sóknum. Þá var varnarleikurinn 
barnalegur og viðbrögðin við því að 
fá á sig mark óþroskuð,“ segir Neville.

„Pressan er ekki vel framkvæmd, 
það er engin áræðni í varnarleiknum 
og leikmenn gera sig seka um að 
labba um völlinn þegar þeir verjast 
og sækja. Það er mikill munur á því 
að sjá leikmenn Manchester United 

Ronaldo skapar líka vandamál í leik liðsins

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI KR kynnti í gær til leiks 
tvo framherja fyrir karlalið félags
ins í fótbolta. Um er að ræða Sigurð 
Bjart Hallsson, sem kemur í Vest
urbæinn frá Grindavík, og Stefan 
Alexander Ljubicic, sem gengur til 
liðs við KRliðið frá HK.

Fyrir hjá KR eru sóknarmenn
irnir Kjartan Henry Finnbogason, 
sem byrjar næstu leiktíð í tveggja 
leikja banni á Íslandsmótinu, Krist
ján Flóki Finnbogason, sem hefur 
raunar einnig leikið á kantinum 
og fremstur á miðjunni hjá Vestur
bæjarliðinu og Guðjón Baldvins
son, sem var meiddur lungann úr 
síðasta sumri.

Sigurður Bjartur skoraði 17 mörk 
í 21 leik fyrir Grindavík í 1. deild á 

síðustu leiktíð og bætti við tveimur 
mörkum í þremur bikarleikjum. 
Hann varð samningslaus og kemur 
þessi 22 ára gamli framherji þar af 
leiðandi á frjálsri sölu til KRinga.

Stef an Alexander, sem á að baki 

17 leiki með yngri landsliðum 
Íslands, skoraði hins vegar sex 
mörk í 21 leik í efstu deild fyrir 
HK og þrjú mörk í þremur bikar
leikjum.

Þessi 22 árs gamli hávaxni sókn
armaður lék þrjá leiki 15 ára með 
Kefla vík í efstu deild áður en hann 
fór til Bright on þar sem hann lék 
með ung linga og varaliðum í þrjú 
ár. Eftir að Stefán Alexander kom 
aftur heim úr atvinnumennsku 
hefur hann leikið með Grindavík 
og svo HK.

KRliðið hafnaði í þriðja sæti 
Íslandsmótsins á nýloknu keppnis
tímabili og eftir sigur Víkings gegn 
Skagamönnum í bikarúrslitum um 
helgina er ljóst að Vesturbæjarliðið 
mun leika í Sambandsdeild Evrópu 
næsta sumar.  n

Framherjaflóra KR-inga orðin umtalsvert blómlegri

Rúnar Kristinsson er byrjaður að móta hóp sinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær gengu einkar súrir af velli um síðastliðna helgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

verjast og sækja og Liverpool og 
Manchester City þar sem allt er gert 
af fullum krafti,“ segir fyrrverandi 
bakvörður Manchester United.

Pogba að spila út úr stöðu
Jamie Carragher telur að koma 
Cristiano Ronaldo hafi reynst 
Manchester United bjarnargreiði. 
Það geri það að verkum að Paul 
Pogba þurfi að spila aftar á vellinum 
sem henti Frakkanum afar illa.

„Þú getur ekki spilað með fimm 
sóknarþenkjandi leikmenn í einu 
og mér finnst það fullreynt að láta 
Paul Pogba og Bruno Fernandes 
spila saman á miðri miðjunni.

Pogba er að spila aftar en hann 
gerði á síðasta tímabili vegna til

komu Ronaldo og það hentar liðinu 
illa. Það er ójafnvægi í liðinu og 
mér finnst það henta betur að hafa 
Pogba framarlega vinstra megin á 
vellinum, bæði varnarlega og sókn
arlega. Pogba er ekki nógu agaður 
leikmaður til þess að spila á miðri 
miðjunni að mínu mati.

Þó svo að Manchester United 
hafi borið sigur úr býtum í þremur 
af þeim fjórum leikjum þar sem 
Pogba hefur verið miðsvæðis finnst 
mér veikleikarnir skína í gegn þegar 
hann spilar þar,“ segir fyrrverandi 
varnarmaður Liverpool.

„Að spila með Scott McTominay 
og Fred inni á miðjunni eða Nem
anja Matic og Fred þar er hins vegar 
heldur ekki lausnin, við höfum séð 
það. Það vantar hágæða miðjumann 
í þetta lið,“ segir Neville.

Sveiflukennd frammistaða
Halldór Marteinsson, einn af rit
stjórum stuðningsmannasíðunnar 
Rauðu djöf lanna og gallharður 
stuðningsmaður Manchester Uni
ted, er skiljanlega ekki sáttur við 
gang mála hjá liðinu þessa stundina.

„Eftir afskaplega fínan sumar
glugga og verulega f lottan fyrsta 
leik gegn Leeds United þá var auð
velt að missa sig í stemningunni 
fyrir Manchester United en sú gleði 
var því miður skammlíf.

Liðið hefur sýnt glefsur af f lottri 
spilamennsku en aldrei almenni
lega náð að tengja það saman í 
lengri tíma innan leikja.

Síðustu sjö leikir hafa svo verið 
hrikalega slappir. Það er alltaf 
óásættanlegt að tapa fjórum leikj
um af sjö hjá Manchester United.

Þessir tveir sigurleikir sem þó 
hafa komið hafa líka verið ósann
færandi þar sem í annað skiptið 
þurfti að treysta á vítamarkvörslu 
frá David De Gea til að halda fengn
um hlut og hins vegar mark í upp
bótartíma.

Ekki er hægt að segja að mótherj
arnir hafi verið í hæsta klassa og í 
næstu átta leikjum er liðið meðal 
annars að fara að mæta Liverpool, 
Manchester City, Tottenham og 
Chelsea.

Spili liðið áfram eins gegn þeim 
þá gæti það endað í algjöru stórslysi. 
Þetta hafa þó reyndar oft verið leik
irnir sem Solskjær gengur hvað best 
að kortleggja taktískt,“ segir Halldór 
um síðustu leik og framhaldið.

„Það eru frábærir leikmenn í 
þessu liði en það vantar að skapa 
almennilega liðsheild. Ef stóru 
póstarnir í liðinu eiga dapran dag 
þá er ekkert kerfi sem grípur þá, 
engin hugmyndafræði eða alvöru 
leikplan sem felur það. Manchester 
United stendur og fellur með ein
staklingsframtaki, í það minnsta í 
sóknarleiknum.

Þegar svo við bætist að varnar
leikurinn er enn að slípast saman 
þá er þetta ekki nógu gott. Mínir 
menn Harry Maguire og Luke Shaw 
eru ekki að eiga jafn gott tímabil og 
í fyrra og Varane er enn að koma sér 

almennilega inn í hlutina. Bjartasti 
punkturinn til baka hefur verið 
endurkoma David de Gea sem eins 
af bestu markmönnum á Englandi.

Kannski vantar ákveðna týpu af 
leikmanni, það er að segja ákveð
inn karakter, inn á völlinn til að 
kveikja betur og reglulegar í hinum. 
Kannski vantar einfaldlega betri 
knattspyrnustjóra til að vinna með 
liðið á æfingasvæðinu og stýra því 
frá hliðarlínunni.

Solskjær hefur gefið okkur Man
chester United stuðningsmönnum 
björtustu augnablikin og bestu 
leikina frá því að Sir Alex Ferguson 
hætti en það er þó ýmislegt sem 
hægt er að setja spurningarmerki 
við hjá honum enn þá. 

Solskjær hefur að mörgu leyti 
staðið sig vel í uppbyggingu á liðinu 
en fyrir minn smekk hefur hann 
ekki sýnt nógu vel hvernig hann 
vill láta liðið spila sem liðsheild. 
Þess vegna geta slakari lið með góða 
liðsheild alltof oft náð í úrslit gegn 
Manchester United,“ segir hann enn 
fremur.

Vantar betri miðjumann í liðið
„Ef ég gæti stjórnað innkaupum hjá 
Manchester United í janúar þá væri 
fyrsta mál á dagskrá að fá inn akk
eri á miðjuna. Einhvern sem getur 
gefið varnarlínunni skjól og öryggi, 
veitt öðrum miðjumönnum aðhald 
og ákveðið frelsi en samt líka dreift 
boltum á skapandi hátt.

Ekki væri svo verra ef hann væri 
líka með drífandi karakter sem 
smitaði baráttu út frá sér. Ekki auð
veld innkaup og þess vegna kæmi 
mér ekki á óvart þótt það næðist 
ekki endilega inn í janúar.

