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Sviðsútgáfa af kvikmyndinni Druk

Í kuldanum og óveðrinu sem hefur sett svip sinn á landið að undanförnu hrýs vafalaust mörgum hugur við þeirri tilhugsun að iðka útiíþróttir. Brimbretta-
kappar virðast ekki vera þar á meðal, því ofurhugar úr þeirra röðum skelltu sér í sjóinn utan við Gróttuvita á Seltjarnarnesi í gær og léku þar listir sínar á 
öldunum. Ekki er annað að sjá en að þeir hafi verið í essinu sínu í ólgusjónum.  FréttabLaðið/anton brink 

Kári Stefánsson segir 
stjórnarkonu í Samtökum um 
líkamsvirðingu „úti í mýri“ í 
umræðunni um megrunarlyf. 
Offita sé stærsta heilbrigðis-
vandamál samtímans.

odduraevar@frettabladid.is

HeiLbRigðiSmáL „Það er algjör firra 
að halda því fram að ef einhver segir 
við þig að heilsu þinni steðji hætta 
af offitu þinni sé þar með verið að 
sýna þér litla virðingu,“ segir Kári 
Stefánsson, forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar.

Vísar Kári í ummæli næringar-
fræðingsins Vilborgar Kolbrúnar 
Vilmundardóttur, stjórnarkonu 
í Samtökum um líkamsvirðingu, 
í viðtali á vef Fréttablaðsins um 
að vísindaleg rök styddu ekki skil-
greiningu á offitu sem sjúkdómi. 
Sagði Vilborg notkun megrunar-
lyfja á borð við Ozempic og Sax-

enda ekki heldur studda slíkum 
rökum.

„Offitu fylgir gífurlega aukin hætta 
á hjartabilun, lifrarskemmdum, 
sykursýki fullorðinna, kæfi svefni, 
slitgigt hjá ungu fólki og alls konar 
krabbameinum. Það sem meira er, að 
það er bókstaflega línulegt samband 
milli offitunnar og þeirra mæli-
kvarða sem eru notaðir á offitu og 
hættunnar af þessum sjúkdómum. 
Þannig að það fylgir þessu gífurleg 
áhætta,“ segir Kári. Vilborg sé „alveg 
gjörsamlega úti í mýri“.

Kári segir fyrrgreind lyf létta fólk 
á marktækan hátt og línulegt sam-
band sé milli þyngdartapsins og 
minnkunar á hættunni af öllum 
þessum sjúkdómum. „Lyfin sem hún 
er að henda skít í eru íhaldssamari 
leiðin til þess að takast á við þetta.“ 
sjá síðu 4

nánar á frettabladid.is

Kári fagnar megrunarlyfjum

Lyfin sem hún er að 
henda skít í eru íhalds-
samari leiðin til þess 
að takast á við þetta.

Kári Stefáns-
son, forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

LOFtSLAgSmáL Hundrað vísinda-
menn við Háskólann í Hamborg 
segja að heimurinn hafi misst af 
tækifærinu til að halda hlýnun 
jarðar undir 1,5 gráðum.

Með hlýnun súrnar sjórinn og 
fiskimið Íslands eru í hættu.

Verið er að reisa rannsóknar-
stöð í Grindavík þar sem gerðar 
verða tilraunir með loðnu í hlýjum 
og súrum sjó. Ef loðnan þolir ekki 
breytingarnar er fæðuöflun þorsks, 
einnar helstu undirstöðu íslensks 
efnahagslífs, í hættu. sjá síðu 8

Fiskimið í hættu 
vegna súrnunar

Spáð er að hlýnunin 
geti náð 1,5 gráðum 
eftir aðeins átta ár.



ser@frettabladid.is

LÖGREGLumáL Tilkynntum nauðg
unum fækkaði um meira en fjöru
tíu prósent á tímum samkomu
takmarkana árið 2020, miðað við 
meðaltal áranna 2018 til 2019, en 
krár og skemmtistaðir voru þá ein
att lokuð snemma nætur.

Þetta kom fram í máli Sigríðar 
Bjarkar Guðjónsdóttur ríkislög
reglustjóra sem var með framsögu 
á Forvarnaráðstefnu VÍS í Hörpu í 
vikunni.

Alls voru skráðar 114 nauðganir 
hjá lögreglunni það ár, en meðal
talið á fyrrnefndu árabili var 201.

Að sögn Sigríðar Bjarkar tók 
skráðum nauðgunum svo að fjölga 
strax þegar slakað var á samkomu
takmörkunum.

Samkvæmt tölum frá ríkislög
reglustjóra á meginþorri tilkynntra 
nauðgana til lögreglu sér stað um 
helgar, frá föstudegi til sunnudags 
– og þá sér í lagi frá miðnætti til sex 
um morguninn. n

Skráðum nauðgunum 
fjölgaði strax þegar 
slakað var á samkomu-
takmörkunum.

Útlendingafrumvarpið

Atkvæðagreiðsla fór fram um útlendingafrumvarp Jóns Gunnarssonar dómsmálaráðherra á Alþingi í gær. Var frumvarpinu síðan vísað aftur til nefndar áður 
en það fer til þriðju umræðu á þingi. Hér sjást ráðherrar ríkisstjórnarinnar með eftirvæntingu í augum á meðan á atkvæðagreiðslunni stendur. 
 Fréttablaðið/Sigtryggur ari

Svonefndir hjartahlauparar 
sem tengjast neyðarlínunni 
og appi ef upp kemur mögu
legt hjartaáfall koma til 
aðstoðar ef þeir eru nærri.

svavamarin@frettabladid.is

HEiLbRiGðismáL Grethe Thomas, 
hjúkrunarfræðingur og verkefna
stýra hjá TrygFonden í Danmörku, 
hélt fyrirlestur um verkefnið 
Hjartahlauparar á árlegri forvarna
ráðstefnu VÍS í Hörpu á dögunum.

Hún segir frá þeirri framför sem 
hefur orðið á síðustu tuttugu árum 
í Danmörku með herferðum til að 
láta fólk vera óhrætt við að bregðast 
við og aðstoða ef einhver í nærum
hverfi þess fær hjartaáfall.

„Á síðustu 20 árum hefur verið 
reynt að breyta samfélagslegri 
hugsun með því að hvetja fólk til 
að vera óhrætt við að beita skyndi
hjálp ef upp koma hjartaáföll í 
návist þeirra. Í byrjun voru aðeins 
um tuttugu prósent einstaklinga 
sem þorðu að aðstoða, en með her
ferðunum hækkaði prósentan í 79,“ 
segir Grethe og heldur áfram:

„Við sögðum við Danina: just do 
it. Maður þarf ekki að vera hræddur 
heldur bara ráðist í verkið. Þú getur 
ekki gert neitt vitlaust því að ein
staklingurinn deyr ef þú gerir ekki 
neitt.“

Þess má geta að aðeins tuttugu 
prósent þeirra sem fá hjartaáfall 
utan sjúkrahúss á Íslandi lifa af, líkt 
og var áður í Danmörku.

Árið 2017 var appið Hjartahlaup
arar sett á laggirnar sem býður 
Dönum upp á að skrá sig til að 
hlaupa til og aðstoða ef upp kemur 
grunur um mögulegt hjartaáfall hjá 
einstaklingi í nokkurra kílómetra 
radíus frá þeim.

Hægt er að sjá á korti í appi hvar 
næsta hjartastuðtæki er staðsett.

Grethe segir þann sem fyrstur sé á 
staðinn hringja í neyðarlínu. Þaðan 
séu send skilaboð á 20 hjartahlaup
ara á svæðinu.

„Mikilvægast er að hjartahlaupari 
sé með hjartastuðtæki meðferðis til 
að halda einstaklingnum á lífi þar 
til fagaðilar koma á staðinn. Þess 
má geta að hjartahlaupari er oft 
mun fyrri til að koma einstaklingi 
til bjargar en sjúkraflutningamenn 
til dæmis, sem gerir hlutverk hjarta
hlauparans afar mikilvægt,“ segir 
Grethe.

Að sögn Grethe er einfalt hjarta
hnoð ekki nóg til að halda fólki á lífi 
þar sem biðin eftir sjúkrabíl sé löng.

„Það koma vanalega um það bil 
fimm hjartahlauparar á svæðið en 
þeir fara allir í mismunandi hlut
verk hverju sinni. Það var eitthvað 
sem við sáum ekki fyrir í byrjun. 
Einhverjar sinna börnum, nákomn
um eða jafnvel hundinum,“ segir 
Grethe.

Fjöldi hjartahlaupara jók st 
gríðarlega eftir að knattspyrnu
maðurinn Christian Eriksen fékk 
hjartaáfall í landsleik. Grethe segir 
það ekki hafa verið hjartahlaupara 
sem var fyrstur á vettvang í hans 
tilfelli en Hjartahlauparaverkefnið 
hafi þó við það fengið töluverða 
athygli vegna atviksins.

„Nánast allir Danir og alheimur
inn urðu vitni að því þegar Eriksen 
var endurlífgaður á aðeins tíu mín
útum. Það sýnir okkur að skjót við
brögð með hjartahnoði og stuðtæki 
bjargar mannslífum.“ n

Danskir hjartahlauparar til 
reiðu og bjarga lífi margra

Grethe Thomas, 
verkefnastýra 
hjá TrygFonden

„Takk fyrir að sýna 
okkur að krabbamein 
er ekki dauðadómur“

lifidernuna.is

Kolluna upp 
fyrir mig og
vinkonu mína!

Flestar nauðganir 
eftir miðnætti

Vakning varð er lífi Christian Eriksen var bjargað í landsleik. Fréttablaðið/getty

gar@frettabladid.is

NáttúRa Vakir sem myndast hafa 
í Öskjuvatni geta aðeins verið 
útskýrðar með auknum jarðhita.

Þetta kom fram í gærkvöldi á 
Facebooksíðu Rannsóknarstofu 
í eldfjallafræði og náttúruvá hjá 
Háskóla Íslands.

„Eins og sjá mátti á myndum, 
birtum fyrr í dag [í gær] frá Sentinel 
tungli ESA, þá eru vakir í ís Öskju
vatns af brigðilega stórar,“ segir í 
færslunni. Því hafi verið teknar 
saman myndir aftur til ársins 2016.

