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Nemendur og starfsfólk Hraunvallaskóla mynduðu hring og knúsuðu skólann í gær, á baráttudegi gegn einelti. Fyrr í haust kom upp mjög erfitt eineltismál í skólanum. 

Fáir vilja flytja í miðbæ Reykjavíkur
Helsta samkeppnin um
íbúa ríkir milli úthverfa
höfuðborgarsvæðisins og
nágrannasveitarfélaga eins og
Selfoss og Akraness. Fólk er
þó almennt heimakært.
kristinnhaukur@frettabladid.is

BYGGÐAMÁL Almennt séð er lítill
áhugi á að búa í miðborg Reykjavíkur nema hjá fólki sem þar býr
eða í nærliggjandi hverfum. Mesta
samkeppnin ríkir milli úthverfa
höfuðborgarsvæðisins og þéttbýlisstaða í innan við klukkutíma
radíus frá Reykjavík.
„Hlutfall fólks sem vill búa í
miðborg Reykjavíkur er lágt,“ segir
Þóroddur Bjarnason, prófessor í
félagsfræði við Háskóla Íslands,
sem kynnti niðurstöður rann-

sóknar um búferlaflutninga nýlega
á Þjóðarspeglinum. Rannsóknin er
grunnur að nýrri bók, Byggðafesta
og búferlaflutningar, sem kemur út
fyrir jólin.
Frá aldamótum hefur mesta
fólksfjölgunin verið í kringum
höfuðborgarsvæðið. Til dæmis
á Selfossi, Akranesi og í Reykjanesbæ. Háu fasteignaverði hefur
verið kennt um þennan „f lótta“
en það er ekki það eina sem spilar
inn í.
„Samkeppnin virðist vera á milli
þessara byggðarlaga og úthverfa
höfuðborgarsvæðisins,“ segir Þóroddur og nefnir að samkvæmt
rannsókninni vilji um 20 til 25
prósent íbúanna þar búa á höfuðborgarsvæðinu. En frekar í úthverfum en á miðsvæðinu. Algengara sé
að nýfluttir íbúar á stöðum eins og

Allir staðir eru vinsælir
hjá þeim sem búa þar.

Þóroddur
Bjarnason,
prófessor í
félagsfræði við
Háskóla Íslands

Netöryggistrygging

Selfossi komi frá landsbyggðinni en
höfuðborgarsvæðinu.
Þegar fólk sé að f lytja á þessa
staði horfi það ekki aðeins til
fasteignaverðs heldur sé ýmislegt
annað sem skipti máli. Svo sem
minni umferð, meira rými, nálægð
við náttúruna og fleira.
Þó að fasteignaverðið sé hæst í
miðbæ Reykjavíkur þá sé það svæði
fyrst og fremst að keppa við nærliggjandi hverfi, svo sem Hlíðarnar
og Laugardalinn.
Þóroddur bendir hins vegar á að
niðurstöður rannsóknarinnar sýni
að almennt séð sé fólk heimakært.
Flestir vilji búa í sínum bæjarfélögum, jafnvel þó að fasteignaverð
væri það sama alls staðar á landinu.
„Allir staðir eru vinsælir hjá þeim
sem búa þar. Langflestir eru ekki að
fara neitt,“ segir hann. n
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Viðhorf fólks til
jafnréttis standa í
stað á heimsvísu
SAMFÉLAG Niðurstöður Reykjavíkur-leiðtogavísitölunnar fyrir þetta
ár voru kynntar á Heimsþingi kvenleiðtoga í gærmorgun. Þær benda til
stöðnunar í viðhorfum til jafnréttis
á heimsvísu.
Niðurstöðurnar í ár kynnti Michelle Harrison, forstjóri Kantar Global, fyrir Heimsþinginu sem fram
fór í Hörpu í gær. Harrison fullyrti
að tölurnar endurspegluðu stöðnun
og bakslag á viðhorfi til kvenna til
forystu.
„Þær mælast á sumum sviðum
lægri en þegar vísitalan var birt fyrst
árið 2018,“ sagði hún. Fram kemur í
gögnum Kantar að yngra fólk hafi
meiri fordóma gegn konum en eldri
kynslóðin. SJÁ SÍÐU 6
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Heimir snýr heim í Hafnarfjörð

Veggjalýs eru hvimleið kvikindi sem
nóg er af í borginni. 
MYND/AÐSEND

Veggjalýs plaga
fleiri en vanalega
benediktboas@frettabladid.is

MEINDÝR Samkvæmt upplýsingum
frá Meindýravörnum Reykjavíkur
borgar er ekki hægt að tala um
músafaraldur í miðborginni. Það
er þó nóg að gera í útköllum vegna
veggjalúsa.
Munurinn felst í að á lands
byggðinni eru fleiri hagamýs en í
Reykjavík eru húsamýs í meirihluta.
Eins og nafnið gefur til kynna er sú
tegund hrifin af því að vera innan
veggja húsa og er það allan ársins
hring.
Meindýravarnir borgarinnar,
sem fá flest símtöl frá borgarbúum,
hafa farið í þó nokkur útköll vegna
músa en ekkert meira en í meðalári.
Það er þó nóg að gera vegna veggja
lúsa. Tölurnar fyrir árið eru ekki
komnar en samkvæmt svörum
meindýraeyða borgarinnar eru
fleiri útköll vegna þeirra en í meðal
ári. n

Stuðningsfólk FH mætti í Kaplakrika í gærkvöldi þar sem Heimir Guðjónsson snéri aftur til starfa. Heimir var rekinn úr starfi þjálfara meistaraflokks karla árið
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
2017 en er nú snúinn til baka. Eftir erfið ár treysta FH-ingar á töfrasprota Heimis sem skilaði áður fimm Íslandsmeistaratitlum. SJÁ SÍÐU 16 
Endurskinsmerki geta
bjargað mannslífum.

FRÉTTABLAÐIÐ/

ERNIR

Gott að setja upp endurskinsmerkin
gar@frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL Skammdegið sækir
nú hratt í sig veðrið og æ lengra
verður liðið á daginn áður en dags
birtan tekur yfir. Í þeirri þíðu sem
verið hefur með snjóleysi er erfitt að
koma auga á gangandi eða hjólandi
vegfarendur sem skjótast í myrkr
inu yfir götur, suma hverja börn að
aldri á leið í skóla.
Á vef Samgöngustofu er bent á
að notkun endurskinsmerkja sé

þess vegna nauðsynleg. Þau eigi að
vera sýnileg og best sé að hafa þau
fremst á ermum, hangandi með
fram hliðum, á skóm eða neðarlega
á buxnaskálmum.
„Það er staðreynd að ökumenn
sjá óvarða vegfarendur með endur
skin fimm sinnum fyrr en ella og
því getur notkun endurskinsmerkja
skilið milli lífs og dauða,“ segir Sam
göngustofa. Á vef stofnunarinnar er
hægt að sjá lista yfir þá staði þar sem
nálgast má endurskinsmerki. n

„Vildi að ég gæti
átt venjulegan
miðvikudags
morgun með
fjölskyldunni“
ljosid.is/ljosavinur

Hlakkar langmest til að
þurfa ekki lengur að hvá
Sigríður Matthildur Aradóttir
lauk á dögunum kuðungs
ígræðslu í hægra eyra. Sigríður
lagði Sjúkratryggingar Íslands
í sumar vegna aðgerðarinnar
og vonar að það hafi verið for
dæmisgefandi. Hún hlakkar
mest til að hætta að segja ha.
odduraevar@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Hin heyrnarskerta
Sigríður Matthildur Aradóttir verð
ur það ekki mikið lengur því hún
fór í fyrradag í sína aðra kuðungs
ígræðslu, nú á hægra eyra, eftir að
hafa farið í sína fyrstu á vinstra eyra
árið 2005.
Sigríður þurfti sannarlega að
hafa fyrir aðgerðinni en í júní lagði
hún Sjúkratryggingar Íslands fyrir
úrskurðarnefnd velferðarmála
eftir að hafa fengið sífellda neitun
frá stofnuninni. Stofnunin taldi
aðgerðina ekki brýna nauðsyn fyrir
Sigríði þar sem hún hefði áður farið
í aðgerð á öðru eyra.
Það var 2010 sem heyrnin á hægra
eyra fór að dala hjá Sigríði. Þá ákvað
hún að sækja um stuðning fyrir
annarri kuðungsígræðslu en fékk
sífellt neitun hjá Sjúkratryggingum.
„Ég er svo kát yfir þessu öllu
saman að ég fór bara heim sama dag
og ég er merkilega brött þrátt fyrir
að það sé nýbúið að bora í hausinn
á mér,“ segir Sigríður hlæjandi.
Aðspurð hvað hún hlakki mest til að
gera með fulla heyrn stendur ekki
á svörum:
„Ég er mest spennt að fá að vera
meira með og þurfa ekki alltaf að
segja „ha?“ og ruglast ekki og trúðu
mér, misskilja og segja vitlaus orð
og alls konar. Og svo bara að fara í
leikhús og njóta þess að heyra allt
saman,“ segir Sigríður.
„Að geta verið með fólkinu mínu
og einfaldlega bara verið með. Og
stereó! Ómægod, stereó!“ segir Sig

Sigríður fékk sífellt neitun frá Sjúkratryggingum. 

Ég er merkilega brött
þrátt fyrir að það sé
nýbúið að bora í hausinn á mér.

Sigríður Matthildur Aradóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ríður hlæjandi. Einhver áhöld eru
um það hversu fordæmisgefandi
mál Sigríðar verður fyrir aðra í svip
uðum sporum.
„Sjúkratryggingar Íslands eru
ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Ég
hélt að þetta yrði fordæmisgefandi
en svo er víst ekki. Ég ætla samt bara
að leyfa mér að trúa því, af því að
mér finnst hitt algjört svindl,“ segir
Sigríður.
Hún sótti árið 2018 aftur um
aðgerðina hjá Sjúkratryggingum
Íslands en fékk aftur neitun. Sig
ríður viðurkennir að það hafi
komið henni spánskt fyrir sjónir
enda bjóst hún við því að það yrði
einungis formsatriði að fá stuðning
fyrir annarri aðgerð.
Sigríður segist trúa því að mál
hennar sé fordæmisgefandi og vill
vera til staðar fyrir fólk í svipuðum
sporum. „Ég vil að aðrir en ég njóti
á endanum góðs af þessu, til þess fór
ég nú í þessa vegferð.“ n
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Landlæknir ekki
ákveðið neitt um
endurgreiðslur
benediktarnar@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Embætti landlæknis vinnur að samantekt um
fjölda þeirra sem hafa greitt gjald
fyrir hvers konar afgreiðslu og meðhöndlun á umsóknum um starfsleyfi og sérfræðileyfi.
Nýverið sagði heilbrigðisráðuneytið að landlækni væri óheimilt
að leggja gjald á heilbrigðisstarfsmenn sem eru íslenskir ríkisborgarar og hafa fengið faglega menntun
hér á landi, vegna umsóknar um
starfsleyfi eða sérfræðileyfi.
Embætti landlæknis segir að
vinna við að taka saman upplýsingar um þá sem greiddu gjaldið sé
tímafrek og flókin. Hún sé unnin
í samráði við Fjársýslu ríkisins og
heilbrigðisráðuneytið. Ekki hafi
verið tekin ákvörðun um framkvæmd endurgreiðslna. n

Stofna samtök
þörungafélaga

9. nóvember 2022 MIÐVIKUDAGUR

Ólík sýn á frumvarp um bælingarmeðferð
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Samtökin 22 – hagsmunasamtök samkynhneigðra,
leggja til að frumvarp til laga um
bælingarmeðferð verði dregið til
baka. Trans Ísland styður heils
hugar við frumvarpið.
Þetta kemur fram í umsögn samtakanna sem birtist á vef Alþingis
í gær. Samtökin 22 eru ný hagsmunasamtök og vinna einungis í
þágu samkynhneigðra. Samkvæmt

umsögninni viðurkenna þau þrjár
kynhneigðir. Gagnkynhneigð, tvíkynhneigð og samkynhneigð, þar
sem kynin séu einungis tvö.
Samtökin 22 segja í umsögn sinni
að nauðsynlegt sé að aðskilja kynhneigð annars vegar og kyntjáningu/kynvitund hins vegar. Æskilegast sé að taka það síðarnefnda út
úr frumvarpinu. Þá segir að eins og
frumvarpið líti út gæti það gert samtalsmeðferðir hjá sálfræðingum og
geðlæknum refsiverðar.

Að lokum er bent á að óháð bresk
rannsókn sé í gangi um þessi mál,
The Cass review, og verða niðurstöður birtar í byrjun árs 2023. Allar
trans meðferðir barna séu nú í biðstöðu í Bretlandi vegna niðurstaðna
bráðabirgðaskýrslu.
Trans Ísland segir aftur á móti að
frumvarpið sé mikilvægur liður í að
uppfylla þá sjálfsögðu kröfu að hinsegin fólk fái að lifa sem það sjálft án
ótta við að verða fyrir ofbeldi, sem
bælingarmeðferðir séu. n

Samtökin 22 og Trans Ísland sjá
frumvarpið ólíkum augum.

Landgræðslan vegi ekki að skógrækt
Landgræðslustjóri segir að
ekki megi láta sögu alaskalúpínunnar endurtaka sig
með stafafurunni. Það séu
ekki öfgar að boða varúð í
notkun hennar.
kristinnhaukur@frettabladid.is

benediktboas@frettabladid.is

NÝSKÖPUN Stofnuð hafa verið Samtök þörungafélaga á Íslandi en fyrsti
stjórnarfundur fór fram síðastliðinn
fimmtudag. Stofnendur félagsins
eiga það sameiginlegt að stunda
sjálf bæra öf lun, ræktun, rannsóknir, fræðslu, vinnslu, vöruþróun
og sölu á afurðum tengdum þörungum. Þörungar eru taldir munu leika
stórt hlutverk í baráttunni gegn
loftslagsvandanum á næstu árum.
Þeir geta fjarlægt kolefni úr koltvísýringi í andrúmsloftinu og skilað
því til baka sem súrefni.

Sigurður Pétursson, formaður
stjórnar Samtaka þörungafélaga á Íslandi

Meira en 20 fyrirtæki og stofnanir
standa að stofnun félagsins.
„Einstakar náttúruaðstæður með
grænni raforku og jarðvarma hafa
þegar komið Íslandi á kortið í smáþörungaræktun og -vinnslu og það
er ýmislegt að gerjast í stórþörungum,“ segir Sigurður Pétursson, formaður stjórnar Samtaka þörungafélaga á Íslandi. n

UMHVERFISMÁL Árni Bragason landgræðslustjóri hafnar fullyrðingum
Jónatans Garðarssonar, formanns
Skógræktarfélags Íslands, sem birtust nýlega í Fréttablaðinu og ályktun
stjórnar félagsins um að nokkrir
starfsmenn Landgræðslunnar hafi
á síðustu árum vegið að skógrækt,
starfsemi Skógræktarinnar og skógræktarfélaga. Að það sé gert út frá
trúarlegum eða þjóðernislægum
lífsskoðunum svo sem hvaða trjátegundir eigi sér þegnrétt í íslenskri
náttúru sé rakalaus fullyrðing.
„Landgræðslan hefur hvatt til
þess að fyrsta val við ræktun landgræðsluskóga sé íslenskt birki og að
notuð verði staðarafbrigði ef tök eru
á,“ segir Árni. „Ástæðan er að birki
hefur vaxið á Íslandi í þúsundir ára
og er aðlagað aðstæðum hér, en við
vitum vel að birkið er ekki besta tréð
til allra nota.“
Svandís Svavarsdóttir hefur
boðað sameiningu Skógræktar og
Landgræðslu og hefur það ekki alls
staðar fallið í góðan jarðveg. Í viðtali
sagði Jónatan að Skógræktarfélagið
hefði áhyggjur af því að sameiningin
snerist um sparnað og að hætta væri
á að skógræktin yrði undir bæði
hvað varðar fjármagn og stefnu.
Deilan snýst meðal annars um
notkun stafafuru.
„Það að segja frá því opinberlega
að rannsóknir sýni að stafafura
sé talin ágeng tegund og að hvetja
til þess að hún verði notuð með
varúð er hvorki hreintrúarstefna né
öfgar,“ segir Árni. „Starfsfólki Land-

Árni vill ekki að saga hinnar ágengu alaskalúpínu endurtaki sig . 

Það að segja frá því
opinberlega að rannsóknir sýni að stafafura
sé talin ágeng tegund
og að hvetja til þess að
hún verði notuð með
varúð eru hvorki hreintrúarstefna né öfgar.

Árni Bragason,
landgræðslustjóri

Linda
Vilhjálmsdóttir
Humm

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

græðslunnar ber skylda til að segja
frá slíkum rannsóknum. Við viljum
síst af öllu að saga alaskalúpínunnar
endurtaki sig. Þar ber landgræðsluog skógræktarfólk mesta ábyrgð, en
við vorum á sínum tíma í góðri trú,
við sáum ekki fyrir hversu ágeng
tegundin er.“
Bendir hann á að í sameinaðri
stefnu um landgræðslu og skógrækt,
Landi og lífi, sé í öðrum kafla gert
ráð fyrir framkvæmd hættumats
á notkun algengustu trjátegunda
í skógrækt. Það sé verkþáttur sem
matvælaráðuneytið beri ábyrgð á.
Segist hann hvetja formann Skógræktarfélagsins til að leggja fram
staðreyndir fremur en að bergmála
rakalausar fullyrðingar. „Það er
öllum hollt að kynna sér staðreyndir
og komast úr bergmálshelli þar sem
klifað er á röngum fullyrðingum
því annars er hætta á að rangfærsl-

Einar Kárason
Opið haf

Sunna Dís
Másdóttir
Plómur

urnar verði ráðandi í máli okkar og
skrifum,“ segir hann.
Sjálfur segist Árni hafa notað
stafaf uru sem jólatré í áratugi og
vonar að Íslendingar auki notkun
hennar í þeim tilgangi. „Ég vona að
menn beri gæfu til að skipuleggja
ræktun stafafurunnar og ræktunarsvæði þannig að slys verði ekki
með sama hætti og orðið hefur með
lúpínuna,“ segir hann.
Jafnframt tekur hann undir orð
Jónatans um að nauðsynlegt sé að
vanda til verka við fyrirhugaða sameiningu. Verkefnið að rækta landið
og klæða það sé risastórt verkefni.
„Við þurfum að vernda og endurheimta votlendi og náttúruskóga
og við þurfum að rækta nytjaskóga
með innf luttum tegundum. Við
þurfum að byggja upp skógarauðlind fyrir komandi kynslóðir,“ segir
Árni. n

Jónas Reynir
Gunnarsson
Kákasusgerillinn

Jón Atli
Jónasson
Brotin

Arndís
Þórarinsdóttir
Kollhnís
Ævar Þór
Benediktsson
Drengurinn
með ljáinn

Dagur
Hjartarson
Ljósagangur

Sigríður Víðis
Jónsdóttir
Vegabréf:
Íslenskt

Upplestrarkvöld Forlagsins
í kvöld kl. 20 í Hannesarholti,
Grundarstíg 10.
Verið öll velkomin.
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HÁTÍÐARÚTGÁFA

Hátíð handa þér
Síríus súkkulaði hefur fylgt íslensku þjóðinni síðan 1933. Við
Íslendingar höfum notið Síríus súkkulaðis hversdagslega en ekki síst
þegar við viljum gera okkur glaðan dag og njóta þess besta. Með
hátíðarútgáfu vinsælla tegunda tekur Síríus þátt í gleðinni með
landsmönnum og færir þeim uppáhalds súkkulaðið sitt með hátíðarbrag.
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Átta heitustu árin
frá upphafi mælinga
því í janúar 2020 og er nú í methæðum. Hækkunin á síðustu tveimur
og hálfu ári svarar til 10 prósenta
þeirrar hækkunar sem orðið hefur
í heild frá því mælingar í gegn um
gervihnetti hófust fyrir nærri þrjátíu árum.
Lof t slag sráðstef na n COP27
stendur nú yfir í Sharm El-Sheikh í
Egyptalandi og lýkur ekki fyrr en 18.
nóvember. Þar ræða fulltrúar flestra
þjóða heims hugsanlegar aðgerðir
gegn þeirri hlýnun loftslags jarðar
sem nú stefnir í með ógnvænlegum
afleiðingum fyrir mannkynið allt. n

gar@frettabladid.is

LOFTSLAGSMÁL Öfgakenndar hitabylgjur, þurrkar og hamfaraf lóð
hafa sett líf milljóna manna úr
skorðum og kostað hundruð milljarða samkvæmt skýrslu Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar um stöðu
loftslagsmála á árinu sem er líða.
Merkin og áhrifin af loftslagsbreytingum eru að verða umfangsmeiri.
Yfirborð sjávar hækkar nú tvöfalt
hraðar en það gerði á árinu 1993 og
hefur hækkað um 10 millimetra frá
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Niðurstöður Reykjavíkur-leiðtogavísitölunnar fyrir þetta
ár voru kynntar á Heimsþingi
kvenleiðtoga í gærmorgun.
Þær benda til stöðnunar í viðhorfum til jafnréttis á heimsvísu. Heimsþingið hefur sent
út alþjóðlegt ákall til aðgerða í
jafnréttismálum.
ninarichter@frettabladid.is

Vestur-Evrasía
og Austur-Asía
Einstaklega hár
meðalhiti á sumrin.

