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Lögreglan mun halda áfram að leita að Friðfinni Frey Kristinssyni í dag. Friðfinns hefur verið saknað frá fimmtudeginum í síðustu viku en lögregla lýsti eftir honum á mánudaginn. Rafn Hildar Guðmundsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að leit hafi verið hætt í gærkvöldi þegar tók að rökkva. Lögreglan verður með stöðufund nú í morgunsárið áður en leit verður
haldið áfram en samkvæmt Rafni eru fáar vísbendingar um ferðir Friðfinns.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Landspítali tugi milljarða yfir áætlun
Gert er ráð fyrir að kostnaður
við nýjan Landspítala við
Hringbraut fari 27 milljarða
fram úr uppfærðu kostnaðarmati frá árinu 2017. Heildarkostnaður við spítalann
verður ekki undir 90 milljörðum úr því sem komið er.
ggunnars@frettabladid.is

FRAMKVÆMDIR Verðbætur og hátt
hrávöruverð hafa gert það að verkum að kostnaður við byggingu nýs
Landspítala við Hringbraut hefur
hækkað umtalsvert. Kostnaðarmat
verkefnisins var uppfært árið 2017
en þá var gert ráð fyrir að spítalinn

myndi kosta um 63 milljarða. Heildarkostnaður er nú farinn að nálgast
90 milljarða, sem er 27 milljörðum
yfir áður útgefnu mati.
Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóri
framkvæmdasviðs hjá Nýjum Landspítala (NLSH), segir stærstu verkþætti spítalans enn innan þeirra
skekkjumarka sem gert var ráð fyrir
í upphafi. Ekkert bendi til annars en
að verkinu verði lokið árið 2028 eins
og áætlað var. „Það er akkúrat 50
prósentum af uppsteypunni lokið
hérna í meginbyggingunni. Hönnun
burðarvirkis er lokið og við erum
búin að bjóða út útveggina. Þannig
að þetta er farið að taka á sig mynd,“
segir Ásbjörn.

Það er akkúrat 50
prósentum af uppsteypunni lokið hérna
í meginbyggingunni.

Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóri
framkvæmdasviðs NLSH

Hann segir nýjan Landspítala
einstakt mannvirki að svo mörgu
leyti. „Þessi spítali er hannaður og
byggður með það í huga að hann
geti staðið af sér stærstu mögulegu
jarðskjálfta. Burðarvirkin eiga
ekki bara að standa eftir óhögguð
heldur á öll starfsemin að standast
prófið.“
Aðspurður hvort hann sé farinn
að telja niður fram að verklokum
segist Ásbjörn ekkert vera farinn
að leiða hugann að því. Verkefnið
sé vissulega krefjandi en hann
njóti þess að takast á við það. „Ætli
ég leggist ekki bara inn á einhverja
deildina hérna þegar þessu lýkur,“
segir Ásbjörn. SJÁ SÍÐU 12

Tveir létust í
Póllandi
PÓLLAND Í gær létust tveir eftir að
flugskeyti lenti í bænum Przewodów í austanverðu Póllandi, við
landamæri Úkraínu. Pólskir fjölmiðlar héldu því fram að um rússneskt flugskeyti væri að ræða, en
Rússar segja það ekki rétt.
Þjóða rör yg g is- og va r na rmálanefnd Póllands var kölluð á
neyðarfund vegna málsins og lýstu
þjóðarleiðtogar fjölmargra ríkja yfir
stuðningi sínum við Pólverja. Talsmaður NATO sagði að hin meinta
árás væri væri til rannsóknar, en ef
um rússneskt flugskeyti er að ræða
gæti það haft alvarlegar afleiðingar
í för með sér. SJÁ SÍÐU 4
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Koppafeiti

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Staðan er bara sú að
við erum ekki ennþá með neitt þak
yfir höfuðið á daginn,“ segir Ragnar
Erling Hermannsson, heimilislaus
maður í Reykjavík og félagi í Viðmóti, samtökum um mannúðlega
vímuefnastefnu á Íslandi.
Viðmót hefur undanfarið barist
fyrir því að opnað verði húsnæði í
Reykjavík þar sem heimilislausir
karlar geta verið yfir daginn en
gistiskýli borgarinnar eru lokuð á
milli klukkan tíu á morgnana og
fimm seinnipartinn.

Ragnar Erling
Hermannsson

„Það virðist ekki verið hlustað á
okkur og enn síður brugðist við,“
segir Ragnar. Á fundi Velferðarráðs
borgarinnar var lagt til að útvegað
yrði neyðarhúsnæði fyrir heimilislausa karlmenn í borginni. Lagt var
til að velferðarráð samþykkti að
verja alls 155 milljónum króna til
rekstursins. Í fundargerð segir að
kostnaður rúmist ekki innan fjárheimilda.
„Við höfum ekkert heyrt af neinu
en höldum í vonina,“ segir Ragnar. n

Frúardagur, leikfélag Menntaskólans í Reykjavík, frumsýndi söngleikinn Koppafeiti eða Grease í Gamla bíó í gær. Það var svakalegt stuð eins og sjá má enda
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
um mikla stemningssýningu að ræða. Bjartur Örn Bachmann leikstýrir og tónlistarstjórn er í höndum Unu Torfadóttur. 

Sá hlýjasti frá upphafi í borginni
kristinnpall@frettabladid.is

VEÐUR „Þetta er heldur óvenjulegt
miðað við árstíma, en svona hlýindakaflar hafa komið fyrir áður,“
segir Kristín Björg Ólafsdóttir,
sérfræðingur á sviði veðurfarsrannsókna hjá Veðurstofu Íslands,
spurð hvort veðurblíðan sem hefur
einkennt höfuðborgarsvæðið það
sem af er nóvembermánuði sé ekki
í óvenjulegri kantinum.
Ekkert bendir til að von sé á frosti
á næstu dögum þó að við séum
komin hálfa leiðina inn í nóvember.
„Það spáir svona hlýindum áfram
næstu daga,“ segir Kristín.
Hún segir að þetta sé með hlýrri
mánuðum í Reykjavík frá upphafi
mælinga. „Það sem af er mánuði
bendir til þess að hann sé með þeim
hlýrri, en ekki sá hlýjasti. Síðasti
sunnudagur var óvenjulega hlýr,
12,7 stiga hiti í Reykjavík jafnaði

Kristín Björg
Ólafsdóttir,
sérfræðingur
hjá Veðurstofu
Íslands

met í borginni frá 1999 sem hæsti
hiti sem mælst hefur í nóvember,“
segir Kristín og segir að það sama
eigi við um landsbyggðina.
„Á mörgum veðurstöðvum mældist hæsti hiti sem mælst hefur í nóvember,“ segir Kristín og nefnir að
það mældist 14,7 stiga hiti á Kjalarnesi á sunnudaginn. n

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

Belarús mun líklega ekki
rústa framtíð íslenskunnar
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslensku, hefur litlar
áhyggjur af breytingum á
íslenskum staðarheitum.
odduraevar@frettabladid.is

MENNTUN Fleiri erlend staðarheiti
í íslenskri tungu skipta litlu máli
þó að æskilegt sé að halda í gamlar
íslenskar myndir af þeim þar sem
þær eru til. Þetta segir Eiríkur
Rögnvaldsson, prófessor emeritus í
íslenskri málfræði.
Fréttablaðið lagði þrjú staðarheiti sem hafa tiltölulega nýlega
breyst fyrir prófessorinn, í tilefni
af degi íslenskrar tungu, og spurði
hvort þetta hefði einhverja þýðingu
fyrir tungumálið. Hvíta-Rússland er
nýlega orðið Belarús, Kænugarður
að Kyiv og Björgvin fyrir löngu
orðin að Bergen.
„Þessi þrjú heiti sem þú nefnir eru
gerólík innbyrðis. Björgvin er auðvitað hið gamla norræna heiti borgarinnar, sem breyttist fyrir löngu í
Bergen í norsku,“ segir Eiríkur.
Myndirnar Björgvin og Bergen hafi
verið notaðar samhliða í íslensku
hið minnsta frá því á 19. öld
Þannig að þar er ekki hægt að
segja að nein breyting hafi orðið
nýlega. Vissulega getur verið að
hlutföllin milli nafnmyndanna hafi
eitthvað breyst en ég get ekki sagt
um það – erfitt er að athuga það í
fljótu bragði í rituðum heimildum
vegna þess að mannsnafnið Björgvin flækist fyrir,“ segir Eiríkur.
Að sögn Eiríks er Kænugarður
einnig fornt norrænt nafn því að
norrænir menn þekktu vel til þar
austur frá. „En heitið Kiev (eða Kiew,
og nú Kyiv) hefur einnig verið notað
í íslensku að minnsta kosti síðan á
19. öld, og allan þann tíma verið
miklu algengara en Kænugarður ef
marka má tímarit.is.“
Eiríkur segir Kænugarð frekar

Eiríkur hefur ekki áhyggjur af nöfnum í íslensku.	

Þessi þrjú heiti sem þú
nefnir eru gerólík
innbyrðis. Björgvin er
auðvitað hið gamla
norræna heiti borgarinnar, sem breyttist
fyrir löngu í Bergen.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

vera í sókn, sérstaklega núna eftir
að Úkraínustríðið hófst. Hann segir
Belarús annars eðlis.
„Landið virðist ha fa heitið HvítaRússland á íslensku síðan farið
var að tala eitthvað um það hér
snemma á 20. öld, og samsvarandi
heiti hefur verið notað í mörgum
Evrópumálum,“ segir Eiríkur. Fyrir
nokkrum árum hafi stjórnvöld þar
í landi beðið um að landið yrði í
staðinn kallað Belarús vegna þess að
Hvíta-Rússland væri villandi. Það sé
svo álitamál hvort eigi að fara eftir
að slíku.
„Við þurfum daglega að nota mikinn fjölda erlendra staðarheita og
mannanafna sem bera erlent svipmót og eru ekki löguð að íslensku.
Það skiptir ekki máli hvort þau eru
aðeins fleiri eða færri. En þar sem
til eru gamlar íslenskar myndir af
erlendum staðarheitum er almennt
séð æskilegt að halda í þær.“ n

Til hamingju með
dag íslenskrar tungu.

Á íslensku má alltaf finna svar
og orða stórt og smátt sem er og var,
og hún á orð sem geyma gleði og sorg,
um gamalt líf og nýtt í sveit og borg.
Á vörum okkar verður tungan þjál,
þar vex og grær og dafnar okkar mál.
Að gæta hennar gildir hér og nú,
það gerir enginn – nema ég og þú.
Íslenska er mál okkar allra og það erum við sem höldum
henni lifandi með því að leyfa henni að vaxa með okkur.
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Tveir látnir í Póllandi eftir meinta árás Rússa
benediktarnar@frettabladid.is

PÓLLAND Talið er að rússnesk flugskeyti hafi lent í þorpi í austanverðu
Póllandi nærri landamærum Úkraínu í gær, með þeim afleiðingum að
tveir létust. Einnig er talið að flugskeyti hafi lent í Moldóvu og valdið
rafmagnsleysi um allt land.
Í gær skutu Rússar flugskeytum
að Úkraínu, en árásunum var beint
að borgunum Kænugarði, Lvív og
Kharkív. Talið er að yfir hundrað
f lugskeytum hafi verið skotið að
Úkraínu í árásinni.
Óstaðfestar fregnir birtust um
að rússneskt loftskeyti hefði lent í
bænum Przewodów í austanverðu

Póllandi, nærri landamærum Úkraínu og tveir látist í kjölfarið. Einnig
er talið að rússnesk flugskeyti hafi
valdið rafmagnsleysi um alla Moldóvu. Mateusz Morawiecki, forsætisráðherra Póllands, og Andrzej
Duda, forseti landsins, hafa boðað
fund í þjóðaröryggis- og varnarmálanefnd landsins.
Háttsettur bandarískur leyniþjónustumaður staðfesti í gær að
rússnesk flugskeyti hefðu farið yfir
landamæri Úkraínu og Póllands.
Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur neitað allri sök og segir að
engar árásir hafi verið gerðar á skotmörk nærri landamærum Úkraínu
og Póllands af hálfu Rússlands. Þá

kemur einnig fram að þeir hlutar
f lugskeytisins sem pólskir fjölmiðlar birtu myndir af væru ekki
rússneskir.
Talsmaður NATO sagði að hin
meinta árás væri til rannsóknar,
en ef um rússneskt f lugskeyti
er að ræða gæti það haft alvarlegar af leiðingar í för með sér. Þá
hafa ýmsir þjóðleiðtogar stigið
fram á samfélagsmiðlum og lýst
yfir stuðningi sínum við Pólland.
Gitanas Nauséda, forseti Litáens,
sagði Litáa standa þétt við bakið á
Pólverjum og utanríkisráðuneyti
Eistlands sagðist vera tilbúið að
verja hverja einustu örðu af landsvæði sem heyrði undir NATO. n

Talið er að rússneskt flugskeyti hafi lent í bænum Przewodów í austanverðu
Póllandi. 
MYND/TWITTER

Íbúar jarðar orðnir átta milljarðar
Biðlisti hjá átröskunarteymi hefur
styðst með auknu fjármagni .

Minni biðtími hjá
átröskunarteymi
kristinnhaukur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Aukafjárveiting
til átröskunarteymis geðþjónustu
Landspítala haustið 2021 hefur
skilað sínu því tekist hefur að
saxa verulega á biðlista. Fyrir fjárveitingu voru um 100 manns á biðlista og biðtími þjónustunnar um
20 mánuðir. Í október voru aðeins
16 manns á biðlista og biðtíminn á
bilinu þrír til fjórir mánuðir.

Biðlistinn hefur styst
úr 100 manns í 16.
Þetta kemur fram í svari Willums
Þórs Þórssonar heilbrigðisráðherra
við fyrirspurn Evu Sjafnar Helgadóttur, þingmanns Pírata.
102 milljónum króna var veitt í
tiltekin þverfagleg átaksverkefni
í geðheilbrigðismálum á Landspítalanum þetta haust. Átröskunarteymið fékk hluta þess, sem og
BUGL, þunglyndis- og kvíðateymi
og áfallateymi. n

Sameinuðu þjóðirnar spá
því að íbúar jarðar verði níu
milljarðar árið 2037. Öldrunarlæknir við Landspítalann
segir að hámarksmannfjöldi
framtíðarinnar sé ofmetinn.

Dóminíska
barnið Damian
var valið táknrænn fulltrúi
þeirra merku
tímamóta
sem mannkynið hefur náð.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

helgisteinar@frettabladid.is

FÓLK Tímamót voru mörkuð í
mannkynssögunni í fyrrinótt þegar
áttamilljarðasti íbúi jarðar fæddist í
borginni San Domingo í Dóminíska
lýðveldinu.
Fjölgun mannkynsins seinustu
ár má rekja til þess að meðalævilíkur hafa víðs vegar aukist í takt
við bætta lýðheilsu, betri næringu,
bættar sóttvarnir og betri aðgang
að heilbrigðisþjónustu. Þar að auki
hefur fæðingartíðnin í ákveðnum
löndum hækkað til muna.
António Guterres, aðalritari
Sameinuðu þjóðanna, segir að
áfanginn sé tilefni til að fagna fjölbreytileika og framþróun, en á
sama tíma þurfum við að velta fyrir
okkur sameiginlegri ábyrgð mannkyns gagnvart plánetunni.
Tólf ár eru liðin síðan mannkynið varð sjö milljarðar og er gert ráð
fyrir því að við verðum orðin níu
milljarðar árið 2037. Sameinuðu
þjóðirnar segja þessa þróun vera
merki um að heildarfjölgunin sé
farin að hægja á sér.
Hærri fæðingartíðni er gjarnan
algengari í fátækari löndum og
hefur því mesta fjölgunin undanfarin ár átt sér stað í Afríkulöndum sunnan Sahara. Sameinuðu
þjóðirnar benda hins vegar á að
umhverfisspjöllin séu mun meiri
miðað við höfðatölu í ríkari löndum þar sem fæðingartíðnin er að
staðna, frekar en í þeim löndum

Ég held að hámarkið á
mannfjöldanum verði
ekki eins hátt og talað
er um.

Jón Snædal,
öldrunarlæknir
við Landspítalann

þar sem hún fer hækkandi.
Jón Snædal, öldrunarlæk nir
við Landspítalann, segir að ekki
sé talið líklegt að hámarksaldur
manneskjunnar muni hækka. „Það
er búið að skoða úttekt í f lestum
iðnríkjum síðustu áratugi og það
virðist sem svo að hámarksaldur
sem manneskjan Homo sapiens
getur náð hafi ekki hækkað.“
Jón segir að þetta byggist á tölum
iðnríkja þar sem fimm elstu manneskjur eru teknar fyrir á hverju ári
og er aldri þeirra síðan komið fyrir
á línuriti. Tölurnar á því línuriti
eiga til að breytast í gegnum árin en
yfir höfuð hafi hámarksaldurinn
haldist nokkuð stöðugur.
Faraldurinn hefur einnig sett

ákveðið strik í reikninginn og
lækkaði meðalaldurinn í kjölfar
Covid-19 um eitt til tvö ár í þeim
löndum þar sem dánartíðnin var
hæst. Jón bætir einnig við að fæðingartíðnin í mörgum löndum fer
lækkandi hraðar en búist var við og
nefnir meðal annars Kína og Japan.
„Í stuttu máli þá er talað um að
við verðum níu milljarðar árið
2037. Ég held að það muni gerast
seinna og ég held að hámarkið
á mannf jöldanum verði ek k i
eins hátt og talað er um. Mannfjöldaaukningin verður því minni
en menn höfðu gert ráð fyrir og
hámarksmannfjöldinn verður þar
að auki minni, sem eru góðar fréttir
í heildina fyrir jörðina,“ segir Jón. n

„… áhugaverð og fræðandi fyrir börnin
og okkur fullorðna fólkið … með fyndnum
staðreyndum og líkingum.“
JANA HJÖRVAR / LESTRARKLEFINN

„Ég fagna þessari bók og bíð spennt eftir
komandi bókum í þessum bókaflokki.“
JANA HJÖRVAR / LESTRARKLEFINN
(UM SÓLKERFIÐ)

Skemmtileg léttlestrarbók eftir
Sævar Helga sem örvar vísindalæsi
barna frá sex ára aldri.
Elías Rúni myndlýsti.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Virka daga 10–18 | Lau 11–17 | Sun 12–16 | www.forlagid.is

IONIQ 5

*Uppgefnar tölur um drægni taka mið af nýjum WLTP prófunum. Aksturslag, hitastig og ástand vega hafa afgerandi áhrif á drægni rafbíla.
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Besti bíll
í heimi 2022

NM013388 Hyundai IONIQ 5 Besti bíll 5x38 sept

Fjórhjóladrifinn, 100% rafmagn.




  

ÞREFALDUR HEIMSMEISTARI!
Hvað finnst þér best í heimi? Fjölskyldan, markmiðin, starfið? Hvert sem þú stefnir þá hefur
verðlaunabíllinn IONIQ 5 kraftinn til að hjálpa þér að ná takmarkinu. Þú ferð allt að 507 km*
á hleðslunni. Ofurhleðslan bætir 100 km við á aðeins 5 mínútum. Eltu draumana þína af öryggi
hvert sem er með 2. stigs akstursaðstoð. IONIQ 5 getur allt þetta og miklu meira.

Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is
www.hyundai.is

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kaupandi greiðir fyrir reglulegt þjónustueftirlit
hjá viðurkenndum aðilum. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is.
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Volodímír Selenskíj, forseti
Úkraínu.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Segja Rússa ráðast á innviði landsins
benediktarnar@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Yfirvöld í Úkraínu segja
að nýjustu eldflaugaárásum Rússa
hafi verið beint gegn innviðum
landsins, líkt og virkjunum og
orkustöðvum. Stór hluti af Kænu
garði og öðrum borgum og bæjum
er því án rafmagns og rennandi
vatns.
Borgaryfirvöld í Kænugarði hafa
greint frá því að sökum rafmagns
leysis virki loftvarnasírenur lands

ins ekki, sem hefur alvarleg áhrif
á getu yfirvalda til að vara íbúa
landsins við miskunnarlausum
árásum Rússa.
Forseti Úkraínu, Volodímír Sel
enskíj, hefur varað íbúa landsins
við að búast megi við fleiri árásum
frá Rússum á næstu dögum.
„Ég veit að árásirnar slökktu á
rafmagni á mörgum stöðum. Við
erum að vinna í þessu, við komum
öllu í gang aftur og við munum lifa
af,“ sagði Selenskíj. n

Gera kröfu um vönduð vinnubrögð
benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Athygli vekur að í

skýrslu Ríkisendurskoðunar eru
villur í skráningu tilboða í svokall
aðri tilboðsbók. Við greiningu Rík
isendurskoðunar á umræddu skjali
komu í ljós annmarkar í útreikning
um þar sem fjöldi færslna í skjalinu
var ekki færður inn á réttu formi.
Sumir starfsmenn notuðust við
erlenda kommusetningu, aðrir
notuðu punkt og sumir skrifuðu
hreinlega tilboðið með bókstöfum.
Um var að ræða tilboð sem námu
samtals um 20 milljörðum króna.
Bjarni Benediktsson fjármálaráð
herra segir í samtali við Fréttablaðið
að tilboðsbókin hafi verið unnin af
söluráðgjöfum Bankasýslunnar og
Bankasýslan verði að svara fyrir
hana. „Ég hef ekki séð upplýsingar
um að þessir misbrestir hafi leitt til
teljandi tjóns fyrir ríkissjóð, en við
hljótum engu að síður að gera kröfu
um vönduð vinnubrögð – sérstak
lega þegar sýslað er með ríkiseignir.
Aðilar sem treyst er fyrir slíku verki

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra

verða að standa undir því trausti,“
segir Bjarni.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar
segir að Íslandsbanki hafi sent snið
mát í Excel til innlendra söluráð
gjafa og söluaðila Bankasýslunnar
með leiðbeiningum um hvernig ætti
að fylla það út svo að bankinn hefði
yfirsýn um þróun eftirspurnar inn
lendra fjárfesta.
Annar hugbúnaður eða sérhann
að upplýsingakerfi til að halda utan
um tilboð í tilboðsfyrirkomulagi
var ekki til staðar hjá bankanum.
Jón Gunnar Jónsson, forstjóri
Bankasýslunnar, var ekki búinn
að svara fyrirspurn Fréttablaðsins
þegar blaðið fór í prentun í gær. n
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Líkur á því að ríkið selji síðasta hlut sinn í Íslandsbanka hafa minnkað verulega eftir að skýrslan kom út. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Líkur á lokasölu á bréfum
í bankanum hafa minnkað
Formaður Samfylkingar
innar lýsir djúpstæðum
vonbrigðum með viðbrögð
forsætisráðherra vegna
skýrslu Ríkisendurskoðunar
um söluna á Íslandsbanka.
Líkur á frekari sölu bréfa eru
taldar hafa minnkað.
bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Líkur á að ríkið selji
síðasta hlut sinn í Íslandsbanka hafa
minnkað eftir þann áfellisdóm sem
birtist í skýrslu Ríkisendurskoðunar.
Ríkisstjórnin hefur að mati stjórnar
andstæðinga sýnt að henni er ekki
treystandi til að selja ríkiseignir.
„Ég vonast til að það verði haldið
áfram með söluna en þá þarf miklu
meira traust og trúverðugleika,“
segir Þorgerður Katrín Gunnars
dóttir, formaður Viðreisnar.
„Við þurfum á þessum 75 millj
örðum að halda. Ætlar ríkisstjórnin
ef hún selur ekki að fara í niður
skurð upp á 75 milljarða, eða hækka
vaxtagjöld með auknum skuldum?
Þetta er risamál og alveg með ólík
indum að stjórnin hafi sjálf sett sig í
þessa aðstöðu,“ bætir hún við.
Líkurnar á sölu næsta ár hafa
snarminnkað að mati Björns Levís
Gunnarssonar, þingmanns Pírata.
„Ef þessi stjórnvöld ætla að búa
til nýtt fyrirkomulag eftir að hafa
klúðrað því gamla þegar staðreynd
in er að þau klúðruðu þessu með því
að fara ekki að lögum þá þýðir ekki
að búa til ný lög,“ segir hann.
„Það er ekki séns í helvíti að þau
nái að skapa traust um að selja bank
ann á næsta ári, það yrðu brjáluð
læti, það myndi fara af stað risavaxið
öskur í samfélaginu ef þau svo mikið
sem reyna það,“ segir Björn Leví.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
formaður Miðflokksins, segir að lík
urnar séu „nánast engar“ á að sala
Íslandsbanka verði kláruð næsta ár
í ljósi liðinna atburða. Betra væri ef
stjórnin myndi afhenda almenningi
hlut sinn í bankanum. Tímasetning
þess sé þó síðri en ef það hefði verið
gert fyrr. Sigmundur Davíð segir að
skoða verði allt söluferli bankanna,
einnig Arion banka.
Í fjárlagafrumvarpi Bjarna Bene
diktssonar er gert ráð fyrir að
afgangurinn af bréfum ríkisins í
bankanum verði seldur næsta ár.
Áætlaðar heilda r tekjur rík i ssjóðs
rýrna um 75,8 milljarða ef ekki
verður selt. Afleiðingar yrðu aukin
lántaka vegna skulda, að skuldir
yrðu greiddar hægar upp en áætlun
gerði ráð fyrir sem þýðir hærri
vaxtakostnað eða niðurskurður.
Kristrún Frostadóttir, formaður
Samfylkingarinnar, segir að svo

Íslandsbanki vísar á Bankasýsluna
Skýrsla Ríkisendurskoðunar
um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka í mars síðastliðnum
gagnrýnir þátttöku starfsmanna bankans í útboðinu,
auk þess sem gagnrýnt er að
bankinn hafi haldið utan um
tilboð fjárfesta í Excel-skjali en
ekki í upplýsingakerfi sem héldi
betur utan um slíkt. Mistök hafi
verið gerð við innfærslu í Excelskjalið svo eftirspurn hafi verið
vanmetin um tugi milljarða.
Fréttablaðið sendi Íslandsbanka í gær eftirfarandi
spurningar:
n Hefur Íslandsbanki endurskoðað reglur um innri
endurskoðun og regluvörslu
í ljósi reynslunnar af söluferli
á hlutum ríkisins í bankanum í
mars og þá hvernig?
nH
 efur reglum um viðskipti
starfsmanna bankans í útboðum sem bankinn er aðili
að verið breytt eftir söluna í
mars?
nH
 yggst Íslandsbanki breyta
reglum eða verkferlum í ljósi
þeirrar gagnrýni sem Ríkisendurskoðun beinir að bankanum

Prinsippin virðast
fokin út um gluggann.