„Á þessu átta ára tímabili kemur 
skýrt fram að vakirnar sem komu 
fram í gær [í fyrradag] eru stórar 
og geta bara verið útskýrðar með 
auknum jarðhita í vatninu,“ segir 
í færslunni. Þetta sé í takt við þau 

ummerki sem mælst hafi, landris 
og skjálfta. „Það er því vert að vera 
vel vakandi hvað Öskju varðar þessa 
dagana.“

Fram kemur að jarðhitainnslag 
hafi orðið á bilinu 25. janúar til 8. 
febrúar.

„Við fylgjumst með,“ skrifa vís
indamennirnir. n

Afbrigðilegar vakir sjást á Öskjuvatni

Askja er þekkt eldstöð. 
 Fréttablaðið/getty
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Kári Stefánsson segist fagna 
nýjum megrunarlyfjum sem 
tífaldast hafa í notkun hér á 
landi. Hann segir Samtök um 
líkamsvirðingu úti í mýri í 
umræðunni um lyfin og segir 
offitu stærsta heilbrigðis
vandamál samtímans.

odduraevar@frettabladid.is

Heilbrigðismál „Þetta er alveg 
furðulegt viðtal í Fréttablaðinu 
því að það ber öllum saman um að 
offita sé mesta heilbrigðisvanda
mál í vestrænum samfélögum,“ 
segir Kári Stefánsson, forstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, um 
ummæli næringarfræðingsins Vil
borgar Kolbrúnar Vilmundardóttur, 
stjórnarkonu í Samtökum um lík
amsvirðingu.

Vilborg sagði í viðtali á vef  Frétta
blaðsins að vísindaleg rök styddu 
ekki skilgreiningu á offitu sem 
sjúkdómi og notkun megrunarlyfja 
á borð við Ozempic og Saxenda gegn 
henni, en notkun þeirra hér á landi 
hefur tífaldast á örfáum árum.

„Offitu fylgir gífurlega aukin 
hætta á hjartabilun, lifrarskemmd
um, sykursýki fullorðinna, kæfi
svefni, slitgigt hjá ungu fólki og alls 
konar krabbameinum. Það sem 
meira er, að það er bókstaflega línu
legt samband milli offitunnar og 
þeirra mælikvarða sem eru notaðir á 
offitu og hættunnar af þessum sjúk
dómum. Þannig að það fylgir þessu 
gífurleg áhætta.“

Kári segir að búið sé að sýna fram 
á með hjáveituaðgerðum að það að 
léttast auki lífslíkur. „Það er bókstaf
lega búið að sýna fram á að það fólk 
sem hefur komist burt úr þessari 
offitu með róttækum aðgerðum, að 
það lengir líf umtalsvert,“ segir Kári.

„Þannig að þessar staðhæfingar 
hjá stjórnarmeðlimnum, hún segist 

hafa fylgst vel með en ég veit ekki 
hvað hún hefur lesið, því hún er 
alveg gjörsamlega úti í mýri þegar 
að þessu kemur.“

Hann segir lyfin létta fólk á mark
tækan hátt. Línulegt samband sé 
milli þyngdartapsins og minnkunar 
á hættunni af öllum fyrrnefndum 
sjúkdómum.

„Svo hvernig í ósköpunum get
urðu komist að þeirri niðurstöðu 
að vísindin sýni fram á að það sé vit
laust að grípa til aðgerða? Lyfin sem 
hún er að henda skít í eru íhalds
samari leiðin til þess að takast á við 
þetta.“

Bendir Kári í því samhengi á að 
þúsund manns fari í hjáveituað
gerðir hér á landi á hverju ári og 
segir hann það auka lífsgæði fólks 
og heilsu.

„Það er algjör firra að halda því 
fram að ef einhver segir við þig að 
heilsu þinni steðji hætta af offitu 
þinni sé þar með verið að sýna þér 
litla virðingu,“ segir Kári.

Til að spara olíu þyrfti 
að flytja alla íbúa til 
Reykjavíkur.

Hvernig í ósköpunum 
geturðu komist að 
þeirri niðurstöðu að 
vísindin sýni fram á að 
það sé vitlaust að grípa 
til aðgerða?

Kári Stefáns-
son, forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

kristinnhaukur@frettabladid.is

vísindi Ísland, ásamt ríkjum 
Eyjaálfu, er talið það ríki sem best 
myndi þola kjarnorkuvetur sam
kvæmt nýrri rannsókn vísinda
manna við Otagoháskóla í Duned
in á NýjaSjálandi. Rannsóknin var 
birt í tímaritinu Risk Analysis.

Samkvæmt rannsókninni eru 
Ísland, Ástralía, NýjaSjáland, Sal
ómonseyjar og Vanúatú þau lönd 
sem hafa mesta getu til að fram
leiða matvæli handa íbúum sínum 
eftir kjarnorkuvetur þar sem draga 
myndi úr sólarljósi. Það sama á við 
um sambærilega atburði, svo sem 
árekstur jarðar við stóran loftstein 
eða af leiðingar risaeldgoss. Ekki 
nóg með það, þá hefði Ísland getu 
til þess að fæða 1,4 milljónir manna 
aukalega.

Ýmsir aðrir þættir voru kann
aðir, svo sem framleiðslugeta, sam

göngur, fjarskipti, orkuvinnsla, heil
brigðisþjónusta og geta til að hamla 
smitsjúkdómum, fjarlægð frá geisla
virkni og umhverfisleg áhrif.

„Íbúar Íslands eru vel mennt
aðir, hefur gnægð af fiskafurðum 
og stærstur hluti raforkuvinnslu 
kemur úr vatnsaflsvirkjunum,“ segir 

í rannsókninni. Yrðu áhrif kjarn
orkuveturs langtum minni hér en á 
meginlandi Evrópu.

Sem meðlimur í NATO gæti Ísland 
hins vegar orðið skotmark kjarn
orkuvopna í átökum. Þá er einnig 
hætta af stórum eldgosum hér, eins 
og í Lakagígum árið 1783.

Það vinnur einnig gegn Íslandi að 
öll olía sé innflutt. En hún sé hins 
vegar nær aðeins notuð til vega
samgangna og hægt væri að minnka 
skaðann með því að flytja alla íbúa 
til Reykjavíkur. Sú olía sem fengist 
yrði notuð á skipin.

Gert er ráð fyrir að efnahagur
inn myndi versna, innf lutningur 
minnka og innviðir grotna niður. 
Nálægð við Ameríku, Bretland og 
Evrópu er hins vegar talin kostur. 
„Ef þessi lönd verða ekki lögð í rúst 
vegna styrjaldar, hungursneyðar og 
samfélagslegs hruns,“ segir í rann
sókninni. n

Slyppum skást við kjarnorkuvetur
v

Finnur þú 
  á flugi í 
Fréttablaðinu?

www.frettabladid.is/lifid/playleikur

Offita er víst sjúkdómur segir Kári

Hann nefnir sem dæmi að ein
staklingur sem sé 35 til 40 ára gam
all og of feitur sé í svipaðri hættu á 
að fá alls konar sjúkdóma og Kári 
sjálfur.

„Eins og ég, gamli maðurinn, því 
það er með ellina eins og offituna 
að henni fylgir aukin áhætta á alls 
konar sjúkdómum, meðal annars 
hjartabilun, kransæðastíf lu, alls 
konar krabbameinum, sykursýki 
og svo framvegis,“ segir Kári.

„Það er enginn að segja að ég eigi 
minni virðingu skilið vegna þess að 
ég er í meiri hættu á hinum og þess
um sjúkdómum, mér finnst fólk vera 
farið að ruglast dálítið í hovedet.“

Aðspurður segir Kári að sér finnist 
vitlaust að í því felist einhver van
virðing að viðurkenna þá staðreynd 
að það sé ekki gott fyrir heilsuna að 
vera feitur. „Það eru engin ný vísindi, 
þetta hafa menn alltaf vitað.“ n

Nánar á frettabladid.is

gar@frettabladid.is

fjölmiðlar „Með þessu samstarfi 
við Fréttablaðið finnst okkur í 
Krónunni við slá tvær flugur í einu 
höggi,“ segir Daði Guðjónsson, 
markaðsstjóri Krónunnar.

Nú er hægt að nálgast Fréttablað
ið í verslunum Krónunnar á höfuð
borgarsvæðinu, í Reykjanesbæ og 
Akranesi. Innan skamms mun blað
ið einnig liggja frammi í Krónunni 
á Akureyri, Selfossi, Hvolsvelli og í 
Þorlákshöfn.

„Ekki aðeins teljum við mikil

vægt að styðja við frjálsa fjölmiðla 
á Íslandi með fjölbreyttum hætti 
heldur er þetta jafnframt aukin 
þjónusta við viðskiptavini okkar,“ 
segir Daði Guðjónsson. „Við viljum 
spara fólki sporin og sjá til þess að 

viðskiptavinir geti nálgast allt sem 
þeir þurfa á einum stað. Það að geta 
gripið með sér Fréttablaðið í næstu 
Krónuverslun er algjörlega í þeim 
anda.“

Jón Þórisson, forstjóri Torgs, 
útgáfufélags Fréttablaðsins, segir 
dreifingu blaðsins hafa styrkst dag 
frá degi það sem af er ári. „Og það 
er mikið fagnaðarefni að eins öflug 
verslanakeðja og Krónan hafi nú 
slegist í hóp þeirra fjölmörgu staða 
þar sem blaðið er á boðstólum. Í því 
felst aukinn styrkur Fréttablaðsins,“ 
segir hann. n

Fréttablaðið nú í Krónunni sem slær tvær flugur í einu höggi

Daði Guðjóns-
son, markaðs-
stjóri Krónunnar

Í Krónunni á Granda í gær.  Fréttablaðið/Valli

Notkun megr
unarlyfja á 
borð við Ozem
pic og Saxenda 
hefur tífaldast 
hér á landi á 
örfáum árum. 
 Fréttablaðið/
 Getty

kristinnpall@frettabladid.is

vesturbyggð Bæjarráð Vestur
byggðar vill að vegurinn um 
Raknadalshlíð verði vaktaður hjá 
ofanf lóðavakt Veðurstofunnarog 
að reynt verði að verja vegfarendur 
fyrir snjóflóðahættu.

Í bókun segir að í Raknadalshlíð 
sé mikil snjóflóðahætta. Síðast féll 
snjóflóð úr Deildargili á Raknadals
hlíð 20. janúar síðastliðinn. Þrátt 
fyrir það fari skólabíll alla virka 
daga með börn á leiðinni í Patreks
skóla undir hlíðina sem sé ekki 
vöktuð af Veðurstofu og litlar sem 
engar varnir séu til staðar.