Heimild: Alþjóðaveðurmálastofnunin
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Segja niðurstöður benda til
bakslags í jafnréttismálum

Síðustu átta ár verða þau heitustu

Allt stefnir í að næstliðin átta ár verði átta heitustu ár á jörðinni
frá því mælingar hófust vegna síaukins magns gróðurhúsalofttegunda
og uppsafnaðs hita, samkvæmt skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum.

-0.5

Formaður FKA
sótti Heimsþing
kvenleiðtoga
sem fram fór í
Reykjavík í gær
og í dag. Hún
segir sláandi
hve auðvelt sé
að fá bakslag í
jafnréttismálin.
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Met Office: Veðurstofa Bretlands, NOAA: Bandaríska haf- og loftslagsstofnunin

Donald Trump
og Melania
Trump gengu til
kosninga í gær.
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SAMFÉLAG Reykjavíkur-leiðtogavísitalan, Reykjavik Index for Leader
ship, er mælikvarði á hvernig samfélagið lítur á konur og karla með
tilliti til forystuhæfni. Vísitölunni er
ætlað að kanna viðhorf til kvenkyns
forystu og var hleypt af stokkunum
árið 2018 sem samstarfsverkefni
Women Political Leaders og rannsóknafyrirtækisins Kantar.
Staðan er tekin árlega. Niðurstöðurnar í ár kynnti Michelle Harrison,
forstjóri Kantar Global, fyrir Heimsþingi kvenleiðtoga sem nú fer fram í
Hörpu. Þar kom fram að viðhorf til
kvenna í leiðtogastöðum í iðnríkjunum sjö, svokölluðum G7-ríkjum,
hefði staðið í stað síðan 2018. Þá
kemur fram í gögnum Kantar að
ungt fólk hafi meiri fordóma gegn
kvenleiðtogum en eldri kynslóðin
og í þeirri þróun sé mælanlegur
vöxtur frá árinu 2018.

Harrison fullyrti að þær endurspegluðu stöðnun og bakslag á viðhorfi til kvenna til forystu, einkum í
G7-ríkjunum. „Þær mælast á sumum
sviðum lægri en þegar vísitalan var
birt í fyrsta sinn árið 2018,“ sagði
hún.
Vísitalan er frá 0 til 100; einkunn
upp á 100 þýðir að í samfélaginu ríki
samkomulag um að karlar og konur
henti jafn vel til forystu í öllum
greinum. Í mælingunum er Ísland
efst með 91 stig og Spánn kemur
næst á eftir með 80 stig. Þá er Bretland í þriðja sæti með 71 stig.
Rannsóknir árið 2018 til 2020
náðu aðeins til G7-landanna, en
skýrsla áranna 2020 til 2021 náði
yfir G7-löndin auk Indlands, Kenýa
og Nígeríu.
„Það er sláandi hvað er auðvelt
að fá bakslag,“ segir Sigríður Hrund
Pétursdóttir, formaður Félags
kvenna í atvinnulífinu, FKA. „Það
þarf ekkert mikið til. Það er engin
sjálf bærni án kvenna. Konur eru
helmingur af heiminum og helmingur af vinnuaflinu,“ segir hún.
„Á Íslandi eru tuttugu prósent
af vinnuafli kvenna innflytjendur
og þetta er eitthvað sem fólk er að
uppgötva núna. Þá er þetta ekki
lengur bara kynjajafnrétti heldur
er þetta fjölbreytni og inngilding.
Þetta fólk er vonandi komið til að

Það þarf ekkert mikið
til. Það er engin sjálfbærni án kvenna.
Konur eru helmingur
af heiminum og helmingur af vinnuaflinu.
Sigríður Hrund Pétursdóttir,
formaður FKA

vera. Við þurfum f leira fólk til að
vinna.“
Sigríður Hrund segist hafa velt því
fyrir sér í félagi við aðra gesti á þinginu, hvað valdi bakslaginu.
„Ég var að spjalla við konur sem
eru komnar hingað til að ræða
saman og við vorum að velta fyrir
okkur af hverju börnin okkar eru
með meiri fordóma en við. Ætli það
sé af því að þau hafa ekki gengið í
gegnum einhvers konar harðneskju
og ekki átt þessa reynsluleið? Að þau
alast upp við að hafa það mjög gott.
Svo fórum við að velta fyrir okkur
hvað fyrirmyndir skipta miklu máli.
Ég ólst upp við það að ég vissi ekki að
forseti gæti verið maður. Ég ólst upp
við forseta sem konu í sextán ár.“ n

GETTY

Heilbrigðiseftirlitið svarar
kvörtunum með hávaðamælingu
Hljóðmælir
var settur upp
í Bankastræti
um síðastliðna
helgi.

benediktarnar@frettabladid.is

Trump bjartsýnn á þingkosningarnar
ragnarjon@frettabladid.is

BANDARÍKIN Milljónir manna víðs
vegar um Bandaríkin lögðu leið
sína á kjörstað í gær til að taka þátt
í þingkosningum þar í landi.
Demókratar hafa stjórnað báðum
deildum þingsins síðustu tvö ár en
búist er við að Repúblikanar muni
sigra fulltrúadeild þingsins á meðan
mjórra er á munum í öldungadeildinni.
Ef Repúblikönum tekst að ná
báðum deildum er ljóst að Joe
Biden, sitjandi forseti Bandaríkjanna, mun ekki koma mörgum af
sínum málum í gegnum þingið.
Donald Trump, f y rr verandi
Bandaríkjaforseti, var bjartsýnn
þegar hann mætti á kjörstað í gær

en hann sagði búast við því að
Repúblikanar „muni eiga virkilega
góða nótt“. Hann hefur margsinnis
verið orðaður við að bjóða sig fram
aftur sem forseti í forsetakosningunum árið 2024 en búist er við því
að hann tilkynni um framboð sitt á
þriðjudag í næstu viku.
Búist er við að kjósendur muni að
miklu leyti byggja ákvörðun sína á
efnahagsaðstæðum í Bandaríkjunum en önnur málefni sem þóttu
mikilvæg til að byrja með, líkt og
réttur til þungunarrofs og málefni
innflytjenda, virðast hafa færst fjær
kjósendum. Hækkandi verðbólga og
aukinn kostnaður virðist því farinn
að bíta verulega í veski Bandaríkjamanna sem sjá fram á langan og
erfiðan vetur í efnahagskreppu. n

REYKJAVÍK Heilbrigðiseftirlitið setti
upp hljóðmæli á horni Bankastrætis
og Laugavegs um síðastliðna helgi
vegna fjölda hávaðakvartana sem
hafa borist frá íbúum á svæðinu.
Lætin frá næturlífinu hafa lengi
verið til umræðu, en Íbúasamtök
Miðborgar héldu í síðustu viku
málþing vegna deilna á milli íbúa
og skemmtistaða.
„Síðustu helgi var Iceland Air
waves í gangi og þá var ákveðið
meðal annars að setja upp mæli á
þessu svæði. Út af fjölda kvartana
var ákveðið að setja upp mæli á
þessu horni, en þetta er liður í því
að bregðast við kvörtunum og sinna
rannsóknarskyldu okkar,“ segir
Helgi Guðjónsson, verkefnastjóri
hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur.
Helgi segir að með mælinum sé
verið að fylgjast með hvað hljóðstigið sé hátt á svæðinu, en einnig var
settur upp mælir inni á skemmtistaðnum Sólon. „Þetta er gott tól

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fyrir okkur í vinnslu kvartana og
til að fylgjast með því hvort það sé
verið að fara eftir settum lögum og
reglum. Um hávaða frá fyrirtækjum
gildir reglugerð um hávaða, og samkvæmt henni má á samkomum ekki
vera hærra en 95 desíbel,“ segir
hann.
Helgi segir að ef staður gerist
sekur um brot geti heilbrigðiseftirlitið gripið til þvingunaraðgerða.

„Þegar við getum staðfest það að
staður sé að spila of háa tónlist, þá
förum við fram á úrbætur. Ef engar
úrbætur eru gerðar getum við takmarkað starfsemina og meðal
þeirra úrræða sem við höfum beitt
er að takmarka hljóðstig á hljóðkerfi vissra staða og í einhverjum
tilvikum höfum við takmarkað
opnunartíma skemmtistaðarins,“
segir Helgi. ■

Mátulegir
Sviðsútgáfa af kvikmyndinni Druk

Forsala hafin
1.000 kr. afsláttur. Aðeins í dag!
Tryggðu þér miða á borgarleikhus.is
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Raunhæft að tvöfalda
stærð markaðarins

Ólafur
Arnarson

olafur
@frettabladid.is

Fjöldi einstaklinga sem eiga
skráð hlutabréf í íslensku
kauphöllinni hefur næstum
fjórfaldast á fjórum árum
og eru þeir nú næstum 32
þúsund talsins. Ungu fólki
fjölgar en hlutfall kvenna
meðal fjárfesta hefur lækkað.
Mikið erlent innstreymi hefur
verið á markaðinn á þessu ári.
Að sögn Magnúsar Harðarsonar,
forstjóra Nasdaq Iceland, hefur
fjöldi fjárfesta haldist nokkuð stöðugur frá því Íslandsbanki kom á
markað á síðasta ári, eða um og yfir
31.500 einstaklingar. „Þátttaka einstaklinga tók kipp upp á við þegar
Icelandair fór í útboð árið 2019 og
fjöldi almennra fjárfesta svo gott
sem nær tvöfaldaðist á einu bretti.
Árin eftir óx fjöldinn í takt við fleiri
skráningar og hefur aðeins aukist
síðan þá.“
Er ungt fólk að koma inn sem fjárfestar?
„Já, aukningin hefur verið mikil
hjá fólki undir þrítugu, en þar
hefur fjöldinn sex- til sjöfaldast.
Fólk undir þrítugu er þannig tæpur
fimmtungur allra einstaklinga sem
eiga hlutabréf. Þegar Ölgerðin var
skráð á markað kom til dæmis fram
að fjórðungur nýrra hluthafa þar
hefði verið undir þrítugu. Upplýsingar og aðgengi ungs fólks og bara
fólks almennt að markaðnum hefur
líka aukist með meiri fræðslu og
tækni í forgrunni, til dæmis bjóða
bankarnir upp á öpp til að fjárfesta.“
Magnús segir ríflega þrefalt fleiri
konur eiga hlutabréf núna en fyrir
fjórum árum, en samt hafi hlutfall kvenna af þeim einstaklingum
sem eiga hlutabréf lækkað um tvö
prósentustig og sé einungis rúmlega þriðjungur í dag. „Þetta er ekki
jákvætt ef við horfum til valdahlutfalls á milli kynjanna, hverjir stýri
peningunum. Mikilvægt er að auka
fjölbreytni á meðal fjárfesta og þess
vegna hefur Kauphöllin verið í samstarfi við Unga fjárfesta og Ungar
athafnakonur um aukna umræðu
og fræðslu um fjármálalæsi og fjárfestingar. Það er mikilvægt að efla
hluthafamenninguna með auknu

Magnús Harðarson, forstjóri
Nasdaq Iceland,
segir nýja
flokkun Íslands
hjá FTSE vera
gæðastimpil
fyrir íslenska
markaðinn sem
muni laða erlenda fjárfesta
að íslensku
kauphöllinni.
MYND/AÐSEND


Það er mikilvægt að
efla hluthafamenninguna með auknu
fjármálalæsi.
fjármálalæsi og stuðningi félagssamtaka við almenna fjárfesta.
Að sögn Magnúsar þýðir hækkun
f lokkunar Íslands hjá FTSE að
fjárfesting á íslenska hlutabréfamarkaðnum samræmist nú fjárfestingarstefnu f leiri erlendra
hlutabréfasjóða. „Fleiri sjóðir en
áður mega því fjárfesta á íslenska
markaðnum og vísitölusjóðir sem
fylgja nýmarkaðsvísitölum FTSE
verða meira að segja að fjárfesta á
honum,“ segir Magnús. „Auk þess
felst í nýju flokkuninni gæðastimpill sem laðar almennt að fjárfesta.
Í fyrsta lagi er um að ræða aukna
erlenda fjárfestingu í íslensku
atvinnulífi, en erlenda innf læðið
vegna FTSE-hækkunarinnar er
töluvert. Það hefur verið metið um
50-60 milljarðar króna og þá er bara
tekið tillit til ofangreindra vísitölusjóða sem eftir hækkun FTSE verða
samkvæmt fjárfestingarstefnu sinni
að fjárfesta á íslenska markaðnum.“
Magnús segir líklegt að innf læðið verði meira. Þannig blasi
við að aukin aðkoma erlendra fjárfesta, sem komi inn með nýtt fjármagn, gefi fyrirtækjum á hlutabréfamarkaði aukið afl til að knýja
nýsköpun og vöxt. Þessi kostur við
aukna aðkomu erlendra fjárfesta sé
líklega sá mikilvægasti.
Magnús segist vonast til að með
frekari skráningum félaga á Nasdaq
Iceland muni þátttaka almennra
fjárfesta aukast enn. „Við munum
halda áfram að vinna að nauðsynlegum úrbótum til að hækka
gæðastimpil markaðarins meira,
til dæmis hjá MSCI upp í emerging
markets, sem er næsta markmið. Við
teljum fullkomlega raunsætt að tvöfalda stærð markaðarins og jafnvel
meira,“ segir Magnús Harðarson. n

Fjöldi einstaklinga sem eiga hlutabréf skráð á Nasdaq Iceland
Í þúsundum
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Hlutfall
kvenna
meðal
þeirra sem
eiga hlutabréf hefur
lækkað
um tvö
prósentustig og eru
þær aðeins
þriðjungur
fjárfesta.

Vildi óska þess að hún gæti sofið út öðru hverju
n Svipmynd
 uðrún Tinna
G
Ólafsdóttir
Nám:
Meistaranám í fjármálum frá
Háskóla Íslands með áherslu á
stefnumiðaða stjórnun. Samhliða
því diplómanám frá Listaháskóla
Íslands og Háskólanum á Bifröst
með áherslu á fræðigreinar lista
og heimspeki.
Starf: Framkvæmdastjóri verslanasviðs Húsasmiðjunnar og
Blómavals. Situr í stjórn Regins
fasteignafélags. Stjórnarformaður
Svanna, lánasjóðs kvenna.
Fjölskylduhagir: Maki, Karl Pétur
Jónsson. Við eigum fimm börn á
aldrinum 10 til 25 ára.
Guðrún Tinna Ólafsdóttir tók við
starfi framkvæmdastjóra verslanasviðs Húsasmiðjunnar og Blómavals
árið 2020. Hún segir það hafa tekið
sig mörg ár að finna jafnvægi á milli
vinnu og fjölskyldulífs.

Guðrún Tinna Ólafsdóttir skellir sér í kraftgöngu með krimma í eyrunum
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
þegar hún finnur að vinnan er að taka yfir. 
Hver eru helstu áhugamálin?
Við hjónin eignuðumst fjórða og
fimmta barnið fyrir tíu árum. Um
hríð eftir það varð ekki mikill tími
aflögu fyrir áhugamál. Sem betur
fer hefur mér tekist á síðustu misserum að stunda áhugamálin með
fjölskyldunni og vinum – hreyfing
og útivera, skíði, leikhús, hönnun,
næring og bókmenntir. Ekki má
gleyma svo góðum vinkonuhitting

sem er eitt það allra mikilvægasta.
Fyrir ári síðan fékk ég svo golfbakteríuna. Kom mér skemmtilega á
óvart hversu gaman er að stunda
golf. Ég er líka svo heppin að hafa
brennandi áhuga á smásölu, rekstri
fyrirtækja og uppbyggingu vörumerkja. Það eru forréttindi að starfa
við það sem maður hefur áhuga á.
Nærðu að halda jafnvægi milli
vinnu og fjölskyldulífs?

Já, það geri ég – loksins. Það hefur
tekið mig mörg ár að ná þeim tímapunkti, krafist vinnu og sjálfsaga.
Ég held að ég sé mun afslappaðri og
skemmtilegri manneskja í dag, sem
samstarfsmaður, stjórnandi, vinur
og foreldri en þegar ég tók vinnuna
með mér heim alla daga vikunnar.
Ætli þetta kallist ekki þroski. Þegar
ég finn að vinnan er að taka yfir er
kraftganga með góðan sænskan eða
íslenskan krimma í eyranu góð leið
fyrir mig til að ná jafnvægi aftur.
Hver er morgunrútínan þín?
Ég er A-týpa. Vildi stundum óska
þess að ég gæti sofið út öðru hverju.
Þar sem einungis eitt barna minna
deilir þessu vandamáli með mér þá
eigum við tvær okkar stund saman
flesta daga vikunnar í ró og næði.
Mér finnst gríðarlega mikilvægt að
hefja daginn á góðum cappucino og
hreyfingu, hvort sem er úti í náttúrunni, lyftingum eða hjá Helgu í
Barre úti á Granda.
Hvers konar stjórnunarstíl hefur
þú tileinkað þér og hvers vegna?
Ég hef markvisst reynt að þroska
og betrumbæta stjórnunarstíl minn
síðustu ár. Frá því að vera sérfræðingur í að vera umburðarlyndur en

staðfastur leiðbeinandi. Ég lít á hlutverk stjórnanda að það sé að byggja
upp öflugt teymi einstaklinga með
mismunandi styrkleika þar sem
hver og einn þorir að taka upplýstar ákvarðanir, taka ábyrgð og
gera mistök. Það er fátt jafn gefandi
og að vinna með sterku teymi sem
kennir manni eitthvað nýtt. Bæði
faglega og um fjölbreytileika fólks.
Hver eru helstu verkefnin fram
undan?
Jólin eru auðvitað skemmtilegur
tími í smásölu. Verslanir okkar eru
að fyllast af nýjum heimilistækjum,
verkfærasettum og jólaseríum, svo
eitthvað sé nefnt. Á sama tíma er
mikill kraftur í verktökum um
land allt. Október fram í desember
er alltaf mikill álagstími í Húsasmiðjunni. Þá erum við að undirbúa opnun á nýrri verslun á Selfossi
á næsta ári sem er mjög spennandi.
Við höfum öflugt teymi hér innanhúss sem stýrir því verkefni í samstarfi við erlenda ráðgjafa. Þess á
milli sækir maður handbolta- og
fótboltamót, tónleika, hittir fjölskyldu, gleðst með vinum og reynir
að lifa meira í núinu en maður gerði
í gær. n

Fögnum
vetrinum

30% afsláttur af öllum
skíða- og brettabúnaði
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Ókyrrð
í loftinu hjá
Play
Virði Play í Kauphöllinni
lækkaði töluvert í seinustu
viku og þurfti flugfélagið
meðal annars að tryggja sér
2,3 milljarða í nýju hlutafé.
Hagfræðingur segir að áætlanir félagsins hafi verið of
bjartsýnar frá upphafi.
Helgi Steinar
Gunnlaugsson

helgisteinar
@frettabladid.is

Hlutabréfaverð flugfélagsins Play
lækkaði um 7,2 prósent í Kauphöllinni síðastliðinn föstudag og endaði
í 14,1 krónu á hlut. Verðið samsvaraði lægsta dagslokagengi félagsins
frá skráningu á First-North markaðinn í júlí 2021. Hlutabréfaverð félags-
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ins er nú meira en 20 prósentum
undir 18 króna útboðsgenginu í
frumútboði félagsins í júní í fyrra.
Á sama tíma birti Play uppgjör sitt
fyrir þriðja ársfjórðung sem sýndi
að félagið hafði tapað 430 milljónum króna á fjórðungnum. Félagið
skilaði þó rekstrarhagnaði í fyrsta
sinn en sagði það ljóst að áætlanir
um rekstrarhagnað á seinni hluta
ársins myndu ekki standast.
Síðastliðinn miðvikudag náði
félagið samkomulagi við tuttugu
stærstu hluthafa sína um bindandi
áskriftarloforð að nýju hlutafé að
andvirði 2,3 milljarðar króna á
útgáfugenginu 14,6 krónur á hlut.
Samkvæmt tilkynningu til Kauphallarinnar voru einnig gefin út
áskriftarréttindi að hlutum sem
námu 25 prósentum af framangreindri hlutafjárútgáfu. Áskriftarverðið samk væmt áskriftarréttindum verður það sama og í
hlutafjárútgáfunni, auk vaxta frá
útgáfudegi sem nema sjö daga veðlánavöxtum Seðlabanka Íslands.
Birgir Jónsson, forstjóri Play,
segir að fjárhagsstaða félagsins sé
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Staða félagsins er sterk
og því mun skynsamlegra að gera þetta
núna frekar en að bíða.
Snorri Jakobsson, eigandi
Jakobsson Capital

sterk og að þessi hlutafjáraukning
frá tuttugu stærstu hluthöfum Play
sé merki um það mikla traust sem
stórir hluthafar hafi á rekstri fyrirtækisins.
„Flugtak Play hefur heppnast
mjög vel þótt segjast verði að ytra
markaðsumhver f i haf i rey nst
þyngra í vöfum en við höfðum vonast til. Það eru mjög jákvæð teikn á
lofti í rekstrinum og við sjáum fram
á jákvæða rekstrarafkomu á næsta