Til vara væri áhugavert að fá inn 
sóknarsinnaðan hægri bakvörð sem 
kann samt líka að verjast. WanBiss
aka er f lottur að mörgu leyti en 
hefur ekki náð að bæta sóknar
leikinn eins mikið og ég hefði von
ast til,“ segir Halldór um komandi 
félagaskiptaglugga. n

mailto:hjorvaro@frettabladid.is
mailto:hjorvaro@frettabladid.is


Finndu okkur á 

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Kvöldopnun þegar nær dregur

Hrekkjavakan er  
31. okt.

urvaliDð af buningum 
og skrauti hefur aldrei 

veridð meira!

Komdu til okkar 
eDa kIktu A  

partybudin.is



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Þökkum af alhug öllum þeim  
er sýndu okkur samúð og hlýhug  
við andlát elsku móður, dóttur,  

systur og frænku okkar,
Guðbjargar Sigríðar 

Einarsdóttur
Tröllakór 7.

Sérstakar þakkir viljum við senda séra Guðmundi Karli 
Brynjarssyni sóknarpresti í Lindakirkju í Kópavogi  

sem hlúði vel að okkur á þessum erfiðu tímum.

Ivy Alda Guðbjargardóttir
Alda Breiðfjörð Indriðadóttir Einar Bjarnason
Bjarni Georg Einarsson Bryndís Guðmundsdóttir
Guðrún Ólöf Einarsdóttir
Jóhanna Ásgerður Einarsdóttir

og frændsystkini.

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,
Jónína Þ. Arndal 

(Nína Arndal)
Drekavöllum 26, Hafnarfirði,

lést á Sólvangi 15. október. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

föstudaginn 22. október kl. 10.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hjalti Skaftason

Guðrún, Lilja og Vigdís Guðbjartsdætur

Þjóðleikhússtjóri fagnar aflétt-
ingu grímuskyldunnar. Um 
helgina verður loksins vígð veit-
ingasala í framhúsi leikhússins.

arib@frettabladid.is

„Þetta eru stór tímamót sem við höfum 
hlakkað til lengi. Nú loks eru engar tak-
markanir á sýningarhaldi hjá okkur og 
leikhúsgestir geta notið leikhústöfranna 
til fulls á öllum okkar sýningum,“ segir 
Magnús Geir Þórðarson þjóðleikhús-
stjóri.

Á miðnætti var grímuskyldu aflétt og 
þurfa leikhúsgestir ekki lengur að bera 
grímu á sýningum í Þjóðleikhúsinu né 
öðrum leikhúsum. Þá opnast loks fyrir 
nýja og endurbætta veitingaþjónustu í 
Þjóðleikhúsinu.

„Fyrir einu og hálfu ári síðan réðumst 
við í miklar breytingar á öllu framhúsi 
leikhússins með það fyrir augum að 
stórbæta þjónustu og upplifun gesta 
okkar, meðal annars þannig að gestir 
geti pantað sér mat til að njóta fyrir 
sýningu og í hléi. Vegna samkomutak-
markana er nú loks hægt að opna fyrir 
þessa þjónustu að fullu. Þessar aflétt-
ingar hafa því margþætt jákvæð áhrif á 
starfsemi leikhússins.“

Sóttvarnaaðgerðir vegna Covid-19 
höfðu mikil áhrif á leikhús landsins, 
þurftu þau að vera f ljót að aðlaga sig 
nýjum aðstæðum hverju sinni.

„Síðustu tuttugu mánuðir hafa verið 

mikið ferðalag og krefjandi hjá okkur 
eins og öðrum. Þrátt fyrir það tókst vel 
að vinna úr þessum erfiðu aðstæðum. Á 
tímabili var algjört samkomubann, þá 
var minna gaman,“ segir Magnús Geir.

Á þeim tíma leitaði starfsfólk Þjóð-
leikhússins þó allra leiða til að halda 
áfram að veita þjóðinni andlega nær-
ingu og skemmta, meðal annars með 
því að þróa og ferðast með farandsýn-
ingu sem sýnd var utandyra fyrir íbúa 
dvalarheimila sem voru innilokaðir. „Við 
settum upp fjöldann allan af barnasýn-
ingum sem skólarnir sóttu enda lítið um 
aðra skemmtun og tómstundir hjá þeim 
síðasta vetur. Og jólaskemmtunin okkar 
á tröppum Þjóðleikhússins kætti börn 
meðan engin jólaböll voru í boði fyrir 
síðustu jól,“ segir Magnús Geir.

„Þrátt fyrir takmarkanir tókst okkur 
að frumsýna og sýna nokkur framúr-
skarandi verk, meðal annars leiksýning-
ar sem eru rómaðar og gleðja gesti enn, 
eins og Vertu úlfur og Kardemommu-
bærinn. Í haust troðfylltum við leik-
húsið með ungum gestum á Rómeó og 
Júlíu í ferskri nýrri útgáfu. Síðasta vetur 
nýttum við líka vel til að undirbúa þetta 
nýja leikár og þróa ný verk. Við erum 
afskaplega stolt af því hvernig starfsfólk 
Þjóðleikhússins vann úr þessum krefj-
andi aðstæðum.“

Nýtt leikár hefur farið einstaklega vel 
af stað í haust þrátt fyrir áframhaldandi 
takmarkanir á fyrstu vikunum. „Áhugi 
og aðsókn hefur farið langt fram úr 

væntingum. Gestir hafa streymt í leik-
húsið á fjölbreyttar sýningar, þrátt fyrir 
að gestir hafi þurft að sitja með grímu.“ 
Í haust hefur mátt sýna fyrir 400 manns 
í tveimur sóttvarnahólfum. „Við finn-
um fyrir miklum leikhúsþorsta meðal 
þjóðarinnar og fólk hefur í haust verið 
einbeitt í að láta ekki stoppa sig.“

Tímamótin á miðnætti hafa sérstak-
lega áhrif á upplifun gesta. „Það að sitja 
með grímu hefur eðlilega dregið úr upp-
lifun gesta og því er frábært að sú hindr-
un sé nú úr vegi. Núna mæta leikarar 
opnum og móttækilegum sal og engar 
grímur þar á milli,“ segir hann. „Við 
hlökkum óskaplega til að mæta gestum 
næstu vikna og mánaða án nokkurra 
takmarkana.“ n

Engar grímur lengur til  
að draga úr upplifuninni

Þjóðleikhússtjóri mitt á milli leikhússins og nýju veitingasölunnar sem hann getur loksins vígt almennilega.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Síðustu tuttugu mánuðir 
hafa verið mikið ferðalag 
og krefjandi hjá okkur 
eins og öðrum.

1728 Eldur kemur upp í Kaupmannahöfn og logar í þrjá 
daga.

1905 Landsdómur er stofnaður til að dæma í málum 
gegn ráðherrum fyrir brot á stjórnarstörfum.

1989 Borgarleikhúsið í Reykjavík er vígt með mikilli við-
höfn. Húsið, sem er yfir tíu þúsund fermetrar að 
grunnfleti, hafði verið þrettán ár í byggingu.

1999 SkjárEinn byrjar sjónvarpsútsendingar.
2006 Íslenska kvikmyndin Mýrin er frumsýnd.

2011 Muammar Gaddafi er drepinn í fæðingarbæ sínum 
Sirte og hersveitir Þjóðarráðs Líbíu ná þar yfir-
ráðum.

2011 ETA, aðskilnaðarsamtök herskárra Baska, senda frá 
sér yfirlýsingu þess efnis að samtökin séu endan-
lega hætt vopnaðri baráttu.

2012 Haldin er þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi um 
tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá fyrir 
Ísland.

Merkisatburðir

Leyfi fyrir byggingu Óperuhússins 
var gefið árið 1958 og hófust fram-
kvæmdir ári síðar. 233 tillögur voru 
sendar í alþjóðlega keppni sem danski 
arkitektinn Jørn Utzon vann að lokum. 
Byggingin hefur síðar orðið að einu 
helsta kennileiti Ástralíu, umlukið á 
þrjá vegu af hafi nærri hafnarbrúnni í 
Sydney, og hefur verið kallað áttunda 
undur veraldar.

Óperuhúsið var svo opnað með 
pompi og prakt 20. október 1973. 

Þrátt fyrir að dagurinn væri vinda-
samur skein sólin yfir höfnina og tugir 
þúsunda gesta streymdu að til að fagna 
áfanganum. Gestirnir voru greinilega 
ansi svangir og átu um 96 þúsund 
kjötbökur, eitt tonn af pylsum, drukku 
tvö þúsund lítra af ávaxtasafa og 150 
þúsund bolla af instant kaffi. Viðstödd 
athöfnina var sjálf Elísabet Englands-
drottning sem ávarpaði gestina, en ekki 
er vitað hversu mikið af ofangreindum 
veislumat hún lét ofan í sig. n

Þetta gerðist: 20. október 1973

Óperuhúsið í Sydney opnað

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 20. október 2021  MIÐVIKUDAGUR

mailto:arib@frettabladid.is
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FAGAÐILAR MÆLA MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

360º
VELTITÆKNI

FRÁBÆRT TILBOÐSVERÐ

 Í SAMVINNU VIÐ WAGNER

158.900 kr.