Því sé einnig þörf á að skoða 
möguleikann á því að finna veg
inum nýtt vegstæði. n

Vakta þarf veg um 
Raknadalshlíð

Þórdís Sif 
Sigurðardóttir, 
bæjarstjóri 
Vesturbyggðar

gar@frettabladid.is

bandaríkin Fylgismaður Donalds 
Trump sem braut sér leið inn í þing
hús Bandaríkjanna í janúar 2021 var 
í gær dæmdur í þriggja ára fangelsi.

Hinn 53 ára Kevin Seefried sagð
ist sjá eftir öllu.  Sonur hans var í 
fyrra dæmdur í tveggja ára fangelsi 
fyrir að hindra störf þingsins. n

Í fangelsi vegna 
árásar á þingið
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Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

30-50%
AFSLÁTTUR

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

Kalpana leggings
okkar allra vinsælustu frá upphafi!
Verð nú: 6.495,-    
Verð áður: 12.990,-

ÚTSÖLUNNI
 ÚTSÖLUBOMBUR! 50% AFSLÁTTUR

Osprey Arcane 
Small Day
Nú: 8.495,-
Áður: 16.990,-

Osprey tölvutaska 15”
Nú: 3.495,-
Áður: 6.990,-

LÝKUR Á MORGUN

30-50%
AFSLÁTTUR



kristinnhaukur@frettabladid.is

hafnarfjörður Aðeins níu félags-
legar íbúðir hafa verið keyptar inn í 
félagslega kerfið í Hafnarfjarðarbæ 
undanfarin þrjú ár, það er þrjár á ári. 
Til samanburðar voru fjórtán íbúðir 
keyptar árið 2018. Þetta kemur fram 
í minnisblaði bæjarins sem lagt var 
fyrir fjölskylduráð í vikunni.

„Það hefur gengið mjög hægt að 
fjölga félagslegum íbúðum hérna í 
bænum,“ segir Árni Rúnar Þorvalds-
son, fulltrúi Samfylkingar sem gagn-
rýnir meirihluta Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks. „Þetta heldur 
engan veginn í við þörfina.“

Alls 190 eru á biðlista eftir félags-
legu húsnæði, þar af 74 í brýnni þörf. 
35 bíða eftir húsnæði fyrir fólk með 
fötlun, þar af fjórtán í brýnni þörf.

Samfylkingin lagði til að Hafn-
arfjörður myndi fylgja fordæmi 
Reykjavíkur um húsnæðissáttmála 
við ríkið, sem byggður var á ramma-
samkomulagi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og ríkisins frá því í 
sumar. Samkvæmt sáttmálanum 
verða 30 prósent nýs húsnæðis byggð 
af óhagnaðardrifnum leigufélögum 
og 5 prósent félagslegar íbúðir.

Í minnisblaði Hafnarf jarðar 
kemur fram að aðeins 116 íbúðir af 
1.000 íbúðum á framkvæmdastigi 

séu byggðar af óhagnaðardrifnum 
leigufélögum, eða 12 prósent. Ekki 
eru sérstakar íbúðir fyrir náms-
menn eða eldri borgara.

„Af leiðingarnar eru einsleitur 
húsnæðismarkaður í Hafnarfirði 
og þeir sem standa höllum fæti eru 
í enn þá meiri vanda,“ segir Árni og 
bendir á afar hæga uppbyggingu 
húsnæðis á síðasta kjörtímabili, 
þegar var íbúafækkun í bænum um 
tíma. Biðtíminn eftir húsnæði verði 
langur. n

Þeir sem standa höll-
um fæti eru í enn þá 
meiri vanda.

Árni Rúnar 
Þorvaldsson, 
bæjarfulltrúi 
Samfylkingar

Fyrstu dagana er þetta 
mikil ringulreið en það 
kemst mynd á þetta 
þegar á líður.

Hrafnhildur 
Sverrisdóttir, 
verkefnisstjóri 
hjá alþjóðasviði 
Rauða krossins á 
Íslandi

Fólkið í flokknum, 
grasrótin, ræður nú 
stefnunni til næstu 
missera.

Þorgerður 
Katrín Gunnars-
dóttir, formaður 
 Viðreisnar

ser@frettabladid.is

STjÓrnSÝSLa Á árabilinu 2015 til 
2021 fjölgaði opinberum starfs-
mönnum um 11.400. Samkvæmt 
þessum tölum jókst fjöldi opinberra 
starfsmanna um ríflega 21,4 prósent 
á þessum sex árum.

Á sama tíma fjölgaði starfsfólki á 
almenna markaðnum um 4.200 sem 
er um þriggja prósenta aukning. 
Fjölgunin er mest í opinberri stjórn-
sýslu en þar hefur starfsmönnum 
fjölgað um 4.600 frá árinu 2015. 
Það er um 60 prósenta aukning á 
sex árum.

Þetta kemur fram í nýrri úttekt 
Félags atvinnurekenda sem kynnt 
var á ráðstefnu í gær undir heitinu 

Er ekki bara best að vinna hjá rík-
inu?

Star fsmönnum sveitar félaga 
fjölgaði einnig á þessum tíma, sam-
tals um hálft fimmta þúsund frá 
2015.

Samkvæmt tölum Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar, OECD, er 
stærð hins opinbera á vinnumark-
aði einungis meiri í Noregi, Svíþjóð 
og Danmörku en hér á landi. Hlut-
fall þetta mældist rétt tæp 25 pró-
sent hér á landi árið 2019 en hæst í 
Noregi, tæplega 31 prósent.

Það sem vekur sérstaka athygli, 
eins og segir í skýrslunni, er að í 
mörgum löndum OECD lækkaði 
þetta hlutfall milli áranna 2007 og 
2019, þvert á það sem gerðist hér. n

Fimmtungi fleiri ríkisstarfsmenn

Hrafnhildur Sverrisdóttir 
hjá Rauða krossinum segir 
afar vel ganga að safna fé til 
að hjálpa Sýrlendingum og 
Tyrkjum eftir jarðskjálftana.

benediktarnar@frettabladid.is

hjáLparSTarf„Þetta er gríðarlega 
erfitt ástand því það eru fæstir vanir 
að takast á við neyðaraðgerðir af 
þessum toga og svona hamfarir,“ 
segir Hrafnhildur Sverrisdóttir, 
verkefnisstjóri hjá alþjóðasviði 
Rauða krossins á Íslandi, um 
ástandið í Tyrklandi og Sýrlandi.
Staðan í löndunum tveimur er afar 
erfið í kjölfar jarðskjálfta sem ollu 
gríðarlegu tjóni og mannfalli.

Hrafnhildur segir að alþjóða-
samfélagið reyni að aðstoða eftir 
bestu getu með fjármagni, neyðar-
birgðum og mannskap.

„Það þarf alltaf að skipuleggja 
aðgerðir gríðarlega vel og það tekur 
tíma. Fyrstu dagana er þetta mikil 
ringulreið en það kemst mynd á 
þetta þegar á líður. Þá verður meira 
skipulag hjá hjálparsamtökum sem 
eru að vinna saman og hægt er að 
samhæfa aðgerðir,“ segir Hrafn-
hildur.

Að sögn Hrafnhildar er mikil-

vægt að hlúa að innviðum lands 
sem verður fyrir slíkum hamförum. 

„Fólk verður oft án rafmagns, 
síma og heilbrigðisþjónustu og 
hefur það gríðarleg áhrif á líf fólks 
í framhaldinu.“

Nýjustu tölur um fjölda látinna 
nálgast samkvæmt erlendum miðl-
um 16 þúsund, en margt fólk er enn 
fast undir rústum bygginga. Hrafn-
hildur segir að það sé mikilvægt 
að hlúa bæði að þolendum ham-
faranna og sjálf boðaliðum sem 
aðstoða við björgunaraðgerðirnar.

„Þetta er gríðarlega erfitt ástand 
því það eru fæstir vanir að takast á 
við neyðaraðgerðir af þessum toga,“ 
segir Hrafnhildur.

Rauði krossinn hóf neyðarsöfnun 
í kjölfar hamfaranna í Tyrklandi og 
Sýrlandi, en að sögn Hrafnhildar 
hafa tæplega níu milljónir safnast á 
rúmum þremur sólarhringum. Þrjá-
tíu milljóna króna fjárstuðningur 
verður sendur til mannúðarað-
gerða Rauða hálfmánans og Alþjóða 
Rauða krossins.

„Söfnunin hefur gengið gríðarlega 
vel og við höfum líka geta nýtt fé frá 
Mannvinum Rauða krossins, ásamt 
mjög góðum stuðningi frá utanrík-
isráðuneytinu. Við erum virkilega 
þakklát fyrir stuðninginn.“ n

Ástandið er gríðarlega erfitt
Nýjustu tölur um fjölda látinna nálgast um 16 þúsund.  Fréttablaðið/Getty.

kristinnhaukur@frettabladid.is

STjÓrnmáL Landsþing Viðreisnar 
hefst í dag á Reykjavík Natura Hotel 
og lýkur á morgun.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður f lokksins, segir mikla 
vinnu hafa átt sér stað fyrir þingið 
innan málefnanefnda og sprett-
hópa. „Fólkið í f lokknum, gras-
rótin, ræður nú stefnunni til næstu 
missera,“ segir hún. „Svo erum við 
líka að koma saman og hafa svolítið 
gaman.“

Evrópumálin verða á döfinni 
en  Þorgerður segir að efnahags-
málin verði einnig fyrirferðarmikil. 
„Stöðugleikinn er ekki til staðar 
og ríkisstjórnin kyndir bálið með 
taumlausri útgjaldaþenslu,“ segir 
hún. „Það eru blikur á lofti, eins 
og við sjáum til dæmis á vinnu-
markaðinum. Því er aumt að sjá að 
ríkisstjórnin horfist ekki í augu við 
eigin gjörðir og bendir á alla aðra en 
sjálfa sig.“

Þorgerður verður ein í framboði 
til formanns. Að formannskjörinu 
loknu verður varaformannskosn-

ing. Þeirri stöðu gegnir nú Daði Már 
Kristófersson.