ári eftir því sem tekjustofnar okkar
verða traustari og við komum okkur
enn betur fyrir á mörkuðum okkar.
Þessi hlutafjáraukning er mjög
hvetjandi fyrir okkur og við horfum
enn bjartari augum til framtíðar,“
segir Birgir.
Snorri Jakobsson, eigandi greiningarfyrirtækisins Jakobsson Capital, er sammála þeirri ákvörðun
að það sé betra að hafa vaðið fyrir
neðan sig. Réttmæt ákvörðun um
aukið hlutafé snúist líka um að
standa vörð um stöðuna og trúverðugleika f lugfélagsins. „Staða
félagsins er sterk og því mun skynsamlegra að gera þetta núna frekar
en að bíða í sex til níu mánuði eftir
því að allir peningarnir þorni upp
og hlutafé á leiðinni á brunaútsölu,“
segir Snorri.
Hann telur ljóst að staða félagsins hafi frá byrjun verið fjarri því að
endurspegla raunveruleikann.
Snorri segir að Play hafi frá upphafi verið með of bjartsýna rekstraráætlun. Þörf hafi verið á auknu
hlutafé alveg frá því félagið fór fyrst
á markað. n

Forstjóri flugfélagsins Play
segir að ytra
markaðsumhverfi hafi
reynst þyngra í
vöfum en vonir
stóðu til.
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Óljósar leikreglur helsta hindrun orkuskipta
ggunnars@frettabladid.is

Framkvæmdastjóri Ísorku segist
ekki hafa átt von á því að standa
í málaferlum við ríki og sveitarfélög þegar fyrirtækið hóf rekstur
hleðslustöðva fyrir raf bíla. Hann
segir bagalegt að leikreglur séu ekki
skýrar í tengslum við orkuskipti á
samkeppnismarkaði.
Ísorka sérhæfir sig í öllu sem
tengist raf bílum en fyrirtækið hóf
gjaldtöku á hleðslustöðvum fyrir
raf bíla árið 2018. Sigurður Ástgeirsson framkvæmdastjóri segir
vöxtinn á markaði fyrir rafbíla hafa
verið ævintýralegan undanfarin ár.
Þróunin hafi verið hraðari en hann
óraði fyrir.
„Ég hef nú alltaf sagt, meira í gríni
en alvöru, að þegar við stofnuðum
Ísorku þá vissum við ekkert hvað
við vorum að fara út í. Vissum ekkert hvað markaðurinn vildi. Þetta
var allt svo nýtt,“ segir Sigurður.
Einhvern veginn hafi fyrirtækinu
þó tekist að vera leiðandi í rafvæðingu bílaflotans undanfarin ár.
„En það sem við höfum lært er að
það skiptir mestu að lesa markaðinn

Við þurfum að fá á
hreint hvert hlutverk
opinberra fyrirtækja á
að vera á þessum
markaði.
Sigurður Ástgeirsson,
framkvæmdastjóri Ísorku

Sigurður Ástgeirsson, framkvæmdastjóri Ísorku, segir vöxt á markaði fyrir
rafbíla hafa verið ævintýralegan undanfarin ár. 
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og laga sig að þörfum hans. Gæta
þess að hlaupa ekki of hratt en vera
samt tilbúin til að vera sveigjanleg
og fljót að bregðast við. Það versta
sem þú gerir þegar allt er á fleygiferð
er að gera ekki neitt.“
Sigurður segir fyrirtæki eins og
Ísorku eðlilega mjög háð flutnings-

kerfi raforku og því í stöðugu samtali við veitufyrirtækin.
„En það sem hefur verið að gerast að undanförnu er að dæmið er
dálítið farið að snúast við í þessum
samskiptum. Veitufyrirtækin eru
meira farin að leita til okkar til að
leysa sameiginleg vandamál. Til

dæmis varðandi snjallvæðingu
eða betri dreifingu álags í kerfunum. Allt snýst þetta á endanum
um gott samstarf og samtal á milli
fyrirtækja og stofnana sem standa
í stafni þessara breytinga.“
Helstu áskoranirnar um þessar
mundir, að mati Sigurðar, snúa að
leikreglum og því regluverki sem
gildi á þessum markaði.
„Þegar Ísorka varð til þá gerði
ég ekki ráð fyrir því að vera í samkeppni, eða standa í málaferlum, við
Reykjavíkurborg eða önnur sveitar-

félög. Við gerðum heldur ekki ráð
fyrir því að vera í samkeppni við
ríkissjóð vegna þess hve óljóst regluverkið er.
Sigurður segir brýnt að greiða úr
þeim flækjum sem gera litlum og
meðalstórum fyrirtækjum erfitt
fyrir.
„Við þurfum að fá á hreint hvert
hlutverk opinberra fyrirtækja á að
vera á þessum markaði.
Það sem er óvenjulegt við þriðju
orkuskiptin, umfram önnur orkuskipti, er að þau fara fram á samkeppnismarkaði. Það er gríðarlega
stór áskorun. Þess vegna verða leikreglurnar að vera skýrar.“
Kallað hefur verið eftir álitum frá
eftirlitsaðilum að sögn Sigurðar til
að fá úr þessu skorið.
„Við höfum líka þurft að kæra
einstakar ákvarðanir. Ekki til þess
að vera með leiðindi heldur til þess
að kalla fram skýrar reglur. Til þess
að átta okkur á umhverfinu. Hvort
það sé sanngjarnt. Á endanum
snýst þetta ekki síst um hagsmuni
notenda og þeirra fyrirtækja sem
leiða þessa mikilvægu þróun,“ segir
Sigurður. ■
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Útlit fyrir að hlutabréf muni hækka eftir kosningar
helgisteinar@frettabladid.is

Sérfræðingar og fjárfestar vestanhafs
spá því að hlutabréfaverð hækki í
kjölfar kosninganna í gær. Forsenda
er fyrir því að minni líkur séu á meiri
háttar lagabreytingum sem gætu
haft áhrif á verðmat fyrirtækja.
Hlutabréfamarkaðir vestra voru
stöðugir í gær. Fjárfestar bjuggust við
að Repúblikanaflokkurinn myndi
vinna á í fulltrúadeildinni.
Fjárfestar reikna með því að pattstaða milli þings og forseta minnki
líkur á lagabreytingum sem gætu
haft áhrif á verðmat fyrirtækja.
Eric P. Beiley, framkvæmdastjóri
eignastýringarfyrirtækisins Stew-

Bandarískum fjárfestum líkar vel pattstaða
milli þings og forseta.
ard Partners, segir að markaðir séu
yfirleitt hrifnari af sundraðri ríkisstjórn og bætir við: „Ef Demókrataf lokkurinn heldur velli reikna ég
með að við munum sjá verðbréfamarkaði lækka.“
Þrátt fyrir þessar spár hafa margir
sérfræðingar bent á að erfitt geti

Fjárfestar á Wall Street hafa búist við hækkun markaða í kjölfar líklegs sigurs
Repúblikana í bandarísku þingkosningunum. 
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reynst að gera slíkar markaðsspár
í kringum miðkjörtímabilskosningar. Frá árinu 1970 hefur S&P 500
vísitalan hækkað að meðaltali um
0,6 prósent daginn eftir kosningar
og hæsta stökkið átti sér stað árið
2018 þegar Demókrataflokkurinn
vann fulltrúadeildina. Þá hækkaði
vísitalan um 2 prósent.
Patrick Fruzzetti, framkvæmdastjóri Rose Advisors, segir að það sé
stöðugleikinn sem segi mest til um
sveiflur á hlutabréfamarkaðnum.
„Aðalatriðið sem við þurfum að
muna er að markaðir eiga það til
fagna eftir kosningar einfaldlega
vegna þess að þeir þola ekki óvissu,“
segir Patrick. n

Apple segist vilja forgangsraða í
þágu starfsmanna.

Tafir á afhendingu
iPhone-síma
helgisteinar@frettabladid.is

Tæknirisinn Apple hefur varað við
töfum á nýjum snjallsímum eftir
að stærstu iPhone-verksmiðju í
heimi var lokað sökum Covid-19.
Taívanska fyrirtækið Foxconn,
sem rekur verksmiðjuna, sér um 70
prósent útflutnings iPhone-síma í
heiminum.
Snjallsímaverksmiðjan, sem staðsett er í Zhengzhou í Kína, neyddist
til að hætta starfsemi eftir að yfirvöld settu útgöngubann í umdæmi
verksmiðjunnar þann 2. nóvember.
Ákvörðunin er í samræmi við „Ekkert-Covid“ stefnu stjórnvalda sem
hefur haft gríðarleg áhrif á framleiðslugetu landsins.

Það er mikil eftirspurn
eftir iPhone 14 Pro og
iPhone 14 Pro Max.
Xi Jinping, forseti Kína, styður
stefnuna og hafa yfirvöld í mörgum
kínverskum borgum beitt stefnunni
óspart undanfarna mánuði. Til að
mynda var Disney-þemagarðinum
í Sjanghaí skyndilega lokað í síðustu
viku og fengu gestir ekki að yfirgefa
garðinn fyrr en þeir höfðu fengið
neikvæðar niðurstöður úr skimun.
Tilkynningin er líkleg til að valda
þeim fjárfestum vonbrigðum sem
vonuðust til að stjórnvöld myndu
milda stefnu sína sem hefur breytt
jafnvel stærstu borgum landsins í
draugabæi.
Í tilkynningu frá Apple segir að
fyrirtækið vilji forgangsraða heilsu
og öryggi starfsmanna, og hefur
það verið stefnan alveg frá því að
faraldurinn byrjaði. „Það er mikil
eftirspurn eftir iPhone 14 Pro og
iPhone 14 Pro Max. Hins vegar
búumst við nú við færri sendingum
en við gerðum ráð fyrir og munu
viðskiptavinir okkar að öllum líkindum þurfa að bíða lengur eftir að
fá vörur sínar afhentar.“
Taívanska fyrirtækið Foxconn,
sem rekur verksmiðjuna, segist
vinna hörðum höndum með yfirvöldum í Henan-héraði til að
útrýma veirunni og hefja framleiðslu aftur eins fljótt og hægt er. n

Rafrænn aðalfundur
Origo hf.
fimmtudaginn 1. desember 2022 kl. 14
Dagskrá fundarins
1. Tillaga um lækkun hlutafjár með greiðslu til hluthafa og
breytingu á samþykktum félagsins.
Á fundinum verður lögð fram tillaga stjórnar um að hlutafé
félagsins verði lækkað um kr. 295.000.000 að nafnverði
með greiðslu að fjárhæð kr. 24.000.000.000 til hluthafa.
Felur tillagan jafnframt í sér breytingatillögu á grein 2.1. í
samþykktum félagsins, þannig að hlutafé félagsins lækki
úr kr. 435.000.000 í kr. 140.000.000, til samræmis við
hlutafjárlækkunina.
2. Önnur mál.
Stjórn félagsins hefur ákveðið í samræmi við grein 4.4. í samþykktum félagsins að hluthafafundurinn verði eingöngu haldinn
rafrænt. Skráning hluthafa á fundinn fer fram á heimasíðu
félagsins, www.origo.is. Fundurinn fer fram í gegnum tæknibúnaðinn Lumi þar sem hluthafar geta fylgst með fundarstörfum
og tekið þátt í atkvæðagreiðslum. Nánari leiðbeiningar og upplýsingar um rafræna þátttöku, aðgangsorð og atkvæðagreiðslu
er að finna á heimasíðu félagsins. Sérstök athygli er vakin á því
að u.þ.b. fimm virka daga getur tekið að fá sent aðgangsorð
og hluthöfum því bent á að sækja um aðgangsorð tímanlega.
Hluthöfum sem þess óska er velkomið að vera viðstaddir hluthafafund félagsins í ráðstefnusal félagsins að Borgartúni 37.
Atkvæðagreiðslur og umræður verða einungis rafrænar
á fundinum.

Allar nánari upplýsingar
um hluthafafundinn
er að finna á www.origo.is

Réttur hluthafa til að fá mál sett á dagskrá
hluthafafundar og kosning
Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á
hluthafafundi ef hann gerir um það skriflega eða rafræna kröfu
til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að unnt sé að
taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa
liggja fyrir eigi síðar en 10 dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 14:00
mánudaginn 21. nóvember 2022. Tillögur skulu berast á
netfangið stjorn@origo.is.
Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé.
Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.
Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum
skriflegt umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum
sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent á að
kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að.
Þar er að finna leiðbeiningar um skráningu og form skjala og
hvernig þeim skuli skilað til félagsins.

Aðrar upplýsingar
Endanleg dagskrá, svo og öll skjöl sem lögð verða fyrir hluthafafundinn, þ.m.t. endanlegar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á
heimasíðu félagsins og munu jafnframt liggja frammi á skrifstofu
félagsins, eigi síðar en sjö sólarhringum fyrir hluthafafundinn,
í samræmi við samþykktir félagsins.
Fundurinn fer fram á íslensku.
Reykjavík, 8. nóvember 2022,
stjórn Origo hf.

Betri tækni
bætir lífið.

SKOÐUN

Við erum ekki
að gera rétt
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n Halldór

B

Elín
Hirst

elinhirst
@frettabladid.is

„Við erum
ekki að
gera rétt,“
segir
biskup,
með því að
reka veikburða einstaklinga
út á Guð og
gaddinn.

iskup Íslands frú Agnes M. Sigurðardóttir á þakkir skildar fyrir gagnrýni sína á meðferð íslenskra stjórnvalda á hælisleitendum. Biskupinn
þorir greinilega að segja hvað
henni býr í brjósti og blöskrar bersýnilega
sú vegferð sem íslensk stjórnvöld eru á. „Við
erum ekki að gera rétt,“ segir biskup, með því
að reka veikburða einstaklinga út á Guð og
gaddinn með því að senda þá til Grikklands
þar sem engar aðstæður eru til að taka á móti
fólkinu.
Sem kunnugt er var hópur hælisleitenda
fluttur af landi brott í skjóli myrkurs í síðustu
viku. Greinilegt var að þessi atburður átti ekki
að rata í fjölmiðla en gerði það engu að síður.
Áhorfendur fjölmiðla og samfélagsmiðla
fengu meðal annars að sjá þegar fatlaður
maður var færður úr hjólastól og borinn inn í
bíl gegn vilja sínum.
Til að kóróna allt saman beindu starfsmenn
Keflavíkurflugvallar sterkur ljóskösturum
að myndavélum fjölmiðlamanna til þess að
þeim væri ókleift að mynda það sem fram fór,
og gengur það freklega gegn því fjölmiðlafrelsi sem er hornsteinn samfélags okkar.
Biskupinn yfir Íslandi sagði að það væru sér
mikil vonbrigði að búa í landi sem leyfði að
svona lagað færi fram. Hún sagðist hafa haldið
að lög landsins byggðu á kristnum gildum og
þessar aðgerðir væru ekki í þeim anda.
Það voru einmitt sams konar rök sem Bragi
Páll, einn af ræðumönnum á Austurvelli, hélt
fram í fyrradag; þessi framkoma íslenskra
stjórnvalda gagnvart þeim sem minna mega
sín gangi gegn þeim siðferðislegu gildum sem
við Íslendingar erum alin upp við.
Bragi Páll vitnaði meðal annars í í Mattheusarguðspjall: „Því hungraður var ég og þér
gáfuð mér að drekka, gestur var ég og þér
hýstuð mig, nakinn var ég og þér klædduð
mig, sjúkur var ég og þér vitjuðuð mín.“ Þetta
var einmitt kjarni málsins og eins og talað út
úr hjarta mjög margra sem á hann hlýddu.
Bragi Páll sagði í ræðu sinni að hann væri
nú enginn fyrirmyndartrúmaður en þessir
atburðir hefðu orðið til þess að hann fór að
skoða Biblíuna og hvað þar stæði bara til þess
að reyna að fá dýpri skilning á hvers vegna
hann upplifði það svona sterkt að það sem
væri að gerast hér væri ekki rétt og að sér
stæði alls ekki á sama sem manneskju. n

n Frá degi til dags
gar@frettabladid.is

Utangarðsfurur
Á Þingvöllum er nú ástæða til
að fagna. Tvær furur sem sagðar
eru hafa sáð sér í heimildarleysi
við Hallinn í landi þjóðgarðsins
hafa verið gerðar brottrækar.
Til að uppræta þessar tvær hálfs
metra háu furur dugði ekki
minna en tveir starfsmenn sem
mættu á bíl þjóðgarðsins á fallegum sunnudegi. Tilgangurinn
var sagður að losa þjóðgarðinn
við framandi plöntur og þar að
auki sjálfsáðar – sem mun vera
með alvarlegri yfirsjónum sem
barrtré geta látið standa sig að
þar um slóðir.
Heima er best
Þingvallamenn höfðu ekki haft
hjarta í sér til að ganga þannig
til verks að trén gætu ekki lifað
upprætinguna heldur gættu þess
að rótarkerfið fylgdi með svo
framhaldslíf var í kortunum.
Nokkuð stóð á svari er vegfarendur spurðu um væntanleg
afdrif furanna. Í fyrstu tveimur
atrennum var svarið að þær
yrðu settar niður utan þjóðgarðsins. En að lokum kom upp
úr dúrnum að það yrði í heimahögum annars starfsmannsins
sem taldi þær myndu sóma sér
vel á landi sínu. Í öllu falli er ljóst
að þessar ógnvænlegu plöntur
munu ekki skyggja á fjórtán ára
steypugrunnsferlíki sem ríkið
leysti til sín fyrir 35 milljónir og
hvílir á bakka Þingvallavatns. ■

Reynsla af einu
leyfisbréfi kennara

Bjarkey Olsen
Gunnarsdóttir

oddviti VG í NAkjördæmi

Það er hlutverk okkar
alþingismanna
að standa
vörð um
starfsöryggi
og starfsþróun
kennara.

Nú í vikunni lagði ég fyrir Ásmund Einar Daðason,
mennta- og barnamálaráðherra, fyrirspurn á Alþingi
þar sem bráðlega verða liðin þrjú ár síðan lög um eitt
leyfisbréf kennara þvert á leik-, grunn- og framhaldsskóla voru samþykkt. Frumvarpinu var ætlað að
stuðla að öflugri skólaþróun, aukinni starfsánægju
og styðja við nýliðun í kennarastétt. Einnig var gert
ráð fyrir því að jákvæðar breytingar yrðu á flæði
kennara á milli skólastiga, í því fælist hvatning til
starfsþróunar og það stuðlaði að starfsöryggi kennara.
Þegar ráðist er í svo viðamiklar breytingar á starfsmöguleikum kennara er nauðsynlegt að fylgja þeim
eftir og gera úttekt á hvort þær breytingar hafi skilað
tilætluðum árangri eða hvort þurfi að fara í frekari
aðgerðir til að ná þeim fram. Eins er mikilvægt að
skoða hvort það er halli á eitt skólastig fremur en
annað þegar kemur að flæði kennara á milli skólastiga og síðast en ekki síst þarf að hafa gott samráð
við kennara og skólastjórnendur.
Það liggur ljóst fyrir að af skólastigunum þremur
er leikskólastigið það stig sem er viðkvæmast þegar
kemur að mönnun og þrátt fyrir ýmis úrræði hefur
víða gengið erfiðlega að manna leikskóla með
menntuðum kennurum. Staðan í dag er sú að það
vantar um 1.500 leikskólakennara til starfa á landinu
og hlutfall faglærðra leikskólakennara er mjög lágt í
sumum sveitarfélögum.
Hverri kynslóð fylgja nýjar áskoranir og skólakerfið þarf að vera í stöðugri þróun. Í þeim öru samfélagslegu breytingum sem við lifum eru kennarar,
ekki síst, þeir sem þurfa að vera á tánum og þurfa
sífellt að auka við færni sína til að mæta breytilegum
aðstæðum. Það er hlutverk okkar alþingismanna að
standa vörð um starfsöryggi og starfsþróun kennara
og sjá til þess að veigamiklar breytingar sem gerðar
hafa verið á umgjörð kennarastarfsins óháð skólastigum standist skoðun. n
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Margtugga um stríð