Kristrún Frostadóttir, formaður
Samfylkingarinnar

mörgum spurningum sé ósvarað
eftir skýrsluna að eina leiðin til að
skapa traust á ný sé skipun opinnar
rannsóknarnefndar.
„Forsætisráðherra segir að þetta
mál snúist aðallega um hagkvæmni
í rekstri ríkisins en það er ekki rétt,
málið snýst um hvort ráðherra fór
eftir lögum sem Alþingi setti um
sölu á eignarhlutum ríkisins,“ segir
Kristrún.
„Ég veit ekki hvort það kom mér á

í skýrslu sinni?
n Hvað hefur bankinn að segja
um þá gagnrýni sem sett er
fram í skýrslunni um notkun
Microsoft Excel til að halda
utan um tilboð fjárfesta og
þau mistök sem þar virðast
hafa átt sér stað?
Varðandi gagnrýni á að villur
í Excel-skjali hafi verið lagðar til
grundvallar leiðbeinandi lokaverði vísar Íslandsbanki á að á
síðu 14 í skýrslu Ríkisendurskoðunar standi eftirfarandi: „Athugasemdir komu frá Íslandsbanka þess efnis að ákvörðunin
hafi grundvallast á gögnum sem
lágu fyrir kl. 20:36. Skjalið sem
Bankasýslan hafði sent Ríkisendurskoðun í maí 2022 hafi
byggt á stöðunni eins og hún leit
út kl. 19:37 og verið lagt fram við
upphaf fundarins. Það hafi tekið
breytingum eftir því sem leið
á fundinn og umræddar villur
verið fjarlægðar kl. 20:10.“
Einnig var hert á reglum um
viðskipti starfsmanna bankans
í júní en varðandi önnur atriði
vísar bankinn á Bankasýslu
ríkisins.
óvart að Katrín hefur varið Bjarna,“
svarar Kristrún aðspurð. „En við
brögðin eru mikil vonbrigði og sýna
ákveðið forystuleysi,“ segir Kristrún,
enda þurfi þjóðin skýrari svör. Hún
segir að krafa um samstöðu innan
ríkisstjórnarinnar virðist blinda sýn.
„Prinsippin virðast fokin út um
gluggann,“ segir Kristrún, enda sé
málið miklu stærra en nemi póli
tískum flokkadráttum eða banda
lögum.
Í umræðum um skýrsluna á
Alþingi í gær kom til snerru milli
Bjarna Benediktssonar og Þórunnar
Sveinbjarnardóttur, formanns eftir
lits- og stjórnskipunarnefndar þings
ins. Þórunn boðaði frekari rannsókn
nefndarinnar þar sem Bjarni, fulltrú
ar Bankasýslunnar, Íslandsbanka og
fleiri yrðu kallaðir til frekari svara.
Bjarni taldi málinu lokið, enda kæmi
ekkert fram í skýrslunni um að lög
brot hefðu verið framin. Hann taldi
Þórunni fara offari en hún sakaði
hann á móti um að reyna að slá ryki
í augu þings og almennings.
Sigmar Guðmundsson, Viðreisn,
sagði í þingumræðunni að yfir 80
prósent þjóðarinnar teldu sam
kvæmt könnun að sölunni hefði
verið ábótavant. Bakland sam
starfsf lokka Bjarna logaði vegna
vantrausts. n
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Bílaframleiðandinn Tesla hefur áður sætt gagnrýni í Kína fyrir meintar
bremsubilanir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Kínverjar véfengja nú
öryggi Tesla-bifreiða

Þórey Vilhjálmsdóttir Proppé, framkvæmdastjóri Empower, segir stefnt að því að hleypa hugbúnaði fyrirtækisins af
stokkunum á næsta ári. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

helgisteinar@frettabladid.is

Bílaframleiðandinn Tesla hefur tilkynnt að fyrirtækið muni aðstoða
lögregluyfirvöld í Kína við rannsókn á hörmulegu bílslysi fyrr í
mánuðinum þar sem þrír slösuðust
og tveir létust.
Slysið umrædda átti sér stað í kínversku borginni Chaozhou í Guangdong-héraði í suðurhluta landsins.
Myndbönd úr nokkrum öryggismyndavélum sýna Tesla-bifreið af
gerðinni Model Y leggja í bílastæði
en nokkrum sekúndum síðar sést
bíllinn akandi á fullum hraða eftir
götu borgarinnar rúmlega tveggja
kílómetra vegalengd. Að lokum
klessir bifreiðin á mótorhjól, reiðhjól og lítinn trukk áður en hann
endar utan í vegg í ljósum logum.
Lögreglan segir að slysið sé enn
í rannsókn en kínverskir fréttamiðlar segja að hinn 55 ára gamli
bílstjóri hafi lent í erfiðleikum með
bremsupedalann á meðan hann
var að leggja bílnum. Hann segir að
bremsan hafi stífnað og ekki verið
hægt að fá bílinn til að nema staðar,
jafnvel eftir að ýtt hafði verið á
handbremsutakkann.
Talsmenn fyrirtækisins segja hins
vegar að ökugögnin frá bílnum sýni
að á einum tímapunkti hafi bílstjórinn gefið allt í botn og aldrei
stigið á bremsuna. Samkvæmt lögreglunni var eigandi bílsins hvorki
undir áhrifum áfengis né vímuefna
og hafði hann áður fyrr starfað sem
vörubílstjóri.
Tesla hefur áður sætt gagnrýni í
Kína fyrir meintar bremsubilanir.
Á bílasýningu í Sjanghaí í apríl 2021
klifraði kona upp á Tesla-bíl til að
mótmæla bremsugalla í bifreið
sinni. Myndskeið af atvikinu var
birt á kínverska samfélagsmiðlinum Weibo þar sem aðrir kínverskir
Tesla-eigendur sögðu svipaða sögu.
Tesla í Kína segir að lögreglan sé
að sækjast eftir mati þriðja aðila og
muni fyrirtækið veita alla þá aðstoð
sem óskað er eftir. Á sama tíma
hvetur Tesla fólk til að trúa ekki
„orðrómi“, en Kína er næststærsti
markaður fyrir Tesla og seldi fyrir-

Bílstjórinn þarf náttúrlega að passa sig ef
hann ætlar að nota
sjálfstýribúnaðinn.

Gísli Gíslason

tækið 3,3 milljónir rafmagnsbíla þar
í landi árið 2021.
Kína er ekki eina þjóðin sem
hefur áhyggjur af þessari þróun. Í
júní síðastliðnum birti Umferðaröryggisstofnun Bandaríkjanna
(NHTSA) skýrslu og vitnaði hún í
750 kvartanir sem borist höfðu frá
bílstjórum sem sögðu að Tesla-bifreið þeirra hefði skyndilega staðnæmst á miðjum þjóðvegi á meðan
sjálfstýribúnaðurinn var virkur við
keyrslu.
Fyrrverandi innf lutningsaðili
Tesla á Íslandi telur bílana örugga
en minnir á að tækni þeirra sé enn
í þróun.
Gísli Gíslason, fyrsti Tesla-eigandi
á Íslandi, telur að slysið tengist einhverjum einstökum galla frekar
en sjálfstýribúnaðinum sjálfum.
Búnaðurinn notast við sjóntækni
frekar en radar eða GPS og segir
hann að eina skiptið sem eitthvað
fari úrskeiðis sé þegar bíllinn sér
eitthvað sem hann kannast ekki við.
„Bíllinn er svo bara stanslaust
að læra og ef hann er óviss um það
hvort hann eigi að stoppa eða keyra
þá stoppar hann yfirleitt. Bílstjórinn þarf náttúrlega að passa sig ef
hann ætlar að nota sjálfstýribúnaðinn,“ segir Gísli. n

Segir fyrirtæki farin að taka
jafnréttismálin alvarlega
Nýsköpunarfyrirtækið
Empower hefur tryggt sér
300 milljónir króna í fjármögnun til að þróa hugbúnað
sem veitir fyrirtækjum jafnréttis- og fjölbreytniráðgjöf.
Stofnandinn segir markaði
fyrir slíkan hugbúnað fara ört
vaxandi.
ggunnars@frettabladid.is

Jafnréttis- og fjölbreytnifyrirtækið
Empower hefur þegar tryggt sér
300 milljón króna í fjármögnun frá
Frumtaki og Tennin. Hugbúnaðarlausnin nefnist Empower Now og
er ætlað er að hjálpa fyrirtækjum
að ná betri árangri í jafnréttismálum.
Þórey Vilhjálmsdóttir Proppé,
stofnandi og framkvæmdastjóri
fyrirtækisins, segir gríðarlega eftirspurn eftir slíkum hugbúnaði um
allan heim.
„Það sem Empower gengur út á
er að taka sannreynda aðferðafræði og setja hana inn í hugbúnað.
Við höfum í gegnum tíðina unnið
með Alþingi, ríkislögreglustjóra
og fjölmörgum einkafyrirtækjum
og þróað lausn sem við vitum að
virkar,“ segir Þórey.
En hugbúnaður Empower er ekki
bara mælaborð sem gefur yfirsýn,
að sögn Þóreyjar, heldur býður hann
upp á fræðslu sem hjálpar fyrirtækjum að bæta sig og ná settu marki í
jafnréttismálum.
„Þar höfum við lagt áherslu á
óhefðbundna fræðslu. Þetta er meira
í anda Instagram, TikTok og þess
efnis sem við sækjum okkur sjálf og
er á formi sem við könnumst við.“

TÖFRAR
ÓSKASKRÍNS

577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is

Fyrirtæki eru í auknum mæli að lenda í
vandræðum með til
dæmis eitraða vinnustaðamenningu.

– FELAST Í UPPLIFUN TIL AÐ NJÓTA

Þórey segir lausnina svara skýru
ákalli um allan heim.
„Þetta er gríðarlega stór markaður. Fyrirtæki eru í auknum mæli að
lenda í vandræðum með til dæmis
eitraða vinnustaðamenningu. Þau
ná ekki að laða til sín yngri starfsmenn og höfða ekki til ákveðinna
hópa samfélagsins. Vegna þess að
þau huga ekki nægilega að fjölbreytni og jafnrétti. Þetta er orðið
mjög útbreitt vandamál og þetta er
dýrt fyrir fyrirtækin,“ segir Þórey.
„Við getum tekið dæmi um fyrirtæki eins og Google. Þau hafa verið
að borga mörg hundruð milljónir
dollara í sektir á undanförnum
árum vegna þess að fyrirtækið mismunar starfsfólki í launum og nær
ekki að vinda ofan af eitraðri menningu.“
Þórey segir vandamálið ekki nýtt
en það sé að koma meira og meira
upp á yfirborðið eftir MeToobyltinguna. Fyrirtækin þurfi því
aðstoð, tól og tæki til að vinda ofan
af vandamálum sem tengjast mannauðsmálum.

Við erum ekki að
einblína bara á stakar
breytur eins og laun til
dæmis, heldur alla fleti
sem snerta jafnrétti og
fjölbreytni.

Empower tekur ekki bara til
ákveðinna þátta sem geta haft áhrif
að sögn Þóreyjar.
„Við erum ekki að einblína bara á
stakar breytur eins og laun til dæmis,
heldur alla fleti sem snerta jafnrétti
og fjölbreytni. Það skiptir til dæmis
miklu máli hvernig ímynd fyrirtækisins er og hvernig það birtist
út á við. Fyrirtæki eru farin að setja
sér markmið í þessum efnum og eru
þar af leiðandi að leita að aðferðum
og tækni sem virkar. Það er það sem
Empower Now færir þeim.
Þórey segir það spila stóra rullu
í öllu ferlinu að Empower sé frá
Íslandi. „Við teljum okkur vera í
fararbroddi í jafnréttismálum.
Þótt ég segi alltaf að við séum skást
í jafnréttismálum því alls staðar
eigum við sannarlega langt í land.
En þetta er einn liður í því að nýta
það góða sem einkennir okkar samfélag og byggja á styrkleikunum,“
segir Þórey.
Stefnt er að því að hleypa Em
power Now-hugbúnaðinum af
stokkunum strax á næsta ári. n

KONTOR REYKJAVÍK

Róa öllum árum: Beita sér af öllu afli
Íslensk tunga er ólgandi hafsjór, auðlind okkar og menningararfur. Á degi íslenskrar tungu
fögnum við því að eiga tungumál sem spriklar af lífi og vekjum um leið athygli á mikilvægi
þess að róa öllum árum að því að vernda og auðga íslenskuna.
Brim leggur sitt af mörkum með því að bjóða starfsfólki sínu af erlendum uppruna upp á
launaða íslenskukennslu. Það er íslenskunni, og okkur öllum, í hag að styðja við þau sem
eru að læra málið og sýna umburðarlyndi þegar einhver talar öðruvísi en við erum vön.

QR flýtilausn á vefinn okkar

Skannaðu kóðann í símanum

Settu innheimtuna í traustar hendur
Gjaldskil er innheimtufyrirtæki sem býður heildstæðar lausnir við innheimtu krafna
allt frá fruminnheimtu til löginnheimtu.
Þjónusta okkar byggir á langri reynslu starfsmanna okkar, sem búa yfir mikilli
fagþekkingu á breiðu sviði rekstrar og þjónustu við fyrirtæki og einstaklinga.
Auk þessa hefur fyrirtækið tæknilega getu til að takast á við stór og flókin
innheimtuverkefni.
Við störfum með leyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.
Mikilvægt er að viðhalda góðu sambandi milli kröfuhafa og greiðenda og margþættar
ástæður geta legið að baki þess að greiðandi hefur ekki innt greiðslu af hendi fyrir
eindaga. Við erum því til taks fyrir bæði kröfuhafa og greiðendur, til að leita lausna
fyrir báða aðila. Það er góð tilfinning að standa í skilum og það er okkar hlutverk og
ánægja að stuðla að því.
Ef þitt fyrirtæki vantar aðstoð við að fylgja eftir reikningum og eiga góð samskipti við
greiðendur, þá bjóðum við uppá heildstæðar lausnir til að styðja við þinn rekstur og
að tryggja öruggara sjóðsstreymi ásamt góðu yfirliti um stöðu útistandandi krafna.
Hafðu samband við okkur og sérfræðingar okkar aðstoða þitt fyrirtæki við að setja
upp skilvirka ferla og að ná settum markmiðum.

Fyrirtæki sem velja umhverfisvæna innheimtu
Laufið

Umhverfisvæn - Skilvirk - Traust

Umhverfisvæn
Gjaldskil léttir á kolefnisfótspori viðskiptavina sinna. Við
notum rafrænar birtingar til þess að afhenda greiðendum
innheimtuerindi, þar sem því verður komið við. Þessi nálgun
kemur í stað þess að prenta, pakka og póstleggja allt að sex
bréf, vegna hverrar og einnar bankakröfu.

Skilvirk
Gjaldskil getur birt greiðendum innheimtuerindi og áskoranir í
rauntíma, með rafrænni afhendingu. Greiðandinn fær þá þann
frest sem honum ber að fá. Það tapast enginn tími við prentun,
pökkun og póstburð. Innheimtumálun, viðskiptavina Gjaldskila,
er því sinnt hraðar en hingað til hefur þekkst.

Traust
Gjaldskil er eitt reynslumesta innheimtufélag landsins, sem
rekur sögu sína aftur til ársins 1984. Félagið kappkostar
að bjóða það allra besta og nýjasta í innheimtumálum,
hugbúnaði og þjónustu við viðskiptavini. Gjaldskil er í eigu
lögmannsstofanna Juris og LEX, Artica Eignarhaldsfélags og
framkvæmdastjóra félagsins.

Nánari upplýsingar má finna á gjaldskil.is
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Einstakt
mannvirki
í alla staði
Guðmundur
Gunnarsson

ggunnars@
frettabladid.is

Gert er ráð fyrir að kostnaður
við nýjan Landspítala við
Hringbraut fari 27 milljarða
fram úr uppfærðu kostnaðarmati frá árinu 2017. Heildarkostnaður spítalans verður
í kringum 90 milljarðar.
Verðbætur og hækkanir skýra
framúrkeyrsluna.
Einn af þeim sem standa í stafni
einna r u mfa ng smest u f ra mkvæmdar Íslandssögunnar heitir
Ásbjörn Jónsson. Hann er byggingatæknifræðingur með meistaragráðu
í rekstrarverkfræði og hefur áður
komið að stórum framkvæmdum
bæði innanlands og erlendis.
Hann segir gríðarlegar áskoranir
fylgja því að byggja nýjan Landspítala. Verkefnið krefjist skipulags
og mikils undirbúnings en ánægjan
felist í því að sjá byggingarnar loks
rísa.
„Það er akkúrat 50 prósentum af
uppsteypunni lokið hérna í meginbyggingunni. Hönnun burðarvirkis
er lokið og við erum búin að bjóða
út útveggina. Þannig að þetta er
farið að taka á sig mynd og við finnum að athyglin er að aukast.
Ásbjörn segist vera orðinn vanur
því að vera spurður af hverju framkvæmdin taki svona langan tíma.
„Það er skiljanlegt að fólk velti
þessu fyrir sér en skýringin liggur í
því hve einstakt verkefnið er. Svona
spítali hefur aldrei verið byggður
áður. Þá er ég ekki bara að tala um
Ísland heldur líka á heimsvísu.
Í fyrsta lagi er óvenjulegt að ein
sjúkrahúsbygging hafi svo fjölbreytt
hlutverk. Yfirleitt eru spítalar sérhæfðir en hérna erum við að byggja
spítala sem á að ná yfir allt sviðið.
Sjúkrahús erlendis eru yfirleitt með
þrengra sjónsvið en vegna smæðar

Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóri
hjá Nýjum Landspítala, segir
heildarkostnað
verkefnisins
enn innan
skekkjumarka.
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Konan mín er deildarstjóri gjörgæslunnar í
Fossvogi þannig að
það er eins gott að
standa sig og gera þetta
vel.

ERNIR

Krafa um endurmenntun vegna verðbréfaréttinda (áður próf í verðbréfaviðskiptum)
Prófnefnd verðbréfaréttinda vekur athygli á því að þeim sem öðlast
hafa verðbréfaréttindi er skylt að sækja árlega endurmenntun sem
tryggir að þeir viðhaldi fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og gildum.

Staðreyndir um stál
n Í burðarvirki nýja Landspítalans fara yfir 11 þúsund tonn
af bendistáli.
n Það gerir um 250 kíló af stáli á
hvern rúmmetra.

n Magn stálsins sem notað er í
hvern rúmmetra spítalans er
fimmfalt á við það sem þekkist í venjulegum byggingum.

Endurmenntun vegna verðbréfaréttinda skal að lágmarki svara til
tveggja klukkustunda á ári og samtals sex klukkustunda á hverju
þriggja ára tímabili og skulu að lágmarki fjórar klukkustundir vera staðfestanlegar, t.d. með skriflegri staðfestingu námskeiðshaldara eða frá
viðkomandi háskóla ef um er að ræða kennslustörf eða fyrirlestrahald
á háskólastigi.
Endurmenntunartímabil þeirra sem öðlast hafa réttindi hefst 1. janúar
árið eftir að þau voru veitt. Endurmenntunartímabil allra þeirra sem
öðluðust réttindin fyrir árslok 2021, þ.m.t. vegna þeirra voru með próf í
verðbréfaviðskiptum, hófst því 1. janúar 2022.
Þeir sem hafa verðbréfaréttindi skulu halda skrá um endurmenntun
sína og afhenda prófnefnd verðbréfaréttinda hana, á því formi sem
nefndin ákveður, óski nefndin eftir því.
Þeir sem standa fyrir námskeiði eða ráðstefnu geta óskað eftir staðfestingu frá prófnefnd verðbréfaréttinda á því að viðkomandi námskeið
eða ráðstefna teljist til endurmenntunar.
Á vefsíðu prófnefndar er að finna lista yfir námskeið/ráðstefnur sem
prófnefnd hefur staðfest að teljist til endurmenntunar.
Í 8. og 9. gr. reglugerðar um verðbréfaréttindi, nr. 1125/2021, er nánar
fjallað um endurmenntun vegna verðbréfaréttindaprófs.
Prófnefnd verðbréfaréttinda
Vefsíða prófnefndar: https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/
profnefnd-verdbrefarettinda/

Staðreyndir um steypu
n Í nýjan Landspítala fara um 55
þúsund rúmmetrar af steinsteypu.
n Til að flytja steypuna þarf yfir
8 þúsund steypubíla.
n Notuð er sérstök sjálfútleggjandi steypa sem er þéttari en
venjuleg steypa.

n Kornin í steypunni eru fínni
en gengur og gerist og því
myndast engin loftrými í
burðarvirkinu.
n Allt er þetta gert til að mannvirkið geti staðið af sér stóran
jarðskjálfta.