Viðreisn ætlar hins vegar að bæta 
við sig embætti ritara sem verður 
þá þriðja embættið í forystunni og 
er ætlað að stækka flokkinn og efla 
grasrótina. „Við getum kallað hann 
stækkunarstjóra, eins og stækk-
unarstjóra ESB,“ segir Þorgerður. n

Fjölga í forystusveit á þingi Viðreisnar

Í mörgum löndum 
OECD lækkaði þetta 
hlutfall milli áranna 
2007 og 2019, þvert á 
það sem gerðist hér.

helgisteinar@frettabladid.is

efnahagSmáL Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri Samtaka iðnað-
arins, óttast að stýrivaxtahækkun 
Seðlabankans muni leiða til sam-
dráttar í framkvæmdum og segir 
að hækkunin muni koma illa við 
fyrirtæki og almenning í landinu.

„Hættan er sú að hærri vextir 
dragi úr framkvæmdum sem er 
verulega slæmt mál. Rót verðbólg-
unnar sem við glímum nú við og 
verðhækkanir á fasteignamarkaði 
eru vegna þess að það var ekki nógu 
mikið byggt. Það þýðir að ef illa fer 
þá erum við komin í vítahring sem 
gerir stöðuna verri.“

Hann segir það mikil vonbrigði 
að verðbólgan sé þrálátari en Seðla-
bankinn áður taldi og að Seðla-
bankinn sé í raun að boða aðra 
vaxtahækkun um leið og vextir eru 
hækkaðir núna.

„Síðasta haust mátti skilja seðla-

bankastjóra þannig að síðasta 
vaxtahækkunin væri komin. Skila-
boðin eru þannig misvísandi sem 
er mjög slæmt vegna þess að í heimi 
seðlabanka þá skiptir trúverðug-
leikinn öllu máli,“ segir Sigurður.

Hann segist aftur á móti ekki 
áhyggjufullur og bendir á að þrátt 
fyrir samdrátt á fasteignamarkaði 
hafi hann verið á miklum yfir-
snúningi seinustu tvö árin. Þar að 
auki hafi saga byggingariðnaðarins 
undanfarna áratugi einkennst af 
miklum sveiflum, en Sigurður segist 
fylgjast grannt með þróun mála. n

Hækkun vaxta hindrar framkvæmdir

Sigurður 
Hannesson, 
framkvæmda-
stjóri SI 

Aðeins níu félagslegar íbúðir verið 
keyptar á þremur árum í Hafnarfirði
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Það er 
engin 
tilviljun að 
við erum 
nánast 
endalaust 
nú að sjá 
storma 
sem gera 
mikinn 
usla.
Halldór Björns-
son, Veður-
stofunni

Fáar þjóðir ef ein-
hverjar eiga meira 
undir því en Íslend-
ingar að mannkynið 
geri sér grein fyrir hætt-
unni sem fylgir auk-
inni súrnun hafanna.

Halldór Þorgeirs-
son, formaður 
Loftslagsráðs

Vísindamenn segja að 
heimurinn hafi misst af tæki-
færinu til að hamla gegn því 
að hlýnun jarðar fari yfir 1,5 
gráður. Fá lönd eru eins útsett 
og Ísland fyrir breytingunum 
vegna súrnunar sjávar sem 
ógnar fiskimiðum. Spáð er að 
hættuviðmiði verið náð eftir 
aðeins átta ár, árið 2031.

Markmið Parísarsamkomulagsins 
um að halda hlýnun loftslags undir 
1,5 gráðum mun að óbreyttu ekki 
nást samkvæmt rannsóknarskýrslu 
100 vísindamanna við Háskólann í 
Hamborg.

Í fréttum erlendra fjölmiðla um 
skýrslu vísindamannanna hefur 
verið staðhæft að heimurinn hafi 
misst af tækifærinu til að halda 
hlýnun jarðar innan við 1,5 gráður.

Halldór Þorgeirsson, formaður 
Loftslagsráðs, sem var um langt 
árabil yfirmaður hjá Loftslagssamn-
ingi Sameinuðu þjóðanna og vann 
meðal annars að Parísarsamkomu-
laginu, segir að yfirlýsingin marki 
ákveðin tímamót.

„Aðgerðaleysi okkar hefur leitt til 
þess að við erum komin mjög langt 
inn á hættusvæðið. Vísindamenn 
eru yfirleitt varkárir, það er ríkara 
í lífi vísindamanna að draga úr en 
ýkja, þannig að þessi yfirlýsing vís-
indamannanna í Hamborg er mjög 
merk og mikilvæg,“ segir Halldór.

Ísland ofurviðkvæmt
Halldór segir að ef einhver hafi efast 
um að mikil alvara sé á ferðum þurfi 
ekki frekar vitnanna við. Áfram-
haldandi notkun á kolum, olíu og 
jarðgasi muni hafa alvarlegar afleið-
ingar. Ástandið sé ekki síst grafalvar-
legt fyrir Íslendinga, þar sem fá lönd 
séu útsettari fyrir röskun á hitastigi. 
Þar vegi hæst súrnun sjávar sem 
haldist í hendur við hækkandi hita-
stig. Áhrif á fiskimiðin gætu orðið 
verulega neikvæð í framtíðinni.

„Það er mikið stökk frá bráðnun 
jökla yfir í súrnun sjávar,“ segir Hall-
dór. „En fáar þjóðir ef einhverjar 
eiga meira undir því en Íslendingar 
að mannkynið geri sér grein fyrir 
hættunni sem fylgir aukinni súrnun 
hafanna.“

Hlýnun jarðar á krítískum punkti eftir átta ár

LOFTSLAGSMÁL

Hrönn Egils-
dóttir, sviðs-
stjóri hjá 
Hafrannsókna-
stofnun

Katrín Jakobs-
dóttir, forsætis-
ráðherra

Árni Finnsson, 
Náttúruvernd-
arsamtökum 
Íslands

Lífæð Íslendinga, sjávarfang, er í óvissu vegna loftslagsbreytinga. Í Grindavík við Stað stendur til að Hafró rannsaki áhrif súrnunar sjávar á loðnu. Sviðsstjóri hjá Hafró segir mjög spennandi spurningu 
hvort loðnan, undirstaða þorsksins, muni þrífast í hlýrri og súrari sjó en dæmi eru áður um í veraldarsögunni. Tómas Árnason er hér að störfum á myndinni. Mynd/HiLMAr BrAGi BÁrðArSOn

Halldór segir að Ísland þurfi 
„fram í rauðan dauðann“, eins og 
hann orðar það, að reyna að standa 
vörð um varnarlínuna, eina og 
hálfa gráðu. Aðeins ein sviðsmynd 
af sex sem IPCC, Alþjóðaráð um 
loftslagsmál, hafi sett fram, sýni að 
súrnun sjávar geti gengið til baka. 
Hlýnun hitastigs sé nú þegar orðin 
1,2 gráður.

Átta ár í óvissuna
Spálíkan IPCC gerir ráð fyrir að 
hækkun hitastigs um 1,5 gráður 
gæti orðið á aðeins átta árum héðan 
í frá. Súrnun sjávar hefur eyðandi 
áhrif á þörunga, undirstöðu lífríkis 
hafanna og varpar óvissu á fram-
gang lykilfiskistofna Íslendinga. Í 
vísindaskýrslu Veðurstofunnar um 
loftslagsbreytingar frá 2018 segir að 
súrnun sjávar sé mikil ógn við lífríki 
Norður-Atlantshafsins.

Halldór Björnsson, höfundur 
skýrslunnar, segir að skógrækt og 
aðgerðir til að nema koltvísýring 
til baka úr andrúmsloftinu séu til 
skoðunar.

„Hnattrænt séð hefur hlýnað 
álíka og ég bjóst við frá þeim tíma 

sem ég skrifaði þessa skýrslu,“ segir 
Halldór. „En það kemur á óvart hve 
mikill losarabragur hefur orðið 
síðan á veðri. Það er miklu erfiðara 
að sjá fyrir tíðni storma nú en var, 
miklu meira er af óveðrum, stormar 
eru öðruvísi en þeir voru, það er 
engin tilviljun að við erum nánast 
endalaust nú að sjá storma sem gera 
mikinn usla,“ segir Halldór.

Hafró sýrir loðnu
Hrönn Egilsdóttir, sviðsstjóri 
umhver f issv iðs hjá Haf rann-
sóknastofnun, segir að áhrif súrn-
unar sjávar séu óljós, óvissa sé um 
hvort fiskar geti aðlagast breyttu 
umhverfi.

„Vandinn er að við þekkjum áhrif 
hlýnunar ágætlega en ekki afleið-
ingar af súrnun sjávar,“ segir Hrönn.

Íslensk útgerðarfélög hafi að 
nokkru leyti tekið mið af breyttu 
hitastigi sjávar en Hrönn segir að 
frekari rannsóknir þurfi um sam-
spil hlýnandi sjávar og aukinnar 
súrnunar. Í þeim tilgangi er verið 
að reisa rannsóknarstöð í Grinda-
vík þar sem segja má að loðna 
verði súrsuð í hlýjum sjó. Ef loðnan 
þolir ekki breytingarnar er fæðu-
öflun þorsks í hættu, einnar helstu 
undirstöðu íslensks efnahagslífs.

„Það eru ákveðin teikn á lofti um 
að við þurfum að taka þessi mál 
mjög alvarlega,“ segir Hrönn.

Gagnrýnir stjórnvöld
Árni Finnsson, formaður Náttúru-
verndarsamtaka Íslands, segir graf-
alvarlegt fyrir efnahag Íslendinga 
ef hlýnunin fari yfir eina og hálfa 
gráðu.

„Framt íðarhor f u r nar verða 
slæmar, einkum hvað varðar fisk-
veiðarnar. Þetta markmið með eina 
og hálfa gráðu er því mjög mikilvægt 
fyrir Ísland,“ segir hann.

Árni gagnrýnir íslensk stjórnvöld 
og segir þau ekki standa sig sem 
skyldi í að hamla gegn losun hér 
á landi. Koma þyrfti á úreldingar-
gjaldi til að losna við gamla dísil-
bíla af götum og vegum. Ekki fari 
að öllu leyti saman hljóð og mynd 
hjá ríkisstjórninni sem stæri sig af 
markmiðum á sama tíma og beinar 
aðgerðir skorti.

Áhrif á atvinnu skoðuð
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráð-
herra og formaður VG, segir að hraði 
og þungi viðbragða Íslands gegn 
loftslagsvánni hafi margfaldast í 
tíð ríkisstjórnarinnar.