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is. 

Verslun opin mán-fim 09:00-18:00, föst. 09:00-17:00, laugard. 12:00-16:00. Lager opinn mán-fim 13:00-17:00 og föst. 13:00-16:00.

LISTAVERÐ: 229.900 kr.

www.hirzlan.is



LÁRÉTT
1 fjöldi
5 vafi
6 upphrópun
8 forn
10 tveir eins
11 fram að
12 virki
13 álit
15 geymir
17 tómhent

LÓÐRÉTT
1 mjókka
2 býsna
3 pílári
4 lokkar
7 ódæði
9 dugnaður
12 neitun
14 umstang
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 margt, 5 efi, 6 æi, 8 gamall, 10 rr, 11 til, 
12 borg, 13 svar, 15 tankur, 17 snauð.
LÓÐRÉTT: 1 megrast, 2 afar, 3 rim, 4 tælir, 7 ill-
gerð, 9 atorka, 12 bann, 14 vas, 16 uu.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðlæg átt 10-18 
í dag, en hægari á 
V-verðu landinu. 
Bjart að mestu S- 
og V-til, en áfram 
dálítil él NA-lands. 
Hiti í kringum 
frostmark yfir 
daginn. Vestlæg 
eða breytileg 
átt 5-13 í kvöld 
og þykknar upp 
V-lands, en styttir 
upp eystra. n

Veðurspá Miðvikudagur

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.

Sergiev átti leik gegn Witting árið 1982.

1...Rxe4! 2. Bxd8? Bxf2+ 3. Ke2 Bg4+ 4. Kd3 Re5+! 5. kxe4 f5+ 6. Kf4 Rg6# 0-1.  Vignir Vatnar Stefánsson og 
Gauti Páll Jónsson sitja að tafli í Kaupmannahöfn þessa dagana. EM ungmenna í netskák er í fullum gangi. Sjö 
umferðum af níu er lokið. Í kvöld hefst yfir 2000 mót TR. 

www.skak.is: Yfir 2000 mót TR. n

Svartur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

9 3 8 2 4 5 1 7 6

1 4 7 6 3 8 9 5 2

2 6 5 9 7 1 4 8 3

4 7 2 1 9 3 5 6 8

8 9 3 5 6 7 2 1 4

5 1 6 8 2 4 3 9 7

6 2 4 7 5 9 8 3 1

7 5 1 3 8 2 6 4 9

3 8 9 4 1 6 7 2 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5

3 4 5 2 9 6 7 8 1

6 7 9 5 8 1 2 3 4

4 8 7 6 5 2 3 1 9

5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

Hvað segirðu? 
Stóðst ég 

matið?

Látum 
okkur sjá …

Nei!

Við ætlum yfir til 
Pierce.

Ókei.
Ekki gera neitt 
heimskulegt.

Þar fer planið 
okkar! Hvernig vissi hún?

Ég ætla að fá 
mér epli. Viltu?

Nei, takk.

Ertu viss? Epli á dag 
kemur skapinu í lag.

Neibb.

Ef við eigum eitthvað sem getur 
komið eldri systrum í lag þá máttu 

koma með skál af því!

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   www.forlagid.is
Virkar daga 10–18 og laugardaga 11–17

Eiríkur Örn Norðdahl fer á kostum í nýju  

bókinni sinni þar sem hann leikur sér á  

mörkum skáldskapar og veruleika í umfjöllun 

um útskúfun, refsingu og fyrirgefningu

ÍSKRANDI 
FYNDIN 
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Sýningin opus – oups er yfir-
litssýning á Kjarvalsstöðum á 
verkum Guðnýjar Rósu Ingi-
marsdóttur.

kolbrunb@frettabladid.is

Sýningin er sú fimmta í röð sýninga 
í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvals-
stöðum þar sem tekinn er til skoð-
unar ferill listamanns sem þegar 
hefur markað áhugaverð spor. Hverri 
sýningu fylgir vegleg sýningarskrá.

Guðný Rósa er fædd árið 1969. 
Hún stundaði nám í Myndlistar- og 
handíðaskóla Íslands og lauk fram-
haldsnámi í L’Ensav La Cambre í 
Brussel og í HISK í Antwerpen í 
Belgíu. Hún hefur sýnt verk sín á 
einkasýningum hér á Íslandi og víðs 
vegar um Evrópu. Verk hennar má 
finna í opinberum söfnum í Frakk-
landi, Belgíu, Slóveníu og á Íslandi. 
Hún býr í Belgíu.

„Ég er afskaplega snortin, það 
fylgir þessu einstaklega hlý tilfinn-
ing. Þarna eru verk sem ég hef ekki 
séð lengi,“ segir Guðný Rósa þegar 
hún er spurð hvernig tilfinning það 

sé að sjá verk frá síðustu tuttugu og 
fimm árum á einni sýningu.

Form af forvitni
Verk Guðnýjar Rósu eru oft gerð úr 
tilfallandi efnivið sem verður á vegi 
hennar. „Ég nýti allt. Litlu hlutirnir 
skipta öllu. Ég sé allt í engu. Ég man 
eftir afa sem geymdi efni úr Lesbók 
Morgunblaðsins, braut það saman 
og f lokkaði. Ég er dálítið þar, að 
f lokka og grípa efni. Þetta er ekki 
fortíðarþrá, frekar ákveðið form af 
forvitni.“

Hefur hún alltaf séð mikilvægi 
litlu hlutanna? „Ég held að ég hafi 
alltaf verið hálfgerður fullkomnun-
arsinni, smámunasöm jafnvel. Ekki 
smámunasöm í neikvæðri merkingu 
heldur þveröfugt, ég sé góðvild, gleði 
og töfra í litlu hlutunum.“

Gleymir sér í vinnunni
Guðný Rósa hefur unnið í fjölbreytta 
miðla, gert til dæmis hljóðverk og 
skúlptúra. Meðal hljóðverka á yfir-
litssýningunni er upplestur dóttur 
Guðnýjar Rósar, sem þá var níu ára, á 
enskri þýðingu á Tímanum og vatn-

inu. Guðný Rósa hefur á ferli sínum 
vakið mikla athygli fyrir pappírs-
verk sín og þau eru afar áberandi á 
þessari yfirlitssýningu. Guðný Rósa 
notar fjölbreyttan pappír eins og 
kalkipappír, arkitektapappír, vegg-
fóður og prentpappír. Pappírsverkin 
eru gerð af nákvæmni og eru gjarnan 
skorin út, teiknuð með fínlegum blý-
anti, saumuð með tvinna og ólíkum 
efnum jafnvel skeytt saman.

„Ég hef alltaf teiknað. Þegar ég 
var krakki og var með pappír og 
blýant fyrir framan mig þá fannst 
mér ég geta gert allt. Snertingin við 
pappírinn finnst mér heillandi. Það 
er hægt að skera sig á pappír en svo 
getur hann orðið að engu í vatni og 
þegar maður brýtur hann saman 
situr línan eftir.“

Hefur hún fegurðarsjónarmið í 
huga við listsköpun: „Ég hugsa ekki 
endilega um það en ég held samt að 
það að hrífast og vera heillaður skipti 
ölli máli í listsköpun.

Ég gleymi mér í vinnunni eins 
og maður getur gleymt sér uppi á 
fjöllum. Myndlistin er hluti af fjöl-
skyldunni og ég er alltaf að.“ n

Ég sé góðvild, gleði og 
töfra í litlu hlutunum.

Afrakstur smiðjanna 
verður gefinn út á bók-
arformi í samvinnu 
við systursamtökin 
Ordskælv í Danmörku, 
Ordskjelv í Noregi og 
Ordskalv í Svíþjóð.

Litlu hlutirnir skipta öllu
Ég held að ég hafi alltaf verið hálfgerður fullkomnunarsinni, segir Guðný Rósa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

BÆKUR

Merking
Fríða Ísberg
Útgefandi:  Mál og menning
Fjöldi síðna: 266

Kristján Jóhann Jónsson 

Hvort viljum við frekar búa í öruggu 
eða réttlátu samfélagi? Er samkennd 
með öðru fólki til hagsbóta eða traf-
ala? Er ekki hægt að fá það á hreint 
hvaða fólk er eðlilegt? Slíkar spurn-
ingar eru á sveimi í skáldsögu Fríðu 
Ísberg og tengjast við tímann ef svo 
mætti segja. Á samfélagsmiðlunum 
er sannleikurinn allra sveita kvik-
indi. Allflestir eiga kost á því að tjá 
sig og staðhæfa hvað rétt sé og rangt. 
Ekkert stenst stundinni lengur!