landsins þurfum við að ramma öll
sviðin inn á einum og sama reitnum
hérna við Hringbraut.“
Stærsta skýringin á löngum framkvæmdatíma, að sögn Ásbjörns,
hefur þó fyrst og fremst með
aðstæður á Íslandi að gera og þær
kröfur sem gerðar eru til sjúkrahúsa.
„Þessi spítali er hannaður og
byggður með það í huga að hann
geti staðið af sér stærstu mögulegu
jarðskjálfta. Burðarvirkin eiga ekki
bara að standa eftir óhögguð heldur
á öll starfsemin að standast prófið.
Það þýðir að spítalinn þarf að
vera kominn á fullt skrið nokkrum
mínútum eftir að jarðskjálfti ríður
yfir. Hér má ekkert fara úr skorðum
og öll hönnun á burðarvirki, tækniferlum og innanstokksmunum
tekur mið af því. Hingað þurfa allir
sem slasast í stórum skjálfta að geta
leitað. Þess vegna stend ég við það
fullum fetum að þetta er einstök
framkvæmd. Hún á sér engin fordæmi hér á landi.“
Ásbjörn segir þessar áherslur
sýnilegar á turnum sem er farnir að
rísa upp úr grunninum við Hringbraut.
„Burðarvirki turnanna eru eins
létt og kostur. Fyrstu tvær kjallarahæðirnar ógnarsterkar en eftir því
sem ofar dregur eru hæðirnar léttar
og sveigjanlegar. Þær munu dansa í
takt við jarðhræringarnar.“
Allar einingar í útveggjum spítalans eru hannaðar í verksmiðjum
erlendis með sömu kröfur í huga.
Þær fara í gegnum prófanir þar sem
þær eru tuskaðar til og hristar.
„Þannig að það er eng inn
afsláttur gefinn þegar kemur að
gæðakröfum, öryggi og álagi.“
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Turnarnir fimm
sem mynda
meðferðarkjarna nýs
spítala við
Hringbraut eru
farnir að taka á
sig mynd. 
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Spítalinn
þarf að
vera kominn á fullt
skrið
nokkrum
mínútum
eftir að
jarðskjálfti
ríður yfir.
Og ástæðan er einföld, segir
Ásbjörn. „Þetta er gríðarlega mikilvæg bygging fyrir okkur sem þjóð.
Það er enginn afsláttur gefinn þegar
kemur að öryggi og álagi.“
En auknar kröfur hafa eðlilega í
för með sér aukinn kostnað. Ásbjörn
segir það hafa legið fyrir frá upphafi. En svo hafi utanaðkomandi
áhrif heimsfaraldurs og stríðsátaka
sett enn fleiri strik í reikninginn.
„Uppsteypan er samt sem áður
eini samningurinn sem verðhækkanir hafa haft áhrif á. Sá samningur
var undirritaður áður en markaðurinn fór á skrið og þar höfum við
séð aukinn kostnað. Það er ekkert
leyndarmál.“
Á síðasta ári var ákveðið að
koma til móts við verktaka vegna
hækkana á mörkuðum stáls. „Við
horfðum fram á allt að 250 prósenta
hækkun og það ræður enginn verktaki við það,“ segir Ásbjörn.
Eina leiðin hafi því verið að axla
ábyrgðina með verktakanum. Hinn
valkosturinn hafi verið að stöðva
framkvæmdir.
„Við lögðumst í ítarlegar greiningar og niðurstaðan var að halda
áfram af fullum krafti. Það er dýrt
að fresta opnun nýs spítala og í stóra
samhenginu er heildarkostnaðurinn enn innan þeirra skekkjumarka
sem gert var ráð fyrir í upphafi.
Þannig að þetta var hárrétt ákvörðun að mínu viti.“
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við nýjan spítala verði um
90 milljarðar miðað við vísitölu í
október. Það er hækkun upp á 27
milljarða króna frá fyrri áætlunum.
Ásbjörn segir ekkert benda til annars á þessum tímapunkti en að verkinu verði lokið árið 2028.
En hvað ætlar hann að gera þegar
verkinu lýkur og klippt verður á
borða?
„Ætli ég leggist ekki bara inn
á einhverja deildina hérna þegar
þessu lýkur,“ segir Ásbjörn og hlær.
„Ég er ekkert farinn að hugsa um
hvað taki við. Ég ætla bara að njóta
þess að atast í þessu næstu árin. Það
er svo margt óvenjulegt og öðruvísi við þetta. Svo er líka svo mikil
eftirvænting í loftinu. Ég finn það
vel heima hjá mér. Konan mín er
deildarstjóri gjörgæslunnar í Fossvogi þannig að það er eins gott að
standa sig og gera þetta vel,“ segir
Ásbjörn að lokum. n
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Íslandsstofa í samvinnu við viðskiptafulltrúa Íslands í New York
mun standa fyrir opnum kynningarfundi um stofnun fyrirtækja
í Bandar ík junum. Fundur inn
verður haldinn rafrænt þann 30.
nóvember og munu Íslendingar fá
að kynnast fyrirtækjarekstri þar í
landi.
Nikulás Hannigan, aðalræðismaður Íslands í New York, segir
að skrifstofa hans og Íslandsstofa

hafi skipulagt fundinn til að hjálpa
fyrirtækjum að átta sig á því hvort
það sé tímabært að stofna fyrirtæki
í Bandaríkjunum.
„Bandaríski markaðurinn hefur
alltaf verið spennandi kostur fyrir
íslensk fyrirtæki að sækja inn á, og
ekki síst núna þegar kreppa herjar
á Evrópu og dollarinn er sterkur,“
segir Nikulás.
Unnar Helgi Daníelsson, einn af
framsögumönnum á fundinum,
telur að íslensk vörumerki eigi
mikla möguleika á þarlendum

Unnar Helgi
Daníelsson

markaði. Unnar stofnaði fyrirtækið
Thor’s skyr árið 2021 með Haf þóri
Júlíusi og bandarísku leikurunum
Terry Crews og Dylan Sprouse.
Skyrvörur þeirra eru nú til sölu í

fleiri en 1.500 verslunum í Bandaríkjunum, þar á meðal Walmart. Á
næsta ári stefna þeir á að hækka þá
tölu upp í 10 þúsund.
„Ég held að þessi fundur verði
til góðs fyrir alla þátttakendur,
alla þá sem eiga sér draum um að
hefja rekstur í Ameríku og vilja láta
hann rætast, en ég er ekki að segja
að það sé auðvelt. Allir búa samt til
sín eigin tækifæri og geta þetta! Það
virðist ómögulegt til að byrja með
en svo er þetta auðveldara en fólk
heldur,“ segir Unnar. n

HUGUM AÐ HITAVEITUNNI
ER ALLTAF NÓG TIL?
Fimmtudaginn 17. nóvember

Kl. 9:00–10:30
Kaldalóni, Hörpu

Samorka býður til morgunfundar um málefni hitaveitna,
stöðu jarðhitaauðlindarinnar og forðamála.
Boðið verður upp á morgunhressingu frá 8:30.

Fram koma:
Hera Grímsdóttir, Veitur
Framkvæmdastýra Rannsókna og þróunar hjá OR
Sigurður Þór Haraldsson, Selfossveitur
Veitustjóri
Hjalti Steinn Gunnarsson, Norðurorka
Fagstjóri hitaveitu
Marta Rós Karlsdóttir, Orkustofnun
Sviðsstjóri sjálfbærrar orkunýtingar
Almar Barja, Samorka
Fagsviðsstjóri

Fundarstjóri er Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi Samorku.
Allir eru velkomnir á fundinn og aðgangur er ókeypis.
Fundinum verður einnig streymt.
Skráning er á samorka.is

SKOÐUN

Jessica skrifar

Á

Nína Richter

ninarichter
@frettabladid.is

Við erum
svo sannarlega hluti
af heiminum,
hvort sem
við lesum
fréttir af
honum
eða ekki.

dögunum birtist grein í The New
York Times eftir Jessicu Valenti,
sem er ein 167 milljóna kvenna í
Bandaríkjunum. Jessica skrifar um
tíu ára ólétta stúlku í Ohio sem
var nauðgað, barn hvers saga var álitin lygi
af fulltrúum Repúblikana þar í landi. Eftir að
hið sanna kom í ljós var orðræðunni snúið á
þá leið að nauðgunin væri „hörmulegt frávik“.
Jessica skrifar um meira en tug barna sem fóru
í fóstureyðingu í nágrannaríkinu Kentucky
á síðasta ári. Þar af tvö níu ára börn. Jessica
skrifar að nú þurfi þessi börn að bera þungan
ir í litlu líkömunum sínum, eða ferðast langt
að heiman, til að sækja heilbrigðisþjónustu
sem er lífsnauðsynleg, ef fjölskyldur þeirra
hafa efni á því að fara í ferðina yfirhöfuð. Jess
ica skrifar og skrifar og mun skrifa áfram.
Annar dauðadómur fellur í Íran til viðbótar
við hina fimmtán þúsund dóma sem mótmæl
endur í varðhaldi eiga yfir höfði sér. Stjórnvöld
þar í landi halda nafni hins dæmda leyndu
sem er gefið að sök að hafa kveikt í opinberri
byggingu. Ástæða íkveikjunnar er í tengslum
við mótmæli sem hófust þegar siðgæðislög
reglan myrti unga konu í varðhaldi. Ástæða
varðhaldsins var hvernig konan bar höfuð
klút, klæðnað sem er skylda fyrir allar konur í
Íran að bera.
Í stríðshrjáðri Úkraínu er stúlkum niður
í fjögurra ára gömlum nauðgað með kerfis
bundnum hætti til að vopnvæða hryllinginn
sem kynferðisbrot er. Þetta er veruleiki sem
á sér stað í Evrópu í dag, í síðustu viku og
vikurnar þar á undan.
Um 2,4 milljarðar kvenna fá ekki jöfn efna
hagsleg tækifæri og 178 lönd halda uppi laga
legum hindrunum sem koma í veg fyrir fulla
efnahagslega þátttöku. Í 86 löndum standa
konur frammi fyrir einhvers konar atvinnu
hömlum og 95 lönd tryggja ekki jöfn laun fyrir
sömu vinnu. Á heimsvísu hafa konur aðeins
þrjá fjórðu af þeim lagalegu réttindum sem
karlar fá.
Í jafnréttisparadísinni má ekki gleymast
að réttindin okkar eru ekki sjálfsögð, koma
ekki til út af engu og það þarf að halda þeim
við. Viðsnúningur á réttarstöðu eða aðgengi
að heilbrigðisþjónustu, á borð við þann sem
varð í Bandaríkjunum, er ekki brjálæðis
lega einangrað frávik heldur er um að ræða
pólitíska sveiflu sem finnst á heimsvísu og við
erum svo sannarlega hluti af heiminum, hvort
sem við lesum fréttir af honum eða ekki.
Líkami kvenna, þeirra vígvöllur og allur sá
djass. Og Jessica skrifar. n
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n Halldór

n Frá degi til dags
ser@frettabladid.is

Holningin
Hún er ekki beint upplitsdjörf
holningin á alþingismönnum
þjóðarinnar þegar þeir birtast
þessi dægrin í fréttatímum sjón
varpsstöðvanna eða á frétta
síðum dagblaðanna, en nú er svo
komið að hver og einn einasti
þeirra situr lítið eitt hokinn í
stólnum með báðar hendur á
símanum sínum og lítur ekki upp,
hvað svo sem gengur á í ræðu
púlti löggjafarsamkundunnar.
Það er með öðrum orðum runnið
á hana fálæti, enda skeyta menn
engu um hvað ræðumaðurinn er
að fara, svo mikilvægt sem það er
að stara stjörfum augum á síma
sinn.
Þögnin
Nú er hún Snorrabúð stekkur
að þessu leyti, en sú var tíðin
að ræðumenn tókust almenni
lega á við þingmenn úti í sal, svo
stundum blæddi undan stingandi
augnaráðinu. Á þessu gullaldar
skeiði Alþingis voru frammí
köll á við fegurstu listgrein – og
fjölmenni fyllti þingpalla til þess
eins og heyra og horfa á iðandi
þingheiminn gera lítið, eða eftir
atvikum mikið, úr ræðumanni
líðandi stundar. En núna horfir
ekki stakasti þingmaður lengur
á mannveruna í púltinu, heldur
aðeins í gaupnir sér þar sem
símann er að finna – og myndi
vísast hvorki bregða við sár né
bana í holningunni atarna. n

Eldra fólk er
ódýrt vinnuafl

Kári Jónasson

leiðsögumaður
og fyrrverandi
f réttamaður

Gjarnan
er talað
um að
virkja eldri
borgara
til meiri
atvinnuþátttöku,
en þar er
yfir margar
hindranir
að fara.

Enn á ný hafa fulltrúar verkalýðshreyfingar og
vinnumarkaðsins sest að samningaborðinu til að
semja um kaup og kjör. Það er talað um að þeir séu
nú að semja um kaup og kjör fyrir meira en 100 þús
und manns – hvorki meira né minna. Á næstunni
fara svo væntanlega í gang viðræður milli ríkis og
sveitarfélaga við BHM og BSRB. Þá eru ótalin mörg
félög sem tilheyra ekki þessum heildarsamtökum,
eins og Blaðamannafélag Íslands, flugmannafélagið
og fleiri.
En það vantar enn að geta eins hóps meira en 50
þúsund manna sem eiga enga fulltrúa við samn
ingaborðið, og það er eldra fólkið í samfélagi okkar
– sem á undanförnum árum hefur unnið hörðum
höndum að því að byggja upp það velferðarsamfélag
sem við nú búum við.
Já, þessi hópur á engan fulltrúa við samninga
borðið, þótt margir í honum hafi lagt mikið á sig
á undanförnum árum innan sinna stéttarfélaga
við að bæta kjörin. Verkalýðsfélögin mörg hver –
ekki öll – hafa hreinlega þurrkað nöfn þeirra út úr
bókum sínum ef svo mætti segja, því kröfur um
bættan hag þessa hóps eru sjaldséðar í kröfugerð
inni í yfirstandandi samningum.
Þá vill svo til að einmitt þessa dagana eru kjör
eldra fólks til umræðu hjá háttvirtu Alþingi, og ef
marka má fjárlagafrumvarpið eins og það liggur
fyrir, þá er þar ekki feitan gölt að flá fyrir eldra fólk.
Gjarnan er talað um að virkja eldri borgara til
meiri atvinnuþátttöku, en þar er yfir margar hindr
anir að fara. Ein er sú að eftir 70 ára aldur greiðir
fólk ekki í lífeyrissjóð ef það stundar launaða vinnu.
Fyrirtæki og stofnanir sleppa þannig við að greiða
11,5% af launum þess í sjóðina, og má því segja að
eldra fólk sé ódýr vinnukraftur. Launþegarnir fá
hins vegar ekkert aukalega í sinn vasa, og þetta er
atriði sem gjarnan mætti taka upp í þeim viðræðum
sem nú standa yfir og fyrirhugaðar eru. n
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Karl hefur starfað lengi fyrir GR.

Karl sjálfboðaliði
ársins hjá GSÍ
gummih@frettabladid.is

Karl Jóhannsson úr Golfklúbbi
Reykjavíkur er sjálfboðaliði ársins
2022 hjá Golfsambandi Íslands en
tilkynnt var um valið á formannafundi Golfsambands Íslands um
nýliðna helgi.
„Að starfa fyrir íþróttafélag sem
sjálfboðaliði er alla jafna gefandi
og skemmtilegt,“ sagði Hulda
Bjarnadóttir, forseti Golfsambands
Íslands, þegar Karl var heiðraður á
formannafundinum.
Karl, sem er fyrrverandi landsliðsmaður í handbolta og var um
árabil einn besti handboltadómari
landsins, sá tækifæri til að bæta
og gera félagsstarf eldri kylfinga
öflugra hjá Golfklúbbi Reykjavíkur
fyrir nokkrum árum og hefur
haldið því áfram. Fram kemur á
heimasíðu Golfsambands Íslands
að eldri kylfingar hafa verið duglegir að mæta og taka þátt í golfmótum á sumrin á vegum Karls
auk þess sem hann hefur skipulagt
púttmót og verið með bingó eftir
vetrarmánuðina.
Gegnt ýmsum trúnaðarstörfum
Karl hefur unnið ýmis önnur
sjálfboðaliðastörf fyrir Golfklúbb
Reykjavíkur allt frá árinu 1965.
Hann var formaður golfklúbbsins
1983–1985 auk þess sem hann
hefur gegnt hinum ýmsu trúnaðarstörfum í gegnum tíðina og verið
viðriðinn uppbyggingu Golfklúbbs Reykjavíkur til fjölda ára. n

Júlía Magnúsdóttir segir sitt hlutverk að finna út hvernig njóta megi sætinda og bakkelsis þannig að það sé gómsætt og hollt fyrir kroppinn.FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Getum notið jólakrása án sektar
Sektarlausir og sætir bitar eru sérsvið heilsumarkþjálfans og heilsukokksins Júlíu Magnúsdóttur. Hún segir Feel Iceland kollagen frábæra viðbót við hreint og heilnæmt fæði. 2
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Meðvituð um að
kollagenframleiðsla líkamans
fer minnkandi
með aldrinum
ákvað Júlía að
taka inn Feel
Iceland kollagen
fyrir líkamann.
FRÉTTABLAÐIÐ/


„Mitt sérsvið eru sektarlausir sætir
bitar því ég hef alltaf verið sælkeri
og finnst nauðsynlegt að eiga til
eitthvað sætt. Mitt hlutverk er því
að finna út hvernig við getum gert
það hollt og ekki síður bragðgott.“
Þetta segir heilsumarkþjálfinn
og heilsukokkurinn Júlía Magnúsdóttir sem kann á því lagið að
matbúa gotterí og bakkelsi sem
hægt er að njóta til fulls án sektarkenndar.
„Það eru margir sem gera sér
fyrir fram hugmynd um að hollt
geti ekki verið bragðgott og því
kemur það fólki iðulega á óvart
hvað hollir, sætir bitar geta verið
gómsætir. Upplifunin á líka að
vera þannig að maður hugsi: Vá,
þetta er það gott að ég þarf ekki
hitt lengur,“ segir Júlía.
Sigraðist á heilsukvillunum
Liðin eru tíu ár síðan Júlía setti
fyrirtækið sitt Lifðu til fulls á laggirnar.
„Ég lenti alveg óvart í þessum
bransa. Ég hafði séð fyrir mér að
verða skrifstofumær og prófaði
það eftir menntaskóla en fann
að það hæfði mér engan veginn.
Áhugi á heilsu var alltaf til staðar
og ég vissi að mataræði gæti skipt
sköpum þegar kæmi að heilsu og
vellíðan. Ég greindist með iðraólgu
á barnsaldri og áttaði mig seinna
á að ákveðin fæða hafði góð áhrif
gegn henni á meðan önnur fæða
ýtti undir einkennin. Á þeim
tíma hafði ég rosalega sykurþörf,
burðaðist með aukakíló, liðverki,
hormónavandamál og var ekki sátt
í eigin skinni, en með því að fikra
mig áfram, hella mér út í fræðin
og vera staðráðin í að komast að
því hvað orsakaði þessa vanlíðan
mína, náði ég að sigrast á mínum
heilsukvillum,“ greinir Júlía frá.
Á þessu tímabili menntaði Júlía
sig í heilsumarkþjálfun og hefur
síðan gerst markþjálfi og heilsukokkur að auki.
„Ég fann á eigin skinni að við
erum það sem við borðum og
að matur hefur gríðarleg áhrif á
heilsu okkar og líðan. Þegar ég
lauk náminu fór ég af stað með
sykurlausar áskoranir sem kennt
hafa þúsundum um slæmu áhrifin
sem sykur getur haft á líkamann
ef hans er neytt í umframmagni.
Í Lifðu til fulls höfum við hjálpað
fólki að upplifa meiri orku dagsdaglega, að losna við sykurlöngunina og að léttast með varanlegri
lífsstílsbreytingu,“ segir Júlía sem
gaf einnig út matreiðslubókina
Lifðu til fulls og heldur nú netnámskeið um breyttan lífsstíl og breytt
mataræði og hvernig það getur
verið bæði bragðgott og varanlegt.
„Auðvitað hrasaði ég fyrstu árin
og gekk í gegnum tímabil þar sem
ég sótti í gamlar sætindaminningar, fékk mér og lét undan, en fann
þá fyrir vanlíðan á eftir. Það er
nefnilega þannig að eftir því sem
maður borðar hreinni fæðu verða
bragðlaukarnir gagnvart henni
sterkari til hins betra, maður nýtur
hennar betur og finnur til mikillar
vellíðunar í líkamanum, orkan er
betri og þrekið að auki. Í dag finnst
mér hins vegar ekkert mál að
sleppa sykri enda hef ég komið mér
upp hollari útgáfum af þessum
gömlu freistingum. Þær koma til
dæmis hiklaust í staðinn fyrir Snickers og í uppskriftabókinni minn
er einmitt uppskrift að hollu Snickersi, og alveg jafn góðu, ef ekki
betra,“ segir Júlía.

ERNIR

Hafrakökur Júlíu með súkkulaði og heslihnetum
14–17 kökur

½ bolli smjör (120 g) við stofuhita (hefðbundið eða vegan
smjör)
¾ bollar hrásykur eða kókospálmasykur (100 g)
10 dropar stevia
1 egg
½ tsk. vanilludropar
1¼ bolli hafrar (100 g) tröllahafrar eða venjulegir
1 bolli möndlumjöl (130 g)
½ tsk. vínsteinslyftiduft
½ tsk. matarsódi
4–6 skeiðar kollagenduft
¼ tsk. salt
100 g dökkt súkkulaði, smátt
skorið
100 g af heslihnetum, skornar
Forhitið ofn við 180°C.
Ristið heslihneturnar í ofnskúffu þakinni bökunarpappír
í ofni í sirka 6–10 mínútur. Látið
kólna örlítið. Fjarlægið næst
hýðið af hnetunum með því að
taka nokkrar heslihnetur upp
í einu og nudda saman með
lófunum. Allt í góðu ef allt hýðið
næst ekki fullkomlega af. Leggið
heslihnetur án hýðis á skurðbretti og saxið niður eftir smekk,
ég saxaði þær gróflega. Geymið
til hliðar.
Setjið smjör og sætuefni í skál
og hrærið vel með hrærivél eða
handþeytara. Ef gleymist að
láta smjör mýkjast við stofuhita þarf aðeins að hræra saman
með höndum. Bætið egginu við
ásamt vanilludropum og þeytið.
Bætið við höfrum, möndlumjöli,
matarsóda, bökunardufti,

Munar um Feel Iceland kollagen
Eftir þrítugt byrjaði Júlía að taka
inn Amino Marine kollagenduft
frá Feel Iceland. Það er 100 prósent
hreint hágæðakollagenprótín fyrir
húð, vöðva og liðamót og stuðlar
að uppbyggingu, endurheimt og
forvörn.