„Raunar svo mikið að á síðasta 
kjörtímabili áttfölduðum við fram-
lög til loftslagsmála,“ segir Katrín.

Í Fréttablaðinu í gær var fjallað 
um  bréf Katrínar til Evrópusam-
bandsins um  að Ísland  sleppi 
við  íþyngjandi  losunarskatt sem 
ESB hyggst koma á  vegna milli-
landaflugs.

„Við höfum sett fram og upp-
fært í tvígang sjálfstæð markmið 
Íslands um 55 prósenta  samdrátt 
á losun fyrir 2030 og höfum gengið 
svo langt að lögfesta markmið um 
kolefnishlutleysi eigi síðar en 2040,“ 
segir Katrín.

Um súrnun sjávar vill Katrín ekki 
segja annað en að vinna stjórnvalda 
og atvinnulífs standi yfir um sam-
drátt í losun og hvaða aðgerðir þurfi 
til að ná þeim markmiðum.

„Ég held að við munum aldrei sjá 
algjört hrun í sjónum, en loðnan er 
gríðarlega mikilvæg tegund, lykil-
fæða fyrir þorskinn og uppspretta 
orku,“ segir Hrönn Egilsdóttir hjá 
Hafró. n

Björn  
Þorláksson

bth 
@frettabladid.is
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Þetta er okkar Evrópa.
Volodímír Zelenskíj,  
forseti Úkraínu

Óvíst er hvort íslensk 
flugfélög muni sitja við 
sama borð og bresk 
eða amerísk flugfélög.

Síðan 1999 hafa Grikkir og 
Tyrkir viðhaldið sérstakri 
vináttustefnu þegar kemur 
að jarðskjálftum. Báðar 
þjóðir upplifðu mannskæða 
jarðskjálfta það árið og 
ákváðu í kjölfarið að skyldi 
slíkt gerast aftur myndi sam-
staða og mannúðaraðstoð 
ráða samskiptum.

helgisteinar@frettabladid.is

Tyrkland Fljótlega eftir jarðskjálft-
ann sem reið yfir bæði Tyrkland 
og Sýrland í vikunni voru Grikkir 
meðal fyrstu þjóða til að bjóða 
fram aðstoð sína. Gríska ríkis-
stjórnin sendi 21 slökkviliðsmann, 
tvo leitarhunda og fullhlaðna C-130 
flugvél.

Kyriakos Mitsotakis, forsætis-
ráðherra Grikklands, setti sig einn-
ig í samband við forseta Tyrklands, 
Recep Erdogan, og lofaði enn meiri 
aðstoð. Skjót viðbrögð Grikkja urðu 
til þess að samfélagsmiðlar í Tyrk-
landi loguðu af hlýjum skilaboðum 
frá Tyrkjum til nágranna sinna.

Aðstoðin var fljót að berast þrátt 
fyrir erfið samskipti á milli Grikk-
lands og Tyrklands undanfarna 
mánuði, en forseti Tyrklands hefur 
margsinnis hótað að ráðast á grískar 
eyjar sem hann telur Grikki hafa 
hertekið.

Samskipti ríkjanna hafa lengi vel 
verið óstöðug og myndaðist sérstak-
lega mikil andstaða á meðal Grikkja 
eftir að ríkisstjórn Tyrklands studdi 
múgæsing gegn gríska samfélaginu 
í Istanbúl árið 1955. Atvikið hefur 
oft verið kallað tyrkneska kristal-
nóttin og voru Grikkir ranglega sak-
aðir um að hafa sprengt upp tyrk-
neska sendiráðið í Makedóníu. Stór 
múgur Tyrkja réðst gegn grískum 
verslunum, rétttrúnaðarkirkjum og 
kirkjugörðum. Tugir Grikkja létust í 
átökunum og stór hluti þeirra flúði 
úr landi.

Þann 17. ágúst 1999 reið jarð-
skjálfti að stærðinni 7,6 yfir tyrk-
nesku borgina Izmir. Skjálftinn var 
ekki ósvipaður þeim sem varð núna 
í vikunni en í þessum létust meira 
en 17 þúsund manns. Þrjú hundruð 
þúsund Tyrkir misstu heimili sín og 
voru skemmdirnar metnar á þrjá 
milljarða Bandaríkjadala.

Tjónið var svo gríðarlegt að tyrk-
nesk yfirvöld áttu í miklum erfið-
leikum með að aðstoða íbúa lands-
ins og byrjuðu Grikkir að koma 
nágrönnum sínum til bjargar. Það 
var að vísu ekki gríska ríkisstjórnin 
sem átti frumkvæðið, heldur var 

Þjóðernishyggja er ekki til 
á meðan íbúar þurfa hjálp

Grískir björgunarmenn voru á leið til Tyrklands sama dag og jarðskjálftinn reið yfir.  FRÉTTaBLaÐIÐ/EPa

Evrópusambandið: Minnst 
13 aðildarríki hafa boðist 
til að senda 370 björgunar-
menn. Copernicus-gervi-
hnötturinn notaður til að 
kortleggja svæðið.

Bretland: 76 björgunar-
menn og bráðalæknateymi 
til Tyrklands.

Sameinuðu arabísku 
furstadæmin: Björgunar- 
og bráðalæknateymi til 
Tyrklands og Sýrlands.

Suður-Kórea: Ein milljón 
USD til Tyrklands og björg-
unar- og bráðalæknateymi. 

Indland: Tvö 100 manna 
björgunarteymi auk leitar-
hunda. 

Sviss: 80 björgunarmenn 
auk leitarhunda til Tyrk-
lands – aðstoð til Sýrlands 
enn í vinnslu.

Japan: Minnst 75 björg-
unarmenn til Tyrklands.

Ástralía: 7 milljónir USD til 
Tyrklands. Sýrland mun fá  
3 milljónir. 

Nýja-Sjáland: 632 þúsund 
USD til Tyrklands og 316 
þúsund til Sýrlands.

Rómversk kaþólska 
kirkjan: 537.800 USD út-
hlutað í neyðaraðstoð.

Bandaríkin: Slökkviliðs-
menn, mannvirkjasérfræð-
ingar og leitarhundar.

Rússland: 300 hermenn 
staðsettir í Sýrlandi hjálpa 
við leit. Stjórnvöld bjóðast 
til að senda 100 björgunar-
menn til Tyrklands.

Ísrael: 150 mannvirkja-
sérfræðingar, læknar og 
björgunarmenn úr hernum 
til Tyrklands.

Jórdanía: Abdullah konung-
ur fyrirskipar neyðaraðstoð 
til Sýrlands og Tyrklands. 

Pakistan: Tvær C-130 flug-
vélar með 36 björgunar-
menn. 

Mexíkó: Björgunarmenn og 
neyðarbúnaður til Tyrk-
lands.

Katar: 6 milljónum USD út-
hlutað í aðstoð og neyðar-
skýli í Tyrklandi og Sýrlandi. 
27.000 heitar máltíðir. 

Kína: 200 þúsund USD til 
Tyrkneska og Sýrlenska 
hálfmánans. 

aðrir: Líbanon, Moldóva, 
Svartfjallaland og Serbía 
senda 100 björgunarmenn 
til Tyrklands.

HEIMILdIR: aSSocIaTEd PRESS, REu-
TERS, SBS NEwS

Neyðaraðstoð til Tyrklands og Sýrlands

það grískur almenningur og hjálp-
arsamtök.

Aðeins örfáum klukkutímum eftir 
jarðskjálftann voru grískir slökkvi-
liðsmenn, læknar og leitarhundar 
mættir yfir Eyjahafið með teppi, 
matarbirgðir og lyf. Daginn eftir 
byrjuðu Grikkir einnig að gefa blóð 
og hafði gríska utanríkisráðuneytið 
sett upp þrjár móttökustöðvar um 
landið þar sem fólk gat gefið birgðir.

Viðbrögð Grikkja fengu mikið 
umtal í tyrkneskum fjölmiðlum og 
notuðu stjórnmálamenn í báðum 
löndum tækifærið til að reyna að 
bæta samskipti þjóðanna. Borgar-
stjóri Istanbúl tók meðal annars 
á móti borgarstjóra Aþenu þegar 

hann heimsótti jarðskjálftasvæðið.
Minna en mánuði seinna fengu 

Tyrkir svo tækifæri til að endur-
gjalda aðstoðina þegar stærsti jarð-
skjálfti í meira en 20 ár reið yfir 
Aþenu. Yfir 140 manns létust og 
fleiri en 12 þúsund særðust.

Tuttugu björgunarsveitarmenn 
frá Tyrklandi voru mættir til Aþenu 
með herf lugvél aðeins nokkrum 
klukkutímum eftir skjálftann. Sím-
inn hjá gríska sendiráðinu hætti 
heldur ekki að hringja frá áhyggju-
fullum Tyrkjum sem vildu vita hvort 
þeir gætu gefið blóð. Einn sjálfboða-
liði hafði meðal annars samband við 
sendiherra Grikklands og bauðst til 
að gefa nýra ef þess þyrfti. n

Volodímír Zelenskíj, forseti Úkraínu, ávarpaði Evrópuþingið í gær. 
 FRÉTTaBLaÐIÐ/GETTy

jakob@frettabladid.is

Úkraína Volodímír Zelenskíj, for-
seti Úkraínu, ávarpaði Evrópuþing-
ið í Brussel í gær. Sagði hann Rússa 
ætla sér að útrýma hinum evrópska 
lífsmáta.

Forsetinn sagði einnig að Rússar 
stefndu að því að snúa Evrópu aftur 
í átt að þeirri útlendingaandúð 
sem ríkjandi hefði verið í álfunni 
á fjórða og fimmta áratug 20. aldar.

Úkraína gæti ekki sætt sig við 
þetta. Zelenskíj lagði mikla áherslu 
á að land hans óskaði eindregið eftir 
aðild að Evrópusambandinu. „Þetta 
er okkar Evrópa,“ sagði hann.

Zelenskíj sagði að Úkraínumenn 
ættu sameiginleg gildi með Evrópu 
en ekki Rússlandi sem stefndi að því 
að draga Úkraínu aftur til fortíðar.