Skáldsagan Merking er framtíðar-
saga sem gerir ráð fyrir því að við 
verðum eftir nokkra áratugi komin 

í erfiða stöðu. Fólk tekur þá sam-
kenndarpróf og standist það prófið, 
verður það merkt sem heilbrigt, fer 
í kladda sálfræðingafélagsins, getur 
fengið að búa í merktum hverfum 
og fengið löggæslu allan sólarhring-
inn. Þeir sem falla á prófinu eða 
neita að taka það fá hvorki húsnæði 
né virðingarverða vinnu, halda sér 
gangandi á eiturlyfjum og afla tekna 
sem þjófnaðarþrælar eða eitthvað 
þaðan af verra. Inn í sögufléttuna 
er byggð þjóðaratkvæðagreiðsla um 
það hvort samkenndarprófið verði 
lögleitt eða ekki.

Fjórar persónur eru í aðalhlutverki 
til skiptis. Ung kona sem heitir Vetur 
og starfar við kennslu, önnur ung 
kona, Eyja, sem starfar við fjármála-
fyrirtæki, sálfræðingurinn Ólafur 
sem er að reyna að fá samkenndar-
prófið lögleitt og hinn ungi Tristan 
sem er á hrakhólum. Líf þeirra hverf-
ist á yfirborðinu um samkenndar-

prófið og „merkinguna“. En um leið 
og það gerir það – er það einmitt ekki 
þannig og að þessu leyti er skáld-
sagan spennandi og ófyrirsjáanleg. 
Líf persónanna verður andstætt 
hlutskipti þeirra og sjálfsskilningi. 
Ef til vill er tilvera lesenda einnig 
mótsagnakennd og erfitt að fá það á 
hreint hvað er rétt og eðlilegt.

Merking persónanna í skáld-
sögunni vísar á yfirborðinu til þess 
„að merkja“ en þegar nánar er að 
gáð einnig til inntaks eða þýðingar. 
Fólkið er merkt, en það er að ein-
hverju leyti til þess að það geti hætt 
að leita að merkingunni í lífi sínu.

Stíllinn er áhugaverður. Þegar 
sögunni víkur að þeim sem minna 
mega sín koma inn málfarseinkenni 
sem margir tengja við lægri stéttir 
og minni menntun, eða kalla mál-
villur og slettur, og Tristan til dæmis 
þarf að ráðfæra sig við gervigreind-
ina þegar gamall maður hvetur 

hann til dáða. Það er ágæt hug-
mynd að skilja milli persóna með 
málfari og víða notuð í erlendum 
bókmenntum en þá er oft sterkari 
málfarshefð í baksýn, jafnvel stétt-
bundið málfar kynslóða og land-
svæða. Lesandinn veit þá fyrir fram 
að svona talar persóna sem tengist 
þessari stétt eða menntunarstigi. 
Í íslensku er held ég meiri óreiða á 
þessu og þetta stílbragð þar af leið-
andi mjög vandmeðfarið.

Myndmálið er oft skemmtilegt, 
tvíbent og ísmeygilegt. Það er hægt 
að „láta sig síga ofaní söguna eins og 
heitan pott“, svo dæmi sé tekið úr 
textanum sjálfum. n

NIÐURSTAÐA: Frumraun í skáld-
sagnagerð en það skiptir ekki máli. 
Áður voru komin öflug ljóð og smá-
sögur sem sýna styrk höfundarins. 
Þetta er skemmtileg skáldsaga 
sem dýpkar við íhugun.

Rétt fólk og rangt

kolbrunb@frettabladid.is

Orðskjálfti kynnir ritsmiðju fyrir 
unglinga og ungt fólk á aldrinum 
16-25 ára. Upplifun af síðustu miss-
erum er nýtt sem stökkpallur til 
að skilja og skynja breytta veröld. 
Textarnir sem skrifaðir verða  í 
smiðjunni verða nokkurs konar 
sendibréf út úr kófinu.

Afrakstur smiðjanna verður 
gefinn út á bókarformi í samvinnu 
við systursamtökin Ordskælv í 
Danmörku, Ordskjelv í Noregi og 
Ordskalv í Svíþjóð. Útgáfu bókar-
innar verður fagnað í Kaupmanna-
höfn á vormánuðum 2022. Mark-
mið Orðskjálfta er að hvetja ungt 
fólk til þess að taka virkan þátt í 
bókmenntalífi og nýta bókmenntir 
og ritlist til tjáningar.

Leiðbeinendur eru skáldin Sunna 
Dís Másdóttir og Ragnheiður Harpa 
Leifsdóttir.

Ritsmiðjan er þátttakendum 
að kostnaðarlausu. Kennt er tvo 
mánudaga, 8. og 15. nóvember, 
milli 17 og 19.30. Skráning fer fram á 
ordskjalfti@gmail.com. Takmarkað 
pláss. n

Ritsmiðja fyrir 
ungt fólk

Sunna Dís Másdóttir, leiðbeinandi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Miðvikudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 All Rise
10.50 Your Home Made Perfect
11.45 Nostalgía  Júlíana Sara er 

með króníska nostalgíu og 
ætlar að fá útrás fyrir hana 
með því að gramsa í gömlum 
íslenskum sjónvarpsþáttum.

12.15 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Um land allt
13.25 Hvar er best að búa?
14.20 Gulli byggir
14.50 Besti vinur mannsins
15.15 Hell’s Kitchen
15.55 Temptation Island
16.50 Sendiráð Íslands  Vand-

aðir þættir í umsjón Sindra 
Sindrasonar. Sendiráð Ís-
lands eru yfir tuttugu talsins 
en við förum í níu þeirra víðs 
vegar um heiminn. 

17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Afbrigði
19.35 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
20.00 Amazing Grace
20.55 Grey’s Anatomy
21.40 Intruder
22.30 Sex and the City
23.00 Chucky
00.00 NCIS. New Orleans
00.50 Tell Me Your Secrets
01.35 The Mentalist
02.15 All Rise
03.00 Your Home Made Perfect
03.55 Friends

11.45 Impractical Jokers. The 
Movie

13.15 August Creek
14.40 Johnny English Reborn
16.20 Impractical Jokers. The 

Movie
17.50 August Creek
19.20 Johnny English Reborn
21.00 Richard Jewell  Sannsöguleg 

mynd frá 2019 í leikstjórn 
Clint Eastwood. 

23.05 The Hangover Part 2
00.45 Peppermint  Hefndartryllir 

um konu, Riley North, sem 
upplifir veröld sína hrynja 
til grunna þegar eigin-
maður hennar og ung dóttir 
þeirra eru myrt af byssu-
mönnum voldugs glæpa- og 
eiturlyfjakóngs sem einnig 
hefur marga lögreglumenn í 
vasanum. 

02.25 Richard Jewell

09.15 LET Tour  Útsending frá 
Aramco Team Series - New 
York.

13.10 European Tour - Highlights
13.55 PGA Highlights
14.50 LET Tour - Highlights
15.35 LET Tour  Útsending frá 

Aramco Team Series - New 
York.

19.30 Champions Tour Highlights
20.30 LET Tour  Útsending frá 

Aramco Team Series - New 
York.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.05 Missir
15.40 The Unicorn 
16.05 Single Parents 
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 Survivor
21.00 New Amsterdam 
21.50 Good Trouble 
22.35 Interrogation 
23.20 The Late Late Show
00.05 How to Get Away with 

Murder
00.50 The Resident 
01.35 Walker 
02.20 Reprisal

06.00 Club Brugge - Manchester 
City

07.40 PSG - Leipzig
09.20 Shakhtar - Real Madrid
11.00 Meistaradeildarmörkin
11.55 Lille - Sevilla  Bein útsending 

frá leik í UEFA Youth League.
13.55 Atletico Madrid - Liverpool 

 Bein útsending frá leik í UEFA 
Youth League.

15.55 The Fifth Quarter
16.10 Milwaukee Bucks - Brooklyn 

Nets
18.15 Meistaradeildin - Upphitun
18.50 Manchester United - Atal-

anta  Bein útsending frá leik í 
Meistaradeild Evrópu.

21.00 Meistaradeildarmörkin
21.45 Þjóðadeildin 2021
22.30 Barcelona - Dynamo Kiev
00.10 Zenit - Juventus

07.50 Valur - ÍBV  Útsending frá leik 
í Olís deild karla.

09.15 4. umferð  Leikirnir í Olís 
deild karla krufnir.