Árni Björnsson

Viljandi eða óviljandi er manni frá
barnsbeini innrætt að stríðsátök
eigi sér stað milli þjóða, kynþátta
eða trúarhópa. Grikkir berjast við
Persa, Danir við Svía, Bretar við
Frakka, Þjóðverjar við Rússa, Japanir við Kínverja, Evrópumenn
við Asíu- og Afríkubúa, kristnir við
múslima, hvítir við gula, kaffibrúna
og svarta.
Ekkert af þessu stórtæka of beldi
er þó sjálfsprottið meðal almennings. Vissulega gætir iðulega nokkurrar samheldni meðal þeirra sem
eiga sameiginlegt málfar og menningu en hún brýst sárasjaldan út
í mannvígum nema helst ef hagsmunir rekast óþyrmilega á. En það
getur ekki síður átt sér stað meðal
þeirra sem hafa sömu tungu, trú og
litarhátt.
Það er ævinlega fámenn yfirstétt
sem hefur komið stríðsátökum af
stað. Hún lætur þegar grannt er
skoðað jafnan stjórnast af ásókn í
land, auðlindir og völd þótt menningar- eða trúarlegar ástæður séu
oft hafðar á yfirborði. Til þess hefur
hún sér til fulltingis snillinga á sviði
innrætingar til að fá almenning til
fylgis. En það er einn afdrifaríkasti
veikleiki hins venjulega manns
hvað hann er hrekklaus og ginnkeyptur fyrir málafylgju.
Slík átök byrjuðu smátt fyrir þúsundum ára. Í frjósömum árdölum
tókst fólki smám saman að framleiða meiri matvæli en það þurfti
til daglegs viðurværis. Meðal þess
spruttu upp klókir og gráðugir
menn sem með ýmsum aðferðum
gerðu sig að andlegum leiðtogum
og í krafti þess með tímanum að
veraldlegum foringjum sem hirtu
umfram framleiðslu fjöldans. Enginn þeirra var þó þekktur að manngæsku.
Þessir foringjar komu sér upp hirð
og her til að tryggja völd sín, reistu
sér hallir og hof og töldu lýðnum
trú um að toppfígúran hefði þegið
stöðu sína frá æðri máttarvöldum
sem öllum bæri að hlýða. Þegar
svo valdaklíkur í nágrannalöndum
tóku að keppa um sömu náttúruauðlindir, var kvatt til herútboðs,
einatt í nafni trúar, þjóðernis eða
ættjarðarástar. Og lýðurinn kunni
ekki annað en hlýða. Í sögukennslu
er svo látið heita að þetta sé gert í
nafni þjóðar og forkólfar yfirgangsins eins og Alexander mikli, Sesar
eða Napóleon kallaðir mikilmenni.
Það er reyndar algeng annarskonar glapsýn að kenna slíkum foringjum einum um sókn í auðlindir
annarra landa. En að baki þeim
standa jafnan voldug hagræn öf l
sem oftast reyna þó að láta lítið á
sér bera en finna sér tunguliprar eða
ofvirkar málpípur sem henta hagsmunum þeirra. Slíkir menn eru oftar
valdafíklar en gróðapungar. Hitler
og Göbbels hefðu aldrei náð að trylla
þýsku þjóðina, ef þýsk risafyrirtæki,
sem frá lokum fyrri heimsstyrjaldar
hafði verið bannað að framleiða hergögn, hefðu ekki fjármagnað áróðursvél þeirra. Þau skópu sér með því
ómældan hagnað af þeirri gífurlegu
hervæðingu sem nasistar hrintu af
stað. Skattgreiðendur blæddu. Sömu
fyrirtæki voru furðu fljót að rétta úr
kútnum eftir stríðslok með innspýtingu bandarískra fyrirtækja. Pútín
er lítið annað en handbendi nýríkra
rússneskra auðjöfra sem ágirnast
meðal annars auðlindir Úkraínu.
Vopnaframleiðendur meðal þeirra
tapa ekki þótt rússneski herinn tapi
á vígstöðvunum.
Að breyttu breytanda gildir sama

munstrið í stórum dráttum enn í
dag. Það eru ekki þjóðir sem keppa
um auðlindir jarðar, en í stað aðalsmanna fyrri alda er komin yfirstétt
fjármálajöfra sem hagnast meðal
annars á offramleiðslu og endurnýjun óþarfra hergagna. Til að réttlæta
hana þarf að magna upp stríðsótta
og helst tímabundin átök. Þetta eru
allt annarskonar öfl en þeir heiðarlegu dugnaðarmenn í hverju landi
sem eiga frumkvæði að því að byggja

upp þarflega atvinnuvegi en halda
sig frá fjármálabraski. En í krafti
hins frjálsa fjármagns ráða braskararnir oftast ferðinni.
Þessi sama valdstétt á nefnilega
hlut í flestum áhrifamestu fjölmiðlum og fréttastofum heimsins sem
stýra meginstraumi fréttaþjónustu
og móta með því viðhorf hins talhlýðna þögla meirihluta. Af sjálfu
leiðir að hún ræður hvarvetna miklu
um úrslit kosninga á hverjum stað.

Fjölmargir þingmenn í hverju landi
eru því beint eða óbeint handbendi
hennar hvað sem flokkar þeirra hafa
heitið í upphafi. Í útþenslu valdanna
tala þessir fjölmiðlar nútímans
einkum um gildi (values) sem þurfi
að varðveita fremur en trú og menningu eins og fyrr á tíð.
Valdstéttin getur vissulega verið
misharðhent eftir því hvar á hægrivinstri ásnum merkimiðinn liggur.
En sé völdum stéttarinnar í alvöru

ógnað svífst hún að jafnaði einskis
til að viðhalda og efla stöðu sína.
Mörg okkar í menningarmillistéttinni um heim allan skiljum þetta
samhengi hlutanna. Samt hjálpum
við stórlöxunum til, ýmist með
afskiptaleysi eða meðvirkni. Enda
óttumst við – og ekki að ástæðulausu – að óvíst sé að lýðurinn
mundi gera eins vel við okkur og
yfirstétt samtímans gerir þrátt fyrir
allt, til að hafa okkur góð. n
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Bjargvættur kvótakerfisins
Magnús Jónsson

veðurfræðingur og
formaður Drang
eyjar-smábátafé
lags Skagafjarðar

Eins og kunnugt er dæmdi Hæsti
réttur Íslands 1998 að kvótakerfið í
þeirri mynd, sem það hafði fram að
þeim tíma verið útfært, stríddi gegn
ákvæðum stjórnarskrárinnar um
jafnræði og atvinnufrelsi. Þessi nið
urstaða var síðan í meginatriðum
staðfest í úrskurði mannréttinda
nefndar Sameinuðu þjóðanna í
október 2007. Viðbrögð íslenskra
stjórnvalda við þessum niðurstöð
um voru bæði fálmkennd og mótuð
af hagsmunagæslu gagnvart þáver
andi kvótahöfum. Það var síðan í
lok árs 2008 að ríkisstjórn Jóhönnu
Sigurðardóttur með Jón Bjarnason
sem sjávarútvegsráðherra beitti sér
fyrir því að sett yrðu lög um breyt
ingu á fiskveiðistjórnunarkerfinu
sem opnuðu fyrir takmarkaðar
heimildir hins almenna borgara
til að stunda fiskveiðar hér við
land. Má því má segja að með til
komu strandveiðikerfisins væri að
nokkru leyti komið komið til móts
við fyrrnefndan úrskurð mannrétt
indanefndar SÞ og dóm Hæstarétt
ar Íslands og kvótakerfinu þannig
bjargað.
Strandveiðar
ekki í aflamarkskerfi
Ljóst er að strandveiðarnar voru
aldrei hugsaðar sem hluti af hinu
ólögmæta kvótakerfi, enda eru þær í
eðli sínu í sóknarmarki en ekki afla
marki. Takmarkanir innan kerfisins
eru fyrst og fremst miðaðar við
fjölda og tímalengd róðra, árstíma
og tiltekna vikudaga sem og fjölda
færarúlla, allt sóknartakmarkandi
þættir, þótt afli í einstökum róðr
um væri takmarkaður. Í upphafi
var gert ráð fyrir að afli á þessum
veiðum drægist ekki frá úthlutuð
um kvóta til þeirra báta sem einnig
stunduðu strandveiðar. Það var því
augljóslega í mótsögn við tilgang

þessa veiðif yrirkomulags að setja
heildarkvóta á strandveiðiafla.
Handfæraveiðar eru í senn
umhverfisvænar og sjálfbærar, hafa
verið stundaðar frá upphafi byggðar
og eru því hluti af menningu okkar
og sögu. Þess vegna er það nánast
móðgun við þessa veiðiaðferð að
skilgreina strandveiðar og raunar
allar handfæraveiðar sem einhverja
félagslega starfsemi eða „ölmusu“
sem þurfi að vera upp á „örlæti“
kvótahafa í landinu komin eins og
stundum er látið í veðri vaka þegar
rætt er um svokallaðan 5,3%-pott
kvótakerfisins. Strandveiðarnar
eiga ekki heima í neinum „potti“
kvótakerfisins og því eiga stjórn
kerfi strandveiða og kvótakerfis að
vera aðskilin og óháð hvort öðru.
Skekkjumörk
og vísindaleg óvissa
Engin rök eru fyrir því að veiðar á
handfæri geti nokkru sinni ógnað
viðkomu fiskistofna. Í því sambandi
má benda á að litlar líkur eru á að
heildarafli á strandveiðum fari yfir
15.000 tonn í fyrirsjáanlegri fram
tíð. Sé það magn sett í samhengi
við áætlaðan veiðistofn þorsks
hér við land og af lareglur kvóta
kerfanna upp á 20-22% (sjá greinar
gerð Jóhanns Sigurjónssonar fv.
forstjóra Hafrannsóknastofnunar í
okt. 2022) er þetta magn ca. 1-1,5%
af meðalveiðistofni þorsks síðustu
5 árin. Líklegur heildarafli á strand
veiðum er því bæði innan breyti
leika aflareglnanna og langt innan
þeirra varúðar- og skekkjumarka
sem reiknaðar stærðir fiskistofna
miðast við.
Enn er mikil vísindaleg óvissa um
það hvort kvótastjórnun á nýtingu
fiskistofna sé sú eina rétta, enda
fjölmörg dæmi um að hún hafi ekki
skilað þeim árangri sem stefnt var
að. Má í því sambandi benda á að
samkvæmt mælingum Hafrann
sóknastofnunar á síðustu fimm
árum hefur þorskstofninn minnkað
um ca. 30% þrátt fyrir að í öllu hafi
ráðgjöf stofnunarinnar og gildandi
af lareglu verið fylgt. Hins vegar
hefur nýlega verið ákveðið að auka
veiðar á kolmunna á N-Atlants

hafi um meira en 80% þrátt fyrir
meinta ofveiði úr þeim stofni árum
saman. Þá er það staðreynd að síðan
að af lamarkskerfinu var komið á
1990 hefur ekki komið fram einn
einasti stórárgangur af þorski hér
við land þrátt fyrir að hrygningar
stofninn hafi vaxið úr um 150.000
tonnum upp úr aldamótum upp í
rúm 500.000 tonn 2017, sá stærsti frá
1962. Árleg nýliðun hefur á þessum
30 árum verið að jafnaði um eða
innan við 140 milljónir fiska sem er
langt undir meðaltalinu á „stjórn
leysistímabilinu“ 1960-1990. Á þessu
er að sögn vísindamanna engin
þekkt skýring.
Einnig má vekja athygli á að skv.
nýjustu útreikningum á árlegu
afráni hvala á hafsvæðinu umhverf
is Ísland er það talið vera rúmlega 13
milljónir tonna, þar af þorskfiskar
um 10%. Að sögn vísindamanna er
á þessari tölu mjög mikil óvissa og
engin þekking er á áhrifum þessa
gríðarlega afráns hvalanna á við
komu þeirra fiskistofna sem nýttir
eru hér við land. Þegar öll þessi
óvissa og vanþekking er sett í sam
hengi ætti flestum að vera ljóst að
hugsanlegur heildaraf li strand
veiðanna er algerlega hverfandi og
langt innan eðlilegra skekkjumarka
sem notuð eru í öllu náttúruvísinda
starfi.
Lokaorð
Með vísan til þess sem að ofan er
rakið er tekið undir áskorun nýlega
afstaðins landsfundar Landssam
bands smábátaeigenda til Alþingis
um að sett verði lög sem tryggi að
strandveiðar verði heimilar í a.m.k.
48 veiðidaga á ári. Af la á þessum
veiðum á ekki að taka úr aflamarks
kerfinu enda eiga þessi fiskveiði
kerfi ekkert sameiginlegt, eiga að
vera aðskilin og án togstreitu í garð
hvort annars. Hins vegar er ástæða
til að benda á að með handfæra
veiðum á grunnslóð má fá mikilvæg
fiskifræðileg gögn ekki síður en með
ýmsum „röllum“ og öðrum mæling
um sem notaðar eru til vöktunar og
rannsókna á fiskistofnum og öðru
lífríki sjávar hér við land. Af slíkum
gögnum veitir ekki. n
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Misvirðir vilja
flokksmanna
Ole Anton
Bieltvedt

samfélagsrýnir og
dýraverndarsinni

Landsfundur Samf ylkingar er
afstaðinn. Flest virðist þar gott,
nema eitt; nýr formaður. Hún er
ef laust velviljuð og væn, en fyrir
mér einkennist framganga hennar
og málflutningur af kokhreysti og
þekkingarleysi.
Nýr formaður talar mikið um vel
ferðarkerfið, „endurreisn þess“. Það
vill svo til, að allir flokkar landsins
vilja styrkja og bæta velferðarkerfið.
Er þarna ekkert nýtt hjá formanni.
Sósíalistar, Flokkur fólksins,
Vinstri grænir, jafnvel Píratar, Við
reisn og Framsókn eru með svipaðar
áherzlur í heilbrigðismálum, hús
næðismálum og samgöngumálum,
en þetta eru þeir þrír málaflokkar,
sem formaðurinn segist hafa í for
gangi.
Munur kynni að vera sá, að nýr
formaður er greinilega opnari fyrir
nýrri og aukinni skattlagningu, en
hinir. Morgunblaðið skrifaði, eftir
viðtal, að hún teldi millistéttina
aflögufæra.
Formaðurinn fárast yfir tvöföldu
heilbrigðiskerfi, en skilur ekki, að
einkageirinn hefur stórlega styrkt
heilbrigðiskerfið, gert það fjöl
breyttara, tæknivæddara og aukið
öryggi þess, auk þess, sem feiki
miklir fjármunir hafa komið með
einkaaðilum inn í heilbrigðiskerfið.
Formaðurinn segist ætla að
styrkja sína helztu málaflokka með
breyttri forgangsröðun útgjalda
ríkisins. Hún þurfi að komast í fjár
málaráðuneytið til þess. Hún hefur
þó enga grein gert fyrir því, hvað
eða hvar hún ætlar sér að skera
niður. Hvað er þar óþarft?
Aðrar leiðir til að bæta velferðar
kerfið eru: Aukin skattheimta,
auknar lántökur ríkissjóðs, lækkun
útgjalda, aukin verðmætasköpun
og/eða nýjar tekjur.
Aukin skatttaka í þjóðfélagi, sem
hefur verið barið og lamið, til og frá,
í skattlagningu, af mörgum stjórn
málaflokkum og ríkisstjórnum, er
langsótt leið og erfið.
Stærsti stjórnmálaf lokkurinn,
sem formaðurinn gefur til kynna,
að henni kynni að hugnast að vinna
með, enda mun hún sjálf hafa verið í
þeim flokki, Sjálfstæðisflokkurinn,
boðar skattalækkanir.
Formaðurinn nýi fengi fáa flokka
með sér í aukna skattheimtu, næði
slíku aldrei í gegn, hennar pólitík er
því engin realpólitík, eins og hún
vill vera láta.
Auknar lántökur eru heldur ekki
góð leið, því þær þýða í reynd, að
núverandi kynslóð vilji auka sína
velferð með lántökum, sem lenda
svo mikið á börnum og barnabörn
um til greiðslu. Ekki reisn yfir því.
Lágskuldastefna ríkisstjórnar
tryggir líka, að vaxtakostnaður rík
issjóðs lækkar, og má nota sparnað
inn einmitt til að bæta velferð, auk
þess, sem sterk staða ríkissjóða
eykur öryggi, þegar óvænt áföll
verða, eins og heimsfaraldurinn.
Lækkun útgjalda ríkissjóða er
erfið leið og torsótt. Þar rekast
menn á marga veggi.
En, ein leið til lækkunar útgjalda,
ekki bara ríkissjóðs, heldur líka
fyrirtækja landsins og almennings,
er greiðfær, ef menn sameinast um
hana, nefnilega innganga í ESB og
upptaka evru.
Myndu vextir af lánum og skuld
um stórlækka, kostnaður allur, þar

Ekki áttar formaðurinn sig heldur á því,
að sameinuð, samstillt
og sterk Evrópa, öflugt
ESB, er helzta stefnumál allra jafnaðarmannaflokka í Evrópu,
sem hún fullyrðir þó,
að eigi að vera fyrirmynd Samfylkingar.

sem lánsfjármagni er beitt, lækka,
auk þess sem upptaka evru myndi
laða erlenda banka og smásölukeðj
ur til landsins, sem myndu keyra
niður bankakostnað og smásölu
verð, og, ekki sízt, myndu fjárfestar
koma til landsins með stóraukið
fjármagn, atvinnulífi og framsókn
þess, nýsköpun, verðmætasköpun í
landinu, til góðs.
Þessa leið skilur formaðurinn
þó ekki, þó að margir telji það eitt
stærsta mál okkar tíma. Lítilsvirðir
hún í leiðinni afstöðu sinna flokks
manna, en í skoðanakönnun, nú í
sumar, voru 94% þeirra Samfylk
ingarmanna, sem afstöðu tóku, með
ESB-aðild. Ekki er lýðræði eða vilji
grasrótar þar hátt skrifað.
Ekki áttar formaðurinn sig heldur
á því, að sameinuð, samstillt og
sterk Evrópa, öflugt ESB, er helzta
stefnumál allra jafnaðarmanna
flokka í Evrópu, sem hún fullyrðir
þó, að eigi að vera fyrirmynd Sam
fylkingar.
Varðandi nýjar tekjur, hef ég bent
á þá leið, sem Norðmenn fara, þar
sem þeir munu frá 1. janúar 2023
taka leigu, afnota- eða auðlinda
gjald, fyrir afnot af sameiginlegum
auðlindum norsku þjóðarinnar, en
haf, land og loft, sem ekki er í sér
eign, verður þar nú skilgreint sem
sameign þjóðarinnar.
Ekki virðist formaðurinn hafa
fylgzt mikið með þessu, hvað þá
tileinkað sér þá stefnu, heldur fara
meira undan í flæmingi, þegar auð
lindamálin bera á góma.
Það sama gildir um nýja stjórn
arskrá, en helztu málin þar eru
einmitt löggilding þess, að auð
lindirnar hér séu sameign íslenzku
þjóðarinnar, og, að vægi atkvæða í
landinu verði jafnað. Sanngirnis- og
jafnréttismál, sem jafnaðarmenn
hafa hingað til gert mikið með.
Í rauninni er formaðurinn, sem
flokksmenn kusu yfir sig, eins og í
blindni eða leiðslu, að ganga þvert
á helztu samþykktir og stefnumál
Samfylkingarinnar.
Dýra-, náttúru- og umhverfis
vernd virðist heldur ekki mikið á
dagskrá hjá nýjum formanni, senni
lega hefur farið fram hjá henni, að
villtum dýrum jarðar hefur fækkað
um 70% síðustu fimmtíu árin.
Hjá flestu hugsandi fólki er eyði
legging og hnignun lífríkis jarðar
stærsta mál okkar tíma. Hvernig á
að skapa varanlega velferð manna,
án þess, að fast og alvarlega sé tekið
á þessum grunnvandamálum!? Vel
ferð jarðarinnar sjálfrar.
Hjá evrópskum jafnaðarmanna
flokkum, eru græn mál, ásamt með
Evrópumálum, líka efst á blaði.
Helga Vala Helgadóttir er einn
bezti fulltrúi evrópskrar jafnaðar
mannastefnu hér. Nýr formaður
hefur greinilega aðra skoðun á því.
Er íslenzkum jafnaðarmönnum
enn skemmt!? n

ALLT
MIÐVIKUDAGUR 9. nóvember 2022

K Y N N I NG A R B L A Ð

Kristín Svava Tómasdóttir skrifaði
bókina Farsótt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salka býður
á bókakvöld
gummih@frettabladid.is

Bókaútgáfan Salka, sem einnig
rekur bókabúð, býður gestum og
gangandi að mæta á bókakvöld
Sölku í kvöld þar sem gestirnir
verða rithöfundarnir Valur Gunn
arsson og Kristín Svava Tómas
dóttir. Valur sendi frá sér fyrir
skemmstu bókina Hvað ef? Í
henni er meðal annars velt upp
spurningum á borð við: Hvað ef
Róm hefði ekki fallið, Hitler hefði
unnið, Bítlarnir hefðu aldrei verið
til, ekkert hrun orðið á Íslandi,
víkingar hefðu sigrað heiminn og
Jörundur hefði hengt einhvern?
Í bók Vals er kafað í lykilatburði
í mannkynssögunni og skoðað
hvernig þeir hefðu hugsanlega
getað farið öðruvísi og hvað hefði
þá getað gerst í framhaldinu.
Fyrsta sjúkrahús Reykvíkinga
Kristín Svava sendi nýlega frá sér
bókina Farsótt en hún segir frá
húsi sem á sér viðburðaríka sögu.
Húsið var byggt árið 1884 sem
fyrsta sjúkrahús Reykvíkinga og
síðar var það gert að farsóttar
spítala, þá að geðsjúkrahúsi og
seinast að gistiskýli fyrir heim
ilislausa. Sögð er saga borgar og
velferðarkerfis en ekki síst saga af
fólki: Sjúklingum og hjúkrunar
konum, læknum og ljósmæðrum,
þurfamönnum, vinnukonum,
verkamönnum, útigangsmönnum,
sjómönnum, lögreglumönnum,
miðlum og skáldum.
Bókakvöldið hefst klukkan 20 í
Sölku. Aðgangur er ókeypis. n
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Eva Dögg Rúnarsdóttir, jógakennari og Gua Sha-sérfræðingur, segir Gua Sha-nudd gefa húðinni sérlega fallegan og heilbrigðan ljóma. 

MYND/HELGI ÓMARS

Vellíðan er besta gjöfin
Fæst í helstu apótekum - www.celsus.is

Hjá Lyfju fæst Vellíðan í öskju. Hún inniheldur sérvaldar vörur sem næra líkama og sál, og
er fullkomin gjöf fyrir þá sem þér þykir vænt um og þá sem vilja setja sig í fyrsta sæti. 2
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Vellíðan er besta gjöfin og í Vellíðan í öskju frá Lyfju eru sérvaldar vörur fyrir vellíðunarstundir og Gua Sha-nudd.