„Ég varð meðvituð um að kollagenframleiðsla líkamans minnkar
með árunum, sérstaklega eftir þrítugt, og vildi því taka inn kollagen
fyrir líkamann, liði, vöðva, húð,
hár og neglur. Ég finn góða líðan
af því að taka inn kollagenið sem
hentar einkar vel með hreinu og
góðu mataræði og mér finnst það
frábær viðbót. Mér fannst það
fljótt virka mjög vel, hárið á mér
fór að vaxa hraðar og er orðið
þykkara, húðin er orðin rakameiri og hefur fengið á sig fallegan
ljóma,“ segir Júlía sátt og ætlar
að halda áfram að taka inn Feel
Iceland kollagenið.
„Margar konur sem eru á námskeiðum hjá mér hafa einnig

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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kollageni, salti og hrærið örlítið.
Bætið svo við súkkulaði og heslihnetum í lokin og hrærið þar til
þetta hefur dreift vel úr sér.
Setjið bökunarpappír á ofnplötu, skammtið matskeið af
deiginu og mótið smákökurnar,
hér þarf svolítið að fletja kökurnar út, hafið pláss á milli því
kökurnar munu aðeins renna út.
Hægt er að hafa smákökurnar
stórar eða minni eftir smekk svo
bakist jafnt.
Bakið í 8-10 mínútur. Fylgist
með, en kökurnar ættu að verða
örlítið gylltar á jöðrum en þó
alls ekki of dökkar. Það getur
verið munur á ofnum svo best er
að fylgjast með í fyrsta sinn sem
þið gerið og taka út þegar þær
eru gylltar að utan. Leyfið smákökum að kólna örlítið og njótið.
Þær eru bestar nýbakaðar.

með ókeypis fyrirlestur í beinni á
netinu sem hægt er að skrá sig fyrir
á lifdutilfulls.is. Fyrirlesturinn er
fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu
skref án sykurs og vilja halda í hollustuna yfir hátíðirnar.
„Á þessum árstíma, þegar
aðventan og jólin nálgast, þurfum
við enn meiri stuðning því alls
staðar eru freistingarnar. Ég held
að lausnin sé ekki að beita okkur
heraga og standast allar freistingar.
Við þurfum að geta leyft okkur
að njóta veisluborðs jólanna,
en innan ákveðinna marka svo
við völdum ekki of miklu álagi á
líkamann. Á fyrirlestrinum fjalla
ég því um hvernig fólk getur notið
jólakræsinganna án þess að missa
sig algjörlega. Margir ætla sér einn
konfektmola en svo er boxið bara
búið og sykurvíman ein eftir. Ég
kenni hvernig við getum stillt
sykurþörfinni í hóf yfir daginn,
gert þeyting (e. smoothie) sem
eykur orku, losar bjúg og vinnur
gegn sykurþörfinni, og farið í
gegnum hátíðirnar í meira jafnvægi,“ upplýsir Júlía.
Hún segir ekki eins gaman að
vera til ef maður getur aldrei leyft
sér neitt.
„Sumir eiga erfitt með að finna
milliveginn en það er vissulega
hægt. Rót sykurþarfarinnar er
ójafnvægi. Til dæmis getur verið
að samsetning máltíða sé ekki
nógu góð, að ekki sé þar næg
fita eða prótín, jafnvel skortur á
steinefnum og þá verðum við ekki
nægilega södd og með löngun í
sykur seinna meir. Einnig getur
lítill svefn eða stress í vinnunni
spilað inn í. Við þurfum að vinna
úr þessu ójafnvægi og oft heyri ég

fundið jákvæð áhrif af kollageninu
frá Feel Iceland, þar á meðal
jákvæð áhrif á liði, meltingu og
húðina sem er vel nærð og ljómar.“
Júlía setur kollagenið út í
morgunmatinn alla daga.
„Ég blanda því við kókósjógúrt,
en með því hef ég chia-graut,
mangó og granóla. Mér finnst
miklu muna því það er prótín
í kollageninu sem gefur góða
seddu. Ég er vön að taka æfingu í
hádeginu og þetta heldur mér í frábærum gír fram yfir æfingu.“
Sektarlaus jól
Á morgun, fimmtudaginn 17.
nóvember, og næstkomandi miðvikudag 23. nóvember, verður Júlía
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Í Feel Iceland
kollageninu er
prótín sem gefur góða
seddu. Ég er vön að taka
æfingu í hádeginu og
kollagenið heldur mér í
frábærum gír fram yfir
æfingu.
Júlía Magnúsdóttir

að sykurþörfin hreinlega hverfi hjá
konum hjá mér á námskeiði eftir
að búið er að skapa jafnvægi með
næringarríkum og bragðgóðum
máltíðum yfir daginn.“
Á fyrirlestrinum fjallar Júlía
líka um hvernig hægt er að skipta
út sykri í jólabakstri án þess að
skerða bragð og gera hann hollari,
og hver munurinn er á helstu sætugjöfum.
„Ég mun líka gefa vinninga frá
Feel Iceland á fyrirlestrinum og
held uppi fjörinu heima í stofu.
Einnig býð ég þeim sem vilja fara
skrefinu lengra og koma á Frískari
og orkumeiri-námskeið mitt,
bæði stuðning yfir hátíðirnar og
einnig bónus með uppskriftum að
orkugefandi og sektarlausum jólasmákökum,“ segir Júlía sem gefur
lesendum uppskrift að dásamlegum og hollum smákökum. n
Feel Iceland vörurnar fást meðal
annars í Lyfju, Heilsuhúsinu,
Lyfjum og heilsu, Hagkaup,
Fjarðarkaupum, Apótekaranum,
Fríhöfninni og Nettó. Feel Iceland
vörurnar fást einnig í vefverslun
Feel Iceland, feeliceland.com.
Nánari upplýsingar um Feel
Iceland kollagenið á feeliceland.
com
Sjá meira um Júlíu og fleiri uppskriftir að sektarlausum sætubitum á lifdutilfulls.is og á Instagram
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Trúi á styrk
íslenskunnar
Guðrún Nordal, prófessor í íslensku
við Háskóla Íslands og forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum, segir að það
sé markmið dags íslenskrar
tungu að vekja athygli á
málefnum íslenskunnar
í víðum skilningi og
þakka fyrir það sem
vel er gert. 2

Guðrún Nordal segir að dagur íslenskrar tungu sé einn af hátíðisdögum ársins á stofnuninni. 
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felst í rannsóknum og nýsköpun
þekkingar, og þá koma niðurstöður alltaf á óvart. Það er alltaf
eitthvað nýtt að gerast. Það hefur
verið ótrúlega spennandi að
fylgjast með rannsóknarstarfi
stofnunarinnar og eflingu gagnagrunna okkar sem tengjast ekki
síst íslensku máli sem við miðlum
nú í gáttinni málið.is. Við höfum
einnig stóreflt miðlun á handritaog þjóðfræðisafni. Viðfangsefnin
spanna vítt svið íslenskra fræða,
allt frá handritunum, sem eru
á varðveisluskrá UNESCO sem
leggur sérstakar skyldur á herðar
okkur Íslendingum að miðla þeim,
og bókmenntum okkar frá þeim
elstu til seinni alda, þjóðfræða,
nafnfræði og alls þess sem snertir
íslenska tungu.“

elin@frettabladid.is

Guðrún segir að Árnastofnun sé
nú að undirbúa flutninga í nýtt
Hús íslenskunnar og það séu algjör
forréttindi að fá að leggja grunn
að starfi á nýjum stað, sameina
starfsemi stofnunarinnar sem er
nú á þremur stöðum, opna handritasýningu og efla miðlunarstarf.
„Við erum í raun að búa til nýja
stofnun, setja allt okkar starf í nýtt
samhengi, ekki aðeins hér innanlands, heldur verður húsið sýnileg
miðstöð íslenskunnar og íslenskra
fræða í alþjóðlegu samhengi. Og þá
opnast alveg ný tækifæri. Það eru
því mjög spennandi tímar fram
undan og við erum þakklát fyrir
þá framsýni sem felst í þessari nýju
byggingu,“ segir hún.
Guðrún bætir við að á þessum
degi íslenskrar tungu þyki henni
alltaf sérstaklega vænt um verðlaun Jónasar Hallgrímssonar sem
veitt eru til þeirra sem hafa unnið
íslenskunni sérstakt gagn, en
einnig um viðurkenningar sem
hafa verið veittar til einstaklinga,
félagasamtaka og hópa í samfélaginu sem hafa vakið sérstaka eftirtekt. „Svo er þetta afmælisdagur
Jónasar Hallgrímssonar og það
þykir öllum vænt um að tengjast
nafni hans, ljóðum og minningu.
Það er gaman að nú í haust kom
einmitt út bók þar sem fjallað er
svo skemmtilega um orðsmíði
hans,“ segir hún.
Eftirvænting fyrir deginum
„Þessi dagur er einn af hátíðisdögum ársins á stofnuninni. Við
komum að því að skipuleggja
daginn með ráðuneytinu og það er
alltaf eftirvænting í kringum hann.
Í þetta skipti er eiginlega öll vikan
lögð undir, og hófst með málþingi
forsætisráðherra um íslenska
tungu á mánudaginn. Ég fagna
mjög stofnun ráðherranefndar um
íslenska tungu og vænti mikils af
henni. Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum mun gera allt
sem í hennar valdi stendur til að
styðja við hin brýnu verkefni sem
fram undan eru. Í gær fögnuðum
við líka 25 ára afmæli Íðorðabankans, sem geymir orðasöfn meira en
60 orðanefnda sem starfa um allt
samfélagið. Sú nýsköpun er mjög í
anda Jónasar, þar sem nýsmíði og
hugkvæmni er þar höfð í hávegum.
Allan nóvember höfum við verið
með innslög á samfélagsmiðlum úr
orðasöfnunum. Það má fletta upp
í Íðorðabankanum með því að fara
inn á malid.is.“
Efla þarf kennslu í íslensku
Guðrún segist vera bjartsýn að
eðlisfari þegar hún er spurð hvort
íslensk tunga sé í hættu og hvort
hún hafi áhyggjur af málinu. „Ég
trúi á styrk íslenskunnar, en myndi
orða það svo að ég hef áhyggjur ef
ekki verður hægt að nota íslensku
alls staðar og við erum komin
á þann stað núna. Íslenskan er
þjóðtunga okkar og á að vera í
fyrsta sæti. Við finnum greinilega
fyrir auknum áhyggjum í samfélaginu yfir stöðu íslenskunnar og
nauðsyn þess að hún sé notuð alls
staðar, og að þau sem hingað flytja
til lengri eða skemmri dvalar fái
tækifæri til að öðlast færni í málinu. Það er algjört lykilatriði að við
eflum kennslu í íslensku sem öðru
máli, og það verður ekki aðeins
gert með því að auðvelda aðgengi
að kennslu í íslensku og setja meira
fé í þann málaflokk, sem er algjörlega nauðsynlegt, heldur verðum
við öll sem tölum málið að styðja
þau sem eru að læra íslenskuna,
tala við þau og hvetja áfram – og
muna að við sjálf tölum ekki aðrar
tungur fullkomlega eða hreimlaust,“ svarar hún og bætir við:
„En að sama skapi þurfa
vinnuveitendur að gera erlendu
starfsfólki kleift að læra málið,
allavegana upp að því að marki
Útgefandi: Torg ehf.

Undirbúningur flutnings í nýtt Hús íslenskunnar er hafinn og Guðrún hlakkar til. Hún segir að það séu forréttindi að
fá að leggja grunn að starfi á nýjum stað, sameina starfsemi stofnunarinnar sem er nú á þremur stöðum, opna handFRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
ritasýningu og efla miðlunarstarf. 

Það er algjört
lykilatriði að við
eflum kennslu í íslensku
sem öðru máli, og það
verður ekki aðeins gert
með því að auðvelda
aðgengi að kennslu í
íslensku og setja meira fé
í þann málaflokk, sem er
algjörlega nauðsynlegt,
heldur verðum við öll
sem tölum málið að
styðja þau sem eru að
læra íslenskuna, tala við
þau og hvetja áfram.

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

að læra einfaldar setningar ef
störfin krefjast samskipta. Nokkur
fyrirtæki eru að ganga á undan
með góðu fordæmi og tryggja
íslenskukennslu í vinnutíma. Við
stöndum líka frammi fyrir þeirri
staðreynd að enskan tekur sér æ
stærra rými í málheimi þeirra sem
yngri eru – og jafnvel fullorðinna
líka – sem mun jafnvel breyta
þeirri tungu sem við sem eldri eru
ólumst upp við. Hvað þýða þessar
breytingar? Við verðum líka að
hlusta á raddir unglinganna, hvað
vilja þau? Þau vilja nefnilega tala
íslensku. Það var mjög áhugavert
að heyra ákall unglinga í Hagaskóla á málþingi forsætisráðherra
um að það vanti afþreyingarefni
og hreinlega aðgengi að íslenskum
bókum, ekki aðeins prentuðum
bókum, heldur rafbókum og
hljóðbókum á sem ódýrasta hátt,
jafnvel ókeypis. Ef við viljum að
þau lesi og þroski málkennd sína
þá blasir við að aðgengið að efni
á íslensku verður að vera ríkulegt
og gott, annars leita þau eðlilega
í efni á öðrum tungumálum. Þau
auka orðaforðann með því að lesa
bækur og einnig að leika sér með

tungumálið, og því ættum við líka
að búa til stórt pláss fyrir skapandi
skrif í skólum eins og bent var á á
þinginu.“
Miklar breytingar á næsta ári
Guðrún tók við stöðu sem forstöðumaður Árnastofnunar árið
2009. „Tíminn hefur sannarlega
flogið því að þetta er einstaklega
gefandi og skemmtilegt starf. Ári
áður en ég kom til starfa hafði
verið haldin samkeppni um nýtt
hús, og síðan kom hrunið. Sem
betur fer var ákveðið að halda
áfram með hönnun byggingarinnar, en hún tafðist miklu lengur
en mig hefði grunað á þeim tímapunkti. En nú sjáum við fram á
flutning á næsta ári, sem mun ekki
aðeins gerbreyta starfi stofnunarinnar og íslenskudeildar Háskóla
Íslands, sem mun einnig flytja í
húsið, heldur fáum við tækifæri til
að stórefla miðlun og almenningur
fær einnig miklu greiðari aðgang
að söfnunum,“ segir hún.
Þegar Guðrún er spurð hvort
eitthvað komi á óvart í starfi
hennar hjá svo rótgróinni stofnun,
svarar hún: „Kjarnastarf okkar

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Hreifst af miðaldabókmenntum
„Orðabók Háskólans, sem var
ein þeirra fimm stofnana á sviði
íslenskra fræða sem sameinuðust í
nýrri stofnun árið 2006, var frumkvöðull hér á landi í máltækni,
og við höfum alla tíð lagt mikla
áherslu á þróun máltæknitóla.
Það var gríðarlega stór áfangi
þegar ráðist var loksins í undirbúning máltækniáætlunar árið
2016, og hefur gríðarlegur árangur
náðst á síðustu árum í samstarfi
milli stofnana, háskóla og fyrirtækja.
Risamálheildin sem er ein af
grundvallartólum íslenskrar máltækni og gervigreindar hefur til
dæmis vaxið með undraverðum
hraða og ný gerð var opnuð fyrir
nokkrum dögum sem geymir 2,4
milljarða lesorða og er miðlað í
opnum aðgangi eins og öðrum
máltækniafurðum á clarin.is, sem
er í umsjón Árnastofnunar. Og nú
bíðum við spennt eftir að taka til
hendinni í þeirri næstu.“
Varst þú alltaf ákveðin í að læra
íslensk fræði?
„Ég hafði mikinn áhuga á
íslensku og íslenskum bókmenntum í skóla og las alltaf mikið, en í
menntaskóla stefndi ég reyndar
á læknisfræði. En svo snerist ég á
síðasta ári í menntaskóla og ákvað
að fylgja hjartanu. Bókmenntir
snerta djúpan streng í sjálfri mér:
og þar vildi ég vera. Ég hélt að ég
myndi einbeita mér að nútímabókmenntum, en svo hreifst ég æ
meir af miðaldabókmenntunum
og hef helgað mig kennslu og rannsóknum á þeim.
Ég reyni sjálf að fylgjast með
nýjum bókmenntum, íslenskum
og erlendum, eins og ég get, en ég
hef líka mikinn áhuga á menningar- og sagnfræði og rannsóknum á
þeim miklu samfélagsbreytingum
sem við lifum. Ég skrifaði bókina
Skiptidaga fyrir nokkrum árum
þar sem ég reyndi að setja sögu
okkar og bókmenntir í samhengi
við samtímann, rekja þræðina sem
tengja okkur saman, og tengja líka
við þær áskoranir sem við lifum
í dag,“ greinir Guðrún frá en hún
hefur jafnframt mikla reynslu
af menningu og listum og hefur
komið víða við.
„Já, ég hef bæði starfað á sviði
menningarinnar, en umfram allt
á sviði vísinda. Ég var um níu ára
skeið formaður vísindanefndar
Vísinda- og tækniráðs og formaður
stjórnar Rannsóknasjóðs og ég
hafði unun af því að vinna að framgangi rannsókna og nýsköpunar
og vinna að framtíðarstefnumótun
fyrir landið, og kynnast um leið
því þróttmikla starfi sem unnið
er hér á landi, en ekki síður þeim
tækifærum sem felast í alþjóðlegu
samstarfi.
Við megum alls ekki skera fjárfestingu í rannsóknum né listum
við nögl, því að við fáum þær
fjárfestingar margfalt til baka eins
og dæmin sanna, ekki aðeins fjárhagslega heldur í öllu tilliti,“ segir
Guðrún og hlakkar til þegar Hús
íslenskunnar verður opnað. n
Veffang: frettabladid.is

DAGUR ÍSLENSKRAR TUNGU k y nninga r bl a ð 3

MIÐVIKUDAGUR 16. nóvember 2022

Skúli, Ragnhildur og Ægir Þór óska öllum til hamingju með dag íslenskrar tungu. 

Það er hlutverk Rannís
að treysta stoðir íslensks
samfélags með stuðningi
við rannsóknir, nýsköpun,
menntun og menningu.
Starfsemi Rannís er viðamikil og kemur inn á marga
ólíka þræði sem saman
mynda íslenskt samfélag.
Einn þessara þráða er íslensk
tunga sem er órjúfanlegur hluti af
menningu þjóðarinnar. Íslenskan,
bæði gömul og ný, er rannsökuð af
fræðafólki og stofnunum, hún er
hvort tveggja partur af nýsköpun
á Íslandi og viðfangsefni nýsköpunar. Hún er viðfangsefni menntunar þeirra sem hana vilja tala og
um leið eitt stærsta verkfærið til
menntunar í íslensku samfélagi.
Þó nokkrir sjóðir, sem eru í
umsýslu Rannís, hafa það að markmiði að styðja við íslenska tungu
með beinum og óbeinum hætti.
Markáætlun í tungu og tækni
„Hlutverk Markáætlunar í tungu
og tækni er annars vegar að vernda
og efla íslenska tungu, og hins
vegar að auðvelda nýtingu nýrrar
samskiptatækni í íslensku samfélagi, til hagsbótar almenningi,
stofnunum og fyrirtækjum,“ segir
Ægir Þór Þórsson, sérfræðingur á
rannsókna- og nýsköpunarsviði
Rannís.
Markáætlun í tungu og tækni
er opinn samkeppnissjóður
þar sem háskólar, stofnanir og
fyrirtæki geta sótt um styrki fyrir
rannsóknir og nýsköpun á sviði
máltækni sem ætluð er til eflingar
íslenskunnar í stafrænni upplýsingatækni og notkun hennar á
þeim vettvangi.
„Í þessu samhengi erum við
að tala um tækni á borð við
vélþýðingar á texta eða tali frá
erlendu tungumáli yfir á íslensku
og öfugt, talgreiningu þar sem til
dæmis tæki á borð við snjallsíma
geta breytt talaðri íslensku yfir í
texta eða talgervil þar sem texta er
breytt í tal,“ segir Ægir.
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Víðtækur stuðningur við
íslenska tungu í gegnum Rannís
„Á gildistíma áætlunarinnar er
gert ráð fyrir að úthluta alls um
540 milljónum króna til máltæknitengdra verkefna og rannsókna.
Heildarfjárhæðin skiptist niður á
samtals 18 verkefni til eflingar á
íslensku í stafrænni upplýsingatækni, þar af eru sjö ný verkefni
sem fá úthlutað á þessu ári og með
þeim er búið að ráðstafa öllu fjármagni markáætlunarinnar.“
Stuðningur við
útgáfu bóka á íslensku
Rannís hefur umsjón með sjóði
um stuðning við útgáfu bóka á
íslensku. Ægir segir að markmiðið
sé að efla útgáfu bóka á íslensku
með því að veita bókaútgefendum
tímabundinn stuðning í formi
endurgreiðslu á hluta kostnaðar
sem fellur til við bókaútgáfu.
Stuðningur við útgáfu bóka á
íslensku hófst árið 2019 og fram til
ársloka 2021 hafa um 850 milljónir
verið endurgreiddar til útgefanda,
þar af voru á síðasta ári endurgreiddar 374 milljónir til útgefenda
íslenskra bóka. Fjölmennasti bókaflokkurinn sem naut stuðnings á
síðasta ári var barna- og unglingabækur eða rétt rúmlega 30%.
Flestar þeirra bóka voru í prentaðri útgáfu.
„Þessa ber að geta að lögin sem
gilda um þennan stuðning, gilda
til loka ársins 2023 og því ákveðin
hvatning til þeirra sem hyggjast
gefa út íslenska bók á næstunni
að gera það tímanlega og stuðla
þannig að vexti í flóru íslenskra
bókmennta,“ upplýsir Ægir.
Íslenskukennsla fyrir útlendinga
Rannís hefur umsjón með
styrkjum fyrir íslenskukennslu

fyrir útlendinga. Markmiðið með
þessum styrkjum er að gefa öllum
sem búsettir eru hér á landi og
skráðir eru með lögheimili í Þjóðskrá, tækifæri á að öðlast nauðsynlega færni í íslensku til að þeir
geti orðið virkir samfélagsþegnar
á Íslandi að sögn Skúla Leifssonar,
sérfræðings á mennta- og menningarsviði Rannís.
„Árleg úthlutun, í núverandi
mynd, hefur farið fram frá árinu
2016, auk þess sem úthlutað var
aukalega fyrir seinni helming
ársins 2021 og fyrri helming
ársins 2022. Frá 2016 hefur um 990
milljónum verið úthlutað til viðurkenndra framhaldsfræðsluaðila
sem sjá um íslenskukennslu fyrir
útlendinga. Á þeim tíma sem er
liðinn hafa rúmlega 37 þúsund
einstaklingar, sem búsettir eru
víðs vegar um landið, lært íslensku
hjá viðurkenndum aðilum,“ segir
Skúli.
„Þessi sjóður heyrir undir félagsog vinnumarkaðsráðuneytið en
við hjá Rannís önnumst umsýslu
sjóðsins og afgreiðslu umsókna
fyrir ráðuneytið.“
Tónlistarsjóður
Tónlistarsjóður er styrktarsjóður
í umsjá Rannís og hefur það hlutverk að efla íslenska tónlist og
stuðla að kynningu á íslenskum
tónlistarmönnum og tónsköpun
þeirra, bæði hér á landi og erlendis.
Ragnhildur Zoëga, sérfræðingur
á mennta- og menningarsviði
Rannís, segir að styrkhæf verkefni
geti til dæmis verið viðburðir,
stakir tónleikar eða tónleikaraðir innanlands eða kynningar
og markaðssetning á íslensku tónlistarfólki á erlendri grundu.

„Þó ekki sé skilyrði fyrir því að
styrkhæf verkefni séu flutt eða
fari fram á íslensku er mikill fjöldi
styrktra verkefna og kynninga á
íslensku, sérstaklega hér innan
landsteinanna og má því segja að
fyrir vikið styðji sjóðurinn óbeint
við íslenska tungu,“ segir Ragnhildur.
„Tónlistarsjóður hefur frá árinu
2013 úthlutað styrkjum til tæplega
1.100 tónlistartengdra verkefna og
heildarupphæð styrkja nemur um
511 milljónum króna.“
Hljóðritasjóður
Annar sjóður í umsjá Rannís
er Hljóðritasjóður en hlutverk
hans er að efla íslenska hljóðritagerð í tónlist með fjárhagslegum
stuðningi við útgáfu hljóðrita.
„Hér er því ekki um að ræða
stuðning við viðburði eða kynningar- og markaðsmál íslenskrar
tónlistar heldur stuðning við
útgáfu á íslenskri tónlist hvort sem
hún er sungin á íslensku eða öðru
tungumáli,“ segir Ragnhildur.
„Líkt og með tónlistarsjóð þá er
ekki skilyrði fyrir því að styrkhæf
verkefni séu gefin út á íslensku en
þó ber að nefna að fjöldi styrktra
verkefna, sem gefin eru út á
íslenskri tungu, er umtalsverður og
stuðla þau verkefni tvímælalaust
að eflingu íslenskunnar í menningu og listum.“
Ragnhildur útskýrir að Hljóðritasjóður styrki aðeins verkefni til
hljóðritunar á nýrri íslenskri tónlist en veiti ekki framhaldsstyrki
til hljóðritunarverkefna sem þegar
hafa verið styrkt af sjóðnum eða
áður styrkt af Tónlistarsjóði.
Hljóðritasjóður hefur frá árinu
2016 úthlutað styrkjum til rúm-

Hlutverk mark
áætlunar í tungu og
tækni er annars vegar að
vernda og efla íslenska
tungu, og hins vegar að
auðvelda nýtingu nýrrar
samskiptatækni í
íslensku samfélagi.
Ægir Þór Þórsson

lega 650 útgáfuverkefna og nemur
heildarupphæð styrkja um 213
milljónum króna. Báðir sjóðirnir
heyra undir menningar- og viðskiptaráðuneytið og úthlutað er
tvisvar á ári úr hvorum sjóði.
Barnamenningarsjóður
„Síðast en ekki síst ber að nefna
Barnamenningarsjóð en styrkveitingar úr honum hófust árið
2019 og nær áætlun sjóðsins til
ársins 2023. Sjóðurinn er opinbert
átaksverkefni og gert er ráð fyrir
að stuðningurinn skjóti styrkari
stoðum undir fjölbreytt menningarstarf í þágu barna og ungmenna
til framtíðar,“ segir Ragnhildur.
„Verkefnin sem sjóðurinn hefur
styrkt frá árinu 2019 eru gríðarlega fjölbreytt og innan þess hóps
eru fjölmörg verkefni sem tengjast
íslenskri tungu. Þetta eru til dæmis
verkefni á borð við íslenskuörvun
fyrir fjöltyngd börn, verkefni
Árnastofnunar um íslensku handritin fyrir börn og skapandi skrif
í grunnskólum landsins, svo fátt
eitt sé nefnt. Rannís hefur umsýslu
með Barnamenningarsjóði fyrir
hönd íslenskra stjórnvalda,“ segir
hún og bætir við að sjóðirnir sem
hafa verið nefndir hér á undan séu
ekki tæmandi listi yfir stuðning
við rannsóknir, nýsköpun,
menntun og menningu þar sem
íslensk tunga er viðfangsefnið.
Ægir og Skúli taka undir það og að
lokum taka þau fram að Rannís
óski öllum innilega til hamingju
með dag íslenskrar tungu. n
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Veforðabækur milli íslensku og tíu erlendra mála
Guðmundur
Hilmarsson

gummih
@frettabladid.is

Undanfarin sextán ár hefur
orðfræðisvið Stofnunar Árna
Magnússonar í íslenskum
fræðum þróað og gefið út
gjaldfrjálsar veforðabækur
sem tengja íslensku við
önnur mál.
Fyrsta verkið, ISLEX-veforðabókin,
var opnuð árið 2011 og lýsir
íslensku nútímamáli með þýðingum á sex norrænum málum,
dönsku, sænsku, nýnorsku, norsku
bókmáli, færeysku og finnsku.
Aðalritstjóri veforðabókanna er
Þórdís Úlfarsdóttir.
„Við byrjuðum að vinna í
ISLEX-veforðabókinni árið 2006.
Þetta var samvinna allra norrænu
þjóðanna og háskólastofnana í
hverju landi, þar sem hver þjóð bar
ábyrgð á sínu máli. Verkefnið er
hluti af norrænu samstarfi og við
nutum góðs af norrænu tungumálaáætluninni í formi styrkja.
Orðabókarvinna er tímafrek og
þegar við byrjuðum var talið að
það tæki sex ár að fullbúa hverja
orðabók fyrir einn mann. Þegar
fleiri bættust við var hægt að stytta
tímann aðeins því þá var búið að
leysa ýmis álitamál,“ segir Halldóra Jónsdóttir, orðabókarritstjóri
við orðafræðisvið Stofnunar Árna
Magnússonar.
Orðabækur þessar hafa 54
þúsund uppflettiorð ásamt fjölda
málnotkunardæma, myndir fylgja
mörgum orðunum og framburður
þeirra er í hljóðskrám.
„Styrkur bókanna er til dæmis
þessi fjöldi af notkunardæmum
og föstum orðasamböndum.
Sem dæmi má nefna sagnir eins
og segja sem getur þýtt margt,
allt eftir því með hvaða orði hún
stendur, til dæmis segja frá, segja
til og segja upp. Orðabókin lýsir
íslensku nútímamáli, málinu eins
og það er talað og skrifað núna.
Sami grunnurinn er notaður í allar
þessar orðabækur,“ segir Halldóra.
Á grundvelli ISLEX varð til Lexía
sem er bæði íslensk-frönsk og
íslensk-þýsk veforðabók. Íslenskfranska orðabókin, sem unnin er
í samvinnu við Stofnun Vigdísar
Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, var opnuð árið 2021 og er
ritstjóri hennar Rósa Elín Davíðsdóttir. Íslensk-þýska orðabókin er
enn í vinnslu.
„Við vitum ekki alveg hvenær
íslenska-þýska veforðabókin
verður tilbúin. Við erum í samvinnu við háskólann í Vínarborg
og Eleonore Guðmundsson, sem
kennir þar íslensku. Samverkamenn hennar eru Hartmut Mittel
städt sem kenndi lengi íslensku
við háskólann í Greifswald, í
gamla Austur-Þýskalandi, svo og
Ágúst Lúðvíksson, sem hefur búið
í Þýskalandi í áratugi. Það hafa
fengist nokkrir styrkir en þau þrjú
vinna meira og minna í sjálfboðavinnu og eru hálfnuð með verkið.
Við getum vonandi opnað orðabókina á næsta ári því okkur finnst
það svolítið sniðugt að leyfa fólki
að nota orðabækurnar og nýta
sér það sem þegar er komið þótt
verkið sé í vinnslu.“
Fimmtán milljón króna styrkur
frá stjórnvöldum
Halldóra segir að í undirbúningi sé
íslensk-pólsk orðabók í samvinnu
við Stanislaw Bartoszek þar sem
pólskt orðabókarefni frá honum
er notað. Fengist hefur styrkur frá
stjórnvöldum upp á 15 milljónir
króna til að halda þessari vinnu
áfram og stefnt er að því að opna
veforðabókina á degi íslenskrar
tungu að ári sem verk í vinnslu.
„15 milljónir er mjög myndarlegur styrkur sem við fáum frá
íslenskum stjórnvöldum. Við
fengum styrk frá Styrktarsjóði
Áslaugar Hafliðadóttur 2019 og

Halldóra Jónsdóttir, orðabókarritsjóri og verkefnastjóri veforðabóka, ásamt Þórdísi Úlfarsdóttur, aðalritstjóra veforðabókanna.

FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK
Margmála vef
orðabækurnar
sem eru komnar
í notkun og sem
eru í vinnslu.

Orðabókarvinna er
tímafrek og þegar
við byrjuðum var talið
að það tæki sex ár að
fullbúa hverja orðabók
fyrir einn mann. Þegar
fleiri bættust við var
hægt að stytta tímann
aðeins því þá var búið að
leysa ýmis álitamál.
Halldóra Jónsdóttir

gátum hafið undirbúning verkefnisins. Ritstjóri pólskunnar,
Stanislaw Bartozek, flutti til
Íslands fyrir um 40 árum, hann
er norrænufræðingur og samdi
þær orðabækur á milli íslensku og
pólsku sem út hafa komið undanfarna áratugi. Hann er nýkominn
á eftirlaun og er mjög spenntur að
taka aftur til við þetta og auk hans

ráðum við þýðendur. Við ætlum að
opna veforðabókina eftir ár og þá
verðum við kannski komin með
efni sem samsvarar skólaorðabók
og höldum svo áfram að bæta í
hana,“ segir Halldóra.
Tíunda tvímála orðabókin
sem unnið er að á stofnuninni er
íslensk-ensk veforðabók sem byrjað var á í fyrra. Verkefnið byggir
sem fyrr á ISLEX-veforðabókinni
en er að stórum hluta unnið með
máltæknilegum aðferðum sem
flýtir mjög fyrir allri vinnu að sögn
Halldóru.
„Þetta er nýjasta verkefni okkar.
Okkur finnst vanta þessa orðabók.
Fjöldi útlendinga býr hér á landi og
hefur lítinn aðgang að íslensku því
það vantar skýringamálið en getur
notað ensku sem brú inn í þjóðfélagið. Máltækniefnið er fengið
frá samstarfsmanni okkar, Steinþóri Steingrímssyni, og enskan er
unnin af Max Naylor, hvatamanni
verksins, og Birni Halldórssyni.“
Nútímamálsorðabókin vinsæl
Halldóra segir að íslensk nútímamálsorðabók sé byggð á sama
grunni og fyrrnefndar orða-

bækur en hún var opnuð sem verk í
vinnslu fyrir sex árum
„Íslenska nútímamálsorðabókin
er nú alveg fullbúin. Allar orðabækurnar voru með 49 þúsund
uppflettiorðum en við stækkuðum þær um 5 þúsund orð fyrir
nokkrum árum. Við fundum nýjan
orðaforða í máltækninni, það er
að segja í svokallaðri risamálheild
sem finna má á vef Árnastofnunar.
Þá getur þú séð texta, einkum frá
því eftir 2000 til dagsins í dag,
tíðni orðanna og í hvaða samhengi
þau eru notuð. Með því að bera
orðaforða orðabókanna saman
við risamálheildina fæst listi með
nýjum orðum sem við skoðuðum
með tilliti til þeirra orða sem hafa
öðlast sess í málinu undanfarin ár.
Allar þessar orðabækur eru
uppfærðar reglulega og íslenska
nútímamálsorðabókin er mjög
mikið notuð. Það eru 65 þúsund
manns að meðaltali sem nota hana
á mánuði. Það er nokkuð mikil
umferð verð ég að segja,“ segir
Halldóra.
Veforðabækurnar eiga sér sínar
heimasíður en er einnig að finna á
vefgáttinni https://malid.is/ n
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Íslenskur námsorðaforði í rafrænar orðabækur
Dagurinn í dag er helgaður
íslenskri tungu og í skólum
landsins er íslenskan hyllt á
ýmsan máta.
„Íslenska tungumálið er í öndvegi í
skólunum – ekki bara í dag heldur
alla daga.“
Þetta segir Sigríður Ólafsdóttir,
dósent á Menntavísindasviði
Háskóla Íslands.
„Í íslensku skólastarfi fást nemendur við ýmsar námsgreinar,
bókmenntir og stærðfræði, þau
læra um náttúruna, íslenskt samfélag og lönd heimsins í nútíð og
fortíð. Viðfangsefnin eru tekin
fyrir í samtölum, glímt er við hliðstæður og andstæður og ný þekking vegin og metin í rituðu máli.
Í skólastarfi er jafnframt hlúð að
félags- og tilfinningaþroska ungmenna, gagnrýninni og skapandi
hugsun. Á þann hátt er lagður
grunnur að námsframvindu barna,
að þau geti blómstrað í námi og
starfi um alla framtíð. Í fjölbreytilegu skólastarfi er íslenska tungumálið alla daga í lykilhlutverki.
Íslensk orð eru samofin öllu skólastarfi á öllum sviðum og öllum
stigum menntunar.“
Fá orð sífellt endurtekin
Fjölmörg íslensk orð eru hugtök
tiltekinna námsgreina, eins og persónugerving, margföldunartafla,
lofthjúpur og jarðskorpa, norðurhvel og gróðurbelti.
„Hvert hugtak er tekið fyrir í
námi og kennslu þar sem það felur
í sér afmarkað inntak viðkomandi
faggreinar. Aukinni kunnáttu og
hæfni nemenda, eftir því sem náminu vindur fram, fylgir sívaxandi
þekking þeirra á íslenskum
fagorðum sem tilheyra þeim fræðigreinum sem þau takast á við. Þótt
orðin séu ótal mörg þá birtast þau
í mismiklum mæli innan viðkomandi fræðasviðs og eru sjaldan
eða aldrei notuð í almennu máli,
hvorki rituðu né töluðu,“ greinir
Sigríður frá.
Hún segir aðeins örlítinn hluta
íslenskra orða vera notaðan í daglegu tali.
„Engu að síður fylla þau 90 til
100 prósent orða í töluðu máli og
rituðu. Dæmi um orð af því tagi
eru hafa, vera, dagur, góður og fólk.
Það gildir því um íslenskuna, eins
og um önnur tungumál, að fá orð
eru sífellt endurtekin en ótal mörg
orð koma sjaldan fyrir.“
Á meðal íslenskra orða, sem
tilheyra ekki þeim algengustu, eru
líka fjölmörg orð sem leika mikilvægt hlutverk á öllum sviðum
skólastarfs og þvert á námsgreinar.

glegt líf án rafmagns, svo
K rekur umfangsmesta
g til 44 þéttbýliskjarna.
strengir.

Sigríður Ólafsdóttir er dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Komið hefur í ljós
að námsorðaforðinn leikur lykilhlutverk
á öllum sviðum náms.
Sigríður Ólafsdóttir

„Þessi orð tilheyra námsorðaforðanum því þau styðja við
umfjöllun um viðfangsefni
námsins á mikilvægan hátt. Orðin
sitja í öndvegi þegar fjallað er um
flókin málefni og þau ígrunduð og
metin frá ýmsum sjónarhornum.
Þekking á þessum orðum er því
nauðsynleg þegar tekist er á við
lestur og ritun fræðilegs texta og
orðin eru dæmigerð fyrir ritað
mál. Dæmi um orð í þessum hópi
eru starfsemi, viðmið, tíðni, hvati,

aðgengilegur, viðeigandi, lágmark,
viðhorf, uppruni, tileinka, réttlæta,
aðlaga, sértækur, sérhæfður, samfelldur, samræmdur, takmörkun
og rökstuðningur,“ upplýsir Sigríður.
Námsorðaforði í lykilhlutverki
Síðustu þrjá áratugi hefur verið
mikil gróska í rannsóknum á sviði
málþroska og læsis.
„Aðalhvati að slíkum rannsóknum er að greina hvað öflugt
námsfólk hefur umfram nemendur sem gengur ekki eins vel
að fóta sig í náminu. Niðurstöður
rannsókna gefa vísbendingar um
hvernig best er að veita börnum
og ungmennum stuðning svo þau
nái að taka virkan þátt í skólastarfi
sem leiðir til farsællar námsframvindu,“ útskýrir Sigríður.
Komið hefur í ljós að námsorðaforðinn leikur lykilhlutverk á
öllum sviðum námsins og með því
að gefa honum mikilvægan sess í
skólastarfi, þannig að nemendur
nái að tileinka sér orðin bæði til
skilnings og tjáningar, verður
námsframvindan árangursríkari.
„Verið er að vinna að nokkrum

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

verkefnum með íslenskan
námsorðaforða í aðalhlutverki.
Sett hefur verið saman ný íslensk
málheild, sem samanstendur
af fræðilegum samtímatextum
og námsefni grunnskólanema.
Orðum málheildarinnar er raðað
eftir tíðni og orð sem notuð eru
þvert á faggreinar skólans valin á
lista yfir íslenskan námsorðaforða.
Þá verður könnuð þekking grunnskólanema á íslenskum námsorðaforða og hvort þekkingin aukist
með hækkandi aldri,“ segir Sigríður um verkefnin sem eru styrkt
af Rannsóknasjóði Háskóla Íslands
og byggja á samstarfi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands,
Stofnunar Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum og Menntamálastofnunar.
Fyrir komandi kynslóðir
Listi yfir íslenskan námsorðaforða
verður gefinn út í rafrænum orðabókum, með skilgreiningum og
dæmum um notkun.
„Orðabækurnar verða þýddar á
sex tungumál: ensku, filippseysku,
pólsku, spænsku, taílensku og
úkraínsku. Þá verða þróuð og birt

Óskum landsmönnum til hamingju með dag íslenskrar tungu

Sjómannadagurinn 2022

Sjómenn,
til hamingju!
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna
óskar sjómönnum og fjölskyldum
þeirra til hamingju með daginn
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna
w w w.vm.is

viðmið um það hvað einkennir
einfalt íslenskt mál og íslenskt
mál með stigvaxandi fjölbreytni,
hvað varðar orðaval, málfræði og
setningagerð. Textar verða samdir
sem byggja á þeim viðmiðum og
þeir munu innihalda orð af lista
yfir íslenskan námsorðforða og
verða textarnir þýddir á sömu sex
tungumál. Þessi verkefni eru styrkt
af Markáætlun um tungu og tækni
og eru unnin í samstarfi Stofnunar
Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum, Menntavísindasviðs og
Hugvísindasviðs Háskóla Íslands.
Málheildin, listi yfir íslenskan
námsorðaforða, orðabækurnar og
textarnir verða birt í opnu aðgengi
og gefin út með opnum leyfum svo
þau nýtist sem víðast,“ segir Sigríður og bætir við:
„Með aukinni þekkingu á
íslenskum námsorðaforða og fjölbreytilegum viðfangsefnum sem
honum tengjast er leitast við að
gefa öllum börnum tækifæri til að
ná góðum námsárangri í íslensku
skólastarfi, ein-, tví- og fjöltyngdum. Verkefnunum er einnig ætlað
að halda lífi í íslenskum orðum
með komandi kynslóðum.“ n

„… í einu orði sagt meistarastykki ... ber
höfuð og herðar yfir hérlenda höfunda
glæpasagna og þó víðar væri leitað.“
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON / MORGUNBLAÐIÐ

Vægðarlaus glæpasaga
um óupplýst illvirki og
heitar tilfinningar.

Meistaralega fléttuð
bók frá langvinsælasta
höfundi þjóðarinnar.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Sköpum gæðastundir og lesum saman
Dagur íslenskrar tungu er
í dag og leitar hugurinn til
yngri kynslóðarinnar og
hvernig við getum varðveitt íslenska tungu. Að hafa
færni í ræðu og riti er eitt
mikilvægasta verkfærið sem
við getum fært komandi
kynslóðum og þar skiptir
lesturinn sköpum.
sjofn@frettabladid.is

Það eru margar leiðir til þess að
vekja áhuga barna á lestri og ávallt
gott að fá góð ráð hjá fagfólkinu
okkar.
Um helgar er um að gera að hlúa
að börnunum og eiga með þeim
gæðastundir. Ein leið til þess að
eiga saman gæðastundir er að
lesa saman og láta sig dreyma. Við
spjölluðum við Svövu Þórhildi
Hjaltalín, grunnskólakennara og
læsisráðgjafa sem einnig er verkefnastjóri í Rannsóknarsetri um
menntun og hugarfar við Háskóla
Íslands, í samvinnu við SA, um
hvernig megi gera lestur að gæðastundum foreldra og barna.
„Að kúra saman uppi í sófa með
ávexti eða grænmeti í skál og lesa

skemmtilega bók skapar mikla
nánd og góð tengsl. Að tala saman
um söguna, ímynda sér hvað gerist
næst og læra ný orð er gaman. Að
setja sig í spor annarra og jafnvel
læra meira um það sem þú hefur
áhuga á er svo dýrmætt. Allt getur
gerst í ævintýrum, dýr geta talað
og ljósastaurar dansað og það er
svo skemmtilegt og leikur við og
eykur ímyndunaraflið,“ segir Svava
og bætir við að bækur geti verið
miklir gleðigjafar og opnað nýja
heima.
Eru helgarnar ekki vel til þess
fallnar að foreldrar finni skemmtilega bók/bækur og lesi með
börnunum sínum og tengi jafnvel
efnisvalið við eitthvað sem þau
þekkja eða eru að fást við?
„Það er gaman að fjölskyldan
skapi þá hefð að heimsækja bókasafnið í nágrenninu á laugardögum, velji sér bók/bækur til að
skoða og lesa og komi svo kannski
við í bakaríi eða á kaffihúsi á
heimleiðinni. Það er svo mikilvægt
að finna bækur sem vekja áhuga
barnsins eða tengjast áhugamáli þess. Að leyfa barninu að
velja bók eða sögu til að lesa eða
hlusta á skiptir miklu máli og ef þú

Að leyfa barninu
að velja bók eða
sögu til að lesa eða hlusta
á skiptir miklu máli og ef
þú finnur bók sem
tengist áhugasviði barnsins þá er það mjög gott.

Svava Þórhildur Hjaltalín segir mikilvægt að lesa fyrir börn og með þeim.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

finnur bók sem tengist áhugasviði
barnsins þá er það mjög gott.“
Áttu til góð ráð til foreldra sem
gera þeim kleift að gera lesturinn
spennandi með börnunum, jafnvel
verða kveikjan að því að vekja
meiri áhuga barna á því að lesa?

„Það er svo lestrarhvetjandi fyrir
börn að sjá foreldra sína lesa og
njóta bóka. Að lesa framhaldssögu
getur svo sannarlega verið mjög
spennandi og leitt til þess að barn
bíði næstu stundar. Það má lesa
undir sæng með vasaljós eða undir

borði með snakk í skál. Útbúa
lestrarbingó eða spurningaspil. Sú
bók sem barnið les þarf alltaf að
miðast við færni, hún má hvorki
vera of þung né of létt. Að teikna
mynd sem tengist sögunni getur
verið mjög gaman. Að semja nýjan
endi eða nýjan kafla við söguna
getur líka verið mjög gaman.“
Njótum þess að skapa gæðastundir með börnunum okkar,
þau eru það dýrmætasta sem við
eigum. Lesum fyrir þau, tölum
við þau og kennum þeim ný
orð! Leggjum grunninn að góðri
lestrarfærni og öflugum lesskilningi. n

Risastór risamálheild fyrir íslenska texta
Starkaður Barkarson hefur
síðustu ár starfað innan
málvísindageirans og
tölvunarfræði. Hann segir
Risamálheildina hafa opnað
spennandi möguleika innan
ólíkra sviða og gagnast jafnt
við gerð þýðingarvéla sem
greiningu á ræðum þingfólks.
johanna@frettabladid.is

Fyrsta útgáfa Risamálheildarinnar
(RMH) kom út árið 2018 eftir að
hafa verið í vinnslu í nær þrjú ár.
Síðan þá hefur RMH verið gefin út
árlega. „Risamálheildin er eins og
nafnið gefur til kynna, risastór, og
inniheldur nýjasta útgáfa hennar
rúmlega 2,4 milljarða orða. Það
jafngildir um 35.000 meðallöngum skáldsögum. Textarnir
eru flestir frá því eftir aldamótin
seinustu. Langstærsti hlutinn
eru fréttatextar, textar af samfélagsmiðlum og opinberir textar.
Einnig eru textar úr fræðilegum
tímaritum, bókum og af íslensku
Wikipediu,“ segir Starkaður
Barkarson.

Nýir möguleikar
Þegar Starkaður kom að verkinu
höfðu Eiríkur Rögnvaldsson, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson lagt mikla vinnu í að
útvega leyfi fyrir textum og hafið
söfnun þeirra.
„Í malheildir.arnastofnun.is má
leita að dæmum í Risamálheildinni um málnotkun. Þetta nýtist
meðal annars við orðabókagerð
og tungumálarannsóknir. Einnig
má rýna í ræður þingmanna eftir
flokki, kyni, aldri og öðrum þáttum sem haldið er utan um í RMH.
Málheildin opnar svo nýja möguleika á sviði máltækni og greiðir
leið íslenskunnar inn í heim tölva
og tækni. Þetta kemur til að mynda
að notum við gerð þýðingarvéla,
talgreina og hugbúnaðar fyrir stafsetningar- og málfarsleiðréttingar,“
segir Starkaður.
Málvísindi og tölvur
Starkaður útskrifaðist með BA í
íslensku 1998. Eftir stutta viðkomu í kennslu í framhaldsskólum
hannaði hann og forritaði Stoðkennarann, gagnvirkan námsvef.
Eftir að hafa búið erlendis um

Þetta nýtist meðal
annars við orðabókagerð og tungumálarannsóknir.

árabil hóf hann meistaranám í
máltækni, sem er sambland málvísinda og tölvunarfræði, við HÍ
og HR. Haustið 2016 hóf hann svo
störf við Árnastofnun, einkum við
gerð málheilda.
Fyrsta eiginlega risamálheildin
var gerð fyrir ensku 2003 og innihélt um milljarð orða. Síðan þá
hafa verið gefnar út sambærilegar
málheildir fyrir stóru tungumálin
eins og frönsku, kínversku og
arabísku. „Danir gáfu nýlega út
danska risamálheild með rúman
milljarð orða. Það er um 40% af
stærð RMH, og megum við því vel
við una,“ segir Starkaður. n
Nánari upplýsingar um RMH má
finna á igc.arnastofnun.is.

Starkaður hefur fengist við málvísindi og tölvunarfræði um árabil og er
spenntur fyrir nýjum möguleikum sem Risamálheildin og leitarvél Árnastofnunar bjóða upp á. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

„Urta er frumlegt verk sem hrífur
lesandann ... verk sem á skilið mikið lof.“
INGIBJÖRG IÐA AUÐUNARDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

Áhrifamikill ljóðabálkur eftir stórskáldið Gerði Kristnýju um harða
lífsbaráttu á hjara veraldar
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Kemur ró á ristilinn
Hrafnhildur hefur starfað
sem einkaþjálfari hjá World
Class í um 17 ár. Hún þjáðist
af ristilvandamálum og bakflæði í áratugi vegna meðgönguógleði, sem orsakaði
sjö mánaða uppköst.
Fyrir þremur árum fór Hrafnhildur
Hákonardóttir í ristilspeglun vegna
óþæginda í ristli og meltingarvandamála. „Ristillinn hafði verið
til trafala í 25 ár frá því ég var ólétt.
Á meðgöngunni ældi ég daglega
í um sjö mánuði. Eins eðlilegur
hlutur og ólétta er fyrir kvenlíkamann eru sjö mánuðir af uppköstum ekkert grín fyrir líkamsstarfsemina. Ég hlaut af þessu
varanlegar skemmdir á vélinda
sem orsaka bakflæði. Einnig hafði
þetta slæm áhrif á ristilinn, sem
hafði þau áhrif að ég fór að finna
fyrir verkjum í baki og líkamanum
öllum. Ég hafði lengi tekið inn
ýmis magalyf og alltaf þurft að
passa hvað ég borðaði af hveiti- og
mjólkurvörum, en það tók mig
nokkur ár að átta mig á að þessar
matartegundir færu illa í mig.
Mér var ráðlagt að taka inn
magnesíum til þess að koma jafnvægi á meltinguna og róa ristilinn.
Ég prufaði nokkrar tegundir en þær
hentuðu mér ekki. Til allrar hamingju var mér bent á magnesíum
með fjallagrösum frá ICEHERBS, en
fjallagrös eru mjög mýkjandi. Nú
hef ég tekið magnesíumblönduna
í þrjú ár og aldrei liðið betur. Ég
er komin með sléttan maga og
meltingin er komin í hið stakasta
lag. Með því að taka reglulega inn
magnesíum með fjallagrösum get
ég jafnvel leyft mér að svindla, því
ég veit fátt betra en að geta fengið
mér pasta og hvítlauksbrauð á
góðum degi. Við bakflæðinu
tek ég hóstamixtúru með fjallagrösum frá ICEHERBS. Mixtúran er
bragðgóð og mjúk í hálsi og hjálpar

Magnesíum með fjallagrösum frá ICEHERBS hefur hjálpað Hrafnhildi
Hákonardóttur mikið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

mér að sofa eins og engill,“ segir
Hrafnhildur.
Einstök blanda
Magnesíumskortur er eitt stærsta
lýðheilsuvandamál sem við
glímum við í nútímanum. Magnesíum er eitt mikilvægasta steinefni í líkamanum og kemur við
sögu í yfir 300 efnaskiptum, allt frá
slökun vöðva- og taugakerfisins,
virkni hjarta- og æðakerfisins og
í upptöku steinefna. Magnesíum
blandan frá ICEHERBS er einstök á
heimsvísu og inniheldur magnesíum citrate og handtínd, íslensk
fjallagrös. Fjallagrösin og magnesíumið virkar saman á einstakan
hátt. Fjallagrösin mýkja meltinguna og magnesíum eykur upptöku

á steinefnum úr fjallagrösunum.
Magnesíum citrate er eitt fárra
bætiefna sem er gott að taka inn
að staðaldri, en það er mjög erfitt
að fá nægt magnesíum úr fæðunni.
Þá er mælt með að þeir sem stunda
líkamsrækt taki magnesíum reglulega.
Áhrif magnesíums
Magnesíum stuðlar að eðlilegri
vöðvastarfsemi og er talið bæta
gæði svefns og draga úr fótapirringi
og sinadrætti. Þá stuðlar magnesíum að því að draga úr þreytu og
lúa.
Magnesíum er einnig notað í
meðhöndlun meltingarvandamála.
Það eykur vatnsinntöku í meltingarkerfið sem auðveldar líkam-

anum að melta og losa hægðir. Þá
er magnesíum einnig hreinsandi
og hefur góð áhrif á ristilinn. Það
stuðlar líka að eðlilegri starfsemi
taugakerfisins.
Leyndarmál frá náttúrunni
Fjallagrösin hafa öldum saman
verið notuð sem náttúruleg
heilsujurt á Íslandi. Þau eru rík af
steinefnum og stuðla að heilbrigðri
þarmaflóru. Þá eru fjallagrös
vatnslosandi og minnka bjúg.
Fjallagrös innihalda einnig trefjar
sem mynda mýkjandi himnu á
slímhúð í maga sem bætir og mýkir
meltinguna.
Hrein náttúruafurð
Markmið ICEHERBS er að nýta

náttúruauðlindir sem tengjast
íslenskri hefð og sögu og vinna í
hreina neytendavæna vöru fyrir
viðskiptavini. „Við hjá ICEHERBS
leggjum áherslu á að framleiða
hrein og náttúruleg bætiefni
sem byggja á sjálf bærri nýtingu
náttúruauðlinda. Við viljum að
vörurnar okkar nýtist viðskiptavinum okkar, að virkni skili sér í
réttum blöndum og að eiginleikar
efnanna viðhaldi sér að fullu. Þá
notum við enn fremur engin óþörf
fylliefni.“ n
ICEHERBS fæst í öllum betri matvöruverslunum, apótekum og
heilsuvöruverslunum og í nýrri
vefverslun á www.iceherbs.is.