10.35 Körfuboltakvöld karla
11.35 2. umferð  Helstu tilþrifin úr 

leikjum í Subway úrvalsdeild 
karla í körfubolta 

12.20 Keflavík - Stjarnan
14.00 Valur - Breiðablik  Útsending 

frá leik í Subway deild 
kvenna í körfubolta

15.40 Grindavík - Njarðvík
17.20 Körfuboltakvöld kvenna
18.20 Keflavík - Grindavík  Bein út-

sending frá leik í úrvalsdeild 
kvenna í körfubolta.

20.20 Skallagrímur - Breiðablik 
 Bein útsending frá leik í 
úrvalsdeild kvenna í körfu-
bolta.

22.20 Keflavík - Grindavík
00.00 Skallagrímur - Breiðablik

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 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
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 Afganistan í öðru ljósi 
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú!  Hvað eru 

Sölvi og Guðrún að hlusta 
á?

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum, fyrra 

bindi  (19 af 27)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir

Hringbraut
18.00 433.is (e)  Frétta- og viðtals-

þáttur um íþróttirnar heima 
og erlendis.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

19.00 Markaðurinn  Viðskipta-
fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

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

20.00 Kvennaklefinn  Heims-
borgaralegur, hreinskilinn, 
fjörugur, óvenjulegur og 
ótrúlega skemmtilegur 
þáttur fyrir konur, um konur.

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.30 Manstu gamla daga? Ljóðin 

við lögin
12.20 Af fingrum fram  Magnús Þór 

Sigmundsson.
13.00 Líkamstjáning - Atvinnu-

viðtal 
13.40 Söngvaskáld  Jón Hallur 

Stefánsson.
14.30 Heilabrot 
15.00 Kveikur
15.35 Á tali við Hemma Gunn 
16.25 Sama-systur 
16.55 Erilsömustu borgir heims 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Múmínálfarnir 
18.23 Hæ Sámur 
18.30 Sjóræningjarnir í næsta húsi 
18.41 Eldhugar - Phoolan Devi - 

ræningjadrottningin 
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins  Hvað ef 

Flytjandi: GDRN (Guðrún 
Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir). 
Höfundur: Guðrún Ýr Eyfjörð 
Jóhannesdóttir.

18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Kiljan
20.40 Meistarinn - Marianne Lind-

berg De Geer Mästaren
21.10 Neyðarvaktin Chicago Fire  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 List í borg - Bakú Secret 

Cities 
23.15 Stíflan brestur #metoo Nu 

får det vara nog! #dam-
menbrister #metoo  Þögnin 
rofnaði á heimsvísu með 
#metoo-byltingunni, en 
#dammenbrister-byltingin 
í Svíþjóð og Finnlandi færði 
athyglina enn nær.

00.10 Dagskrárlok

Kvennaklefinn
Miðvikudaga kl. 20.00

Heimsborgaralegur, hreinskilinn, 
fjörugur, óvenjulegur og skemmtilegur 
þáttur fyrir konur, um konur í umsjá 
Margrétar Erlu Maack ásamt Sölku 
Gullbrá, Brynhildi,  Maríönnu og 
gleðibombunni og dragdrottningunni 
Gógó Starr.
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Markaðurinn
Miðvikudaga kl. 19.00
Vikulegur þáttur um íslenskt viðskiptalíf þar sem farið er 
yfir helstu viðskiptafréttir vikunnar ásamt öðru því sem 
hæst ber hjá í efnahagslífinu hverju sinni. Þættinum stýra 
þau Helgi Vífill Júlíusson, Magdalena Anna Torfadóttir og 
Elíni Hirst.



TÖLVULEIKIR

Far Cry 6
Leikarar: Giancarlo Esposito og 
Nisa Gunduz
Framleiðandi: Ubisoft

odduraevar@frettabladid.is

Fyrstu persónu-skotleikurinn Far 
Cry 6 frá Ubisoft er bilað skemmti-
legur leikur en þó ansi líkur for-
verunum fimm. Leikurinn gerist á 
eyjunni Yöru, sem er einhvers konar 
blanda af Kúbu og öðrum eyjum í 
Karíbahafinu.

Þar bregður spilarinn sér í hlut-
verk Dani og ræður hvers kyns per-
sónan er enda skiptir takmark Dani 
höfuðmáli; að f lýja eyjuna fögru 
þar sem einræðisherrann Antón 
Castillo ræður öllu. Sá er leikinn af 
engum öðrum en Giancarlo Espo-
sito, sem virðist ætla að verða fastur 
til eilífðar í hlutverki illmennisins 
Gus Fring úr Breaking Bad-þáttun-

um. Áherslur Dani breytast þó fljótt 
þegar illvirki einræðisherrans koma 
betur í ljós.

Ubisoft hefur fyrir löngu tryggt 
að Far Cry eru meðal bestu sand-
kassaleikja okkar tíma og sjötta 
innslagið festir seríuna enn frekar 
í sessi. Spilarar gera sitt besta til 
að berjast gegn einræðisherranum 
hvort sem það er á landi, lofti eða á 
sjó í hinum ýmsu farartækjum.

Leikurinn er gjörsamlega gullfal-
legur og PS5 er hér farin að hnykla 
vöðvana ansi hreint myndarlega í 
grafíkdeildinni. Yara er svo gríðar-
lega stór, eiginlega alltof stór. Þannig 
að það er nóg að gera en verkefnin 
verða alltaf af mjög svipuðum toga 
og ganga út á að berjast við her ein-
ræðisherrans, eyðileggja loftvarna-
byssur, drepa yfirmenn heraflans og 
svo framvegis og svo framvegis.

Sagan er samt temmilega áhuga-
verð og þótt þetta sé svo til nánast 
sama formattið og í hinum leikj-
unum fimm er samt eitthvað sér-

staklega sjarmerandi við Giancarlo 
Esposito í hlutverki illmennisins. 
Þá heldur samband einræðisherr-
ans við son sinn manni sérstaklega 
spenntum fyrir framan tölvuskjá-
inn.

Spilaranum er síðan gert kleift að 

safna endalaust miklu af hlutum til 
að gera og græja byssurnar sínar og 
önnur vopn. Þetta er kunnuglegt 
stef í Ubisoft-leikjum en undirrit-
aður er alltof latur til þess að nenna 
að standa í slíku. Auðveldast er að 
gúggla hvar bestu vopnin eru á risa-

stóra kortinu og finna þau þannig.
Það skal tekið fram að undir-

ritaður spilaði ekki Far Cry 5. Hins 
vegar spilaði ég bæði þann þriðja 
og þann fjórða og það er óhætt að 
fullyrða að þessi sjötti er sá besti af 
þeim þremur. Hann er bæði stærri, 
f lottari og svo virðist sagan ætla að 
verða töluvert áhugaverðari.

Þó má spyrja sig spurninga um 
Far Cry heiminn og hversu lengi 
spilarar munu sætta sig við jafn 
keimlíka leiki, sögusvið og spilun. 
Svarið við því er líklegast: Töluvert 
lengi, enda stendur Far Cry 6 þrátt 
fyrir allt við sitt og tryggir spilurum 
góða skemmtun. n

NIÐURSTAÐA: Far Cry 6 er sá besti 
til þessa í seríunni. PS5 hnyklar 
vöðvana og leiksviðið, Yara, er 
bæði risastór og líka brjálæðislega 
falleg. Spurningin er hins vegar 
hvort þreyttum Far Cry-spilurum 
muni finnast leikurinn örlítið of 
kunnuglegur.

Biluð skemmtun en ansi kunnugleg

Giancarlo Esposito virðist pikkfastur í hlutverki illmennisins í Breaking Bad 
sem að vísu fer honum ákaflega vel í Far Cry 6.

toti@frettabladid.is

Almennar sýningar á hasarmynd-
inni Leynilögga, sem landsliðs-
markvörðurinn fyrrverandi Hannes 
Þór Halldórsson leikstýrir, hefjast í 
dag. „Upphaflega pælingin var allt-
af að gera bíómynd sem væri eins 
skemmtileg og mögulegt væri fyrir 
íslenska áhorfendur þannig að við 
erum búin að bíða mjög spennt eftir 
því að geta loksins sýnt Íslendingum 
myndina,“ segir Hannes.