Eva Dögg segir mikilvægt að rækta líka huga, líkama og sál.  MYND/HELGI ÓMARS

Uppskrift Evu Daggar
að vellíðan
nK
 omdu þér fyrir á þægilegum stað, andaðu inn,
andaðu út og náðu innri ró.
n Kveiktu á kerti með notalegri angan.

Vellíðan í öskju inniheldur ilmkerti, Mádara Time Miracle Hyaluron-rakagel og Gua Sha-stein. 

„Ég hef mikið verið að kenna Gua
Sha-nudd í fyrirtækinu mínu og
okkar upplifun þar hefur verið
að margir eiga til þessa fallegu
steina og fínu tól en vita ekki alveg
hvernig á að nota það. Þess vegna
endar oft með því að steinarnir
sitja uppi í hillu og safna ryki, eða
maður notar þá svona einhvern
veginn og vonar það besta.“
Þetta segir Eva Dögg Rúnarsdóttir, jógakennari, hönnuður,
sjálfmenntaður Gua Sha-sérfræðingur og annar eigandi Rvk Ritual.
Eva Dögg elskar allt sem tengist
heilbrigði húðarinnar.
„Gua Sha er ævaforn og náttúruleg kínversk aðferð sem notuð
hefur verið til að meðhöndla hina
ýmsu sjúkdóma í gegnum tíðina.
Meðferðin losar um stíflaða orku
í líkamanum og eykur þar með
blóðflæði og örvar eitlakerfið. Með
tímanum hefur svo þróast mýkri
útgáfa af Gua Sha sem er sérstaklega ætluð fyrir andlitið. Hún er
þetta Gua Sha sem við þekkjum
í dag og hefur öðlast miklar vinsældir,“ greinir Eva frá.
Nuddað með Gua Sha-steini
Gua Sha er steinanudd með fallegu, heildrænu ritúali fyrir húðina
og sem hefur óteljandi kosti fyrir
líkama og sál.
„Að framkvæma Gua Sha-nudd
á sjálfum sér er frekar einfalt en
mikilvægt er að það sé gert rétt.
Meginreglan á bak við Gua Shatæknina er að veita húðinni raka
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

MYNDIR/AÐSENDAR

n Nærðu húðina með rakageli frá Mádara Time
Miracle Hyaluron-rakageli.
Það er rakabomba fyrir allar
húðgerðir og afar létt, olíulaust rakagel. Rakagelið fer
hratt inn í húðina, gefur
henni meiri fyllingu, og
mýkri og sléttari áferð.
n Nuddaðu andlitið létt
með Gua Sha þegar
rakagelið er komið á
andlitið. Það losar um
spennu í andlitsvöðvum,
dregur úr þrota og færir
húðinni heilbrigðan og fallegan ljóma.
Fylgist með Evu Dögg á @evadoggrunars og @rvkritual

Gua Sha getur
dregið úr bólgum,
fínum línum og dökkum
hringjum í kringum
augu og mótað andlitið
ef nuddið er framkvæmt
á réttan hátt.
Eva Dögg Rúnarsdóttir

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

og nota svo vægan þrýsting og
endurtekið nudd með Gua Shasteini frá nálarstungupunktum
að eitlavegum. Gott er að byrja á
bringunni, fara svo upp hálsinn og
hnakkann og klára alveg það svæði
áður en andlitið sjálft er nuddað.
Svo byrjar maður alltaf á annarri
hlið andlitsins, klárar hana og
nuddar svo hina hliðina,“ útskýrir
Eva Dögg og heldur áfram:
„Þegar andlitið er nuddað byrjar
maður alltaf á kjálkalínu og höku
og fer svo upp á kinnina, að augnsvæði, þvert á augabrúnina og svo
frá enni upp á hárlínu. Við endum
svo á því að „tæma eitlaveginn“
með langri stroku frá enni niður
á háls. Því næst nuddum við hina
hlið andlitsins og einbeitum okkur

allra síðast að því að nudda sérstök
svæði eins og svæðið á milli augabrúnanna, svæðið í kringum nefið
og varirnar.“
Losar um staðnaða orku
Til að meðhöndla vandamálasvæði eru ýmsar meðferðir í boði
með Gua Sha-steinanuddi.
„Gott er að taka fyrir eitt svæði
í einu og einblína á það,“ segir Eva
Dögg. „Við hverja nuddstroku
endum við strokuna með því að
hrista aðeins steininn upp við
húðina til að tæma eitlaveginn
og losa um staðnaða orku. Þegar
húðsvæði er meðhöndlað með
svona endurteknu nuddi skapar
það tómarúm sem veldur því að
úrgangsvökvi dregst að húðinni frá
vefjum líkamans og við viljum losa

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@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

vel um alla vökvasöfnun. Með Gua
Sha-nuddinu erum við nefnilega
alltaf að vinna með bandvefinn og
sogæðakerfið.“
Eva segir ekki síður mikilvægt að
nýta þennan tíma til að hugsa um
öndunina.
„Að muna að anda djúpt og slaka
vel á, passa sig að vera slakur
í öxlum með
upprétt bak
og opna
bringu.
Auðvelt er
að stífna upp
í öxlunum og
draga þær upp
að eyrum, en það
viljum við alls ekki.
Hugsum um líkamsstöðuna og öndunina,
og einnig að hugsa fallega
til okkar sjálfra og um okkur
sjálf, því allt tengist það saman.
Það þýðir ekkert að nudda á sér
andlitið fyrir framan spegilinn
og hugsa um hvað maður er
óánægður með sig og hvað mætti
betur fara; það er harðbannað!
Nýtum frekar tímann í að sinna
huga, líkama og sál.“
Að ástunda reglulegt Gua Shanudd hefur marga kosti, að sögn
Evu Daggar.
„Það losar um spennu í andlitsvöðvum, dregur úr þrota, eykur
kollagenframleiðsluna og færir
húðinni fallegan og heilbrigðan
ljóma. Gua Sha getur einnig dregið
úr bólgum og minnkað sársauka,
til dæmis í kringum kjálka og
höfuð. Einnig getur Gua Sha
dregið úr fínum línum og dökkum
hringjum í kringum augu og
mótað andlitið ef nuddið er framkvæmt á réttan hátt.“
Nú er 20 prósenta afsláttur af
öllum húð-, snyrti- og gjafavörum í
Lyfju. Vellíðan í öskju er á sérstöku
tilboði á Einstökum tilboðsdögum
Lyfju dagana 8. til 13. nóvember.
Askjan kostar þá 4.999 krónur. n
Sjá meira á lyfja.is

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

Opnunarhátíð skíðadeildarinnar
9.-19. nóvember

Við opnum skíðadeildina okkar og sláum til veislu!
... og það verður mikið um að vera.
Kíktu við á skemmtilega viðburði!
9. nóv
10. nóv
Lau. 12.nóv

Sun. 13. nóv

10:30 Opnunarhátíðin hefst – Fyrstu 30 viðskiptavinirnir fá gjafapoka!
16:30 Við gefum gönguskíðapakka! Sá sem finnur falda álfinn í verslun GG Sport
fær gefins gönguskíðapakka! 17:00 Kynning: Val á gönguskíðum fyrir byrjendur.
Langur laugardagur, opið kl. 11-18.
13:00 Bobbi skíðakappi frá Ísafirði sýnir skíðaprepp á gönguskíðum!
Möndlubásinn verður á svæðinu milli kl. 11-17 og ristar möndlur fyrir áhugasama
Sunnudagsopnun kl. 12-16

14. nóv

16:30 Við gefum fjallaskíðapakka! Sá sem finnur falda álfinn í verslun GG Sport
fær gefins fjallaskíðapakka! 17:00 Kynning: Val á fjallaskíðum fyrir byrjendur.

18. nóv

16:30 Við gefum snjóbrettapakka! Sá sem finnur falda álfinn í verslun GG Sport
fær gefins snjóbrettapakka! 17:00 Kynning: Val á snjóbrettum fyrir byrjendur

19. nóv

Lokadagur opnunarhátíðar.
13:00 Valdimar Flygering mætir á svæðið og heldur uppi giggi!

Við m
u
lækkðin!
ver

Tilboð
á skíða- !
pökkum

30% afsláttur
af skíðavörum og flottir tilboðspakkar á
skíðum og snjóbrettum!

???

?
??Ertu
góð/ur að giska?

Glæ
vinnsilegir
inga
r

Komdu í GG Sport og taktu þátt í skemmtilegum leik
og þú getur unnið skíðapakka!

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

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30 – 18, Lau. 11-18, Sun. 12-16
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Miklu meiri lífsgæði með Protis Liðum
Protis – nordic nutrition
er íslenskt vörumerki sem
sérhæfir sig í hágæða fæðubótarefnum. Formúlur
Protis eru háþróaðar fyrir
hámarksvirkni. Undirstaða
vörunnar Protis Liðir er
kraftur úr íslensku hafi.
Lífsgæði Péturs Björnssonar gjörbreyttust eftir að hann byrjaði að
taka Protis Liði.
Protis Liðir er náttúrulegt
fæðubótarefni sem unnið er úr
kollagen-ríkum skrápi sæbjúgna
með viðbættu vatnsrofnu þorskprótíni, fyrir viðhald vöðva og
t úrmeriki fyrir bólgueyðandi
áhrif. Pétur er búsettur á Sauðárkróki og starfar sem kerfisstjóri
hjá tölvufyrirtækinu Fjölneti, sem
hann á og rekur. Pétur hefur alla
tíð stundað íþróttir enda segist
hann vera keppnismaður. Ástæða
þess að hann byrjaði að taka inn
Protis Liði var ónýt hné.
Áhrifin komu á óvart
„Ætli ég hafi ekki byrjað að taka
Protis Liði vegna verkja í hné. Það
var fyrir um það bil sex árum.
Annað hnéð er brjósklaust og
klippa þurfti til liðþófa. Ég hef farið
í tvær aðgerðir vegna þess. Þá hef
ég einnig farið í aðgerð út af hinu
hnénu. Þar hafa liðþófar einnig
verið klipptir auk þess sem sprunga
er í brjóski. Þegar ég reyndi að
hreyfa mig urðu hnén stokkbólgin,
líkt og handbolti að stærð. Þessu
fylgdu miklir verkir, til dæmis
þegar ég gekk upp tröppur. Mér
fannst líka erfitt að sitja lengi í bíl
eða flugvél. Það var virkilega erfitt
fyrir mig að keyra frá Sauðárkróki
til Reykjavíkur,“ útskýrir Pétur.
„Ég hafði ekki mikla trú á Protis
Liðum í upphafi, en ákvað að prófa
að taka inn fjórar töflur á dag með

Pétur segir að
Protis Liðir hafi
hentað honum
frábærlega og
gert honum
kleift að fara
aftur að hreyfa
sig og hjóla,
en áður voru
allir „demparar“
farnir úr hnjánum. Hann fann
mikinn mun á
sér eftir fimm
daga notkun og
honum versnar
fljótt ef hann
sleppir því að
taka Liði.
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morgunmatnum. Um sama leyti
hætti ég að gleypa Voltaren rapid,
sem er bólgueyðandi lyf og fer ekki
vel í maga. Það kom mér mikið á
óvart að eftir stuttan tíma minnkuðu bólgurnar mikið og verkirnir
eiginlega hurfu. Ég veit svo sem
ekkert hvernig ég á að útskýra
þetta, en það er eins og eitthvað
læknist í hnénu með Protis Liðum.
Ég gat allt í einu skokkað smávegis og hreyft mig. Áður voru allir
„demparar“ farnir úr hnjánum,“
segir hann.
Fór að geta hjólað
Pétur er kyrrsetumaður þar sem
hann starfar við tölvur og finnst
því mikilvægt að hreyfa sig. „Ég
hjóla mikið. Það gat ég illa gert
fyrir sex árum. Það var í rauninni
alveg magnað að strax á fimmta
degi eftir að ég byrjaði á Liðum var
ég farinn að finna mikinn mun á

mér. Sömuleiðis versnaði mér fljótt
þegar ég sleppti að taka inn Liði og
fékk aftur vonda verki. Protis Liðir
hafa hentað mér frábærlega og ég
er ekkert að liggja á skoðunum
mínum um að þetta gerir mér
mjög gott. Ef ég myndi hætta alveg
að taka Liði væri ekkert annað
í stöðunni en að fara í hnjáliðaskipti. Á meðan þetta er í lagi er ég
ekkert að hugsa um slíkt.“
Þegar Pétur er spurður hvort
hann viti um ástæðu þess að hnén
gáfu sig, svarar hann: „Ég slasaðist
fyrir rúmum 28 árum þegar ég var
að hlaupa utanvegar í Noregi þar
sem ég var í námi. Steig illa niður
og reif liðþófa, átti síðan að fara í
aðgerð sem aldrei varð úr, þannig
að fóturinn varð alltaf verri og
verri. Ég fór að setja allan þungann
á hinn fótinn og skemmdi hann
líka. Það má segja að þetta séu
týpísk íþróttameiðsli. Ég hljóp

Það kom mér
mikið á óvart að
eftir stuttan tíma minnkuðu bólgurnar mikið og
verkirnir eiginlega
hurfu.
Pétur Björnsson

mikið á þessum árum og tók þátt
í hinum og þessum íþróttum.
Þegar maður er vanur að hreyfa sig
kemur upp eirðarleysi og pirringur
ef það er ekki hægt af einhverjum
orsökum. Ég hef reynt ýmislegt
en á mjög erfitt með hlaup. Ég hef
hins vegar fundið mig á reiðhjólinu
enda gerir það mér gott að hjóla.
Það er frábært að hjóla hér um
sveitirnar, lítil umferð og fátt sem
truflar,“ segir Pétur. „Ég fer því út
að hjóla á hverjum degi.“
Ginseng hafsins
Skrápur sæbjúgna inniheldur
lífvirka efnið kondroitín súlfat.
Skrápur sæbjúgna inniheldur einnig hátt hlutfall af sinki, joði og járni
og eru sæbjúgu gjarnan kölluð
„ginseng hafsins“ en þau innihalda
lífvirka efnið sapónín. Kollagenið
sem unnið er úr sæbjúgum inniheldur hátt hlutfall af mikilvægum
amínósýrum, sérstaklega tryptófan, auk mangans og nauðsynlegra vítamína fyrir heilbrigð bein,
brjósk og liðvökva. n

Sæbjúgu eru gjarnan kölluð „ginseng
hafsins“ en þau innihalda lífvirka
efnið sapónín sem er í Protis Liðum.

Verslaðu á protis.is eða í öllum
helstu stórvörumörkuðum og
apótekum.

Stefnan er alltaf sett á að vinna og gera betur
Arna Sif Ásgrímsdóttir, leikmaður Vals í fótbolta, var
valin besti leikmaður Bestu
deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar. Hún segir
stefnuna setta á fleiri titla og
að bæta sig enn frekar sem
leikmann.

en þar er ég fædd og uppalin. Mér
finnst líklegast að það sem taki við
eftir fótboltann verði meiri fótbolti, bara í öðru hlutverki.“

starri@frettabladid.is

Arna Sif Ásgrímsdóttir, leikmaður
Vals, var valin besti leikmaður
Bestu deildar kvenna í ár en Valskonur urðu Íslandsmeistarar
annað árið í röð auk þess að vinna
Mjólkurbikarinn.
Það voru leikmenn deildarinnar
sem völdu hana og segir Arna Sif
viðurkenninguna vera fyrst og
fremst gríðarlegan heiður. „Valsliðið var frábært í sumar og að mínu
mati komu margir leikmenn liðsins
til greina. Mér þykir vænt um þessa
viðurkenningu.“
Valskonur eru þó ekki saddar
að hennar sögn og er stefnan sett á
þriðja Íslandsmeistaratitilinn í röð
næsta sumar. „Það er alltaf erfitt að
verja titla. Okkur tókst það í ár og
stefnan er alltaf sett á að vinna og
gera betur. Svo að gera það í þriðja
sinn verður erfitt en við megum
ekki vera saddar. Valskonur mæta
fullar sjálfstrausts en auðmjúkar
inn í nýtt undirbúningstímabil.
Þetta verður mikil vinna og við
þurfum að undirbúa okkur vel til
að ná markmiðum okkar.“
Langar í fleiri titla
Arna Sif varð 30 ára fyrr á árinu
og segist vonandi eiga nokkur góð
ár enn í boltanum. „Mig langar
að vinna fleiri titla á næstu árum,

Arna Sif Ásgrímsdóttir, leikmaður Vals í fótbolta, var ánægð með tímabilið.
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halda áfram að vaxa sem leikmaður
og njóta hverrar mínútu. Svo er
alltaf möguleiki á að fara út aftur en
ég hef spilað í Svíþjóð, Skotlandi og
á Ítalíu.“
Hún segist mjög bjartsýn fyrir
hönd íslenskrar kvennaknattspyrnu. „Hún hefur verið í miklum
vexti síðustu ár. Það koma stundum
tímar þar sem ég hugsa hvort við
séum ekki komin lengra en þetta.
En jákvæðu hlutirnir eru fleiri en
þeir neikvæðu og ég hugsa að það sé
full ástæða til að vera bjartsýn.“

Vill búa á Akureyri
Auk þess að leika með Val er Arna
Sif sjávarútvegsfræðingur og fótboltaþjálfari. „Utan fótboltans
elska ég göngutúra, samverustundir með fjölskyldu og vinum
og góðan mat. Ég hef einnig gaman
af því að lesa, hekla og hugsa vel
um sjálfa mig og fólkið í kringum
mig.“
Hún segir ekki alveg ljóst hvað
taki við eftir að ferlinum lýkur.
„Eitt er þó alveg öruggt og það er að
ég ætla alla vega að búa á Akureyri

Spurt og svarað:
Hver er uppáhaldsæfingin og hver
er í minnstu uppáhaldi?
Ég gæti eytt heilli æfingu í reitabolta. Mér finnst fátt skemmtilegra en góður reitur. Það er ekkert
sérstakt sem kemur upp í hausinn
á mér ef ég hugsa um hvað er
leiðinlegt. Ætli það væri ekki hlaup
án bolta. Sú æfing kemst alla vega
ekki á topp fimm.
Hvað færðu þér helst í morgunmat?
Morgunmatur er uppáhaldsmáltíð dagsins hjá mér. Þessa dagana
er ég að vinna með hafragraut, til
dæmis graut með próteindufti í
botninum, skyr hrært með hnetusmjöri ofan á, ávextir og fræ ofan á
skyrið. Ég held að ég segi á hverju
kvöldi: Vá, hvað ég hlakka til að fá
mér graut í fyrramálið!
Hvað finnst þér gott að fá í kvöldmat?
Taco er í miklu uppáhaldi á
mínu heimili.
Hvert er besta millimálið?
Hleðsla og ristað brauð með
banana.
Hver er erfiðasti mótherjinn?
Ég ætla að segja danska landsliðskonan Pernilla Harder.
Hverju þakkar þú helst löngum
og farsælum ferli?
Fyrst og fremst fjölskyldunni
minni. Ég elti systkini mín á
æfingar og fékk fótboltadelluna frá
þeim. Ég hef alltaf fengið mikinn
stuðning frá mínu fólki. Það hafa
verið alls konar veggir sem ég hef

Valsliðið var frábært í sumar og að
mínu mati komu margir
leikmenn liðsins til
greina. Mér þykir vænt
um þessa viðurkenningu.
Arna Sif Ásgrímsdóttir

þurft að klessa á, erfiðir tímar og
mótlæti sem þroskaði mig mikið
og styrkti mig. Svo hef ég haft
marga frábæra þjálfara og liðsfélaga sem hafa hjálpað mér mikið.
Hvernig kemur þú þér í gírinn
fyrir leik?
Með tónlist! Ég hlusta mikið
á tónlist á leikdögum, til dæmis
meðan ég útbý morgunmatinn,
í leikdagsgöngutúrnum, þegar
ég græja mig fyrir mætingu og á
leiðinni í leikinn.
Ertu morgunhani eða finnst þér
gott að sofa út?
Ég myndi segja að ég væri svona
B+ manneskja. Mér finnst bæði
gott að vakna snemma og sofa
aðeins lengur. Svo lengi sem ég hef
tíma fyrir góðan morgunmat og
góðan kaffibolla þá er ég í góðum
málum.
Ertu nammigrís?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Ég elska súkkulaði samt! En ég er
meira fyrir góðan mat. n
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Bílar
Farartæki

Heilsa

Málarar

Nudd

MÁLARAR.

Heilsuvörur

Faglærðir Málarar. Tökum
að okkur alla almenna
málningarvinnu. Sanngjarnt verð.
S. 782 4540 / loggildurmalari@
gmail.com

REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum.
Löggiltur málarameistari. Löggiltir
málarar. Vönduð vinna, vanir menn.
www.regnbogalitir.is malarar@
simnet.is. Sími 8919890

Húsaviðhald

2022 ónotaður Ford Transit Edition
Trend Langur. Stór litaskjár með
bakkmyndavél. LED ljós. ofl. Við
erum búnir að moka þessum bílum
út undanfarið en eigum 2 eftir til
afhendingar strax! Það er ólíklegt að
við fáum fleir fyrr en haustið 2023.
Verð: 5.680.000 án vsk.