Zelenskíj hóf ferð um Evrópu í 
Bretlandi á miðvikudag. Þar óskaði 

hann eftir frekari vopnasendingum, 
einna helst herþotum. Þá ósk endur-
tók hann í ræðu á fundi leiðtoga ráðs 
Evrópusambandsins sem hann 
flutti einnig í gær. Viðræður munu 
hafa farið fram um þessar beiðnir 
Úkraínumanna um fleiri vopn. n

Rússar vilji eyðileggja 
hinn evrópska lífsmáta

Rekstrarskilyrði flugiðnaðarins 
munu taka breytingum í viðleitni 
Evrópuríkjanna til að hamla gegn 
losun gróðurhúsalofttegunda. 
 FRÉTTaBLaÐIÐ/EyþóR

bth@frettabladid.is

lofTslagsmál Í drögum að opin-
beru skjali íslenskra stjórnvalda 
um hagsmunagæslu Íslands gagn-
vart Evrópusambandinu vegna 
aðildar Íslands að samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið, er 
lögð áhersla á að samkeppnisstaða 
Keflavíkurflugvallar veikist ekki.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra hefði ritað ESB bréf þar sem 
hún falast eftir því að Ísland njóti 
undanþágu frá losunarskatti vegna 
flugferða 500 kílómetra eða lengri.

Í viðauka draga stjórnvalda um 
millilandaf lug segir að megin-
markmið íslenskra stjórnvalda sé að 
„koma eins og hægt er“ í veg fyrir að 
skuldbindingar sem Ísland undir-
gangist við innleiðingu gerðar um 
fyrirhugaðar breytingar leiði til þess 
að samkeppnisstaða Kef lavíkur-
f lugvallar sem tengif lugvallar á 
milli EES og Norður-Ameríku skerð-
ist samanborið við aðra evrópska 
flugvelli og bein flug frá Evrópu.

Annað markmið sé að íslenskur 
almenningur og ferðaþjónustan 
taki ekki á sig byrðar umfram það 
sem almennt gerist innan EES í ljósi 
þess að f lug er eini ferðamátinn frá 
Íslandi til annarra landa.

Þriðja markmiðið er að inn-
leiðing gerðarinnar leiði ekki til 
kolefnisleka.

Sérstak lega þur f i að vak ta 
samanlögð áhrif og tillögu um 
sjálf bært f lugeldsneyti, sem hvort 
tveggja geti mögulega leitt til 
„umtalsverðrar hækkunar á kostn-
aði við f lug til Íslands“, eins og segir 
í drögunum.

Óvíst er hvort íslensk f lugfélög 
muni sitja við sama borð og bresk 
eða amerísk f lugfélög þegar kemur 
að álögðum losunargjöldum. n

Óttast stórhækkun í millilandaflugi
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Skýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýslu 
sjókvíaeldis hér á landi er enginn skemmtilestur. 
Þar afhjúpast með skýrum hætti hvernig ekki á að 
byggja upp nýja atvinnugrein: fyrirtækin ráða ferð-
inni og stjórnvöld fylgja í kjölfarið alltaf nokkrum 
skrefum á eftir. Þannig næst hvorki að byggja upp 
traust eftirlit með atvinnugreininni og ekki heldur 
að byggja ákvarðanir um nýtingu á haldbærum vís-
indarannsóknum. Og þannig næst ekki að tryggja 
fyrir fram eðlilega gjaldtöku af rekstraraðilum í 
sjókvíaeldi.

Úr skýrslunni má einnig lesa einbeittan vilja fyrr-
verandi sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins 
til þess að aðlaga lagasetningu og reglugerðir óskum 
rekstraraðila og lobbíista frá Samtökum fyrirtækja 
í sjávarútvegi. Samkrull Sjálfstæðisflokksins og 
útgerðarinnar virðist vera fasti í íslenskum stjórn-
málum og hagsmunagæsla f lokksins fyrir hönd 
rekstraraðilanna er grímulaus. Það er í sjálfu sér 
ekki við fyrirtækin að sakast því þau fara eins langt 
og lög og reglur leyfa þeim. En það er algerlega 
óviðunandi að ráðuneyti og stofnanir þess sinni 
ekki þeirri skyldu sinni að innleiða löggjöf með full-
nægjandi hætti og láti undir höfuð leggjast að afla 
fjár til eftirlits og nauðsynlegra rannsókna. Um það 
fjallar stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar.

Sveitastjórnarfólk í héraði segir fátt koma á óvart 
í skýrslunni. Það hafi oft vakið athygli á losaralegri 
stjórnsýslu og tilfinnanlegum skorti á eftirliti með 
sjókvíaeldinu. Einnig hefur margsinnis verið bent 
á að sveitarfélög hafi litlar beinar tekjur af starf-
seminni. Ofan á þetta bætist sú staðreynd að ríkis-
stjórnin hætti við áform sín um að taka fyrsta skref 
í átt til gjaldtöku við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 
2023. Úthlutun sameiginlegra gæða án endurgjalds 
er því miður reglan hér á landi og í sjókvíaeldinu 
hafa ráðherrar hvorki nýtt heimildir í lögum til 
gjaldtöku á atvinnugreinina né til að þess að bjóða 
út eldissvæðin. En gæðanna njóta án nokkurs vafa 
norsku fiskeldisrisarnir þrír sem hér starfa. n

Sjókvíaeldi með 
íslenska laginu

Þórunn Svein-
bjarnardóttir

 formaður stjórn-
skipunar- og 

eftirlitsnefndar 
Alþingis

benediktboas@frettabladid.is

Litlu lömbin þagna
Píratar luku loks málþófi sínu 
um útlendingafrumvarpið og 
ákváðu að senda frá sér frétta-
tilkynningu þess efnis. Það er 
eins og að senda frá sér tilkynn-
ingu um að einhver hefði fengið 
sér kaffi. Af hverju er það ekki 
gert? Fréttatilkynning um að 
Andrés Ingi Jónsson, þing-
maður Pírata, hafi fengið sér 
kaffi og jafnvel sykur út í. Það 
yrði reyndar ekki í fyrsta sinn 
né annað sem Píratar myndu 
senda eitthvað óáhugavert frá 
sér. Fréttatilkynningin taldi 
rétt rúmlega milljón og fimmtíu 
þúsund orð og var því nánast 
eins löng og allar ræður þeirra 
um útlendingafrumvarpið.

Vissu ekki betur
Samt tókst Pírötum að troða 
inn í þessa tilkynningu að 
enginn hefði mætt gagnrýni 
flokksins með málefnalegum 
hætti. Sögðu að meirihlutinn 
hefði jafnvel kveinkað sér yfir 
meintu málþófi og talað um að 
flokkurinn hefði tekið þingið 
í gíslingu. Þar hefur reyndar 
meirihlutinn rétt fyrir sér.

Það er stundum sagt í blaða-
mennsku að ef viðkomandi 
getur ekki útskýrt sitt mál í 
þremur setningum þá skilji við-
komandi ekki hvað verið sé að 
skrifa um. Píratar voru svolítið 
á þeirri hillu. Það var eins og 
þeir skildu ekki málið og bull-
uðu bara. Í rosalega mörgum 
orðum. Eins og fréttatilkynn-
ingin bendir til. n

ÍÞRÓTTAVIKAN 
MEÐ BENNA BÓ

FÖSTUDAGA KL. 21.00 

Þótt hvergi sé minnst berum orðum á 
spillingu í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um sjókvíaeldi, þá er hún þarna samt. 
Svo bersýnileg að hún bókstaflega 
lekur af öllum hundrað fjörutíu og 

tveimur blaðsíðunum. Eins og grútur. Með til-
heyrandi óþef.

Ætli íslenskri þjóð sé ekki bara farið að þykja 
dulítið vænt um spillinguna sína? Sem loðir við 
sameiginlegar auðlindir landsmanna eins og 
myglusveppur.

Það sem er reyndar merkilegast í þessu nýjasta 
spillingarútspili okkar Íslendinga er að sjá 
skítinn skjóta upp kollinum svona hratt og vel. 
Svo að segja í rauntíma. 

Það er hressandi, því það þýðir að fólkið sem 
ber ábyrgð á öllu sukkinu situr enn í sömu stól-
unum. Svona fyrir utan þá sem hafa þegar fært 
sig yfir á launaskrá auðmannanna sem fengu þá 
til verksins. Öldungis ánægðir með afraksturinn.

Einhverjum kann að finnast leiðarahöfundur 
fara full gassalega í fullyrðingar í þessum efnum. 
En þá er því til að svara að sá sem hér ritar byggir 
fullyrðingar sínar ekki bara á lestri einnar 
skýrslu.

Svo vill til að ég var í hringiðu þeirra atburða 
sem lýst er í skýrslunni. Ekkert af því sem þar 
stendur er nýtt eða óvænt fyrir mér. 

Þetta liggur allt ljóst fyrir vegna þess að ég 
horfði upp á þræðina teiknast upp fyrir framan 
mig. Sat við borðið þegar handónýtri lagaum-
gjörðinni var troðið ofan í kokið á fiskeldissam-
félögunum. Af fólki sem vissi nákvæmlega hvað 
það var að gera.

Svo sat ég líka alla fundina. Heyrði fagurgal-
ann um mikilvægi þess að ávinningurinn yrði 
eftir hjá fólkinu. Í samfélögunum.

Sem varð svo auðvitað ekkert raunin. Þegar 
allt kom til alls og kjörnir fulltrúar, sem töluðu 
svo digurbarkalega um samfélögin, hurfu aftur 
ofan í rassvasa gírugra auðmanna. Eins og þeirra 
er siður. 

Þannig er sagan og þannig gerðist þetta. 
Eða hvernig heldur fólk annars að önnur eins 
endemis vitleysa verði til? Heldur fólk að svona 
ósómi stafi af penna sem rennur aðeins til í 
blekinu? Eða að hending ein ráði því að rentan 
af auðlindum þjóðarinnar skuli alltaf enda í 
hjólbörum sömu auðmannanna, fremur en hjá 
þjóðinni?

Aldeilis ekki. Spilling er það og spilling skal 
það heita. Það er það sem ríkisendurskoðandi 
er að reyna að segja okkur með þessari skýrslu. Í 
löngu og ítarlegu máli. 

En eigum við svo nokkuð að vera að gera 
eitthvað mál úr þessu? Er þetta ekki bara sama 
gamla íslenska sagan? 