„Það er bara mjög mikill spenn-
ingur. Við höfum fengið góðar við-
tökur erlendis en það er í rauninni 
bara bónus, myndi ég segja vegna 
þess að það er hér á Íslandi sem 
myndin á heima.“

Sagan mallaði í áratug
Sköpunarsaga Leynilöggu er orðin 
nokkuð löng en grunnhugmyndin 
varð til þegar Auðunn Blöndal og 
Sveppi kepptu í stiklugerð í sjón-
varpsþætti sínum 2011. Þá fékk 
Auddi Hannes Þór til liðs við sig og 
þeir gerðu treiler fyrir hasarmynd-
ina Leynilöggu.

„Ég gerði treilerinn með Audda 
fyrir tíu árum síðan. Fólk hafði 

gaman af honum og hann varð vin-
sæll og þá vaknaði áhugi á því að 
gera myndina,“ segir Hannes sem 
settist þá þegar niður með Audda 
og Agli Einarssyni og þeir lögðu 
línur sögunnar sem varð síðar full-
burða handrit.

„Það hoppaði síðan aðeins á milli 
og var einhvern veginn við það að 
daga uppi þegar ég kom heim úr 
atvinnumennsku fyrir tveimur til 
þremur árum og við ákváðum að 
setja þetta aftur af stað.“

Ekki alveg bönnuð börnum
Leynilögga er sýnd í tveimur 
útgáfum. Þeirri upprunalegu sem 
er bönnuð innan sextán og mildari 
útgáfu sem fleiri geta séð. „Það var 
ekki þannig að við værum að reyna 
að gera aðra útgáfuna eitthvað gróf-
ari og það var í rauninni ekkert fyrr 
en við áttuðum okkur á því að við 
værum með mynd sem er bönnuð 
innan 16 ára sem við fórum að hugsa 
hvort við yrðum ekki að gera eitt-
hvað í því.“

Íslensk orka í ekta 
Hollywood-hasar

Aðalhlutverk:

n  Auðunn Blöndal – Bússi
n  Egill Einarsson – Hörður
n  Steinunn Ólína  

Þorsteinsdóttir – Þorgerður
n  Vivian Ólafsdóttir –  

Stefanía
n  Sverrir Þór Sverrisson –  

Klemenz
n  Björn Hlynur Haraldsson – 

Rikki

Leynilögga

Leynilöggan og harðhausinn 
Bússi er einn besti lögreglu-
maður Reykjavíkur. Málin 
flækjast þegar hann fær nýjan 
samstarfsfélaga, pankyn-
hneigða heimsmanninn Hörð 
Bess. Bússi lendir í kjölfarið 
í mikilli innri baráttu á sama 
tíma og hann berst við hættu-
legustu glæpamenn landsins.

Íslenska hasarmyndin Leyni-
lögga byrjar í bíó í dag með 
góðum meðbyr að utan. Leik-
stjórinn Hannes Þór Halldórs-
son lítur á viðtökurnar ytra 
sem bónus. Spennan sé mest 
hér heima enda hafi í upphafi 
verið lagt upp með að búa til 
bestu mögulega skemmtun 
fyrir íslenska bíógesti.

Hannes Þór í lögguhasar á einum af þeim tuttugu dögum sem fóru í tökur 
myndarinnar í bullandi kófinu og samkomutakmörkunum.  MYNDIR/AÐSENDAR

Vivian Ólafsdóttir sem leikur Stefaníu þjarmar hér að leikstjóranum. 

Sveppi og Auddi 
með athugulan 
aftursætisbíl-
stjóra. 

Niðurstaðan var að gera aðra 
mildari útgáfu enda eiga sumir leik-
aranna aðdáendur í yngri kantinum.

„Algjörlega og þessi mynd mun 
væntanlega ekki fara fram hjá mörg-
um og örugglega fullt af krökkum 
sem vilja sjá hana þannig að það gæti 
skapast óþægileg pressa á fullt af for-
eldrum um að hleypa krökkunum 
sínum á mynd sem er bönnuð innan 
sextán þannig að ég held að þetta sé 
mjög góður valkostur.“

Næstum eins og í Hollywood
Leynilögga þykir ná útliti og áferð 
stórra Hollywood-hasarmynda 
glettilega vel þótt hún sé gerð fyrir 
smáaura í því stóra samhengi og 
Hannes segir að vissulega hafi þurft 

að halda vel á spöðunum til þess að 
þetta gæti gengið upp að láta hana 
líta út eins og Hollywood-mynd.

„Það er auðvitað þannig að pen-
ingarnir sem við vorum að vinna 
með eru bara brota-, brota-, brota-
brot af því sem er verið að vinna með 
úti þannig að það er dálítil áskorun 
að reyna að búa til hasarmynd sem 
stenst slíkum myndum snúning og 
ég er ekki að segja að við gerum það 
endilega á öllum sviðum en það eru 
ákveðnir hlutir sem hægt er að láta 
líta eins út á Íslandi og í Hollywood 
með einni myndavél.

Við reyndum að kreista hverja 
einustu krónu út úr því sem við 
höfðum og með vinnuframlagi og 
útsjónarsemi í vali á tökustöðum. 

Með klippingu, tónlist og öllum 
tækjum og tólum sem við höfðum úr 
að moða þá reyndum við að stækka 
myndina eins mikið og við mögu-
lega gátum. Þannig að hún myndi 
einhvern veginn falla að því sem fólk 
er vant að sjá í svona bíómyndum.“

Smitandi orka
Hannes segir mestu hafa munað 
um að allir sem komu að myndinni 
lögðu líf og sál í hana og þannig hafi 
tekist að búa til mynd sem lítur út 
fyrir að vera töluvert umfangsmeiri 
en hún kostaði.

„Það var alltaf gaman. Þetta var 
mjög erfitt á köf lum og ótrúlega 
þéttir dagar og mikill hraði en það 
sem kom okkur í gegnum þetta 
var bara stemningin á setti. Það er 
auðvitað margt af skemmtilegasta 
fólki landsins sem var að vinna í 
þessari mynd. Síðan var líka frábær 
stemning fyrir aftan myndavélina 
og fólk hafði gaman að því sem við 
vorum að gera. Það kom okkur yfir 
erfiðu hjallana hversu skemmtilegt 
þetta var og mér finnst sú jákvæða 
orka vera að skila sér á tjaldið,“ segir 
Hannes.

Vaknað við nýjan veruleika
„Þetta er náttúrlega ákveðin vit-
leysa að einhverju leyti. Eða þú veist, 
þetta er bara hasar, bílaeltingaleikir 
og eitthvað svona við íslenskrar 
aðstæður og fólk hefur mjög gaman 
af því,“ heldur Hannes áfram um 
myndina áður en hann er spurður 
hvað taki við nú þegar Leynilögga 
er komin alla leið.

„Það er góð spurning. Við erum 
í rauninni að vakna upp við nýjan 
veruleika með þessa mynd og að 
hún sé að ná lengra en við reikn-
uðum með. Við ætluðum ekkert að 
gera neitt meira en bara mynd sem 
fólk myndi hafa gaman af hérna á 
Íslandi.

En núna er hún vonandi að opna 
einhverjar dyr erlendis og ég ætla 
bara að skoða hvaða möguleikar 
koma á borðið til mín og reyna að 
taka góða ákvörðun varðandi næstu 
skref. En ég veit ekki alveg hver þau 
verða.“ n
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Svo fékk ég GPS-hnit 
og fylgdi þeim eitt-
hvert upp á hálendið 
þangað til ég var bara 
kominn í Star Wars-
grunnbúðirnar.

Fyrirsætunni Sigurði Hrann-
ari er fátt ofviða en hann 
hefur staðið í marki HK, leyst 
Mads Mikkelsen af í Star Wars 
og er að læra að setja í vél og 
þrífa klósett auk þess sem 
hann rataði nokkuð óvænt í 
sjónvarpssal hjá Viaplay þar 
sem hann stýrir útsendingum 
frá Meistaradeildinni.

odduraevar@frettabladid.is

Sigurður Hrannar Björnsson var við 
nám í Danmörku í vor þegar hann 
fékk „lýsingargigg“ hjá efnisveitunni 
Viaplay. Síðan má segja að hann hafi 
elt Viaplay til Íslands sem varð til 
þess að hann mun halda utan um 
útsendingar frá Meistaradeildinni.

„Þegar ég flyt svo aftur til Íslands 
er Viaplay nýkomið hingað þann-
ig að ég spyr bara Hjörvar hvort ég 
geti ekki fengið að lýsa eitthvað hér 
heima,“ segir Sigurður Hrannar sem 
leitaði ekki síst til Hjörvars Haf-
liðasonar, íþróttastjóra Viaplay á 
Íslandi, þar sem lýsingarnar skila 
ágætis tekjum meðfram námi og 
þess háttar.