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

NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun

Auglýsing um skipulagsmál í Suðurnesjabæ

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Húsnæði
Tillaga að Aðalskipulagi Suðurnesjabæjar 2022-2034

Geymsluhúsnæði

Þjónusta
Garðyrkja

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Bílar óskast

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkti á fundi sínum þann
2. nóvember 2022 að auglýsa tillögu að Aðalskipulagi Suðurnesjabæjar 2022-2034 ásamt umhverfismatsskýrslu skv. 31.gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og 15. gr. laga um umhverfismat
framkvæmda og áætlana.
Tillagan er aðgengileg í fylgiskjölum á vef Suðurnesjabæjar
sudurnesjabaer.is frá og með 9. nóvember 2022 til
23. desember 2022. Einnig er hægt að nálgast tillöguna á
skrifstofu Suðurnesjabæjar að Sunnubraut 4 í Suðurnesjabæ.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að koma með ábendingar og gera athugasemdir við
tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til
23. desember 2022.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

SMÍÐA/VIÐGERÐAVINNA

Tökum að okkur alla helstu smíða
og viðgerðarvinnu innandyra.
Setja upp milliveggi, hurðir,
eldhúsinnréttingar, parketlagnir
o.s.frv. Einnig töku við að okkur
alla malningavinnu. Góð verð, góð
þjónusta. Samband í síma 5395098
eða a mah@mah.is

Aðalskipulag Rangárþings eystra
2020-2032. Heildarendurskoðun
Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkti tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi sveitarfélagsins, á fundi sínum þann 20.10.2022.
Tillagan var auglýst frá 6. apríl 2022 með athugasemdarfresti til
18. maí 2022. Gerðar hafa verið lagfæringar á tillögunni, eftir því
sem við á, í samræmi við athugasemdir og ábendingar sem bárust á
auglýsingatíma tillögunnar.
Öllum þeim sem komu með ábendingar eða athugasemdir við
tillöguna, hefur nú þegar verið send niðurstaða sveitarstjórnar.
Niðurstaða sveitarstjórnar er hér með auglýst í samræmi við 2. mgr.
32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Auglýsing um skipulagsmál
í Sveitarfélaginu Árborg

Athugasemdum skal skilað á afgreidsla@sudurnesjabaer.is
undir yfirskriftinni „Aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022-2034
- Auglýsing“ fyrir 23. desember 2022. Athugasemdir má einnig
senda í bréfi á skrifstofu sveitarfélagsins Sunnubraut 4, 250
Suðurnesjabæ.
Auglýst skjöl aðalskipulagsins eru:
• Aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022-2034;
Greinargerð – Tillaga
• Aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022-2034;
Aðalskipulagsuppdráttur – Tillaga
• Aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022-2034; Valkostagreining
og umhverfismatsskýrsla

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Garðskaga

F.h. Rangárþings eystra
Guðmundur Úlfar Gíslason
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er
auglýst eftirfarandi deiliskipulagstillaga:

Deiliskipulagstillaga. Austurvegur Vallholt - Rauðholt - Reynivellir
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum þann
2.11.2022 að auglýsa í samræmi við 41.gr. skipulagslaga nr.
123/2010, tillögu að deiliskipulagi fyrir skipulagssvæði sem
afmarkast af götunum Austurvegur, Rauðholt, Vallholt og
Reynivellir á Selfossi. Ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag á svæðinu og er markmið deiliskipulags að skilgreina
afmörkun lóða og nýtingu þeirra. Tillagan er í samræmi við
gildandi aðalskipulag Árborgar 2010-2030, þ.e. blanda af
íbúðabyggð og verslunar- og þjónustulóðum, og er nýtingarhlutfall lóða innan miðsvæðis skilgreint með nýtingarhlutfall
allt að 1.0-2.0.
---------------------------------------------------------------------Ofangreind skipulagstillaga liggja frammi til kynningar á
skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi.
Að auki er hægt að nálgast tillögurnar á heimasíðu
Sveitarfélagsins Árborgar á vefslóðinni www.arborg.is
Tillögurnar eru auglýstar með athugasemdafresti frá 9.
nóvember 2022 til og með 21. desember 2022. Hverjum þeim
sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila
inn athugasemdum til og með 21. desember 2022.
Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 800 Selfossi, eða
netfangið skipulag@arborg.is
Virðingarfyllst,
Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi Árborgar

Auglýsing um deiliskipulAg
Í samræmi við 1. mgr. 41 og 1. mgr. 43. gr. skipulags
laga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að
breytingu á deiliskipulagi í Borgarbyggð.

deiliskipulag Borgarbraut 55-59
(lnr. 135499)
Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti þann
12. október 2022 að auglýsa tillögu að breytingu
á deiliskipulagi Borgarbrautar 5559 í Borgarnesi
að nýju.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu
Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is frá
9. nóvember til og með 22. desember 2022.
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemd
við auglýsta skipulagstillögu og er frestur til að
skila inn athugasemdum til 22. desember 2022.
Athugasemdum skal skila skriflega í Ráðhús
Borgarbyggðar, Digranesgötu 2, 310 Borgarnesi,
b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið
skipulag@borgarbyggd.is.
Borgarbyggð, 9. nóvember 2022
skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkti á fundi sínum þann
4. maí 2022 að auglýsa og kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Garðskaga samkvæmt 43. gr. skipulagslaga
nr 123/2010, samhliða aðalskipulagsauglýsingu.
Núverandi deiliskipulagssvæði er vestast á Garðskaga og
býr að nálægð við hafið, vitana tvo og byggðasafnið ásamt
gamla vitavarðarhúsinu. Tillaga að deiliskipulagi gerir ráð fyrir
að svæðið sé stækkað og komið fyrir nýrri aðstöðu sunnan
Skagabrautar, þar sem m.a. verði heilsulind með baðlóni og
veitingastað og möguleiki fyrir tjaldsvæði. Þessi aðstaða samnýtist svæði norðan Skagabrautar, þar sem byggingarreitur
fyrir byggðasafnið er stækkaður ásamt skilgreiningu aksturs
og gönguleiða og möguleika á frekari nýtingu svæðisins til
útivistar og fræðslu.
Tillagan er aðgengileg í fylgiskjölum á vef Suðurnesjabæjar
sudurnesjabaer.is frá og með 9. nóvember 2022 til
23. desember 2022. Einnig er hægt að nálgast tillöguna á
skrifstofu Suðurnesjabæjar að Sunnubraut 4 í Suðurnesjabæ.
Athugasemdum skal skilað á afgreidsla@sudurnesjabaer.is
undir yfirskriftinni „Deiliskipulag Garðskaga - Auglýsing“ fyrir
23. desember 2022. Athugasemdir má einnig senda í bréfi á
skrifstofu sveitarfélagsins Sunnubraut 4, 250 Suðurnesjabæ.
Auglýst skjöl deiliskipulagsins eru:
• Deiliskipulag Garðskaga; Greinargerð og skilmálar – Tillaga
• Deiliskipulag Garðskaga; Deililskipulagsuppdráttur – Tillaga
Jón Ben. Einarsson,
Skipulagsfulltrúi Suðurnesjabæjar
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Samba-fótbolti í bland við skriðþunga Serba
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DAGAR Í
HM KARLA
Í FÓTBOLTA

Knattspyrnuveislan í Katar
hefst eftir ellefu daga þegar
Heimsmeistaramótið í knattspyrnu fer af stað. Í G-riðli er
það lið sem veðbankar telja
líklegast til sigurs. Brasilía er
til alls líklegt með Neymar
í fararbroddi en riðillinn er
snúinn og getur allt gerst
þegar boltinn byrjar að rúlla í
Persaflóanum.
hoddi@frettabladid.is

FÓTBOLTI Í fyrsta sinn í nokkurn
tíma kemur Brasilía til leiks
með sterka liðsheild, Tite
þjálfari liðsins hefur meira
horft í það að búa til sterka
liðsheild sem passar saman
í stað þess að einblína á
stærstu nöfnin. Neymar
er hins vegar stjarna
liðsins og hann á
sér þann draum
að leiða liðið til
sigurs á þessu
stærsta sviði
f ót b olt a n s .
Fy r i r k nat tspyrnumenn frá Brasilíu snýst allt
um þetta mót og veðbankar telja
þá líklega til að ná árangri í Katar.
„Þeir eru bara líklegastir til þess að
vinna þetta mót, þetta er algjörlega
frábært lið,“ segir Hrafnkell Freyr
Ágústsson sérfræðingur Fréttablaðsins um mótið.
„Stærsta vandamálið fyrir Tite
verður að finna rétta byrjunarliðið strax, ég fór aðeins yfir liðin
hans í undankeppninni og það
eru talsverðar breytingar á milli
leikja. Stærsta spurningin er á miðsvæðinu, þar er auðvitað Casemiro
öruggur með sína stöðu en svo er
spurning með hina tvo miðjumennina.
Fred hefur reynst þessu landsliði
vel, þeir eru svo með Lucas Paquetá
og Bruno Guimarães sem eru báðir
mjög frambærilegir. Ekki má svo
gleyma Fabinho hjá Liverpool sem
hefur þó verið talsvert á bekknum.
Það er svo líklega ekkert lið með
jafn marga spennandi kant-framherja. Þar er mikið úrval en Neymar er aðalmaðurinn og á sitt sæti í
liðinu, einhverjar pælingar hafa
verið í gangi um að hann verði bara
fremsti maður og verði þar í frjálsu
hlutverki.“
Tite, þjálfari liðsins, hefur verið
að leggja meira upp úr liðsheild en
áður hefur sést hjá Brasilíu. „Tite
hefur verið að hugsa meira um liðsheildina en kannski forverar hans.
Hann horfir ekki bara í nöfn leikmanna og það er vel. Í nútíma fót-

bolta er ekki hægt að troða öllum
stjörnunum saman inn og treysta
á samba-fótbolta. Í dag snýst fótboltinn svo mikið um pressu og
hlaup. Það er mikil ástríða í þessu
hjá Brasilíu, Heimsmeistaramótið
er það sem allt snýst um þar í landi,“
segir Hrafnkell.
Serbneskt blóm
Serbarnir mæta til leiks með eina
mest spennandi sóknarlínu mótsins
en þar má finna þá Dusan Vlahović,
framherja Juventus, Aleksandar
Mitrovic, sjóðheitan framherja Fulham, og Luka

Heimsmeistaramótið 2022: G-riðill
Leikjadagskrá
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Jovic, framherja Fiorentina. „Þetta
eru þrír alvöru kostir sem Serbarnir
hafa í fremstu víglínu en mér sýnist
þeir ætla að treysta á Vlahović og
Mitrovic. Síðan er það Dusan Tadic
fyrir aftan þá sem er frábær leikmaður.
Filip Kostic, miðjumaður Juventus, stjórnar svo spilinu á miðsvæðinu ásamt Sergej Milinković-Savić
en saman eru þeir ansi öflugir. Þetta
er sterk liðsheild, það hefur oft vantað í Serbíu. Þarna eru allir að róa í
sömu átt og þetta er vel mannað
lið. Það eru margir mjög líkamlega
sterkir leikmenn í þeirra röðum,“
segir Hrafnkell.
Kröfuharðir Svisslendingar
Í G-riðli er varla veikan blett að
finna en lið Sviss er einstaklega
vel skipulagt lið sem er til alls líklegt. Fyrirliðinn og leiðtogi liðsins
er Granit Xhaka en þar er að finna
marga frambærilega leikmenn sem
margir hafa mikla reynslu úr landsleikjum.
„Þetta er lið sem við sáum fyrst á
Evrópumóti U21-árs landsliða árið
2011. Þetta er mikið til sami kjarni
og við Íslendingar sáum þar. Granit
Xhaka og Xerdan Shaqiri eru stjörnurnar í liðinu, þetta er svona þeirra
síðasti séns til að ná einhverjum
árangri. Góður árangur væri að
komast upp úr riðlinum og frábær
árangur væri að komast einu skrefi
lengra. Þeir eru svo auðvitað með
Manuel Akanji sem kom til Man
chester City í sumar, hann er betri
leikmaður en flesta grunaði,“ segir
Hrafnkell.

Hrafnkell Freyr
Ágústsson, sérfræðingur

Ólíkindatól frá Afríku
Joel Matip, varnarmaður Liverpool, er skærasta stjarna Kamerún
en hann neitar að vera í landsliðinu, deilur hafa lengi staðið yfir
og ekkert stefnir í að hann fari með
liðinu til Katar. Kamerún á þó eftir
að tilkynna hóp sinn en endurkoma Matip virðist ekki líkleg. Eric
Maxim Choupo-Moting, framherji
FC Bayern, hefur verið sjóðandi
heitur og er líklegur til alls í Katar.
„Joel Matip hefur engan áhuga á að
spila með landsliðinu, hann er auðvitað fyrst og síðast Þjóðverji. Þar
fæddist hann og ólst upp, tengingin
við heimalandið er því ekki sterk.
Vincent Aboubakar, sem er fyrirliði
liðsins, hefur farið mikinn undanfarið, hann heldur því fram að hann
sé betri en Mohamed Salah. Hann er
á því að stóru félögin í Evrópu hafi
bara ekki gefið honum tækifæri.
Choupo-Moting er einn heitasti
framherji Evrópu og svo eru þeir
með Andre Onana markvörð Inter í
sínum röðum. Þeir spila oft fótbolta
sem er ekki mjög skipulagður og það
getur oft verið til vandræða, sérstaklega fyrir þjóðir frá Evrópu. Þetta er
einn skemmtilegasti riðill mótsins,“
segir Hrafnkell. n

Eftirvænting í loftinu þegar Heimir mætti heim
hoddi@frettabladid.is

FÓTBOLTI FH gekk í gær frá ráðningu
á Heimi Guðjónssyni sem aðalþjálfara karlaliðs félagsins í Bestu deildinni. Heimir er mættur á heimaslóðir
en honum var vikið úr starfi haustið
2017. Heimir hefur þjálfað HB í Færeyjum og Val frá því að FH sagði upp
samningi hans. Hann varð meistari
í Færeyjum og Íslandsmeistari með
Val en var rekinn úr starfi á Hlíðarenda í sumar.
Sigurvin Ólafsson sem tók við FH
undir lok móts þegar Eiður Smári
Guðjohnsen steig til hliðar verður
þjálfari liðsins með Heimi, þeir hafa
áður unnið saman í Kaplakrika
þegar Heimir var aðstoðarþjálfari
Ólafs Jóhannessonar og Sigurvin
var leikmaður. „Þegar við settumst
niður þá tók þetta ekki neinn rosalegan tíma, þetta er búið að vera vika

Heimir stýrði FH frá
2008 til 2017 og skilaði
fimm Íslandsmeistaratitlum í hús.
sem samtalið hefur verið í gangi. Það
var mikill vilji hjá öllum aðilum til að
þetta myndi ganga upp,“ segir Davíð
Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, um ráðninguna
á Heimi.
Mikla eftirvæntingu mátti skynja
í Kaplakrika í gærkvöldi þegar nýtt
teymi FH var kynnt til leiks. „Endurkoma Heimis hefur alveg klárlega
búið til mikla eftirvæntingu, maður
finnur það alveg. Fólk er ánægt með
þetta, árangurinn hans Heimis hér

áður var auðvitað engum líkur.“
FH hélt sæti sínu í Bestu deildinni á markatölu í sumar, þessi risi
í íslenskum fótbolta hefur verið
sofandi síðustu ár. „Auðvitað er ekki
hægt að horfa á þetta öðruvísi en að
það sé að einhverju leyti uppbygging sem bíður Heimis og Sigurvins.
Maður kemst ekki hjá því að segja
það að einhver uppbygging þarf að
eiga sér stað en við lítum samt á það
þannig að við séum með fínan hóp
í höndunum. Verkefni þjálfaranna,
okkar sem erum í kringum þetta og
leikmanna er að finna út hvernig við
getum styrkt okkur innan frá. Planið
er ekki að kollvarpa leikmannahópnum, við teljum hópinn miklu
betri en hann hefur sýnt síðustu tvö
sumur og nú er að finna út úr því
hvað þarf til svo það sýni sig innan
vallar. Það býr meira í okkur,“ segir
Davíð Þór um komu Heimis. n

Það var gleði í Kaplakrika þegar Heimir snéri heim. 
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H2
Rafmagnsborð
Stærðin skiptir ekki máli

EITT VERÐ

84.900 kr.

Færist upp og niður
Tíma áminning
3 minnisstillingar

Hægt að stilla
lægstu og hæstu hæð
Árekstrar og veltivörn
Barnalæsing

Skjár sem sýnir hæðina

5 ára
ábyrgð

Breiddir: 120-140-160-180-200 cm og dýptin ýmist 70 eða 80 cm
Borðplötur á lager í öllum stærðum í hvítu, svörtu, eik og beyki
Fætur til í gráu, hvítu og svörtu.
Fæturnir eru með tveimur mótorum,
stillanlegri hæð frá 63 cm - 128 cm og 5 ára ábyrgð

30% afsláttur

af allri Enjoy fjölskyldunni Verð frá: 76.900kr Listaverð frá: 109.900kr

Classic New

Með höfuðpúða

www.hirzlan.is
Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00,
föstudaga 09:00-17:00,
laugardaga 12:00-16:00.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 - Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

TÍMAMÓT
Merkisatburðir
1799 Napóleon nær völdum í Frakklandi og útnefnir
sjálfan sig fyrsta konsúl.
1923 Bjórkjallarauppreisnin svokallaða í
München þegar 16
nasistar og 4 lögreglumenn létust í
skotbardaga.
1932 Gúttóslagurinn á
sér stað í Reykjavík er áheyrendur
hleypa upp bæjarstjórnarfundi í
Góðtemplarahúsinu vegna ákvörðunar bæjarstjórnar
um að lækka laun í
atvinnubótavinnu.
1934 Bandaríski stjörnufræðingurinn Carl
Sagan fæddur.
1938 Kristalsnótt Í
Þýskalandi. Skipulagðar ofsóknir
gegn gyðingum.
1970 Sovétmenn skjóta
geimfarinu Luna 17
á loft með tunglbílinn Lunokod 1 innanborðs.
1981 Þrælahald er afnumið í Máritaníu.
1985 Minnisvarði er afhjúpaður á Skógum í Þorskafirði
um Matthías Jochumsson skáld, sem fæddist þar
150 árum áður.
1985 Garrí Kasparov sigrar Anatólí Karpov, 22 ára gamall
og verður yngsti heimsmeistarinn í skák.
1986 Tveimur hvalbátum er sökkt í Reykjavíkurhöfn.
Samtökin Sea Shepherd lýsa ábyrgð af því á
hendur sér.
1990 Ný stjórnarskrá tekur gildi í Nepal sem bindur
enda á einveldi konungs.
1993 Bosníukróatar eyðileggja gömlu brúna í Mostar,
Stari Most, með skothríð úr skriðdrekum.
2015 Katalónska þingið samþykkir að stefna að sjálfstæði héraðsins. Ríkisstjórn Spánar kærir samþykktina til hæstaréttar.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Svanur Eiríksson

arkitekt,
Víðilundi 25, Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn
6. nóvember. Jarðarför mun fara fram í kyrrþey að
ósk hins látna. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.
Erla Hólmsteinsdóttir
Hólmar Erlu Svansson
Eyrún Svava Ingvadóttir
Sunna Svansdóttir
Sævar Pétursson
Eiríkur Svansson
Elísabet B. Björnsdóttir
afabörn og langafabörn

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Klara Kristjánsdóttir

kjólameistari,
Skólastíg 14 ,Stykkishólmi,

lést á St. Franciskusspítalanum
Stykkishólmi 31. október. Jarðsungið verður frá
Stykkishólmskirkju laugardaginn 12. nóvember 2022
kl. 14.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð.
Streymi er á slóð: https://youtu.be/BMKDxljUQMI
Kristján E. Hilmarsson
Hafdís Adolfsdóttir
Erla Sue Clarke
Þ. Jóhann Pálsson
Jóhanna Huldudóttir
Gretar D. Pálsson
Ingibjörg H. Benediktsdóttir
Matthildur Pálsdóttir
Vigfús G. Helgason
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .
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Klassísk flík úr gæðaefnum
Íslenski þjóðbúningurinn í öllum
sínum birtingarmyndum verður
tekinn fyrir á þjóðbúningadegi
Minjasafnsins á Akureyri næsta
föstudag.
arnartomas@frettabladid.is

Minjasafnið á Akureyri býður upp á
þjóðbúningadag á föstudaginn þar sem
gestum býðst að fá ráðgjöf og upplýsingar um þennan þjóðararf Íslendinga. Þar
verða meðal annars sýndar mismunandi
tegundir þjóðbúningsins og frá þjóðbúninganámskeiði sem haldið hefur verið
fyrir norðan á undanförnum árum.
Viðburðurinn er bæði hugsaður fyrir
nemendur við Menntaskólann á Akureyri, þar sem útskriftarnemendur klæða
sig upp í þjóðbúning þann 1. desember,
en auk þess verður boðið upp á ástandsskoðun og mat á gömlum búningum.
„Það eru ansi margir sem eiga þjóðbúning einhvers staðar í glatkistunni og
fólk vantar bara upplýsingar um hvernig
megi koma þeim aftur í notkun,“ segir
Kristín Vala Breiðfjörð hjá Minjasafninu. „Stundum er þetta bara spurning
um að stækka þá aðeins eða lítils háttar
viðgerðir. Verðmæti þessara búninga er
auðvitað fólgið í því að þeir séu notaðir.“
Flokkað eftir tímabilum
Á þjóðbúningadeginum verða meðal
annars kynntir upphlutir og peysuföt
19. og 20. aldar, faldbúningar 18. aldar,
herrabúningar, barnabúningar og búningarnir sem Sigurður Guðmundsson
hannaði fyrir íslenskar konur upp úr
1860 sem samanstanda af kirtli og skautbúningi.
„Þetta eru þeir búningar sem eru
notaðir hérlendis en á Íslandi eru búningar frekar flokkaðir eftir tímabilum en
landshlutum eins og í sumum nágrannalöndum,“ útskýrir Kristín Vala. „Í Noregi
er til dæmis sérstakur fyrir Þrándheim
og annar fyrir Þelamörk.“
Elstu þjóðbúningana, sem eru endurgerðir í dag og má sjá á hátíðardögum
eins og 17. júní, segir Kristín Vala vera
faldbúninga 18. aldar.
„Það er elsti búningurinn sem við
getum endurgert með einhverri vissu um
að við séum að gera það rétt. Bæði vegna
þess að við erum með góðar ritaðar
heimildir um búninginn og það eru til á
söfnum einstaka hlutar sem við getum
farið eftir og byggt á.“
Gallabuxur og flíspeysa
Sem formaður Heimilisiðnaðarfélags
Íslands segist Kristín Vala finna fyrir
auknum áhuga Íslendinga á þjóðbúningnum.
„Okkur finnst áhuginn vera að aukast,“
segir hún og getur sér til um að fjölbreytileikinn gæti átt þar hlut að máli. „Með
þessa eldri búninga, sem mér finnst

Sumir klæðast þjóðbúningnum á fermingardaginn. 