Þar sem sérhagsmunir trompa almannahags-
muni. Sem oftast og sem víðast. n

Spilling er það
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Guðmundur 
Steingrímsson

n Í dag 

Í gær náði ég mér í nokkra báru-
járnsafganga hjá manni í Hafnar-
firði, sem ég ætla að nota sem þak 
á forláta hjólaskýli. Þessi viðskipti 
fóru þannig fram að fésbókarsíða 
fólks sem býr yfir afgangsbygg-
ingarefnum var skoðuð, og þar 
reyndist sem sagt þessi maður búa 
yfir afgöngum af svörtu bárujárni, 
sem hann vildi losna við, og ég 
þurfti.

Frábær hringrás og góð nýting á 
efnum og allir glaðir.

Almennt séð er það mjög gott að 
sá kimi hagkerfisins sem höndlar 
með afgangsefni og endurnýtingu 
á úrgangi, sé vaxandi, og haugar af 
dóti séu sóttir og notaðir. Á þessum 
hugsunarhætti geta þó verið furðu-
legar hliðar. Til dæmis er grunsam-
legt ef mikil verðmæti fást gefins 
á svona síðum eða verið er að selja 
til dæmis gullúr eða Apple tölvur á 
mjög lágu verði. Slíkt gæti jú verið 
þýfi, eða á einhvern hátt illa fengið 
fé, eða gæti bent til þess að við-
komandi væri að gefa eitthvað sem 
hann í raun ætti ekki, eða kynni 
ekki að meta.

Í gegnum tíðina, sem ég hef 
skoðað ýmsa miðla í leit að ókeypis 
verðmætum eða notuðu dóti á 
góðu verði, hef ég rekið augun í það 
að íslenska ríkið er mjög umfangs-
mikill aðili í þessum geira. Íslenska 
ríkið hefur ítrekað auglýst mjög 
ríkuleg verðmæti á þessum síðum 
— og þá meina ég mjög, mjög mikil 
verðmæti — og þessar auglýsingar 
eða færslur hafa iðulega vakið 
undrun mína. Ég ætla að nefna 
nokkur dæmi.

Fyrir mörgum áratugum, í 
notað og nýtt dálki í einhverjum 
af gömlu dagblöðunum sá ég til 
dæmis að íslenska ríkið auglýsti 
heila sjávarauðlind. Auglýsingin 
var einhvern veginn svona: Er með 
sjávarauðlind — þorsk, ýsu, loðnu, 
humar, og margt fleira af fínu 
sjávarfangi í sjó umhverfis Ísland. 
Fæst ókeypis ef sótt.

Nokkru síðar auglýsti íslenska 
ríkið aftur, svona rétt þegar 
internetið var að byrja, að mig 
minnir. Þá var ríkið að gefa frá sér 
orkuauðlind. Auglýsingin, gott ef 
hún var ekki á bland.is, hljómaði 
einhvern veginn svona: Erum með 
fossa, hveri, ár og þess háttar sem 
hæglega má nýta til að framleiða 
orku. Fæst ókeypis ef sótt.

Ekki var að spyrja að við-
brögðunum. Nokkrir stórir aðilar, 
erlendir, sáu sér fljótt leik á borði, 
og nú hefur tekist að koma upp 
undir 80% af orkunni í þeirra 
hendur fyrir slikk. Markmiðinu 
náð. Það var ómögulegt að láta 
þetta liggja svona ónotað.

En furðulegt samt. Það hefði 
vafalítið verið hægt að fá fyrir 
þetta gott verð.

En þetta hélt áfram. Bankar fást 
fyrir gjafverð. Ríkið vill losna við 
þá. Ísland allt, náttúruperlur og allt 
meðfylgjandi fæst ókeypis fyrir 
túrista. Bara að koma á staðinn.

Íslenska ríkið hlýtur að vera 
einhver gjafmildasti aðili sem um 
getur í sögu mannkyns. Það sem er 
áhugavert við þessar auglýsingar 
og færslur íslenska ríkisins um 
ókeypis verðmæti, er að í þráðum 
og samtölum um þessi viðskipti 
ber iðulega á því að einhverjir geri 
kröfu um að þeir sem fái verðmæt-
in borgi fyrir þau. Mörgum sárnar 
óréttlætið í þessu, sem kallað er. 
Mörgum finnst skrýtið að sumir 

Ókeypis ef sótt
geti fengið svona verðmæti og 
skapað sér mikinn auð úr þeim. 
En þessar vangaveltur hafa jafnan 
verið útkljáðar með þeim hætti 
að sá sem fengið hefur verðmætin 
fyrir slikk eða ekki neitt segir ein-
faldlega að hann geti ekki borgað. 
Þar með er það mál útrætt. Þeir 
sem fengu sjávarauðlindina geta 
ekki borgað, segja þeir. Þeir sem 
fengu orkuauðlindina geta alls 
ekki borgað meira. Allir segjast 

fara á hausinn ef þeir þurfa að 
borga. Og ríkið gerir ekki athuga-
semdir við þau svör. Þetta er allt 
í góðu.

Íslenska ríkið, þrátt fyrir 
gagnrýni, lætur ekki af þessari 
gjafsemi. Nú síðast hefur örlætið 
birst í því að íslenskir firðir hafa 
verið auglýstir til notkunar. Aug-
lýsingin hefur hljómað svona: 
Höfum fyrirliggjandi nokkra víða 
firði með lífríki og þess háttar, til 

dæmis á Vestfjörðum, þar sem er 
hægt að rækta fiska í sjókvíum. 
Fæst ókeypis.

Nú er svo komið að fólk er 
farið að reka í rogastans yfir 
þessu furðulega hátterni ríkis-
valds. Hvað er hér á seyði? Hvaða 
hugsanavilla er hér á ferðinni? 
Nú síðast hefur sjálf Ríkisendur-
skoðun barið í borðið og gefið út 
skýrslu sem er einn samfelldur 
áfellisdómur yfir þessu háttalagi. 

Sjókvíaeldi hefur vaxið stjórn-
laust. Fáir stórir aðilar hafa fengið 
að vaða í firðina án allrar reglu-
umgjarðar og án þess að þurfa að 
borga fyrir leyfi.

Þetta er rugl. Meira að segja 
maðurinn í Hafnarfirði hafði vit á 
því að rukka smá fyrir þá báru-
járnsbúta sem voru heillegastir. Ég 
svaraði auðvitað:

„En þá fer ég á hausinn.“
Djók. n

Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ 

GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?

907 1081 - 1.000 kr. 907 1083 - 3.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr. 907 1090 - 10.000 kr.
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Þegar ég var í námi, vann ég ýmiss
konar verkamannavinnu á sumrin, 
fyrst í Reykjavík, en síðan í Hafnar
firði. Í Reykjavík greiddi ég félags
gjöld í Dagsbrún, en í Hafnarfirði 
í Hlíf. Var ekki alveg að skilja af 
hverju, hefði ætlað að hagsmunir 
verkamanna í Reykjavík og Hafn
arfirði væru þeir sömu og raunar 
á landinu öllu. Var ekkert að spá í 
þetta frekar, en í núverandi samn
ingalotu má helst skilja að félags
mönnum í einu stéttarfélagi í 
Reykjavík beri að fá betri kjör en 
þjáningarbræður og systur t.d. á 
Akranesi. Kann að vera, hef ekki 
forsendur til að sannreyna það. En 
forvitni mín var vakin, mig langaði 
til að fræðast meira um stéttarfélög 
og starfsemi þeirra.

Við lauslega yfirferð telst mér til 
að það séu eitthvað á annað hundr
að stéttarfélög á Íslandi, mörg hver 
svæðisbundin eins og t.d. verkalýðs 
og sjómannafélög. Þannig virðist 
ekki vera sama hvort þú ert sjómaður 
í Ólafsfirði eða Grindavík, svo dæmi 
sé tekið. Semja Ólafsfirðingar betur 
fyrir sína félagsmenn en Grindvík
ingar, eða öfugt? Sum félög eru stofn
uð í kringum ákveðið verkefni, t.d. 
eins og að aka bíl. Þannig er a.m.k. 3 
stéttarfélög bifreiðarstjóra: Frami, 
Sleipnir og Átak og svo eru nokkrir 
flutningabílstjórar í Eflingu. Sýnist 
að þeir sem eru í Sleipni séu aðallega 
rútubílstjórar, en leigubílstjórar í 
Frama. Allir félagsmenn þessara 
félaga með meirapróf, en ökutækið 
virðist ráða því í hvaða stéttarfélagi 
menn lenda. Velti fyrir mér, í þessu 
samhengi, að ef flutningabílstjóri í 
Eflingu ákveður að söðla um og fara 
að keyra rútu, þarf hann þá að skipta 
um stéttarfélag? Hvað ef hann keyrir 
rútu á daginn og leigubíl á kvöldin? 
Hjó líka eftir því að það er til Félag 
íslenskra leikara og Félag leikstjóra 
á Íslandi. Ef leikstjóri leikur jafn
framt í verkinu sem hann leikstýrir, 
er hann þá í tveimur stéttarfélögum? 
Væntanlega ekki, hér ríkir jú félaga
frelsi, eða hvað?

Mörg stéttarfélög hafa kosið 
að mynda samband, sbr. Starfs
greinasambandið (19 félög), Raf
iðnaðarsamband Íslands (8 félög), 
Landssamband íslenskra verslunar

Stéttarfélög

Virk þátttaka Íslands í alþjóðasam
starfi er mikilvæg og þar er til mikils 
að vinna. Við tökum þar þátt í að 
leysa alþjóðleg úrlausnarefni sem 
krefjast alþjóðlegrar samvinnu. Og 
þar getum við látið gott af okkur 
leiða með því að liðsinna í málum 
sem við höfum sérþekkingu á. Auk 
þess nýtist þátttakan til stuðnings 
íslenskum útflutningi.

Aðild Íslands að EFTA (Fríversl
unarsamtökum Evrópu) er vett
vangur þar sem mikilvægt er að 
við leggjum okkar af mörkum. 
Frá stofnun hafa samtökin gert 29 
fríverslunarsamninga við 40 ríki 
utan ESB. Þingmannanefnd EFTA 
fundaði í vikunni í Brussel og Genf 
og sóttu fjórir alþingismenn fund
inn. Á fundinum fóru nefndar
menn frá Íslandi, Liechtenstein, 
Noregi og Sviss yfir starfsemi EFTA 
og stöðu og þróun fríverslunar
samninga og alþjóðaviðskipta í 
víðu samhengi.