„Og hann í rauninni segir mér 
bara að hann vilji ekki hafa mig í 
lýsingunum heldur í stúdíóinu. Það 
er spurning hvort honum hefur 
bara ekki fundist ég góður lýsandi 
en ekki þorað að reka mig almenni-
lega,“ segir Sigurður léttur áður en 
hann dregur í land. „Nei, ég segi 
bara svona.“

Tveir traustir á kantinum
Viaplay og Sýn deila útsendingar-
réttinum frá Meistaradeild Evr-
ópu á Íslandi og Sigurður Hrannar 
lofar veislu sín megin þar sem hann 
verður í setti í beinni útsendingu frá 
Danmörku með þá Rúrik Gíslason 
og Frey Alexandersson sér til halds 
og trausts. Sigurður hefur aldrei 
stýrt slíkum útsendingum áður og 
segist þakklátur fyrir félagana tvo.

„Ég er náttúrlega ekki með neina 
reynslu af svona þáttagerð, eða 
þáttastjórnendastarfinu, þannig 
að ég vissi ekkert hvað ég var að fara 
út í,“ segir Sigurður. „Við mætum 
þarna til Danmerkur í fyrsta giggið 
og Daninn er náttúrlega svo skipu-
lagður, sko.

Það þarf allt að vera uppstrílað 
og eins og Hjörvar sagði þá er hann 
búinn að vinna í sjónvarpi árum 
saman og hann hafði aldrei séð 
annað eins skipulag og prófessj-
ónalisma. Þannig að ég er að stíga 
beint inn í þetta umhverfi sem er 

mjög ólíkt því íslenska. En það er 
bara frábært. Við viljum hafa þetta 
eins fagmannlegt og hægt er.“

Lifir fyrir boltann og leiklistina
Sigurður segist aðspurður vera 
réttur maður á réttum stað í stúdíói 
Viaplay þar sem fótboltinn hefur 
verið hluti af lífi hans frá því hann 
man eftir sér.

„Ég kem úr mikilli Víkingsfjöl-
skyldu og fótbolti hefur nánast bara 
verið umræðuefni við matarborðið 
hvert einasta kvöld frá því ég var 
lítill og mér þykir mjög vænt um 
fótboltann,“ útskýrir hann.

Knattspyrnan á þó ekki hug Sig-
urðar allan og þar er einnig pláss 
fyrir leiklistina og hann hefur náð 
það langt á þeim velli að hann var á 
sínum tíma í hlutverki staðgengils 
dönsku stórstjörnunnar Mads 
Mikkelsen við tökur á Star Wars- 
myndinni Rogue One hér á landi.

Á bílaleigubíl út í geim
„Það var svakalegt. Það var eitt-
hvert sumarið, í júní, ég man ekki 
nákvæmlega hvaða ár sem mér 
hafði verið sagt að ég gæti mögu-

lega fengið mjög spennandi verk-
efni og ég ætti að taka lok ágúst 
frá. Ég mátti ekkert vita fyrir hvað 
það var eða neitt þannig,“ útskýrir 
Sigurður.

Síðan líður og bíður og hann 
heyrir ekkert frekar af verkefninu 
fyrr en móðir hans bendir honum 
á að hann ætti fimmtán símtölum 
ósvarað í símanum. „Og þá er það 
bara frá teyminu í kringum mynd-
ina og ég fékk bara leiðbeiningar að 
fara niður á bílaleigu og fá bíl. Svo 
fékk ég GPS-hnit og fylgdi þeim 
eitthvert upp á hálendið þangað 
til ég var bara kominn í Star Wars-
grunnbúðirnar.“

Það mætti halda að þú gætir allt. 
Er eitthvað sem þú getur ekki gert?

„Jú, jú, það er hellingur sem ég get 
ekki gert,“ segir Sigurður og skelli-
hlær. „Ég er nýbyrjaður að læra að 
setja í vél og þrífa klósett og svona,“ 
segir hann glottandi.

Markið sett hátt
Þegar talið berst aftur að jarð-
bundnara Viaplay-ævintýrinu segist 
Sigurður gríðarlega spenntur fyrir 
vetrinum í stúdíóinu. „Við erum 
allir í stúdíóinu og allt teymið er 
ótrúlega spennt fyrir því sem er að 
gerast,“ segir Sigurður og bætir við 
að mannskapurinn sé mjög öflugur 
áður en hann telur upp; fótbolta-
doktorinn Hjörvar Haf liða, Jóa 
Skúla, sem þekktur er fyrir pod-
kastveituna Draumaliðið, Vilhjálm 
Siggeirsson pródúsent og bolta-
kappana fyrrnefndu Rúrik og Frey.

„Þetta bara frábær hópur og ég 
hefði ekki getað óskað mér betri 
einstaklinga heldur en Freys og 
Rúriks til að hjálpa mér í gegnum 
fyrsta kvöldið. Það var mjög þægi-
legt að vinna með þeim og okkur 
langar að taka íslenskt sjónvarps-
efni í kringum fótbolta upp á næsta 
„level“ og reyna að ná alþjóðlegum 
standard.“ n

Fjölhæf fyrirsæta snýr sér að 
meistaratöktum í sjónvarpi

Sigurður Hrannar má teljast sannur alltmúlígtmaður og mætir brattur til leiks í meistaradeildina.  MYND/AÐSEND

Sigurður Hrann-
ar gerði sér lítið 
fyrir og gerðist 
staðgengill 
Mads Mikkelsen 
í Stjörnustríðs-
myndinni Rogue 
One. 
MYND/LUCASFILM

Aðeins 183.675 kr.

Aðeins 149.925 kr.

LICATA tungusófi 
Tungusófi í tveimur litum af Kentucy áklæði, koníaksbrúnum og  
steingráum og einnig í River 66 Graphite áklæði. Hægri eða vinstri tunga.  
Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 265 x 165 x 82 cm. 

fullt verð: 244.900 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

RIGA 
hægindastóll  
með skemli
Svart leður og krómfótur. 
Stillanlegur. B82 x H106 cm

fullt verð: 199.900 kr.

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

25%

AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

25%

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Tilboðin gilda til 31. október 2021 eða á meðan birgðir endast.

www.DORMA.is

BOSTON VIVA heilsurúm
160x200 eða 180x200 cm. Þau koma í 

tveimur gráum tónum; ljósum  
og dökkum. Dýnan er svæðaskipt 

pokagormadýna. Efst er mjúk  
og þægileg yfirdýna sem styður  

vel við líkama þinn. Botninn er  
með gormum (Boxspring) 

160 x 200 cm

Fullt verð: 279.900 kr.Aðeins 195.930 kr.
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

30%

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt
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Tónlistarkonan Silja Rós gaf út sína 
aðra plötu um mánaðamótin, Stay 
Still. Platan er á Spotify og hefur 
fengið jákvæð viðbrögð.

Á plötunni færir Silja Rós sig 
yfir í heim RnB popp-tónlistar og 
sækir hún innblástur frá djass- og 
soul-tónlist. Í tilkynningu segir að 
tilfinningarík rödd hennar dragi  
hlustendur inn í hreinskilna texta 
sem eru í forgrunni í lögum hennar.

Silja segir vegferðina að baki 
plötunni mjög ólíka þeirri sem hún 
fór þegar hún samdi fyrstu plötuna 
sína, Silence.

„Lögin á Stay Still voru samin í 
Los Angeles 2018 yfir tveggja mán-
aða tímabil og ég byrjaði að vinna 
plötuna ári seinna,“ útskýrir Silja.

Á plötunni býður Silja hlustend-
um í ferðalag sjálfsástar. Silja steig 
meðal annars fram og ræddi upp-

lifun sína á óheilbrigðu sambandi 
við útgáfu Reality.

„Síðustu mánuðir eru búnir að 
vera ansi sérstakir. Ég hélt að ég 
myndi eiga auðvelt með að taka 
slaginn eftir að hafa opnað á mína 
eigin sögu fyrr á árinu. En ef eitt-
hvað er þá varð ég bara viðkvæm-
ari fyrir umræðunni og triggeraðist 

mikið,“ útskýrir Silja Rós. Tími sé 
kominn til að taka á slíkum málum.

„Þó svo að ég sé oft tilbúin að tala 
um sögurnar á bak við lögin mín 
finnst mér langbest að leyfa tón-
listinni að tala fyrir sig og ég ætla að 
gera það í þetta skiptið. Fólk getur 
þá fundið sínar eigin tengingar við 
lögin.“ n
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Nú fæ ég mér ólífur á 
milli mála og fæ mér 
oft heimagert popp-
korn á kvöldin í stað-
inn fyrir kex, osta eða 
sælgæti.