Ef við ættum að fara að
hanna þjóðbúning dagsins
í dag þá væri það ef til vill
gallabuxur og flíspeysan.

verða sífellt vinsælli, er val um svo margt.
Það eru svo margir litir og svo mörg
mynstur. Ég held að það sé mögulega það
sem heilli svo marga.“
Nýlega fór fram umræða á samfélagsmiðlum um hvort hanna skyldi nýjan
þjóðbúning sem væri auðfáanlegri fyrir
almenning þar sem hinn hefðbundni er
ansi dýr.
„Þessi umræða kemur alltaf upp

MYND/HEIÐA SVEINSDÓTTIR

annað slagið. Ef við ættum að fara að
hanna þjóðbúning dagsins í dag þá væri
það ef til vill gallabuxur og flíspeysan,“
segir Kristín Vala. „Þessi þjóðbúningar
sem við þekkjum í dag var bara klæðnaður fólks fyrr á öldum og hann breyttist
ekki mikið. Fólk nýtti fötin mun betur,
það var ekki þessi hraðtíska sem þekkist
í dag.“
Kristín Vala segir þannig að með
þjóðbúningnum séum við að varðveita
tímabilin því að um leið og þeir fóru úr
almennri notkun frusu þeir í tíma.
„Við fáum oft spurningar um hvernig
megi gera þjóðbúninginn aðgengilegri
fyrir alla, því einn svona búningur kostar
alveg smá pening, en ekkert miðað við
það sem við eyðum til dæmis í farsímana
okkar og endast okkur kannski í þrjú
fjögur ár,“ segir hún. „Þjóðbúningurinn
mun hins vegar endast þér út lífið. Þetta
er klassísk flík úr gæðaefnum sem mun
síðan erfast til næstu kynslóðar.“
Dagskráin í Minjasafninu á föstudag
stendur yfir milli klukkan 17 og 19. n

Þetta gerðist: 9. nóvember 1989

Berlínarmúrinn fellur
Við lok síðari heimsstyrjaldarinnar árið
1945, eftir að Þjóðverjar gáfust upp
fyrir bandamönnum, var Þýskalandi
skipt í sérstök yfirráðasvæði. Sovétríkin réðu yfir austurhluta landsins en
Bretar, Bandaríkjamenn og Frakkar yfir
vesturhlutanum. Höfuðborginni, Berlín, var einnig skipt upp á milli ríkjanna.
Árið 1949 var Þýskalandi svo skipt upp
í Vestur- og Austur-Þýskaland þar sem
hliðarnar tvær höfðu ólíkar hugmyndir
um framtíð landsins. Árið 1961 ákváðu
Sovétríkin að reisa múr milli austur- og
vesturhluta Berlínar til að hindra för
fólks á milli ríkjanna tveggja.
Árið 1949 var Þýskalandi svo skipt
upp í tvö ríki: Vestur-Þýskaland og
Austur-Þýskaland og varð í kjölfarið
ljóst að Sovétmenn höfðu aðrar hugmyndir en hin ríkin um framtíð Þýskalands. Spenna myndaðist milli Sovét-

manna og hinna vestrænu ríkja og
var það loks árið 1961 að Sovétmenn
ákváðu að reisa múr milli austur- og
vesturhluta Berlínar til að hindra fólk í
að komast á milli ríkjanna.
Þann 9. nóvember 1989 hópaðist
mikill fjöldi Berlínarbúa saman við
múrinn og krafðist þess að landa-

mærin yrðu opnuð. Þúsundir klifu upp
vegginn og rifu hluta hans niður. Í kjölfarið hófust viðræður um að Þýskaland yrði sameinað á ný og varð það
að veruleika ellefu mánuðum síðar.
Rétt eins og að múrinn varð að táknmynd kalda stríðsins var fall hans eins
konar táknmynd fyrir endalok þess. n
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ULUWATU HOFI
Stórsveitin frumflytjur glænýja og spennandi
tónlist Stefáns S. Stefánssonar undir stjórn
höfundar. Síðasta verkefni Stefáns og
Stórsveitarinnar, Íslendingur í Alhambrahöll
frá 2015, hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin
bæði fyrir jazzplötu ársins og jazztónleika ársins.

� 13. NÓVEMBER
� KL. 17.00
� SILFURBERG
Miðasala á HARPA.IS og TIX.IS

DÆGRADVÖL

FRÉTTABLAÐIÐ

Dagskrá

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn V
 iðskipta
fréttir samtímans í
umsjón blaðamanna
Markaðarins.
19.30 Útkall Útkall er sjónvarps
útgáfan af sívinsælum og
samnefndum bókaflokki
Óttars Sveinssonar. Fyrsti
þáttur í annarri þáttaröð.
20.00 Bíóbærinn F
 jallað um
væntanlegar kvikmyndir
og þáttaraðir ásamt
almennu bíóspjalli.
20.30 Fréttavaktin (e) Fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Markaðurinn (e)

12.00
12.40
13.25
14.25
15.00
16.00
16.25
17.00
17.40
18.25
19.10
20.10
21.00
21.50
22.50
23.20
00.05
01.00
01.45
02.30
03.15
04.00
04.45

Dr. Phil
The Late Late Show
Love Island Australia
Elska Noreg
The Block
American Housewife
Black-ish
90210
Dr. Phil
The Late Late Show
Love Island Australia
Survivor
New Amsterdam
Super Pumped
Guilty Party
The Late Late Show
Love Island Australia
Law and Order. Special Victims Unit
Chicago Med
The Resident
The Thing About Pam
Walker
Tónlist

Stöð 2
07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Cold Case
10.10 Mr. Mayor
10.30 Masterchef USA
11.10 30 Rock
12.10 Nágrannar
12.35 Ísskápastríð Leikarar leika
sér í eldhúsinu.
13.15 Um land allt
13.55 B Positive
14.10 Gulli byggir
14.55 Besti vinur mannsins
15.25 Camp Getaway
16.05 Kjötætur óskast
16.50 Last Week Tonight
17.25 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.15 Afbrigði
19.40 Grey’s Anatomy
20.30 Monarch
21.10 Swimming with Sharks
21.35 Unforgettable
22.15 La Brea Þ
 egar risastórt hyl
dýpi opnast á dularfullan
hátt í Los Angeles gleypir
það í sig nokkrar blokkir.
23.00 Rutherford Falls
23.25 Chucky
00.10 S.W.A.T.
00.55 The Mentalist
01.35 Cold Case
02.15 Mr. Mayor
02.40 Masterchef USA
03.20 30 Rock
03.40 B Positive

Gunnar Björnsson

Í Útkallsþætti kvöldsins lýsir
Benóný Ásgrímsson þyrluflug
stjóri því þegar hann upplifði
áfall í einni stærstu þyrlubjörgun
Íslendinga. Áhöfn TF-LÍF taldi
sig þá vera búna að bjarga allri
áhöfn Dísarfells og var á leið til
Íslands aftur eftir að skipið sökk.
Vélin var þá að verða eldsneytis
laus og komin í flughæð þegar
uppgötvaðist að einn skipbrots
manna vantaði. n

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

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

7

12
13

14

15

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

Vignir Vatnar Stefánsson (2.327)
átti leik gegn Birni Þorfinnssyni
(2.384) á Íslandsmótinu í skák.
22...Bxb3! (22...Be4! er annar
góður leikur). 23. Bf2 (23. Hxb3
Rxd4). 23...Bd5 24. Db6 Dxb6 25.
Hxb6 Ra5 26. Hc5 Rb3! 27. Hxd5
Hc1+ 28. Be1 exd5! 0-1. Hjörvar
Steinn Grétarsson hefur hálfs vinn
ings forskot á Jóhann Hjartarson
fyrir lokaumferðina sem fram fer
í dag.
www.skak.is: Allt um Íslands
mótið.
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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.

Sjónvarp Símans

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2015-2016 Snæfells
bær - Rangárþing eystra.
14.45 Söngvaskáld K
 K
15.35 Baðstofuballettinn
16.05 Þú ert hér Páll Óskar Hjálm
týsson.
16.30 Heilabrot
17.00 Okkar á milli
17.30 Börnin okkar G
 reiningar
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hundurinn Ibbi
18.04 Hæ Sámur
18.11 Lundaklettur
18.18 Víkingaprinsessan Guðrún
18.23 Lestrarhvutti
18.30 Skotti og Fló
18.37 Eldhugar
18.40 Krakkafréttir
18.45 Lag dagsins L ay Low - Þannig
týnist tíminn.
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Kiljan
21.00 Svarti baróninn Baron Noir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Uppgangur nasista Rise of
the Nazis Heimildarþátta
röð frá BBC sem fjallar um
hvernig Hitler og nasistar
komust til valda í Þýskalandi
og breyttu landinu, sem
fram að því hafði verið frjáls
lynt lýðræðisríki, í einræðis
ríki. Þættirnir eru ekki við
hæfi barna yngri en 12 ára.
23.15 Stacey Dooley. Sjálfsvígsárásir kvenna í Nígeríu
Stacey Dooley. Nigeria’s Female Suicide Bombers12
00.00 Dagskrárlok

Skák

Flugstjórinn fékk áfall

Hringbraut

RÚV Sjónvarp

9. nóvember 2022 MIÐVIKUDAGUR
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Pondus
Takk fyrir
síðast,
Eddi!

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.

Eftir Frode Øverli
Heeyrumst!

Er til
neyðarpilla
fyrir karla?

Nei!

Í KVÖLD KL. 19.30

Í Útkallsþætti kvöldsins lýsir Benóný Ásgrímsson
þyrluflugstjóri því þegar hann upplifði áfall í einni
stærstu þyrlubjörgun Íslendinga. Áhöfn TF-LÍF taldi
sig þá vera búna að bjarga allri áhöfn Dísarfells þegar
uppgötvaðist að einn skipbrotsmanna vantaði.
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Drengurinn með ljáinn er
þrítugasta bók Ævars Þórs
Benediktssonar. Hann hefur
sett Þín eigin-bókaflokkinn í
pásu og skrifar í stað þess ungmennabók um dauða og missi.

gegnum það nákvæmlega sama og
við fullorðna fólkið og þess vegna er
svo mikilvægt að tala um hlutina.“
Í Drengnum með ljáinn leikur
Ævar sér með bókmenntaform
unglingabóka en hver kafli heitir
eitthvað „dauðans“ og endar í miðri
setningu.
„Hver kafli getur endað hvenær
sem er, því lífið getur endað hvenær
sem er. Þetta er hrá bók um hráar
tilfinningar. Allt í sambandi við
dauðann er svo ótrúlega mismunandi eftir fólki og hver og einn upplifir það á sinn hátt. Hvernig ég leik
mér með formið í bókinni er mín
leið til að nálgast það,“ segir Ævar.

tsh@frettabladid.is

Ævar Þór Benediktsson, rithöfundur og leikari, sendi á dögunum
frá sér sína 30. bók sem ber titilinn
Drengurinn með ljáinn. Tólf ár eru
síðan Ævar hóf rithöfundarferilinn
með útgáfu fyrstu bókar sinnar, Stórkostlegt líf herra Rósar, árið 2010.
„Ég er mjög ánægður með að það
lendi akkúrat þannig að það sé jólabókin sem fái að vera þrítugasta
bókin. Þetta fær mann til að líta til
baka. Það vildi til dæmis enginn
gefa út fyrstu bókina mína, þannig
að ég þurfti að gefa hana út sjálfur
og lærði brjálæðislega mikið af því,“
segir Ævar.
Ljóst er að Ævar er mjög afkastamikill höfundur en á þessu ári hefur
hann gefið út þrjár bækur, hina
áðurnefndu Drenginn með ljáinn,
hrollvekjuna Skólaslit og léttlestrarbókina Þín eigin saga: Sæskrímsli.
Hann segir viðbrögð lesenda vera
það skemmtilegasta við rithöfundarstarfið.
„Ég myndi aldrei hafa tækifæri
til að gefa út svona margar bækur
nema af því að viðbrögðin hafa
verið þannig að krakkarnir vilja
meira, sem er náttúrlega bara æðislegt. Þetta er líka hvatning fyrir mig
til að halda áfram og reyna að gera
enn betur, finna enn fleiri leiðir til
að leika mér með bókarformið.“
Hársbreidd frá dauðanum
Drengurinn með ljáinn fjallar um
dauðann og segir frá stráknum Halli
sem lendir hársbreidd frá dauðanum og upplifir í kjölfarið dularfulla hluti.
„Þetta er barna- og ungmennabók um dauðann og allar þær tilfinningar sem fylgja honum. Hvað

Hrá bók
um hráar
tilfinningar
Ævar Þór Benediktsson er mjög afkastamikill höfundur en á þessu ári hefur hann sent frá sér þrjár bækur, Drenginn
með ljáinn, Skólaslit og léttlestrarbókina Þín eigin saga: Sæskrímsli. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

sorg getur verið erfið en líka falleg
og flókin á sama tíma. Eftir að aðalpersónan Hallur verður næstum því
fyrir bíl kemst hann að því að sumir
þeirra sem deyja næstum því verða
næmari í nokkra daga á eftir. Hann
er í kjölfarið gerður að drengnum
með ljáinn og þarf að aðstoða fólk
sem raunverulega deyr við að komast á sinn loka-áfangastað, hver sem
hann kann að vera,“ segir Ævar.
Hvernig er að skrifa um dauðann
fyrir börn?
„Ég lagðist í rannsóknarvinnu um
hvernig ætti að tækla þetta, enda
dauðinn málefni sem þarf að vanda
sig við. Besta ráðið sem ég rakst á,
sem er líka sama nálgun og ég var
með þegar ég var að gera þættina
um Ævar vísindamann, er að segja
satt frá. Treysta krökkunum. Ég

var líka mjög meðvitað að passa
að tengja allt tal um dauðann ekkert inn í trúarbrögð eða neitt slíkt,
heldur miklu frekar skoða tilfinningarnar sem tengjast dauðanum og
því að missa einhvern. Mig langaði
að nálgast viðfangsefnið af virðingu
en það er mikill húmor, spenna og
smá hrollur þarna inni á milli líka.“
Lífið getur endað hvenær sem er
Mörgum finnst mjög óþægilegt að
ræða dauðann en Ævar segir að það
þurfi alls ekkert að hlífa börnum við
þessu umfjöllunarefni.
„Krakkar eru miklu klárari
heldur en við viljum að þau séu.
Við megum ekki gleyma því, jafnvel þegar kemur að jafn erfiðu
umfjöllunarefni og dauðinn er. Þá
eru þau líka oft á tíðum að ganga í

Krakkar eru miklu
klárari heldur en við
viljum að þau séu. Við
megum ekki gleyma
því, jafnvel þegar
kemur að jafn erfiðu
umfjöllunarefni og
dauðinn er.

Myndlýst af bróður Ævars
Bókin er ríkulega myndlýst af bróður Ævars, Sigurjóni Líndal Benediktssyni, sem er 18 ára nemandi í
myndlist við Verkmenntaskólann
á Akureyri. Að sögn Ævars er ekki
algengt að ungmennabækur séu
myndlýstar.
„Jónsi bróðir gaf mér kolamynd
sem hann teiknaði í jólagjöf fyrir
nokkrum árum og ég man að ég
opnaði pakkann og hugsaði: „Við
erum að fara að gera bók saman,
ég þarf bara að finna réttu söguna.“
Alltaf þegar ég var búinn að skrifa
kafla fékk hann þá senda og bjó svo
til hvert listaverkið á fætur öðru.
Aðalpersóna bókarinnar elskar
að krota í skólabækurnar sínar og
það var svolítið pælingin með uppsetningunni, að þetta væri bók sem
hefði komið einstaklega snyrtileg úr
prentsmiðjunni og svo hefði einhver
komist í hana og byrjað að teikna.
Þetta gefur henni mjög skemmtilega áferð og hjálpar til að gera hana
ólíka öllum öðrum bókum sem ég
hef hingað til skrifað,“ segir Ævar.
Útgáfu bókarinnar Drengurinn
með ljáinn verður fagnað í Nexus
sunnudaginn 13. nóvember klukkan 14.00. n
Sjá nánar á frettabladid.is

Föðurhlutverkið í
barnabókmenntum
tsh@frettabladid.is

Uppþvottavélar
fyrir allar stærðir eldhúsa

Norræna húsið stendur fyrir pallborðsumræðum um föðurhlutverkið í barnabókmenntum næstkomandi sunnudag, 13. nóvember,
í tilefni feðradagsins.
„Þegar sögur Gunillu Bergström
um Einar Áskel og einstæða pabba
hans komu fyrst út árið 1972 sýndu
þær aðra föðurímynd en vant var,
föður sem var nálægur og ögraði
kynjahlutverkum sjöunda áratugarins. Hér var pabbinn aðal og eini
umönnunaraðilinn í lífi barnsins.
Í tilefni af feðradeginum 13. nóvember og nýrri sýningu Norræna
hússins í barnabókasafninu Til
hamingju Alfie Atkins! ætlum við
líka að fagna pabba Einars Áskels,“
segir í viðburðarlýsingu.
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Aristarco
Hood uppþvottavél WH720

Stærðir BxDxH: 76,0 x 79,0 x 149 x 196
cm
Stærð á körfu 50 x 50 cm
Rafeindastýring
Innbyggður tilbúinn vatnstankur
Sjálfvirkur skammtari fyrir þvottaefni og
gljáa - Heit skolun
Vatnsmagn 18 ltr - Hurðaop 30,5 cm
Sjálfvirkt start/Stopp í loki

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

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


Taktik 5792 #

442

Í pallborðsumræðunum verður
rætt um föður Einars Áskels og
aðrar ólíkar birtingarmyndir feðra
í barnabókmenntum. Sjónum
verður beint að hlutverki föðurins
sem hefur breyst mikið í barnabókmenntum á síðustu fimmtíu árum.
Þá munu þátttakendur einnig ræða
viðhorf sín til föðurhlutverksins,
þar á meðal breytingar, vankanta
og staðalmyndir, bæði frá faglegu og
persónulegu sjónarhorni sem feður.
Viðburðurinn fer fram á ensku
á milli 20 og 21. Fundarstjóri er
Camilla Ringkjøbing Jensen, cand.
mag. í barnabókmenntum, fjölmiðlun og menningu og starfsnemi
Norræna hússins.
Þátttakendur í pallborði eru
Björn Grétar Baldursson, flugumferðarstjóri á Akureyri, Sverrir
Norland rithöfundur, Watse
Sybesma,
eðlisfræðingur og rithöfundur frá Hollandi, og
Markús Már Efraím, rithöfundur og kennari. n

Fjallað verður um föður Einars
Áskels á málstofunni.

MYND/GUNILLA BERGSTRÖM
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Fræðimaðurinn sem lenti á ruslahaug sögunnar
BÆKUR

Þormóður Torfason:
Dauðamaður og dáður
sagnaritari

Höfundur: Bergsveinn Birgisson
Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 395
Elín Hirst

Þormóður Torfason var merkur
sagnaritari sem fæddist árið 1636
en er nánast öllum gleymdur. Hann
lenti á ruslahaug sögunnar, eins og
höfundur orðar það, og í þessari
sögu er meðal annars leitað skýringa á því hvers vegna svo fór.
Þormóður heillaðist af fornum
fræðum, komst til mikilla metorða hjá sjálfum Danakonungi í
Kaupmannahöfn og var vinur og
samstarfsmaður Árna Magnússonar. Nafn Árna hefur þó verið
mun meira áberandi í sögunni
hvað varðar söfnun og varðveislu
íslensku handritanna en Þormóðs.
En það er mat höfundar að Þormóður eigi ekki síður skilið frægð
en Árni.

á einu máli um það enn þann dag
í dag hversu mikið má fylla inn
í þær eyður sem óhjákvæmilega
eru til staðar um fornar sögupersónur með tilgátum. Bergsveinn
er snjall og fer aldrei í felur með að
margt af því sem hann heimfærir
upp á líf Þormóðs hefur hann úr
ólíkum samtímaheimildum sem
snúast ekki um ævi Þormóðs. Þess
vegna er bókin mun skemmtilegri
af lestrar. Um miðbik bókarinnar

Bergsveinn
Birgisson,
fræðimaður og
rithöfundur

Þegar skrifað er um
persónur sem uppi
voru á 17. öld er augljóst að í mörgum
tilfellum skortir mjög
heimildir.

koma nokkrar blaðsíður þar sem
höfundur setur á svið ímyndað
samtal Friðriks 3. Danakonungs
og Þormóðs, sem mér fannst ekki
alveg ganga nógu vel upp. n
NIÐURSTAÐA: Höfundur vinnur
mikilvægt verk af vandvirkni með
því að fjalla um merkan mann í
Íslandssögunni sem ekki hefur
fengið þann sess sem hann á
skilið.