Heilsa óháð holdafari
Holdafar hefur verið mikið
í sviðsljósinu það sem af
er ári. Gríðarleg aukning
er í og fréttaflutningur af
lyfjagjöfum og skurðlæknisfræðilegum inngripum til að
stemma stigu við meintum
offituvanda þjóðar sem á
næstum heimsmet í heilbrigði og langlífi.
brynhildur@frettabladid.is

Á sama tíma og ýmislegt bendir til
þess að sjúklega grannur líkamsvöxtur sé kominn í tísku enn og
aftur getur það orðið til þess að
börn og unglingar líti á eðlilegan
líkamsvöxt sem óæskilegan og
grípi til örþrifaráða til að forðast
að verða feit.
Rannsóknir hafa sýnt að neikvætt viðhorf til líkama og útlits
tengist margs konar geðrænum
vanda meðal ungmenna, svo sem
kvíða, átröskunum, þunglyndi og
jafnvel sjálfsvígstilraunum. Einnig
hefur komið í ljós að líkamsmynd
hefur áhrif á heilsu og lífsvenjur.
Því er mikilvægt að ýta undir
jákvætt viðhorf barna og unglinga
til líkama síns og því eru hér ráð
til foreldra um uppeldi í jákvæðri
líkamsímynd sem tekin eru af vef
Embættis landlæknis.
1. Allir eru öðruvísi
Kenndu barninu þínu að fjölbreytileiki í líkamsvexti sé
eðlilegur. Alveg eins og við erum
mismunandi á litinn, höfum ólíkt
andlitsfall, háralit og augnlit, þá
erum við líka mismunandi í laginu.

Þetta er sjálfsögð staðreynd sem
allir ættu að virða.
2. Útrýmum fordómum
Kenndu barninu þínu að það sé
ekki rétt að stríða eða tala illa um
aðra vegna þess hvernig þeir líta
út. Fordómar vegna holdafars
og útlits eru alveg jafn slæmir og
skaðlegir og aðrir fordómar. Ef við
verðum vör við slíka fordóma þá
ber okkur að bregðast við.
3. Elskaðu líkama þinn
Talaðu jákvætt um líkama þinn
og hugsaðu vel um hann. Aldrei
tala illa um vaxtarlag þitt svo
barnið þitt heyri. Lærðu að
þykja vænt um líkama þinn þó
hann falli ekki að útlitsstöðlum
tíðarandans og þannig lærir
barnið að bera virðingu fyrir
sínum líkama.
4. Eflum gagnrýna hugsun
Fræddu barnið um
óraunhæf útlitsviðmið í samfélaginu og
hvernig þau birtast,
til dæmis í fjölmiðlum, barnaefni og
leikföngum. Storkaðu
fordómum vegna holdafars hvenær sem þú rekst
á þá og skapaðu andrúmsloft
mannúðar og virðingar fyrir öllu
fólki.
5. Kenndu barninu þínu að
líkami þess sé góður líkami
Líkamsmyndin er hluti af sjálfsmynd okkar. Kenndu barninu þínu
að vera stolt af sínum sérkennum.

Aldrei segja neitt neikvætt um
líkama barnsins þíns og taktu hart
á því ef einhver annar gerir það.
Samband barnsins við líkama sinn
er dýrmætt.
6. Hlustaðu á barnið þitt
Ef barnið lýsir áhyggjum af
líkamsvexti sínum er mikilvægt
að hlusta. Reyndu að komast að
því hvað býr þarna að baki. Varð
barnið fyrir neikvæðri reynslu

nýlega? Hefur það séð eða heyrt
eitthvað sem fékk það til að
skammast sín fyrir líkama sinn?
Sýndu stuðning og ekki líta svo
á að holdafari barnsins sé um að
kenna. Ef barnið hefur orðið fyrir
höfnun vegna þess hvernig það
lítur út þá er vandamálið í umhverfinu, ekki hjá barninu.
7. Hegðun en ekki holdafar
Ef þú hefur áhyggjur af lífsvenjum
barnsins þíns skaltu beina sjónum
að hegðun þess en ekki holdafari.

Skapaðu umhverfi þar sem barnið
fær næg tækifæri til að borða
hollan mat og hreyfa sig sér til
ánægju. Hvorki þú né barnið ættuð hins vegar að líta á heilbrigðar
lífsvenjur sem grenningaraðferð,
heldur eitthvað sem allir þurfa
að gera til þess að halda heilsu
og líða vel. Það skiptir mestu að
upplifun barnsins verði jákvæð
þannig að það hafi áhuga á að lifa
heilbrigðu lífi til langframa.
Langtímarannsóknir sýna að
unglingar sem eru ánægðir með
líkama sinn, hvort sem þeir eru
feitir eða grannir, bera meiri
virðingu fyrir sjálfum sér og eru
líklegri til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl en þeir sem hafa
neikvætt viðhorf til eigin líkama.
Það er því sjálfsagður hluti af
heilsueflingu meðal barna
og unglinga að stuðla að
jákvæðu sambandi þeirra
við líkama sinn og muna
að heilsuefling er aðalatriði og óháð einstaklingsbundnu holdafari. n

Heilbrigð líkamsímynd
laus við þá hugsanavillu
að hægt sé að steypa
alla líkama í eitt mót er
eitt það besta sem við
getum gefið börnum
og unglingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Fons Libris hefur fengið frábærar viðtökur
Veflausnin Fons Juris er
ætluð öllum sem sinna lögfræðitengdum verkefnum í
atvinnulífinu. Nýlega bættist við lausnina þjónustan
Fons Libris en þar er hægt að
leita í og lesa lögfræðibækur
á netinu.

Mikill meirihluti íslenskra
lögmanna notar
Fons Juris við
dagleg störf.

Einar B. Sigurbergsson

Fons Juris er veflausn sem inniheldur öll gögn sem notendur
þurfa að reiða sig á til að sinna lögfræðitengdum verkefnum en þar
er til að mynda hægt að finna alla
dóma, úrskurði, fræðigreinar og
bókarkafla sem fjalla um einstök
lög eða lagagreinar, segir Einar B.
Sigurbergsson, framkvæmdastjóri
Fons Juris. „Þannig hjálpum við
notendum okkar að auka skilvirkni sína, taka betri ákvarðanir
með hjálp gagna og vinnum að
framþróun réttarríkisins með því
að stuðla að sem víðtækustum
aðgangi að upplýsingum á sviði
lögfræði.“
Skilar af sér betra verki
Einar segir þjónustu Fons Juris
helst ætlaða lögmönnum, laganemum og öllum þeim sem sinna
lögfræðitengdum verkefnum
í atvinnulífinu. „Í stuttu máli
hjálpum við lögmönnum að vinna
mál og gera vinnuna þeirra skilvirkari. Það leiðir til betri þjónustu
og ánægðari viðskiptavina fyrir
þá. Mikill meirihluti íslenskra lögmanna notar Fons Juris við dagleg
störf.“
Aðrir viðskiptavinir Fons Juris
eru meðal annars lögfræðingar
víða í atvinnulífinu og dómstólar, ráðuneyti, verkalýðsfélög
og aðrir sem þurfa vinnu sinnar
vegna á aðgangi að gögnum á sviði
lögfræði að halda, segir hann.
„Með því að nota Fons Juris geta
notendur verið vissir um að missa

Lögmenn og lögfræðingar hafa
tekið þessari nýjung
fagnandi enda gerir þetta
þeirra vinnu skilvirkari.

aldrei af mikilvægum heimildum,
unnið hraðar og skilað af sér betra
verki. Við vinnum síðan náið með
háskólasamfélaginu til að stuðla
að betri lögfræðimenntun enda
nota fjölmargir laganemar lausnir
okkar við nám sitt.“

Á Fons Libris er hægt að lesa bækurnar beint af skjánum eða prenta út einstakar síður eða kafla.

Ný og þægileg lausn
Nú er í fyrsta skipti hægt að leita í
og lesa lögfræðibækur á netinu að
sögn Einars en þessi nýja þjónusta
kallast Fons Libris. „Bækurnar
eru leitanlegar og því er miklu
auðveldara að finna strax það sem
leitað er að. Það má lesa bækurnar
beint af skjánum eða prenta út
einstakar blaðsíður eða kafla,
til dæmis til framlagningar fyrir
dómstólum. Við höfum einnig gert
notendum kleift að yfirstrika og
glósa í bækurnar með rafrænum
hætti. Það er auðvitað þægilegt,
þegar mikið liggur við, að geta
einfaldlega leitað í texta bókanna
beint í stað þess að þurfa að skima
yfir fjölda kafla til að finna það
sem maður leitar að.“

Nýjunginni tekið fagnandi
Hin nýja þjónusta fyrirtækisins
hefur fengið frábærar viðtökur
að hans sögn, þrátt fyrir að hún
hafi ekki verið kynnt neitt að ráði.
„Lögmenn og lögfræðingar hafa
tekið þessari nýjung fagnandi enda
gerir þetta þeirra vinnu skilvirkari.
Nú er horfinn sá tími þegar leita
þurfti að bók sem nauðsynlegt var
að finna á öllum skrifstofunum á
stofunni. Núna er einfaldlega hver
notandi með aðgang hvar sem er í
heiminum. Lausnin einfaldar því
líka fjarvinnu sem er gott þegar æ
fleiri tileinka sér þann möguleika.“
Fleiri bækur bætast við
Á næstunni er stefnt á að bæta
við fleiri bókum inn í Fons Libris,
bætir Einar við. „Við stefnum
að því að þar verði yfir fjörutíu
bækur fyrir lok ársins. Við erum
síðan að gefa út nýjar bækur sem
munu bætast við á næsta ári. Þá
höfum við skrifað undir samning
við Lagastofnun Háskóla Íslands
um að bæta við þeim bókum sem
stofnunin hefur gefið út inn í Fons
Libris.“ n

Öflug leið í nútímaforvörnum
Þættirnir hafa
fengið góða
hlustun og virðist viðfangsefni þeirra ná til
ungs fólks, foreldra og
einnig kennara í framhaldsskólum.

Fyrr í þessum mánuði hófst
önnur þáttaröð vísindahlaðvarpsins Heilsuhegðun
ungra Íslendinga. Hlaðvarpinu er ætlað að vera samtalsvettvangur fræðafólks og
framhaldsskólanema sem
mikilvægur hluti þekkingarmiðlunar.
starri@frettabladid.is

Önnur þáttaröð vísindahlaðvarpsins Heilsuhegðun ungra Íslendinga
fór í loftið fyrr í þessum mánuði
en fyrri þáttaröðin var gefin út
fyrir um ári síðan. Þættirnir fjalla
á breiðan hátt um lifnaðarhætti
ungs fólks hér á landi og byggjast
á samnefndri langtímarannsókn
vísindafólks við Háskóla Íslands.
Hlaðvarpinu er ætlað að vera
samtalsvettvangur fræðafólks og
framhaldsskólanema sem mikilvægur hluti þekkingarmiðlunar,
segir Erlingur Sigurður Jóhannsson,
prófessor í íþrótta- og heilsufræði
á Menntavísindasviði Háskóla
Íslands og hugmyndasmiður
verkefnisins. „Vísindafólk ræðir í
þáttunum við framhaldsskólanema
um niðurstöður nýrrar rannsóknar
sem tengist heilsuhegðun ungmenna hér á landi og gera það á
mannamáli til að ná til sem flestra.
Þættirnir eru hugsaðir fyrir öll þau
sem hafa áhuga á heilsu en ekki
hvað síst fyrir ungt fólk og foreldra.“
Móttökur vísindahlaðvarpsins
hafa hingað til verið mjög góðar að
sögn Erlings. „Þættirnir hafa fengið
góða hlustun og virðist viðfangsefni þeirra ná til ungs fólks, foreldra
og einnig kennara í framhalds-

Erlingur Sigurður Jóhannsson, prófessor við Háskóla Íslands.

skólum. Vísindafólkið hefur einnig
verið mjög áhugasamt að taka þátt
í þessu með okkur. Samkvæmt
þessum viðbrögðum eru vísindahlaðvörp mikilvæg vísindamiðlun
og öflug leið í nútíma forvörnum
hjá ungu fólki í dag.“
Skjánotkun skoðuð sérstaklega
Önnur þáttaröðin inniheldur sex
um það bil klukkustundarlanga
þætti. Markús Þórhallsson, sagnfræðingur og útvarpsmaður, hefur
umsjón með hlaðvarpinu sem
framleitt er af Menntavísindasviði
Háskólans. Í fyrstu tveimur þáttunum ræddi Markús annars vegar
við Óttar Birgisson doktorsnema
og Bertrand Lauth lækni um skjánotkun ungmenna og áhrif hennar
á heilsu, og hins vegar við Hildi
Ingu Magnadóttur, foreldra- og
uppeldisráðgjafa og doktorsnema
í heilbrigðisvísindum, og Eyrúnu
Eggertsdóttur, sem lokið hefur
grunnnámi í sálfræði og er þriggja
barna móðir.
„Í annarri þáttaröð hlaðvarpsins
verður sjónum beint að skjánotkun

Þættirnir Heilsuhegðun ungra Íslendinga eru hugsaðir fyrir öll þau sem hafa
áhuga á heilsu, ekki síst ungt fólk.
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ungmenna, og þá fyrst og fremst
tengt heimili og skólaumhverfi.
Í fyrstu þremur þáttum verður
einblínt á áhrif skjánotkunar á
heilsu ungmennanna, hlutverk foreldra í þessu samhengi og hvernig
tómstundir geta skipt máli,“ segir
Erlingur. „Í seinni hlutanum
verður áherslan lögð á skólaumhverfið bæði í grunnskólum og
á framhaldsskólastiginu, einnig
verður rætt um mögulegar leiðir til
lausna. Viðmælendur í þáttunum
eru vísindafólk, skólastjórnendur,
foreldrar, ungmenni, foreldrar og
ýmsir aðrir aðilar.“
Næstu þættir koma út vikulega
fram að jólum.
Niðurstöður vakið athygli
Langtímarannsóknin sem hlaðvarpsþættirnir byggja á er afar
umfangsmikil en þar er skoðuð

staða og þróun á heilbrigðisþáttum
ungmenna og breyting til langframa á hreyfingu, svefni, þreki,
kyrrsetu og andlegum þáttum frá
sjö til sautján ára aldurs. „Niðurstöður rannsóknarinnar hafa vakið
mikla athygli enda gefa þær góða
vísbendingu um stöðu og þróun
fjölmargra heilsufarsþátta hjá
ungum Íslendingum. Um fimm
hundruð reykvísk ungmenni, fædd
árið 1999, hafa tekið þátt í rannsókninni.“
Aðstandendur rannsóknarinnar
eru stöðugt að skoða nýja þætti og
segir Erlingur margt spennandi
vera í vinnslu um þessar mundir.
„Nú eru til dæmis tveir doktorsnemar að vinna að spennandi
verkefnum. Óttar G. Birgisson er að
skoða hvernig netsamskipti geta
haft áhrif á geðheilsu ungmenna.
Verkefnið einblínir á að rannsaka

langtímabreytingar á sambandinu
milli netsamskipta og geðheilsu,
fyrst árið 2003 og síðan aftur 2015.“
Í framhaldinu verða skoðuð áhrif
annarra þátta sem tengjast geðheilsu, svo sem léleg líkamsímynd
og/eða lágt sjálfsmat og tengsl þess
við netsamskipti og netnotkun.
„Svo er Þuríður H. Ingvarsdóttir
að rannsaka stöðu og langtímabreytingar á hreyfingu og þreki
íslenskra ungmenna frá 7–17 ára
aldurs og áhrif þessara þátta á
líkamlega og andlega heilsu þeirra
á tímabilinu.“ Rannsóknin verður
sú fyrsta til að kanna stöðu og
breytingar á hreyfingu og þreki
íslenskra ungmenna yfir svo langt
tímabil.
„Bæði þessi doktorsverkefni
veita dýrmætar upplýsingar sem
munu nýtast við skipulagningu
fyrirbyggjandi aðgerða til að efla
heilsu ungmenna, vellíðan þeirra
og velferð til langs tíma.“ Háskóli
Íslands styrkir gerð hlaðvarpsins
úr styrktarsjóði sem snýr að samfélagsvirkni vísindamanna. n
Hlaðvarpið Heilsuhegðun ungra
Íslendinga er aðgengilegt á öllum
helstu streymisveitum og á
heilsuhegdun.hi.is.
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Söguleg breyting fram undan á barnavernd á Íslandi
Katrín Helga
Hallgrímsdóttir

Hannes
Pétursson
skáld

„Það er svo margt, ef að er gáð,/sem
um er þörf að ræða,“ sagði afmælis
barn dagsins, Jónas Hallgrímsson, í
veizlukvæði 1839. Þau orð eiga enn
vel við. Hér verður þó aðeins drepið
á tvennt:
Fjallkonan, tákn Íslands, rekur
ættir sínar aftur í hugmyndaheim
Eggerts Ólafssonar um miðja 18.
öld. Og nú hina síðari áratugi hefur
sú kona stigið fram á Austurvelli í
Reykjavík hvern þjóðhátíðardag,
skrýdd tignarlegum faldbúningi
þeirrar tegundar sem Sigurður mál
ari Guðmundsson hannaði um 1860,
og ávarpað mannsöfnuð. Ekki veit ég
hvernig það atvikaðist að nefndin
sem stýrir hátíðarhöldum í Reykja
vík 17. júní varð svo rugluð að hún
heldur að Fjallkonan tákni íslenzku
þjóðina. En Fjallkonan táknar alls
ekki þjóðina, heldur landið, náttúru
Íslands frá jöklum til stranda, Fjall
konan er Ísland í kvengervi. Og ræða
hennar skal sniðin eftir því: fóstur
foldin ávarpar börn sín.
Hinn 17. júní síðastliðinn sté
glæsileg kona af erlendu bergi brotin
fram í skrúða Fjallkonunnar og flutti
ávarp sitt eins og að drekka vatn, en
á fremur ógreinilegri íslenzku sem
ekki var gagnrýnisvert í sjálfu sér.
Þetta átti víst að sýna fordómaleysi
og um leið ræktarsemi í garð útlend
inga víðsvegar að sem nú hafa tekið
sér bólfestu í hrönnum á Íslandi. Sem
sagt: fjölmenningarleg Fjallkona.
Ófáir eru þeir útlendingar sem
hafa um langan aldur auðgað mann
líf okkar á ýmsa vegu hér í deyfðinni.
Heiður sé þeim fyrir það. En eins og
fyrr sagði táknar Fjallkonan Ísland
sjálft, ekki íslenzku þjóðina. Þess
vegna getur sú persóna ein út af
fyrir sig (sama hvaðan úr heimi hún
er) sem býst gervi Fjallkonunnar í
það og það skiptið með engu móti
borið því vitni hversu frjálshuga og
fjölmenningarlegir Íslendingar séu
orðnir. Slíkt rúmast að réttu lagi
ekki innan táknmyndarinnar. Hitt
rúmast þar aftur móti að Fjallkonan
hvetti til athafna í þágu sannrar fjöl
menningar, því sem tákngervingur
landsins ávarpar hún alla Íslendinga,
nýja borgara til jafns við okkur hin
sem hér erum fædd og upp vaxin.
Það er svo eftir öðru að merking
Fjallkonunnar skuli hafa bjagazt:
fæstir Íslendinga skilja lengur sjálfan
þjóðsönginn. Þar fór fyrir eilífðar
smáblóminu eins og Fjallkonunni,
fólk heldur að það tákni íslenzku
þjóðina. Af þessu leiðir að næstum
átakanlegt getur verið að heyra
vöskustu íþróttaiðkendur syngja
af fremsta megni við upphaf lands
leikja þennan lofsöng til guðdómsins
í himinhæðum, alltaf er að sjá eins
og þeir verði sem snöggvast lémagna
þegar þar kemur í textanum að tár
vott smáblómið deyr. Þessir kepp
endur eru heldur en ekki til í slaginn
hverju sinni fyrir hönd lands og lýðs
(„Nú á að taka það!“), en fyrst verða
þeir að syngja um þjóð sem líkt er við
grátandi og deyjandi blómjurt.
Þannig er hins vegar mál með
vöxtum að smáblóm þetta táknar
hreint ekki íslenzku þjóðina, heldur
þau þúsund ár sem hún hafði lifað í
landinu þegar Matthías Jochumsson
orti lofsönginn, þ.e. árþúsundið 8741874. Sá tími er ekki lengri en einn
dagur fyrir augliti guðs, stendur þar.
Að gefnu tilefni kom greinarhöf
undur þessari ábendingu á framfæri
„í blaði allra landsmanna“ fyrir all
nokkrum árum, en slíkt fyrnist auð
vitað skjótt. n
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framkvæmdastjóri
Barnaverndar
Reykjavíkur

Um næstu áramót lýkur áratuga
langri starfsemi barnaverndar
nefnda á Íslandi. Er hér um að ræða
sögulega og mikilvæga breytingu
á bar naver ndarstar f i sveitar
félaga. Til starfa taka þá svokölluð
umdæmisráð barnaverndar. Hlut
verk umdæmisráða verður afmark
að við að kveða upp úrskurði um
tilteknar íþyngjandi ráðstafanir í
barnaverndarmálum. Er hér fyrst
og fremst um að ræða ákvarðanir
um vistun barna utan heimilis og
ákvarðanir um umgengni kynfor
eldra við börn í varanlegu fóstri.
Þetta úrskurðarvald hefur hingað til
verið á hendi barnaverndarnefnda.
Umdæmisráð bar naver ndar
verða sjálfstæðar stjórnsýslu
einingar á sveitarstjórnarstigi,
aðskildar frá starfsemi barna
verndarþjónustu, sem fer með alla
vinnslu barnaverndarmála frá
degi til dags. Í dag eru þeir starfs
menn sem sinna barnaverndar
málum frá degi til dags starfsmenn
barnaverndarnefnda. Um áramót
verður því formlegur aðskilnaður
milli starfsmanna barnaverndar
og þeirra sem sjá um að kveða upp
úrskurði í barnaverndarmálum.
Umdæmisráðin verða skipuð

þremur aðilum: Lögfræðingi sem
er formaður, félagsráðgjafa og sál
fræðingi. Í barnaverndarlögum eru
gerðar ríkar kröfur um fagþekkingu
og hæfni þessara aðila. Sveitarfélög
um er falið að koma á fót umdæmis
ráðum og stefnir allt í að um áramót
verði starfandi þrjú umdæmisráð á
landinu. Eitt umdæmisráð í Reykja
vík, annað fyrir höfuðborgarsvæðið
utan Reykjavíkur og þriðja sem
verði sameiginlegt umdæmisráð
landsbyggðarinnar.
Það eru allra erfiðustu og þyngstu
mál barnaverndar sem munu rata
fyrir umdæmisráðin. Umdæmis

Það er mikilvægt fyrir
barnaverndarstarf í
landinu að vel takist
til við stofnsetningu
umdæmisráðanna og
traust ríki í þeirra garð.

ráðin þurfa því að hafa burði til að
leysa erfið mál skjótt og vandlega.
Við undirbúning umdæmisráðs
Reykjavíkur hefur áhersla verið
lögð á að fylgja markmiðum og anda
laganna og að ráðið verði faglega
skipað, sjálfstætt og hafi burði til
að sinna því veigamikla starfi sem
því er falið lögum samkvæmt. Það
er mikilvægt fyrir barnaverndar
starf í landinu að vel takist til við
stofnsetningu umdæmisráðanna
og traust ríki í þeirra garð.
Á undanförnum árum hefur
Mannréttindadómstóll Evrópu
kveðið upp nokkurn fjölda dóma
gegn Noregi þar sem gerðar eru
a lvarlegar at hugasemd ir v ið
afmarkaðan þátt barnaverndar
starfs þar í landi. Barnaverndar
nefnd Reykjavíkur hefur vakið
athygli á því að mikilvægt sé að
endurskoða íslensk barnaverndar
lög með hliðsjón af þessari þróun.
Það mun falla í hlut umdæmisráða
að taka tillit til þessarar túlkunar
Mannréttindadómstóls Evrópu
en um leið að starfa innan þeirra
marka sem íslensk barnaverndar
lög og áralöng stjórnsýslufram
kvæmd þeirra kveður á um. Er hér
um vandasamt verk að ræða.
Það er von okkar allra sem
störfum að barnaverndarmálum
að tilkoma umdæmisráða verði til
þess fallin að auka traust til barna
verndarstarfs í landinu. Barna
vernd fer með mikið vald og það
eru sjálfsögð réttindi, bæði foreldra
og barna, að fá endurskoðun fag
legs og sjálfstæðs stjórnvalds á þeim
ákvörðunum sem þar eru teknar. n

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2022,
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 7. nóvember 2022 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir
er fallið hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2022, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti,
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila,
áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir,
fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun,
ofgreiðslu stuðnings úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins,
árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan
fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur,
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
.

Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Reykjavík, 16. nóvember 2022
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

TÍMAMÓT
Merkisatburðir

1532 Francisco Pizarro og
menn hans taka Atahualpa Inkakonung
til fanga.
1621 Páfi gefur út tilskipun um að fyrsti
janúar skuli verða
fyrsti dagur ársins.
1632 Gústaf annar Adolf
Svíakonungur
fellur í orrustunni við
Lützen.
1907 Stytta Einars Jónssonar af Jónasi
Hallgrímssyni er
afhjúpuð við Amtmannsstíg.
1917 Reykjavíkurhöfn
er formlega tekin í
notkun.
1930 Austurbæjarskóli tekur til starfa.
1930 Lúðrasveitin Svanur er stofnuð.
1945 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna,
UNESCO, er stofnuð.
1946 Jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar eru jarðsettar í þjóðargrafreitnum.
1985 Sanna Marin forsætisráðherra Finnlands fædd.
1996 Dagur íslenskrar tungu er haldinn hátíðlegur í fyrsta
sinn.
2000 Bill Clinton verður fyrstur Bandaríkjaforseta til að
heimsækja Víetnam frá lokum Víetnamstríðsins.

Ástkær sonur minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

S. Ómar Hauksson
Hólavegi 41, Siglufirði,

lést á HSN Siglufirði,
mánudaginn 14. nóvember.
Útförin fer fram frá Siglufjarðarkirkju
laugardaginn 26. nóvember kl. 14.00. Útförinni verður
jafnframt streymt.
Rósa Aðalheiður Magnúsdóttir
Haukur Ómarsson
Solveig Ólöf Magnúsdóttir
Rósa Dögg Ómarsdóttir
Róbert Jóhann Haraldsson
Jónas Logi Ómarsson
Ester Torfadóttir
Eva Björk Ómarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Guðmundur Í. Ívarsson
bifreiðarstjóri og verktaki,
Seljavegi 8, Selfossi,

lést sunnudaginn 13. nóvember.
Útförin verður auglýst síðar.
Ingunn Hulda Guðmundsdóttir Pétur Pétursson
Harpa Guðmundsdóttir
Guðmundur Þór Pétursson
Ólöf Eir Guðmundsdóttir
G. Alda Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

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

Blásið verður til Nonnahátíðar
á Akureyri í dag í tilefni þess að
hundrað ár eru frá því að fyrsta
Nonnabókin kom út á íslensku.
arnartomas@frettabladid.is

Minjasafnið á Akureyri efnir í dag til
hátíðar í Nonnahúsi í tilefni þess að
hundrað ár eru liðin frá því að fyrsta
bók Nonna kom út á íslensku. Tímamótin eru reyndar tvenn því að í dag
er líka afmælisdagur Jóns Sveinssonar,
Nonna.
„Við höfum verið að kalla þetta síðbúið útgáfuhóf,“ segir Haraldur Þór
Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins.
„Þetta er í fyrsta skipti sem við höldum
þessa hátíð en vonandi ekki það síðasta.“
Bækur Nonna njóta enn mikilla
vinsælda víða um heim, en fyrsta bók
hans var gefin út á þýsku 1913. Það var
ekki fyrr en 1922 sem hún kom fyrst út
á íslensku í þýðingu Freysteins Gunnarssonar. Haraldur Þór segir skemmtilegt að afmælisdagur Nonna skuli vera
á degi íslenskrar tungu.
„Tvö af stóru skáldunum okkar í Eyjafirðinum okkar eiga afmæli á þessum
degi, Jónas Hallgrímsson og Nonni,“
segir hann. „Það er skemmtilegt að það
skuli vera barnabókahöfundur fæddur
á degi íslenskrar tungu. Nonni á það
reyndar til að falla svolítið í skugga
Jónasar en vonandi ekki núna.“
Einlægar sögur
Í bókum Nonna segir frá ævintýrum
hans og bróður hans, Manna. Bækurnar
eru tólf talsins og hafa verið gefnar út í
milljónum eintaka á tugum tungumála.
En af hverju urðu þær svona vinsælar?
„Það er mjög góð spurning,“ svarar
Haraldur Þór. „Gunnar F. Friðriksson
veltir þessu einmitt fyrir sér í ævisögu
sinni um Nonna en það eru margir að
skrifa svipaðar drengjabókmenntir á
þessum tíma svo það er ekki ástæðan.
Kannski er það bara vegna þess að þetta
eru svo einlægar sögur. Hann er gríðarlega vinsæll í útlöndum og líklega sá
höfundur sem hefur verið gefinn út á
flestum tungumálum þangað til nýlega.“
Barnabörnin sækja Nonna heim
Á hverju ári heimsækja þúsundir manns
Nonnahús til að heimsækja heimili höfundarins. Haraldur Þór er ánægður með
hvernig vinsældir bókanna hafa erfst í
gegnum kynslóðirnar.
„Það er skemmtilegt að sjá að nú eru
barnabörnin farin að koma, af komendur þeirra sem ólust upp á Nonnabókunum,“ segir hann. „Nonni hefur
þannig lifað í gegnum kynslóðirnar og
er auðvitað enn þá gefinn út í mörgum
löndum. Það er kannski Ísland sem hefur
verið erfiðast í útgáfu og þess vegna er

Nonni skrifaði bækur sínar á þýsku. 

MYNDIR/AÐSENDAR

Nonni á það reyndar til
að falla svolítið í skugga
Jónasar en vonandi ekki
núna.
gott að þetta sé að koma út sem hljóðbók því þetta hefur verið
ófáanlegt hér á landi á
undanförnum árum.“
Nonnahátíðin hefst
í dag með viðhöfn milli
klukkan 15 og 17 og stendur yfir fram á sunnudag.
Þar verður hægt að skoða
frumhandrit Nonna, þar á
meðal fyrstu bók hans sem
hann skrifaði á dönsku og
þýðingu Freysteins. Þá verða
einnig fjölbreyttir viðburðir
í boði á milli daga eins og
upplestrar, myndskreytingarsmiðjur og tónleikar.
„Það er hugmyndin að gera
þetta að föstum lið og leyfa
þessu að vaxa,“ segir Haraldur
Þór. n

Á safninu er hægt að
skoða frumhandrit
Nonna.

Nonnabækurnar
eru til á fjölda
tungumála,
til dæmis
kínversku,
japönsku og
esperanto.

Íslendingur heimsforseti JCI
arnartomas@frettabladid.is

Þann 9. nóvember síðastliðinn var Viktor Ólafsson fyrstur Íslendinga kosinn
heimsforseti alþjóðahreyfingarinnar
Junior Chamber International (JCI).
Hreyfingin samanstendur af 18 til 40
ára fólki sem hefur áhuga og metnað
til þess að ef la hæfileika sína og hafa
jákvæð áhrif.
„Þetta leggst bara gríðarlega vel í mig,
ég er mjög spenntur,“ segir Viktor sem
hefur formlega störf 1. janúar á næsta
ári. „Nú er bara að undirbúa á fullu eins
og maður hefur verið að gera undanfarna mánuði.“
Viktor byrjaði 2010 í JCI í gegnum JCI
Reykjavík, aðildarfélag hreyfingarinnar
á Íslandi. Honum líkar augljóslega vel
þar og segist hafa verið á fullu síðan

þá, fyrst hér heima og síðan erlendis.
Heimsforseti er enginn smá starfstitill
og honum fylgja stór verkefni.
„Þetta felur í sér yfirumsjón með allri
hreyfingunni,“ segir hann. „Stóra hlutverk heimsforseta er í sjálfu sér að stýra
skútunni í eitt ár, ferðast um allan heim
og heimsækja sem flesta af okkar félögum, hvetja þá til dáða og miðla sýninni.“
Í JCI-hreyfingunni í dag eru yfir
150 þúsund félagsmenn ásamt eldri
félögum sem telja kannski 80 til
100 þúsund í viðbót og má ætla að
Viktor, sem aðalsendiherra hreyfingarinnar, verði á ferðalagi í um
300 daga á árinu 2023. Hann er nú
í stuttu stoppi á Íslandi og af því
tilefni munu JCI á Íslandi bjóða til
móttöku honum til heiðurs í KRheimilinu Frostaskjóli í dag. n

Viktor byrjaði í
JCI árið 2010.

MIÐVIKUDAGA KL. 20.00
OG AFTUR KL. 22.00

Gunnar Anton og Árni Gestur fara yfir þær
kvikmyndir sem eru væntanlegar í bíóhús
landsmanna og dusta einnig rykið af
gömlum gullmolum og fræða áhorfendur
um leyndardóma kvikmyndaheimsins.

DÆGRADVÖL

FRÉTTABLAÐIÐ

Dagskrá

Sjónvarp Símans

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn V
 iðskiptafréttir samtímans í
umsjón blaðamanna
Markaðarins.
19.30 Útkall Sjónvarpsútgáfan
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)
21.00 Markaðurinn (e)

12.00 Dr. Phil
12.40 The Late Late Show
13.25 Love Island Australia
14.25 Elska Noreg
15.00 The Block
16.00 Black-ish
17.00 90210
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island Australia
20.10 Survivor
21.00 New Amsterdam
21.50 Super Pumped
22.50 Guilty Party
23.20 The Late Late Show
00.05 Love Island Australia
01.00 Law and Order. Special Victims Unit
01.45 Chicago Med
02.30 The Resident
03.15 The Thing About Pam
04.00 Walker
04.45 Tónlist

Gunnar Björnsson

Svartur á leik

Í Útkallsþætti kvöldsins fær Óttar Sveinsson
til sín Bryndísi Brandsdóttur jarðskjálftafræðing sem hrapaði 200 metra fram af Grímsfjalli (1.722 m) á Vatnajökli í maí 1998. Hún og
bandarískur jarðfræðingur óku fram af fjallinu
í blindhríð en lifðu slysið af. Þegar þau leituðu
skjóls, stórslösuð niðri í Grímsvötnum, féll á
þau snjóflóð. Félagar uppi á fjallinu vissu ekkert um afdrif þeirra fyrr en björgunarsveitarmenn frá Höfn náðu að brjótast að slysstað
á jeppum og vélsleðum. Þá kom hið óvænta í
ljós. n

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 gráðug
5 trylla
6 sem
8 gantast
10 í röð
11 röst
12 tútta
13 deyfð
15 fugl
17 verkfall

7

12
13

Stöð 2

14

15

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
08.55 Bold and the Beautiful
09.15 Cold Case
10.00 Mr. Mayor
10.20 Masterchef USA
11.00 Um land allt
11.40 30 Rock
12.00 Nágrannar
12.20 The Goldbergs
12.45 Ísskápastríð
13.25 B Positive
13.45 Gulli byggir
14.30 Besti vinur mannsins
14.45 Temptation Island USA
15.30 Kjötætur óskast Stórskemmtileg þáttaröð um
samfélagstilraun sem reynir
á þolrifin hjá erkikjötætum
og matvöndum börnum og
fullorðnum.
16.15 30 Rock
16.55 Last Week Tonight
17.25 Bold and the Beautiful
17.45 Nágrannar
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Afbrigði
19.35 Christmas Sail
21.05 Grey’s Anatomy
21.50 Monarch
22.40 Unforgettable
23.20 Chucky
00.05 Rutherford Falls
00.30 S.W.A.T.
01.15 The Mentalist
01.50 Cold Case
02.35 30 Rock
02.55 The Goldbergs
03.15 30 Rock

Serper átti leik gegn Erneste í
Helsinki árið 1992.

LÓÐRÉTT
1 glugga
2 ríki í asíu
3 fljótfærni
4 aðhafstu
7 tré
9 tittir
12 sakeyrir
14 sníkjudýr
16 get

1. … Hxd1+! 2. Kxd1 Dg1+ 3. Ke2
Bg4+ 4. Kd3 Df1+ 0-1.
Unglingameistaramót Taflfélags
Reykjavíkur, sem jafnframt er
Stúlknameistaramót T.R., fer
fram sunnudaginn 20. nóvember í
skákhöll T.R. að Faxafeni 12. Taflið
hefst kl.13 og áætlað er að mótinu
ljúki kl. 17.
www.skak.is: EM ungmenna.

16
LÁRÉTT: 1 gírug, 5 æra, 6 er, 8 gaspra, 10 jk, 11
iðu, 12 snuð, 13 slen, 15 túkani, 17 stræk.
LÓÐRÉTT: 1 gægjast, 2 írak, 3 ras, 4 gerðu, 7
rauðeik, 9 pinnar, 12 sekt, 14 lús, 16 næ.

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
 hrif sjókvíaeldis og
13.35 Kveikur Á
úrræðaleysi í vörnum Íslands.
14.20 Danir í Japan
14.50 Af fingrum fram Hafdís Huld.
15.35 Baðstofuballettinn
16.05 Börnin okkar K
 ennsla og
kennarar.
16.35 Mamma mín
16.50 EM kvenna í handbolta Bein
útsending frá leik í milliriðli á
EM kvenna í handbolta.
18.30 Landakort Fólk hrætt við að
tína upp í sig í fjörunni.
18.40 Krakkafréttir
18.45 Lag dagsins F
 riðrik Dór - Fyrir
ofan himin.
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Kiljan
21.00 Svarti baróninn Baron Noir
III Þriðja þáttaröð þessara frönsku spennuþátta.
Klækjarefurinn Philippe
Rickwaert snýr hér aftur á
pólitíska sviðið með metnaðarfulla áætlun í farteskinu.
Þættirnir eru ekki við hæfi
barna yngri en 12 ára.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Uppgangur nasista Rise of
the Nazis II Þáttaröð BBC um
það hvernig nasistar komust til
valda. Þýskaland var lýðræðisríki árið 1930. Fjórum árum
seinna var landið orðið að lögregluríki. Þættirnir eru ekki við
hæfi barna yngri en 12 ára.
23.15 Louis Theroux - Mæður á
ystu nöf Louis Theroux Mothers on the Edge
00.15 Dagskrárlok

Skák

Óku fram af fjalli

Hringbraut

RÚV Sjónvarp
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Pondus
Þú talar
við
skrímsli?

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

Auðvitað! Á
hverju kvöldi!

Nei, nei! Þau eru
Ertu ekki mestmegnis
hrædd? meinlaus! Tja...
kannski fyrir
utan Bob og
Bob-Bob!

Afmælisdagar í
20át%
tur

Í kvöld spilum við
vinsælustu slagarana
úr Uppsölum!

Ég hefði
bleytt lakið!

20-40%
afsláttur
af öllum vöru
m
þessa daga

afsl
af öllum skóm

17.-19. nóvember nk.

Stærðir 19-38.
Austurveri • Háaleitisbraut 68 • Sími 568 4240 • astund.is

Barnastígvél frá

Þetta
verður enn
verra! Þeir
voru U2
cover-sveit!

Smáauglýsingar

SMÁAUGLÝSINGAR
550 505519

MIÐVIKUDAGUR 16. nóvember 2022

REGNBOGALITIR EHF

Bílar
Farartæki

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

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

Keypt
Selt
Til sölu

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun
VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

2022 ónotaður Jeep Wrangler
Rubicon 4XE Bensín / Rafmagn. Allur
fáanlegur búnaður svo sem leður
sæti og fleira. Evrópubílar í ábyrgð
til afhendingar strax. Þessi er með
samlitu húsi og brettaköntum og
svona “Army” lúkki. Okkar verð:
11.940.000,-

Bílar óskast

Húsnæði

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

Húsaviðhald

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

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

Heilsa

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Heilsuvörur

9O7 2OO3

Útboð

Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í verkið:

Búrfellshólmsnáma - efnistaka
Verklok eru 15.11.2032
Verkið felur í sér efnistöku úr vikurnámu í landi Búrfells. Verktaki skal taka vikurefni frá 15 maí - 1 nóvember ár hvert samkvæmt útboðslýsingu og ganga frá efnistökusvæði samanber
útboðslýsingu.

Þjónusta

Helstu magntölur eru:

Málarar

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

MÁLARAR.

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

Nudd
HEILSUNUDD

Bíð uppá heilsunudd, slökun og
almenna snyrtingu, er í 103 RVK.
Uppl. í s. 896 0082

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Efnistaka vikurs

3-5.000.000 m³

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjudeginum 15. nóvember 2022. Þeir sem hyggjast gera tilboð í
verkið skulu hafa samband við Magnús hjá EFLU Suðurlandi
með því að senda tölvupóst á netfangið magnus.olason@
efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í
kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til skrifstofu Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Árnesi 804 Selfossi, fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 29. nóvember
og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
F.h. Skeiða- og Gnúpverjahrepps
Haraldur Þór Jónsson Sveitastjóri
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Vísindakaffi í Borgarbókasafninu
tsh@frettabladid.is

Borgarbókasafnið Grófinni stendur
fyrir Vísindakaffi á morgun þar sem
María Óskarsdóttir ræðir um sið
ferði gervigreindar og hlutdrægni í
tölvuvísindum.
Viðburðurinn stendur yfir frá
17.15 til 18.00, 17. nóvember. Öll eru
velkomin og aðgangur ókeypis.
María Óskarsdóttir starfar sem

lektor við tölvunar fræðideild
Háskólans í Reykjavík og er með
doktorsgráðu í gagnavísindum frá
KU Leuven í Belgíu. Rannsóknir
hennar beinast að hagnýtingu
gagnavísinda, meðal annars með
notkun vélnáms, netavísinda og
fjölbreyttra gagnasafna.
Vísindakaffi er ný viðburðaröð
Borgarbókasafns þar sem fjallað er
um vísindi á mannamáli. n

www.betrabak.is

VERÖLD
HVÍLDAR

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Hjónin Brogan Davison og Pétur Ármannsson eru listrænir stjórnendur Reykjavík Dance Festival.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Villtasta hátíðin hingað til
Reykjavík Dance Festival
fagnar tuttugu ára afmæli
sínu með allsherjar afmælis
veislu. Á dagskránni í ár er
lögð sérstök áhersla á inngild
ingu og birtingarmyndir.
tsh@frettabladid.is

Chandon er ný og glæsileg lína frá Serta þar sem
hugsað er fyrir hverju smáatriði.
Chandon heilsurúmið er einnig hægt að fá með stillanlegum
botnum og heilli yfirdýnu. Einnig fáanlegt í gráum lit. Einstaklega
falleg hönnun þar sem þægindi og stuðningur veita þér þann
svefn sem þú átt skilið.

SERTA CHANDON HEILSURÚM
(dýna, botn, gafl og lappir)
Stærð

Verð með botni

Verð m/stillanlegum
botni

160 x 200 cm

449.900 kr.

649.900 kr.

180 x 200 cm

484.900 kr.

679.900 kr.

180 x 210 cm

509.900 kr.

689.900 kr.

200x200 cm

524.900 kr.

739.900 kr.

20%

A F S L ÁT T U R A F B A Ð S L O P P U M

20%

A F S L ÁT T U R A F S Æ N G U R F Ö T U M

BELL A DONNA

Bómullin er blönduð með Aloe Vera
geli. Lökin halda sér ár eftir ár.
97% bómull og 3% elastin.
Verð frá 7.900 kr.

Nú frá 7.900 kr.

FA X A F E N I 5
Reykjavík
588 8477

DA L S B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE I Ð I 1
Ísafirði
456 4566

Reykjavík Dance Festival fagnar
tuttugu ára afmæli sínu í ár og
hefur hátíðin tekið höndum saman
við alþjóðlegu leiklistarhátíðina
Lókal og býður fólki í fimm daga
langa afmælisveislu sem hefst í dag.
Sviðslistahjónin Pétur Ármannsson
og Brogan Davison, listrænir stjórn
endur RDF, segja mikla stemningu
vera fyrir hátíðinni í sviðslistasen
unni hér á landi.
Pétur: „Við erum ótrúlega vel
stemmd myndi ég segja og finnum
að það er mikill áhuga fyrir hátíð
inni. Ég held að fólk sé bara almennt
mjög menningarþyrst.“
Fjölbreytni og inngilding
Hver eru þemu hátíðarinnar í ár?
Pétur: „Þemu hátíðarinnar eru
fjölbreytni, inngilding og aðgengi.
Þetta er fjölbreytt safn sýninga og
viðburða með fjölbreyttum hópi
listamanna. Það er bæði íslenskur
dans og alþjóðlegur dans, þann
ig að það er fjölbreytileiki bæði í
listrænum skilningi og í birtingar
myndum þeirra sem stíga á svið.“
Brogan: „Inngilding er eitt af
þemum hátíðarinnar í ár og hefur
verið í mörg ár en á sérstaklega vel
við núna í ljósi nýlegrar umræðu um
birtingarmyndir, sérstaklega er við
kemur fötluðum listamönnum og
fólki með fatlanir. Þetta virðist vera
góður tími til að halda áfram þeirri
umræðu í gegnum listamennina
sem sýna á hátíðinni.“
Á meðal þess sem boðið er upp á
á hátíðinni eru viðburðir fyrir börn,
námskeið fyrir fólk yfir sextugt og
sýning með flytjendum á níræðis
aldri.
Pétur: „Við reynum einhvern
veginn alltaf að spyrja spurn
inganna fyrir hvern er dans, hver
fær að dansa og hver hefur fengið
boð í dansteitið? Kannski er hátíð
in okkar tilraun til að svara þeim
spurningum og ögra viðteknum
hugmyndum.“
Eitthvað fyrir alla
Eins og áður sagði markar hátíðin
í ár tímamót því Reykjavík Dance
Festival á tuttugu ára afmæli um
þessar mundir.
Brogan: „Þemað er að þetta er
stór fimm daga löng afmælisveisla.
Við höfum tekið höndum saman við
Lókal – alþjóðlega leiklistarhátíð og

Gentle Unicorn eftir ítölsku sviðslistakonuna Chiara Bersani. 