Jón Steindór Valdimarsson er 
horfinn af þingi um það bil 
tuttugu kílóum léttari eftir að 
hafa gerst vegan að áeggjan 
Uppreisnar, ungliðahreyfingar 
Viðreisnar. Hann hefur aðeins 
misstigið sig einu sinni á tíu 
mánuðum þegar hann  gleypti 
í sig Prins Póló af gáleysi.

toti@frettabladid.is

Jón Steindór Valdimarsson hverfur 
nú af Alþingi þar sem hann hefur 
setið fyrir Viðreisn í fimm ár. Hann 
hefur ekki farið leynt með að úrslit 
þingkosninganna voru honum von-
brigði en hefur þó aldrei liðið betur 
og rekur það til þess að hann hefur 
verið á vegan fæði í um það bil tíu 
mánuði.

„Ég er ekki viss um að ég rísi undir 
því að vera fullgildur vegan. Hitt 
er hins vegar rétt að ég hef verið á 
vegan fæði í tæpa tíu mánuði,“ segir 
Jón Steindór þegar hann er spurður 
út í nýja lífsstílinn sem segja má að 
hann hafi tekið upp á nokkuð póli-
tískum forsendum.

„Satt að segja gerðist það ekki að 
eigin frumkvæði heldur var kveikj-
an að því áskorun frá Uppreisn, sem 
er ungliðahreyfing Viðreisnar, á 
þáverandi þingflokk að gerast vegan 
í viku,“ segir Jón Steindór sem tók 
áskoruninni.

Féll á Prins Póló
„Þetta var nú, satt að segja, nokkuð 
erfitt til að byrja með en ég er þrár 
og vildi ekki gefast upp. Að vikunni 
liðinni fór það svo að ég ákvað að 
halda áfram um einhvern tíma og 
nú eru að verða liðnir tíu mánuðir.

Á þessari vegferð hef ég einu sinni 
farið út af sporinu þegar ég sporð-
renndi einu Prins Póló á golfvell-
inum í hugsunarleysi! Að öðru leyti 
hef ég ekki neytt dýraafurða af neinu 
tagi þennan tíma.“

Þingmaðurinn fyrrverandi er 
oft spurður hvort hann sakni ekki 
einhvers sem nú er forboðin fæða 
og hann neitar því ekki. „Auðvitað. 
Skyr og rjómi, ís eða góð steik eru allt 
hlutir sem ég kann vel að meta, sem 
og góður fiskur. Ég hef hins vegar 
komist að því að mataræði er mik-
ill vani og það er svo margt annað 
sem er gott en dýraafurðir. Nú fæ 
ég mér ólífur á milli mála og fæ mér 
oft heimagert poppkorn á kvöldin í 
staðinn fyrir kex, osta eða sælgæti.“

Margir hissa
Jón Steindór segir að þessi lífsstíls-
breyting hjá 63 ára gömlum manni 
veki víða furðu. „Það eru margir 
hissa á þessu uppátæki hjá mér og 
gera að mér góðlátlegt grín. Það eru 
helst karlar. Mér er nú slétt sama um 
það. Aðrir öfunda mig,“ segir Jón 
Steindór og bendir á það sem hann 

kallar „skemmtileg hliðaráhrif“ 
hins breytta mataræðis.

„Þau eru að ég hef losnað við milli 
15 og 20 kíló á þessum tíma og mátti 
vel við því. Allt hefur þetta leitt til 
þess að mér líður almennt betur. Þá 
held ég að það sé almennt skynsam-
legt að draga úr neyslu dýraafurða 
út frá umhverfissjónarmiðum.

Ég sé enga sérstaka ástæðu til 
þess að hætta á þessu mataræði 
þótt ég hafi ekki strengt nein heit 
í því samhengi og hef hvorki lofað 
mér né öðrum að vera á veganfæði 
til æviloka.“ n

Uppreisn varð til þess að  
Jón Steindór gerðist vegan

Jón Steindór 
ætlaði að prufa 
að vera vegan 
í viku en síðan 
eru liðnir tíu 
mánuðir og 
hann hefur 
haldið sínu 
striki óbugaður 
enda aldrei liðið 
betur. 

MYND/AÐSEND

Tónlistin talar fyrir Silju Rós
Silja Rós 
er þekkt 
fyrir hreinskilna 
textasmíð sína 
og gefur nú út 
sína aðra plötu.

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  
LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

SIR ARNAR GAUTI 
 
Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti 
snýr aftur með sína þriðju þáttaröð 
af þessum geysivinsæla lífsstílsþætti. 

Fylgstu með alla fimmtudaga  
kl. 20.00, bara á Hringbraut.

3. ÞÁTTARÖÐ 
FIMMTUDAGA

KL. 20:00
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

30% 
AFSLÁTTUR 
MEÐ VILDARKORTI
LINDAR

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 og 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.

Jón og Gunna eru ungt par sem 
keyptu sína fyrstu íbúð nýlega. 
Íbúðin þarfnaðist viðhalds og þeim 
vantaði ný húsgögn, rúm og gardínur.

Þau máluðu íbúðina, skiptu um  
gólfefni, tóku baðherbergið í gegn 
og skiptu um blöndunartæki.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

687.368 kr.

Jónína er kona á besta aldri keypti 
nýja  íbúð. Þar vantaði öll ljós, parket 
og gardínur. Einnig keypti hún nýjan 
sófa í Húsgagnahöllinni þar sem 
gamli sófinn var of stór. 

Hún keypti allt sem hana vantaði, 
viðarparket, fallegar gardínur og 
screen, borðstofuborð, stóla og sófa.

MEÐ VILDARKORTINU SPARAÐI HÚN: 

458.978 kr.

Borgþór og Aníta eru hjón um 
fimmtugt. Þau keyptu gamalt 
einbýlishús sem þarfnaðist yfir-
halningar. Þau tóku húsið meira og 
minna í gegn, skiptu um öll gólfefni, 
endurnýjuðu tvö baðherbergi, 
spörtsluðu og máluðu allt húsið, 
settu granítborðplötur á eldhúsið og 
annað baðherbergið, skiptu út öllum 
gardínum og keyptu sér að lokum 
nýtt rafmagnsrúm í Betra bak.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

1.442.500 kr.

Bæjarlind 4 · Kópavogi
s. 510 7900 · FASTLIND.is

VILDARKORT

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:
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Geðraskanir eru ýmiss konar og 
hafa fylgt mannkyninu frá örófi 
alda. Þeirra er meðal annars getið á 
papírus Fornegypta og ástandi geð-
sjúkra er lýst í ritum Forngrikkja. 
Meðferð og viðhorf til geðraskana 
tengjast menningu samfélaga og eru 
líklega einn ágætasti mælikvarði 
á gæði þeirra, en talið er að allt að 
fjórðungur mannkyns glími við 
geðröskun einhvern tíma á ævinni.

Margar helstu persónur mann-
kynssögunnar hafa glímt við 
geðraskanir af ýmsu tagi. Hér má 
til dæmis nefna Abraham Lincoln, 
Winston Churchill og Martin Luther 
King Jr. sem allir voru þunglyndar 
frelsishetjur, horfðust í augu við 
sjúkdóminn en voru drifnir áfram 
af krafti sannfæringar um mannlega 
reisn. Þeir deildu einnig algengu per-
sónueinkenni þunglyndra; djúpri 
samkennd (e. empathy) með öðru 
fólki. Við eigum sannarlega nokkuð 
í land í meðferð geðraskana eins og 
raunar ýmsum öðrum heilbrigðis-
vandamálum, en síðustu áratugina 
hafa orðið stórstígar breytingar til 
batnaðar. Sömuleiðis hefur yfir-
gnæfandi meirihluti samfélagsins 
náð betri skilningi á þessum sjúk-
dómum og fordómar minnkað. 
Þannig telja fæstir að skömm eða 
sérstakar starfshindranir eigi að 
fylgja geðsjúkdómi frekar en öðrum 
sjúkdómum, umfram það sem með-
ferð kann að krefjast.

Því miður hefur ekki sami 
meðferðarárangur náðst alls 
staðar. Þannig er til dæmis siðblinda 
ólæknanleg en hún er alvarleg 
persónuleikaröskun, sem hefur 
einnig fylgt mannkyninu lengi og er 
tíðnin talin vera 0,5-1%. Siðblinda 
einkennist af skorti á samúð og 
samkennd, sjálfhverfu og kaldlyndi. 
Greind siðblindra og félagslegir 
hæfileikar villa gjarnan um fyrir 
samferðafólki og því komast þeir 
oft til áhrifa í samfélaginu og hasla 
sér völl.

Siðblindir játa sig eðli máls sam-
kvæmt aldrei sem slíka. n

Geðveikt

Önnu Sigrúnar  
Baldursdóttur

n Bakþankar

Verslaðu á 66north.is
 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Loksins vetur
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