„Ófyrirséð stórkostleg flétta ...
ein besta bók Steinars Braga.“
Páll Egill Winkel
Morgunblaðið

Glæðir sögusviðið lífi
Þegar skrifað er um persónur sem
uppi voru á 17. öld er augljóst að
í mörgum tilfellum skortir mjög
heimildir um manneskjuna sjálfa,
líf hennar, aðstæður og umhverfi.
Bergsveinn gerir þó vel í að reyna
að skapa andrúmsloftið í heiminum sem Þormóður hrærist í með
því að nýta sér samtímaheimildir
úr ýmsum áttum og heimfæra þær
upp á aðalsögupersónu bókarinnar. Heimildir sem varpa ljósi á
ýmsa hluti sem tíðkuðust á þeim
tíma sem Þormóður lifði; máltíðir
skólasveina í Skálholti, borgarbraginn í Amsterdam og Kaupmannahöfn, hirðsiði, klæðaburð og margt
fleira glæðir sögusviðið lífi. Ef þessi
aðferð væri ekki notuð myndi saga
þessa merka manns verða frekar
þurr lesning.
Þormóður féll í ónáð hjá konungi
líklega vegna kvennamála og var
fluttur til Noregs þar sem hann var
gerður að skattheimtumanni. Þar
lifði hann litríku lífi, giftist ríkri
ekkju og varð manni að bana, hvort
sem það var í sjálfsvörn eða ekki, en
að minnsta kosti náðaði konungur
Þormóð af dauðadómi.
Fyllt upp í eyðurnar
Ágreiningur skapaðist milli Þormóðs og Árna Magnússonar og
f leiri sem ef til útskýrir hvernig
fór. Árni var fylgismaður efahyggjunnar, en Þormóður hvatti hann
til að vinna út frá tilgátum en Árni
vildi ekki fylgja því ráði. Þormóður
var eiginlega stimplaður úreltur og
talinn of hallur undir ýkjusagnir og
lygar.
Líklega eru sagnfræðingar ekki

Dáin heimsveldi er spennuþrungin framtíðarsaga eftir
Steinar Braga, einn fjölhæfasta
höfund þjóðarinnar.
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Jónas heitinn mögulega með puttana í verkinu
Á sporbaug, ný bók um
nýyrði Jónasar Hallgrímssonar, er meðal fagurra fiska
í jólabókaflóðinu þetta árið.
Jónas glæddi íslenskuna
lífi og lit, ekki aðeins með
ljóðum og prósa heldur
einnig með einstaklega vel
smíðuðum nýyrðum.
ninarichter@frettabladid.is

Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur RÚV, á textann í
bókinni. „Það var komið að máli
við mig,“ segir hún glettin, varðandi aðdraganda verksins. „Þetta
var ekki hugmynd frá mér heldur
frá forlaginu Sögum sem langaði að
gera eitthvað með nýyrði Jónasar
Hallgrímssonar,“ segir Anna Sigríður.
Það hittist svo skemmtilega á, að
forleggjurum óafvitandi, að Anna
Sigríður hefur lengi verið gríðarleg
áhugakona um nýyrði Jónasar Hallgrímssonar.
„Ég hef verið með þætti í útvarpinu og talað um nýyrði Jónasar. Það
hefur ekkert verið neitt sérstaklega
mikið efni aðgengilegt um þau,“
segir hún hugsi. „Þegar 10.000 króna
seðillinn kom út voru orð frá Jónasi
á honum. Svo var listi á heimasíðu
Menntamálastofnunar. Svo hafa
verið skrifaðar örfáar fræðigreinar
um þetta. En það hefur enginn tekið
þetta frá svona almennu sjónarhorni.“
Íslendingar duglegir orðasmiðir
Málfarsráðunauturinn svarar þá
næst spurningu um hvort Íslendingar séu nógu duglegir að skálda
nýyrði þegar upp koma nýjungar í
samfélaginu.
„Já, ég myndi segja það. Kannski
finnst fólki ekki nóg að gert. En
bæði erum við sem almenningur
sem erum að tala íslensku alltaf að
búa til ný orð. Oftast eru þetta samsett orð og þess háttar. En svo er
líka talað um íðorðastarf og íðorð
eru búin til í sérstökum tilgangi

Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur RÚV, og Elín Elísabet Einarsdóttir teiknari eru báðar miklir
aðdáendur Jónasar og tóku því hugmynd forleggjarans fagnandi. 
MYND/ÁRNI TORFASON

Fáein nýyrði Jónasar
n Skjaldbaka
n Mörgæs
n Sjónvilla
n Aðdráttarafl
n Raddlaus
n Bringusund

Hólahjalli 9

Einbýli á mögnuðum útsýnisstað

OPIÐ
HÚS

Opið hús fimmtud. 10. nóv. 2022 kl. 17.00 – 17.30
Fallegt nýlegt (1999) afar rúmgott 362 fm eibnýlishús á frábærum
rólegum útsýnisstað innst í lokaðri götu í suðurhlíðum Kópavogs.
Auðvelt að hafa AUKAÍBÚÐ á neðri hæðinni. Þar utan eru 4
svefnherbergi, góðar stofur, arin í frönskum stíl, stórar suðvestur
svalir með einu mesta útsýni sem völ er á m.a. Reykjanes, Bláfjöll,
Kópavogsdalur, Álftanes og fl. Nýtt þakjárn, rennur og niðurföll.
Frábær staðsetning mjög miðsvæðis. Verð 179 milljónir.
Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
SÍÐAN 1995

Ingólfur Gissurarson lg.fs.
s: 896-5222
ingolfur@valholl.is
30 ára farsælt starf við
fasteignasölu á Íslandi.

fyrir faggreinar á öllum sviðum,“
útskýrir Anna Sigríður. „Yfirleitt eru
þetta einhver svona félagasamtök
sem eru með íðorðanefnd á sínum
vegum. Oft starfa þessar nefndir
í samstarfi við Árnastofnun. Það
er mjög mikil virkni í mörgum af
þessum nefndum og mikið verið
að vinna að svona íðorðastarfi, að
íslenska hugtök og búa til ný orð og
svoleiðis.“
Hafflötur og sverðbjarmi
Það verður að spyrja höfundinn
hvort hún eigi eftirlætis nýyrði frá
Jónasi?
„Ég er búin að velta mér upp úr
þessum orðum og uppáhaldsorðið
er það sem ég er að fjalla um hverju
sinni,“ segir Anna Sigríður. „Það eru
nokkur orð sem mér þykir vænt um.
Eins og hafflötur. Orð sem maður
gerir sér ekkert endilega grein
fyrir að einhver hafi sest niður og
búið til. Svo eru mörg af þessum
stjörnufræðiorðum sem eru algeng
enn í málinu eins og ljóshraði. Og
myrkvaorðin eins og sólmyrkvi.
Og sverðbjarmi. Það er enn í fullri
notkun, held ég,“ segir hún.
Anna Sigríður nefnir einnig orðið
„botnfrosinn, sem hann virðist hafa
verið fyrstur til að nota. Maður á
erfitt með að trúa því að hann hafi
búið þetta til, en elsta dæmið er frá
honum komið. Og það er ekki ólíklegt, hann var svo flinkur að setja
saman orð.“
Þá þarf að nefna fuglsheiti frá Jónasi, sem er vepja. „Það er frá honum
komið og er ekki búið til úr neinu
sem er til fyrir í málinu. Þetta er eina
dæmið um slíkt sem ég man eftir.“
Enn einn aðdáandinn
Elín Elísabet Einarsdóttir á allar
myndlýsingarnar í bókinni. „Við
þekktumst ekki fyrir,“ segir Anna
Sigríður um samstarfið. „Það var
sama sagan með það að þau tengdu
okkur saman hjá Sögum, og þá kom
í ljós að Elín hafði líka sérstakar
tengingar við Jónas. En svo kom líka
að verkinu Helga Gerður Magnús-

dóttir bókahönnuður,
sem hannaði bókina,“
segir hún.
Elín Elísabet tekur
boltann. „Já, þau voru
aðeins byrjuð á þessu,
Anna Sigríður og útgáfan
Sögur. Svo skilst mér að
Kristján Freyr hjá Sögum
hafi viljað svo gjarnan fá
mig í þetta. Það sem hann
vissi ekki var að ég var með brjálæðislega mikla tengingu við Jónas
sjálf,“ segir Elín Elísabet og hlær.

Langa-langa-langalangamma mín var
viðfangsefni eins af
kvæðunum hans. Það
var tækifæriskvæði og
heitir Skønne pige og
er á dönsku.
Elín Elísabet Einarsdóttir

Orti um fimm ára formóður
„Ég er búin að vera að lesa ljóðin
hans síðan ég var krakki og það
voru alls konar svona litlar tengingar. Ég byrjaði að semja lög þegar
ég var krakki, úr ljóðum eftir hann.
Langa-langa-langa-langamma mín
var viðfangsefni eins af kvæðunum
hans. Það var tækifæriskvæði og
heitir Skønne pige og er á dönsku,“
segir Elín Elísabet. „Hún var bara
fimm ára og pabbi hennar bað Jónas
að yrkja um hana.“
Þá á teiknarinn aðra og alvar-

legri tengingu við skáldið. „Svo er
ég með Hraundranga tattúveraðan
á úlnliðinn. Við bróðir minn erum
með eins tattú eftir að við keyrðum
næstum því út af við Hraun í Öxnadal,“ segir hún.
„Það voru allt saman litlar tengingar sem ég var með, og ég hafði
ekki tíma fyrir þetta verkefni en
ég gat ekki sagt nei við Jónas. Þau
höfðu ekki hugmynd um mínar
tengingar þegar þau fengu mig í
þetta. Anna Sigríður vill meina að
Jónas hafi sjálfur verið með puttana
í þessu.“
Tengist Jónasi upp á nýtt
En breyttist hinn sögulegi Jónas í
huga teiknarans, eftir vinnu bókarinnar?
„Já, hann varð dýpri. Ég þekkti
bara ljóðin. Eftir að hafa teiknað
hann svona oft – ég var allt sumarið
að teikna hann í skissubækurnar,
að reyna að átta mig á honum sem
karakter. Maður tengist fólki upp á
nýtt þegar maður teiknar það, hvort
sem maður hefur hitt það í lifanda
lífi eða ekki,“ segir Elín Elísabet,
teiknari og meðhöfundur bókarinnar Á sporbaug.
Útgáfuhóf Á sporbaug fer fram
í Húsi Máls og menningar í dag
klukkan 17.00. Allir eru velkomnir
og að sögn forleggjarans Kristjáns
Freys Halldórssonar hjá Sögum
munu Anna Sigríður og Elín Elísabet syngja lagið Hvað er svo glatt?
undir harmonikkuleik. „Þetta er
texti eftir Jónas, þýðing á dönsku
lagi og er eiginlega svona fyrsti
íslenski hittarinn,“ segir Kristján
Freyr. n

26 Lífið

FRÉTTABLAÐIÐ

Einn ljónheppinn miðahafi vann
stærsta happdrættisvinning sögunnar
ragnarjon@frettabladid.is

Mikil spenna ríkti í Bandaríkjunum fyrir stærsta útdrætti sögunnar
í Powerball-happdrættinu. Einn
miðahafi var með allar tölur réttar og vann viðkomandi 2 milljarða
Bandaríkjadollara eða tæplega
300 milljarða íslenskra króna sem
verður að teljast nokkuð gott.
Miðinn var seldur í bænum Alta-

dena sem er í um 15 mínútna fjarlægð frá borginni Los Angeles.
Nokkur bið hafði myndast eftir
úrslitum í happdrættinu þar sem
fresta þurfti útdrættinum því skila
verður öllum upplýsingum um
keypta miða áður en tekið er til við
að draga um vinninginn.
Tölur hins heppna vinningshafa
í Powerball voru 10, 33, 41, 47 og 56
en lukkutalan var 10. n
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Fleiri en tvö hundruð orð
tengd íslenska hvalnum
Mexíkóski tónlistarmaðurinn
José Luis Anderson hefur
verið búsettur á Íslandi í
fimm ár. Hann er um þessar
mundir nýkominn heim frá
Austurríki þar sem hann
fylgdi eftir verki um íslenska
hvalinn.
ninarichter@frettbladid.is

Kanadíska fjöllistakonan og ljóðskáldið Angela Rawlings og mexíkóski tónlistarmaðurinn José Luis
Anderson hafa nýlokið uppsetningu
á verki um íslenska hvalinn, sem er
hluti af samsýningunni Chewing
the Tundra, sem Tinna Grétarsdóttir og hin finnska Pia Lindman
stýra við Kunsthalle Exnergasse í
Vínarborg.
José segir að á sýningunni hafi
norræna túndran verið í fókus,
út frá vinkli umhverfisverndar
og loftslagsbreytinga. Fjöldi listamanna á verk á sý ningunni;
Ásmundur Ásmundsson, Hannes
Lárusson, Tinna Grétarsdóttir, Geir
Tore Holm, Søssa Jørgensen, Pauliina Jokela, Connie Kristoffersen, Pia
Lindman, Lauri Linna, Anra Naw,
Anu Osva, Angela Rawlings, José
Luis Anderson, Leena Valkeapää,
Oula A Valkeapää, John Andrew
Wilhite-Hannisdal og Rebekah A.
Oomen.

JÓLIN ERU
Í DORMA

Frábært úrval og gott verð

Jól

20%
AFSLÁTTUR

AUSTIN rafdrifinn sófi

Stillanlegur 3ja sæta sófi. Miðsæti niðurfellanlegt.
Svart leður á slitflötum. 198 x 95x 98 cm.
JÓL

20%

Fullt verð: 299.900 kr.

Nú 239.920 kr.

AFSLÁTTUR
af dýnu

NATURES
LUXURY

heilsurúm með Classic botni
Frábær heilsudýna með yfirdýnu.

Nú 142.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM SÆNGUM
OG KODDUM

Skannaðu QR
kóðann og skoðaðu
jólatilboðin

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

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Fullt verð 140x200: 164.900 kr.

Íslenskt þang og skíði
„Þarna komu saman listamenn
frá Noregi, Finnlandi og Íslandi og
jafnvel frá Síberíu. Þarna unnum
við saman að innsetningu. Ég bjó
til átta mínútna verk, Hvalslag, tónverk sem blandar saman lifandi
hljóðfærum og raftónlist, með selló,
rödd og saxófóni. Í rauninni var
innsetningin á fjórum stöðum. Það
mátti hlýða á verkið í heyrnartólum
og svo voru þarna hvalskíði. Þarna
var líka íslenskt þang sem myndaði
orð sem tengdust hvölum með einhverjum hætti. Orð eins og Hvalfjörður og þar fram eftir götunum,“
segir José.
Þá var einnig vínylkassetta hluti
af sýningunni sem Angela Rawlings fann á íslenskri strönd. „Hugmyndin að baki verkinu er að skapa
einhvers konar menningarlegt
samtal milli mannsins og hvalsins í
íslensku samfélagi sem hefur breyst
mikið í áranna rás,“ segir hann.
„Varðandi tónverkið, þá eru hvalir
hluti af íslensku samfélagi og virðast
alltaf hafa verið það. Það eru fleiri

José Luis Anderson skoðar samband Íslendinga við hvali. 

Hvalreki þýddi þá
gnægð matar, kjöts og
beina sem hægt var að
nýta í alls konar hluti.
En í dag förum við að
spyrja spurninga.
José Luis Anderson

MYND/AÐSEND

en tvö hundruð orð á íslensku sem
tengjast hvölum með beinum hætti,
eða hafa þetta forskeyti. Það eru líka
svo ótrúlega margir staðir á Íslandi
sem tengjast hvalnum.“
Hvalreki í áranna rás
José bendir á að áhugavert sé að
skoða hvernig hugmyndir um hvalreka hafa breyst í íslensku samfélagi.
„Hvernig slíkur atburður er öðruvísi
í dag en þá. Hvalreki þýddi þá gnægð
matar, kjöts og beina sem hægt var
að nýta í alls konar hluti. En í dag
förum við að spyrja spurninga,
höfum áhyggjur af velferð dýranna
og gerum okkur grein fyrir því að
lífríki þeirra er ógnað,“ segir hann.
„Í þessari tónsmíði er ég að skoða
hvalinn og nota ýmsar leiðir til að
túlka hegðun hvalanna. En ég skoða
líka elstu íslensku þjóðlögin og nýti
þann þjóðararf í verkið.“
Verkið stendur í Kunsthalle
Exnergasse til 17. desember. n

Minnast Aaron Carter á tónleikum
ninarichter@frettabladid.is

Söngvarinn Nick Carter og félagar
hans í poppsveitinni Backstreet
boys gerðu hlé á tónleikum sveitarinnar í Lundúnum á laugardagskvöld til að heiðra minningu bróður
Nick, tónlistarmannsins Aaron Carter, sem lést kvöldið áður. Banamein
hans hefur ekki verið gert opinbert
en erlendir fjölmiðlar hafa fjallað
um baráttu hans við alvarlega geðog fíknisjúkdóma.
Söngvarinn Kevin Richards on,
elsti meðlimur Backstreet boys,
ávarpaði tónleikagesti í O2 Arena
tónleikahöllinni. „Við berum þungan harm í brjósti í kvöld vegna andláts fjölskyldumeðlims í gær. Við
vildum helga þetta augnablik litla

Bræðurnir Nick og Aaron árið 2006.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

bróður Nick, Aaron Carter, sem lést
í gær 34 ára að aldri. Hann var hluti
af fjölskyldunni. Við þökkum innilega fyrir samúðarkveðjur, stuðning
og hlýhug.“
Aaron Carter sló í gegn sem
barnastjarna seint á tíunda áratugnum. Hann steig inn í sviðsljósið
aðeins sjö ára gamall og gaf út sína
fyrstu plötu árið 1997, þá níu ára
gamall. Platan seldist í milljón eintökum á heimsvísu. Önnur plata
hans, Aaron’s Party, kom út árið
2000 og seldist í þremur milljónum
eintaka. Síðar gaf hann út tvær plötur til viðbótar, þar af safnplötu. Um
aldamótin fylgdi Aaron Backstreet
boys á sameiginlegu tónleikaferðalagi. Sveitin var á þeim tíma ein vinsælasta popphljómsveit heims. n
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Ég get svarað þér
hvar og hvenær
sem er á tm.is

n Bakþankar
Láru G.
Sigurðardóttur

Ljós í myrkri
„Af hverju færðu þér ekki bara vekjaraljós?“ sagði vinkona mín þegar
ég kvartaði sáran yfir hve erfitt væri
að vakna. Ég var bara alls ekkert
tilbúin fyrir þessa myrku morgna
– alltaf skal skammdegið læðast
aftan að mér með sína dimmu hulu.
Sannarlega erum við misnæm
fyrir umhverfisáhrifum. Myrkrið
hefur til dæmis engin áhrif á manninn minn, hann er alltaf jafn hress
sem jaðrar við að vera óþolandi í
svartnætti morgunsins.
Lífsklukkan er áhugavert
fyrirbæri, því hún slær takt dægursveiflna líkamsstarfseminnar. Ef
hún gengur rétt þá sveiflast kortisól
upp á morgnana ekki ólíkt því
þegar Geysir gýs, sem ræsir okkur.
Síðla kvölds hækkar svo melatónín
sem gerir okkur syfjuð. Til að lífsklukkan haldist í góðum takti þurfa
flestir að endurstilla sig á hverjum
morgni, og er sólarupprás best til
þess fallin. Sem er ekki í boði núna
– fólk vill heldur geta stundað golf
eftir vinnu en láta staðarklukkuna
slá í takt við lífsklukkuna!
Á þessum myrku tímum getum
við samt gert ýmislegt til að halda
betur takti, til dæmis með því að
hafa reglu á matar- og svefntíma.
Hreyfa okkur reglulega, sérstaklega
utandyra. Því rannsóknir sýna að
melatónín mælist hærra á kvöldin
eftir að hafa verið í náttúrulegri
birtu heldur en að húka innandyra.
Að viðra sig úti í þeirri birtu sem
býðst gerir klukkunni okkar og
svefni því gott. Sömuleiðis hjálpar
ró fyrir svefn, eins og að fara í bað
eða lesa bók við rauðleita birtu.
Um leið og vinkona mín sleppti
orðunum rann upp fyrir mér að
auðvitað átti ég þetta fína vekjaraljós á náttborðinu, en þessi ljós líkja
eftir sólarupprás og hafa þannig jákvæð áhrif á lífsklukkuna.
Stundum er lausnin beint fyrir
framan nefið á okkur. n

Rafrænar leikprufur
fyrir 9-13 ára krakka
Við leitum að tólf krökkum til að leika sex
persónur í sýningunni Draumaþjófurinn. Við
hvetjum alla krakka sem hafa áhuga
til að taka þátt í leikprufunum.

Skila má prufum til og með 20. nóvember
Allar upplýsingar á leikhusid.is

Æsispennandi fjölskyldusöngleikur
frumsýndur í mars
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