Ég held að í kjölfar
Covid sé mikil löngun
hjá fólki til að tengjast
líkamanum.
Brogan Davison

erum með 54 viðburði yfir fimm
daga þannig að þetta verða risa
stór hátíðahöld með málstofum,
smiðjum, sýningum, göngum og
einhverju fyrir alla.“
Sérstakt hátíðarblað RDF verður
gefið út á opnunarhátíðinni í dag í
ritstjórn Sóleyjar Frostadóttur og
hannað af Einari Viðari Guðmunds
syni Thoroddsen og Sigurði Atla
Sigurðssyni.
Pétur: „Það kemur út í opnunar
partíinu okkar þar sem allir geta
skoðað sögu hátíðarinnar frá því
hún byrjaði sem listamannarekið
apparat og hefur svo stækkað og
stækkað.“
Danshöfundur með fötlun
Hvað ber hæst á hátíðardagskránni
í ár?
Pétur: „Fyrsti viðburðurinn sem
kemur upp í hugann er sýningin
Gentle Unicorn eftir ítölsku sviðs
listakonuna Chiara Bersani, hún er
að koma hingað og verður í heila
viku með okkur, er að kenna uppi í
Listaháskóla og verður með málþing
og námskeið á Dansverkstæðinu.
Við höfum kynnst henni undanfarið
rúmt ár og finnst hún vera frábær
listakona og hafa ótrúlega mikið
fram að færa, þannig að við erum
mjög spennt að fá hana hingað.“
Brogan: „Hún er listamaður með
fötlun og það er mjög áhugavert að
fá hingað listamann sem er höf
undur verka sinna. Það hafa verið

MYND/AÐSEND

mörg verk í sviðslistasenunni hér
með þátttöku fólks með fatlanir
en hún er margverðlaunaður dans
höfundur sem hefur verið starfandi
í mörg ár.“
Pétur: „Dead eftir Höllu Ólafs
dóttur og Amanda Apetrea, sem
verður í Tjarnarbíói á föstudags- og
laugardagskvöldinu, er held ég sýn
ing sem fólk mun tala um. Þær eru
að vinna með mörk og samþykki
áhorfandans fyrir því sem hann er
að fara að sjá og svo framvegis. Svo
ætlum við að halda okkar stærsta
Baby Rave til þessa í Iðnó sem okkur
finnst frábær viðburður og er litla
barnið okkar. Þegar við byrjuðum
með hátíðina þá vorum við nýbúin
að eignast litla dóttur og vorum að
leita að tækifærum til að dansa með
henni. Að enduruppgötva dansinn
þegar við vorum að djamma um
helgar.“
Spenna í loftinu
Pétur: „Verkefni sem við erum
ótrúlega stolt af og mun ganga sam
hliða hátíðinni er Litla systir, þessi
óhefðbundni menningarskóli sem
Ásrún Magnúsdóttir stendur að.
Litla systir-hópurinn tekur þátt í
að skipuleggja Femínískt reif undir
stjórn Önnu Kolfinnu Kuran í Iðnó
sem tekur við af opnunarpartíinu.“
Eins og lætur nærri hafa ekki gef
ist mörg tækifæri fyrir dans undan
farin ár vegna Covid, hvorki fyrir
danslistamenn né fyrir almenning
að fara út að dansa. Brogan segir fólk
í danssenunni vera einkar spennt að
fá að sletta aðeins úr klaufunum.
Brogan: „Ég held að þetta verði
villtasta hátíðin hingað til. Fólk er
að segja okkur hversu spennt það
er fyrir hátíðinni. Svo er danssenan
líka sífellt að stækka og ná til fleira
fólks. Ég held að í kjölfar Covid sé
mikil löngun hjá fólki til að tengjast
líkamanum, að dansa sjálft eða að
horfa á dans. Mér finnst það liggja
í loftinu.“ n

Gjafakort
í Bæjarbíó
er góð gjöf
– Öllum gjafabréfum 15.000 kr og hærri fylgja 2 frídrykkir –
– Gerum tilboð í stærri fyrirtækja pantanir á gjafakort@bbio.is –
– Allar nánari upplýsingar í síma 665-0901 –

Í HJARTA HAFNARFJARÐAR
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Thuso Mbedu

The Woman King
Thuso Nokwanda Mbedu
er suður-afrísk leikkona fædd 1991. Hún var
tilnefnd til alþjóðlegra
Emmy-verðlauna fyrir
hlutverk sitt í dramaþáttaröðinni Is'Thunzi frá 2016.
Hún átti sæti á Forbes Africa
30 undir 30-listanum
árið 2018 og fór með
hlutverk Nawi í
stórmyndinni The
Woman King sem
kom út fyrr á árinu.

Mia Goth
Suspiria

Mia Gypsy Mello da Silva Goth er ensk leikkona, fyrirsæta og handritshöfundur,
fædd árið 1993. Hún hóf ferilinn á
unglingsárum og lék í kvikmyndinni
Nymphomaniac eftir stjörnuleikstjórann Lars von Trier árið 2013.
Árið 2018 fór Mia með aukahlutverk í ráðgátunni High Life
eftir Claire Denis og endurgerð
Luca Guadagnino af klassísku
költmyndinni Suspiria. Hún
fór með hlutverk í rómantísku gamanmyndinni
Emmu árið 2020 og lék í
hryllingsmyndunum X
og Pearl árið 2022, og var
meðhöfundur hinnar
síðarnefndu.

Hin unga Hollywood
Á nokkurra ára fresti endurnýjast ungstirnalagerinn í
kvikmyndaborginni Hollywood og ný andlit mæta á
sjónarsviðið. Þá er ekki úr
vegi að gera stutta samantekt á ungu hæfileikafólki
sem þykir líklegt til að skipa
fremstu röð á næstu árum,
eða hefur nýlega komið sér
þar fyrir.
ninarichter@frettabladid.is

Simone Ashley
Bridgerton

Breska leikkonan Simone Ash
wini Pillai, betur þekkt sem
Simone Ashley, er fædd árið
1995. Hún sló í gegn í períódudramanu Bridgerton á Netflix
og gamandramaþáttunum
Sex Education.

Jeremy Pope
Hollywood

Evan Peters
Dahmer

Bandaríski leikarinn Evan
Thomas Peters er fæddur
1987. Hann er ekki byrjandi
eða óþekktur og hefur landað
fjölda hlutverka í hryllingsþáttunum American Horror
Story og túlkað eitt aðalhlutverka í glæpaþáttunum The
Mare of Easttown. Hann var
eftirminnilegur í hlutverki
Stan Bowes í fyrstu þáttaröðinni af Pose og landaði
hlutverki Peter Maximoff eða
Quicksilver í X-Men. Hann
varð að stórstjörnu með
túlkun aðalpersónunnar í
hinum gríðarlega vinsælu
þáttum Dahmer – Monster:
The Jeffrey Dahmer Story og
það er ljóst að hann hefur
skipað sér í fremstu röð.

Jeremy Pope er bandarískur
leikari og söngvari, fæddur
1992. Pope er sjötti maðurinn
í sögu Tony-sviðslistaverðlaunanna sem er tilnefndur
í tveimur flokkum fyrir tvær
sýningar á sama ári, og hann
hlaut einnig tilnefningu til
Grammy-verðlauna
árið 2020 fyrir
bestu söngleikjaplötuna.
Árið 2020 lék
Pope í Netflixþáttaröðinni
Hollywood,
sem aflaði
honum tilnefningar til
Emmy-verðlaunanna
2020.

Milly Alcock

House of the Dragon
Ástralska leikkonan Amelia
May Alcock er fædd árið
2000. Hún hlaut AACTA-tilnefningu fyrir leik sinn í
gamanþáttunum Upright.
Hún hefur vakið athygli
á alþjóðavettvangi fyrir
túlkun sína á persónunni
Rhaenyra Targaryen í HBOfantasíuþáttunum House of
the Dragon.

Daisy Edgar-Jones

Where the Crawdads sing
Daisy Jessica Edgar-Jones er
ensk leikkona fædd 1998. Hún
sló í gegn í örþáttaröðinni
Normal People 2020 sem
byggir á samnefndri metsölubók Sally Rooney. Hún
lék einnig í sannsögulegu
glæpaþáttaröðinni Under the
banner of heaven og fór með
aðalhlutverkið í stórmyndinni
Where the Crawdads sing
sem byggir á samnefndri
metsölubók.

Maya Hawke

Stranger Things
Maya Ray Thurman Hawke er
bandarísk leikkona, fyrirsæta
og söngkona, fædd 1998.
Maya er þekkt fyrir að vera
dóttir stórleikaranna Umu
Thurman og Ethan Hawke
en hefur sannað að hún
er fullfær um frægð á
eigin forsendum. Hún hóf
ferilinn með fyrirsætustörfum og hóf leikferilinn
í hlutverki Jo March í BBCaðlögun Little Women frá
2017. Maya sýndi verðlaunaframmistöðu sem Robin
Buckley í Stranger Things
og landaði í framhaldinu
hlutverkum í Once Upon
a Time in Hollywood og
Do Revenge frá 2022. Hún
hefur einnig reynt fyrir
sér í tónlistinni og sent
frá sér tvær plötur,
Blush frá 2020 og
Moss frá 2022.

Jenna Ortega
Wednesday

Jenna Marie Ortega
er bandarísk leikkona fædd árið
2002. Hún hóf
ferilinn sem barnastjarna í gamanþáttunum Jane the Virgin
sem margir Íslendingar
kannast við. Hún fór með
hlutverk Ellie Alves í spennuþáttunum You á Netflix og lék í hryllingsmyndunum X og endurgerð Scream á þessu ári, og fékk
kvikmyndaverðlaun MTV-sjónvarpsstöðvarinnar
í kjölfarið fyrir besta leik í hryllingsmynd.

Austin Butler
Elvis

Bandaríski leikarinn Austin Robert Butler er
fæddur árið 1993. Hann er
þekktastur fyrir túlkun sína
á Elvis Presley í kvikmyndinni Elvis sem
kom út fyrr á árinu.
Butler hóf feril sinn
í sjónvarpi, fyrst í
hlutverkum á Disney
Channel og Nickelodeon
og síðar í unglingaleikritum. Hann túlkaði persónu Tex Watson í stórmyndinni Once Upon a Time
in Hollywood árið 2019 eftir
Íslandsvininn Quentin
Tarantino, og
það er ljóst
að hann
mun hafa
nóg að
gera á
næstu
árum.
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n Lykilspurningin
Hvaða tónlist ertu að hlusta á þessa dagana?

Búningarnir í þáttunum eru sérstaklega glæsilegir. 
MYND/SKJÁSKOT

Erótísk ævintýri
Habsborgaranna

Guðrún Björk
Kristmundsdóttir
framkvæmdastjóri Bæjarins
beztu
„Ég veit ekki
hvort ég megi
segja það.
Það er
nýja lagið með Bubba og

Auði. Svo er ég líka að
hlusta á nýja brúðkaupslagið hans
Emmsjé Gauta. Það
eru eiginlega
þessi tvö,“
segir framkvæmdastjórinn létt
í bragði og
hlær.

Helga
Þórisdóttir
forstjóri Persónuverndar
„Ég var með
gesti um
helgina
og er svo
gamaldags
að ég segi
nú bara að ég skelli þessu á

fóninn. Ég nota nefnilega ennþá geislaspilara og geisladiska!
En það eru þá franska
fyrrverandi forsetafrúin Carla Bruni og
Cesária Évora sem
rata á fóninn þegar
ég ætla að hafa það
reglulega huggulegt.“ n

,

SJÓNVARPSÞÆTTIR

The Empress (2022)

Netflix
Leikstjórn: Katrin Gebbe & Florian
Cossen.
Aðalleikarar: Devrim Lingnau,
Phillip Froissant & Melika
Foroutan.
Ragnar Jón Hrólfsson

Keisaraynjan er sjóðheitt búninga
drama sem fjallar um ástir og örlög
Habsborgaraættarinnar í Austur
ríki á 19. öld. Um er að ræða eitt af
voldugustu ættarveldum Evrópu
sögunnar og spannar saga þess
næstum því 900 ár. Það tímabil sem
skoðað er í þáttunum er þó ekki svo
langt en við fáum að skyggnast inn
í veröld aðalsættarinnar frá því um
miðbik 19. aldarinnar þegar farið
er að syrta í álinn hjá aðalsfólkinu.
Þeir sem þekkja vel til sögunnar
ættu að vita hvað er í vændum en
Evrópa var á þessum tíma púður
tunna sem átti eftir að springa með
upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar
árið 1914.

RAGNHEIÐUR BIRGISDÓTTIR / MBL

„Falleg og vel hugsuð skáldsaga sem er
líkleg til þess að gleðja marga lesendur.“
KRISTJÁN JÓHANN JÓNSSON / FRÉTTABLAÐIÐ

„Ég var mjög hrifinn af þessari bók.“
EGILL HELGASON / KILJAN

„... nær hún algjörlega tökum á manni.“
ÞORGEIR TRYGGVASON / KILJAN

Fyrir þá sem vilja sjá
fallegt fólk í fallegum
búningum (og stundum engum búningum)
er Keisaraynjan fínasta
afþreyingarefni.

Það fyrsta sem vekur athygli við
áhorf er útlit þáttanna en bæði er
myndatakan virkilega góð og þær
sviðsmyndir sem birtast mjög glæsi
legar. Svo ekki sé talað um búning
ana en þeir skína á skjánum og stela
þeir í raun senunni af aðalleikurum
þáttanna.
Leikur í þáttunum er ágætur en
stundum stirður en best er aðal
leikkonan, Devrim Lingnau, sem
fer með hlutverk Elísabetar von
Wittelsbach. Hún túlkar hlutverk
sitt af mikilli sannfæringu sem hin
unga keisaraynja sem myndi fremur
vilja fara á hestbak og láta vindinn
leika um hárið en sinna skyldum
sínum við hirðina.
Það virðist þó sem þáttargerðar
mönnum hafi ekki verið alveg ljóst
hvað þeir vildu einblína á en sögu
þráðurinn getur stundum verið
undarlega stirður og óeinbeittur.
En fyrir þá sem vilja sjá fallegt fólk
í fallegum búningum (og stundum
engum búningum) er Keisaraynjan
fínasta afþreyingarefni. n
NIÐURSTAÐA: Fínasta skemmtun
sem er einnig algjört augnakonfekt. Sjónvarpsefni sem fer
einstaklega vel með nammiáti á
aðventunni.

Áhrifarík saga um unga listakonu
í París árið 1950 – ekkert skiptir máli
nema listin, en hún krefst fórna.

Innbundin

Rafbók

Hljóðbók

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | virka daga 10–18 | laugardaga 11–17 | sunnudaga 12–16 | www.forlagid.is
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Cécile Lacharme var stödd hér á landi í tengslm við skiptivinnudvöl fyrir tónlistarfólk í samstarsfverkefni milli menningarstofnana í Reykjavík og frönsku borginni Nantes. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SKJÁSKOT

Segir Frakkland eins og
paradís fyrir tónlistarfólk

Franskur sellóleikari sem
staddur er hér á landi segir
merkilegt hve sterkur tónlistarbransinn er á Íslandi í ljósi
þess hve fáir lifi af honum.
ninarichter@frettabladid.is

Í Útkallsþætti kvöldsins
fær Óttar Sveinsson til
sín Bryndísi Brandsdóttur
jarðskjálftafræðing sem
hrapaði 200 metra fram af
Grímsfjalli (1722m) á Vatnajökli
í maí 1998.

Franska tónlistarkonan Cécile
Lacharme segir íslenskt tónlistarlíf
gríðarlega ólíkt hinu franska og þar
komi listamannastyrkir við sögu.
„Það er gríðarlega ólíkt að starfa á
Íslandi og í Frakklandi. Þar erum
við svo lánsöm að vera með frönsku
tónlistarmannalaunin sem tryggja
innkomu. Krafan með styrknum
er að spila 43 gigg á hverju ári og þá
fær maður peninga frá ríkinu,“ segir
Cécile.
Cécile hefur styrkinn og nefnir
að í vissu samhengi megi líkja
starfi tónlistarmanna í Frakklandi
við venjulega launavinnu. „Þú
getur stólað á þennan pening mánaðarlega og að mínu mati gerir þetta
franska tónlistarumhverfið mun
auðveldara viðfangs,“ segir hún.
Tónlistarfólk í tveimur störfum
Í framhaldinu bendir Cécile á að
langflestir íslenskir tónlistarmenn
séu að minnsta kosti í tveimur störfum. „Vegna þess að það lifir enginn

Það er gríðarlega ólíkt
að starfa á Íslandi og í
Frakklandi. Þar erum
við svo lánsöm að vera
með frönsku tónlistarmannalaunin sem
tryggja innkomu.
Cécile Lacharme

á tónlistinni einni saman, eins og ég
skil það,“ segir hún.
Þá bendir Cécile á að það sé margfalt ódýrara að lifa í Frakklandi. „En
á móti kemur að Ísland er minna
og þannig er auðveldara að vekja á
sér athygli.“ Hún segir annan kost
við smæðina vera hversu mikið
íslenskir tónlistarmenn styðji hver
annan. „Í Frakklandi erum við 67,5
milljónir sem gerir stöðuna aðeins
flóknari,“ segir hún og hlær.
„Mér finnst magnað hvað bransinn er sterkur á Íslandi miðað við
hversu fáir lifa af honum en það

sýnir hversu mikil ástríðan er í fólkinu. Sumir tónlistarmenn í Frakklandi geta kannski orðið pínulítið
latir,“ segir hún. Cécile nefnir einnig
að erfitt sé að fá frönsku tónlistarmannalaunin en um leið og þau séu
komin í höfn sé viðkomandi með
þau fyrir lífstíð. „Fólk frá öðrum
stöðum glápir bara á mig þegar ég
segi frá þessu, og segir að Frakkland
sé eins og algjör paradís fyrir listamenn.“
Bjóða Íslendingum til Nantes
L’Institut français, Tónlistarborgin
Reykjavík, franska borgin Nantes, ÚTÓN, Mengi í Reykjavík og
Trempo í Nantes bjóða upp á skiptivinnudvöl fyrir tónlistarfólk frá
Reykjavík og frönsku borginni Nantes í því skyni að byggja menningarlega brú milli borganna tveggja.
Útvöldum einstaklingi býðst að
skapa tónlist í fullbúnu hljóðveri og
æfingarými í þrjár vikur án kvaða
um endanlega útkomu.
Cécile var stödd hér á landi á dögunum í tengslum við slíka vinnustofu í Mengi. Hún vann meðal
annars að verkefni með íslenska
tónlistarmanninum Snorra Hallgrímssyni, sem vann með Ólafi Arnalds að tónlistinni í Broadchurch og
hlaut fyrir það BAFTA-verðlaunin. n

Lohan minnislaus í nýrri jólamynd
ninarichter@frettabladid.is

Leik- og söngkonan Lindsay
Lohan fer með aðalhlutverk í jólamynd á streymisveitunni Netflix
eftir nokkurt hlé frá leiklistinni.
Lindsay Lohan er fædd árið 1986.
Hún sló í gegn sem barnastjarna
í kvikmyndinni Parent Trap árið
1998. Hún lék í fjölda vinsælla
mynda á borð við Freaky Friday frá
2003 og Confessions of a Teenage
Drama Queen frá 2004.
Lindsay skapaði sér nafn sem ein
af skærustu stjörnum Hollywood á
fyrsta áratug aldarinnar, eftir leik
í Mean Girls frá sama ári. Hún var
tíður gestur í heimspressunni, tískutákn og poppstjarna. Samhliða leiklistinni gaf hún út tvær breiðskífur
með popptónlist á fyrsta áratug
aldarinnar.
Upp úr árinu 2007 hóf pressan

Lindsay Lohan gleður á aðventunni.

að greina frá erfiðleikum Lindsay
í tengslum við neyslu áfengis og
fíkniefna auk þess sem leikkonan
komst ítrekað í kast við lögin.
Framleiðslufyrirtæki hófu að slíta
samstarfi vegna óreglu og ítrekað
bárust fréttir af innlögnum á meðferðarstofnanir.

Síðustu ár virtist þó hafa birt til í
lífi stjörnunnar.
Aðdáendum til gleði hefur hún
snúið sér aftur að rómantískum
gamanmyndum eftir nokkurt hlé,
í jólamynd frá Netf lix sem heitir
Falling for Christmas. Í myndinni
leikur Lindsay ofurríka erfðaprinsessu sem missir minnið í skíðaslysi.
Í leit að minninu rambar hún á sitt
sanna sjálf, töfra jólanna og sitthvað fleira.
Samhliða hljóðritaði Lindsay
einnig nýja útgáfu af jólalaginu
Jingle Bell Rock sem var hluti af tónlist og hljóðheimi myndarinnar.
Falling for Christmas er ekki eina
rómantíska ræman sem Lindsay
birtist í um þessar mundir en nýlega
lauk tökum á kvikmyndinni Irish
Wish þar sem hún fer einnig með
aðalhlutverk. Irish Wish verður
frumsýnd á Netflix á næsta ári. n
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Miðvikudag og fimmtudag

HÚSASMIÐJU

DAGURINN

25%
afsláttur

Allar seríur og jólaljós • Allt jólaskraut • Allar vörur í Blómavali • Allt á aðventukransinn
Dúkar og servíettur • Jólapappír og borðar • Kerti, stjakar og luktir • LADY málning (-30%)
Handverkfæri • Grohe og Damixa blöndunartæki eldhús og bað • Verkfærakassar
Öll rafmagnsverkfæri (DeWalt, Hikoki, Black+Decker, Milwaukee, Makita, Worx) • Smáraftæki • Perur og ljós (Gildir ekki af HUE)
Salerni og handlaugar • Eldhúsvaskar • Parket • Flísar • Hillurekkar (Avasco) • Áltröppur og stigar
Loftverkfæri (Tjep) • Háþrýstidælur • Pottar og pönnur • Glös og matarstell • Bökunarvörur • Gjafavörur
Gæludýravörur • Hreingerningarvörur • Pottaplöntur ... Kláraðu jólin og jólagjafirnar hjá okkur

Opið til kl. 20
í Skútuvogi

miðvikudag
og fimmtudag

Vefverslun
husa.is

Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.

Tilboðin gilda
líka í vefverslun

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

Tveir
dagar

frettabladid.is

Aðventutónleikar
Sinfóníunnar

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

01.12 19:30
MIÐASALA Á SINFONIA.IS

2022 - 2025

n Bakþankar
Önnu Sigrúnar
Baldursdóttur

Jóla(ó)ráð
Mörgum, sérstaklega þeim sem
minnst af undirbúningi jólanna
vita, þykir alveg ómögulegt að
hann sé að einhverju marki hafinn nú í nóvember. Í þeirra huga
kaupa jólagjafirnar sig sjálfar og
allt annað gerist fyrir eitthvert
jólakraftaverk. Mér er fullkunnugt um hvað felst í þessu og þó
ég baki ekki 17 sortir (borða þær
bara) þá hef ég staðið mig að því
að tapa mér í jólahreingerningu.
Mér fannst til dæmis eðlilegt að
þrífa skrúfuboxin í geymslunni
um miðja nótt eina aðventuna.
Mér til varnar hafði ég einmitt
lesið í blaði þá snilldaraðferð
að taka hausinn af ryksugunni,
smeygja nælonsokk á rörið
og voilá! Þið þakkið mér bara
seinna.
Ég hef aðeins tónað þetta
niður síðustu ár en mun ekki láta
glepjast algerlega: lækka bara
ljósin og kveikja á kertum – enda
skreytir maður ekki yfir skít.
Flest þau sem standa þriðju
vaktina hafa fjölmargar aðrar
skuldbindingar og þykir
heppilegt að undirbúningur
dreifist nokkuð yfir á nóvembermánuð. Sá (ok, sú) sem hitann og
þungann ber af öllu saman hefur
þá að minnsta kosti tímann fyrir
sér.
Annað alveg ókeypis ráð: Það
kann að virðast dálítið rómantískt að pakka inn jólagjöfum á
Þorláksmessu, hlusta á Bubba,
drekka rauðvín og borða
(margar) Sörur á meðan maður
pakkar inn gjöfunum. Þetta er
misskilningur. Ekki þetta með
rauðvínið eða Sörurnar. Ekki
heldur Bubba. Það er þetta með
innpökkunina. Pakkið inn jafnóðum og þið fáið góssið í hús.
Þið munið þakka mér þetta líka
og fá ykkur eina auka-Söru upp
á það. n

UMHVERFISVÆN

PRENTUN
Vatnagörðum 14 104 Reykjavík
litrof@litrof.is 563 6000 litrof.is

Dyngja

Dyngja dúnúlpan er einangruð með
endurnýttum dún og ytra byrði úlpunnar er
úr endurunnu nylon efni.

Verslaðu á 66north.is
Fylgdu okkur @66north