Áskoranir í alþjóðlegu samstarfi 
um utanríkisviðskipti eru marg
víslegar um þessar mundir og fara 

Saman á útivelli

Diljá Mist  
Einarsdóttir 

þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins og 
situr í þingmanna-

nefnd EFTA

síst minnkandi. Þar má nefna afleið
ingar innrásar Rússlands í Úkraínu, 
hækkandi orku og matvælaverð, 
alþjóðlega verðbólgu og viðbrögð 
seðlabanka, sem sé með hækkun 
stýrivaxta. Að auki hefur heims
faraldur og aðgerðir vegna hans, 
einkum í Kína, enn áhrif á aðfanga
keðjuna. Þessi viðfangsefni hafa 
opnað augu Evrópubúa fyrir stöðu 
frumframleiðslu innan álfunnar, 
eða öllu heldur skorti á henni, þótt 
ekki séu allir sammála um hvort eða 
hvernig bregðast eigi við.

Þegar fulltrúar Íslands taka þátt 
í alþjóðasamstarfi er markmiðið 
auðvitað að standa vörð um hags
muni lands og þjóðar. Það er því 
mikilvægt fyrir okkur sem störfum 
á vettvangi stjórnmálanna, oft á 
tíðum á öndverðum meiði, að snúa 
þar bökum saman. Við ættum að 
skilja innanlandsdeilur og pólit
ískar þrætur eftir heima fyrir og 
vinna saman sem eitt lið á útivelli. 
Það mættu f leiri útverðir í hags
munagæslu fyrir Íslands hönd hafa 
í huga. n

manna (3 félög), Samiðn, samband 
iðnfélaga (6 félög) og Sjómannasam
band Íslands (3 félög). Ekki rugla 
Sjómannasambandinu saman við 
Sjómannafélag Íslands! Og öll sam
böndin hafa samningsrétt fyrir sín 
aðildarfélög, ef ég skil þetta rétt, en 
samt eru aðildarfélögin ekki bund
in af því, sbr. Ef lingu í núverandi 
samningalotu, og mörg stéttarfélög 
kjósa að starfa utan sambanda. Öll 
þessi sambönd eru svo aðilar að 
yfirsambandi, Alþýðusambandi 
Íslands, auk 5 félaga utan sambanda, 
e.k. sambandi sambandanna. Ég get 
ómögulega áttað mig á því hvað er 
unnið með því, nema ef vera skyldi 
aðgangur að hagfræðingi og verð
lagseftirliti? Sumir verkalýðsforkólf
ar hafa líka verið að velta þessu fyrir 
sér, ef marka má fréttir. ASÍ hefur 
jú ekkert samningsumboð, en þar 
vinna 22 starfsmenn við „fjölbreytt 
verkefni og margháttaða þjónustu“. 
Forystumaður ASÍ kallast forseti, en 
örvæntið ekki þótt hann forfallist, 
því ASÍ er með 3 varaforseta!

Og þau eru fleiri samböndin, t.d. 
Bandalag háskólamanna (á ekki að 
breyta nafninu í Bandalag háskóla
manneskja í samræmi við tíðarand
ann?). Það eru 27 stéttarfélög aðilar 
að BHM. Það vekur athygli að þar 
eru fjögur félög háskólakennara: 
Félag akademískra starfsmanna 
við Háskólann í Reykjavík, Félag 

háskólakennara (við HÍ), Félag 
háskólakennara á Akureyri og 
Félag prófessora við ríkisháskóla. Í 
hvaða félagi ætli kennarar á Bifröst 
og Hólum séu? Fræðagarði, stéttar
félagi háskólamenntaðra óháð 
starfsvettvangi eða sérhæfingu? Ég 
er ekki að plata, þetta stéttarfélag 
er til. Að öllu gamni slepptu, er ekki 
hægt að sameina þessi félög? Skil 
s.s. að prófessor vilji hærri laun en 
dósent eða lektor, en eru ekki verk
stjórar með hærri laun en verka
menn, sem undir þá heyra, en samt 
í sama stéttarfélagi?

Bandalag starfsmanna ríkis og 
bæja er svo eitt sambandið enn. 
Það rúmar 20 aðildarfélög. Þar vekja 
m.a. athygli 3 félög starfsmanna 
í almannaþjónustu: FOSS, Kjölur 
og Sameyki. Hvað er málið? Eru 
ekki lögreglu og slökkviliðsmenn 
í almannaþjónustu? En þeir eru í 
sitt hvoru stéttarfélaginu. Bíðum 
við, svo er þar Félag starfsmanna 
Stjórnarráðsins, en innan BHM er 
Félag háskólamenntaðra starfs
manna Stjórnarráðsins. Metum 
menntun til launa og allt það, en 
þurfa starfsmenn Stjórnarráðsins 
virkilega að vera í tveimur stéttar
félögum? Og þá eru ótalin öll félög 
opinberra starfsmanna, nánast í 
öllum landshlutum, og félög starfs
manna sveitarfélaganna. Og svo er 
félagið sem ég giska á að allir laun

þegar vildu vera í, Samband lífeyris
þega ríkis og bæja.

Og ekki má gleyma Kennarasam
bandi Íslands með 4 aðildarfélög. 
Allir kennarar eru háskólamennt
aðir. Ef félög þeirra vilja vera í sam
bandi, af hverju ekki BHM? Hjá KSÍ 
vinna ríflega 30 manns fyrir 4 félög, 
en bara 24 hjá BHM fyrir 27 félög.

Að lokum eru hér svo nokkur 
félög til viðbótar, sem ég nennti 
ekki að kanna nánar: Félag hár
snyrtisveina, Félag íslenskra fótaað
gerðafræðinga, Félag lykilmanna 
(stéttarfélag stjórnenda og sér
fræðinga), Berg (félag stjórnenda á 
Norðurlandi eystra), Brú (félag 
stjórnenda), Félag íslenskra síma
manna og Póstmannafélag Íslands. 
Velti óneitanlega fyrir mér, hvort 
félög sem kenna sig við Ísland eða 
íslenskt ríkisfang séu opin nýbúum? 
Fær pólskur símamaður t.d. aðild að 
Félagi íslenskra símamanna? Hvað 
er símamaður?

Öll þessi félög eru með starfs
menn á skrifstofu, framkvæmda
stjóra og/eða formann, stjórn, 
ráð og nefndir, að maður tali nú 
ekki um aðstöðu og starfs
mannahald sambandanna. 
Væri ekki ráð að hagræða, 
sameina þau félög, sem eru að 
berjast á sama vettvangi? Sameina 
kraftana. Yfirbyggingin minnkar og 
félagsmönnum fjölgar. Fleiri félags

menn og minna umfang, því lægri 
félagsgjöld. Það ætti að kæta félags
menn. En hvað eiga forystu og 
starfsmenn allra þessara félaga og 
sambanda að taka sér fyrir hendur, 
ef farið væri í sameiningar? Það er 
nú það.

Nú segja sjálfsagt einhverjir að 
mér vær nær að halda kjafti. Ég hafi 
ekkert vit á kjarabaráttu og hags
munir félagsmanna í öllum þessum 
stéttarfélögum séu svo mismunandi 
að þeir rúmist alls ekki í samskonar 
félögum í öðrum landshlutum, 
hvað þá innan höfuðborgarsvæðis
ins. Kann að vera, en þá má á móti 
benda á að mörg stéttarfélög starfa 
á landsvísu og að Ef ling varð til 
við sameiningu sex stéttarfélaga, 
svo dæmi séu tekin. Reyndar var 
ég stærstan hluta minnar starfs
ævi utan stéttarfélags og plumaði 
mig ágætlega. Ég var sjálfstæður 
atvinnurekandi lengst af, sk. auð
vald, og var með 10 manns í vinnu, 
þegar best lét. Þessir 10 starfs
menn voru í fimm stéttarfélögum, 
svo kjarabarátta er mér ekki alveg 
ókunnug. n

Dr. Ari  
Sæmundsen 
líffræðingur
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Jóhanna B. Magnúsdóttir garðyrkju-
fræðingur sér um fræðsluna.

starri@frettabladid.is

Boðið verður upp á fræðslu um 
ræktun matjurta og fræskipti- 
markað að henni lokinni í Borgar-
bókasafninu Sólheimum í Reykja-
vík á morgun, 11. febrúar. Þar mun 
Jóhanna B. Magnúsdóttir garð-
yrkjufræðingur fjalla um ræktun-
aráætlun matjurta, sáningu og 
forræktun mismunandi tegunda, 
vaxtarrými og jarðveg í beðum.

„Það er alls ekki nauðsynlegt að 
eiga garð til að rækja grænmeti. 
Á svölum og pöllum sem snúa í 
sólarátt er hægt að rækta ýmislegt, 
til dæmis salat, steinselju, spínat, 
baunir, grænkál og jafnvel kúrbít. 
Einnig kryddjurtir, svo sem salvíu, 
kóríander, dill og timjan,“ segir 
Jóhanna.

Skipst á fræjum
Ræktendur kannast flestir vel við 
að sitja uppi með slatta af fræjum 
sem vilja fara forgörðum. „Ef við 
ætlum að rækta tíu plöntur af 
blómkáli er gott að deila restinni 
af fræjunum með öðrum, enda 
eru um 100 til 150 fræ í pokanum. 
Reyndar má geyma flest fræ milli 
ára en kosturinn við að taka þátt í 
fræskiptimarkaði er ekki síst félags-
skapurinn enda gaman að hitta fólk 
með sömu áhugamál og við sjálf.“

Fræðslan hefst klukkan 11 og fræ-
skiptimarkaðinum lýkur klukkan 
15 en stendur út vikuna, eða til 18. 
febrúar. n

Nánari upplýsingar á borgarboka-
safn.is, undir viðburðir. 

Fræðsla um 
ræktun matjurta

Magnús Jóhann Ragnarsson píanóleikari og söngkonan GDRN flytja íslenskar tónlistarperlur í Hörpu á morgun laugardag.    FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Taumlaus tónlistarsköpun í kortunum
Magnús Jóhann Ragnarsson píanóleikari hefur í mörgu að snúast þessa dagana. Undanfarnar 
vikur hefur hann leitt Idol-hljómsveitina í samnefndum þáttum. Á morgun flytja hann og 
GDRN lög af plötu sinni, Tíu íslensk sönglög, í Hörpu og ný plata er væntanleg frá honum. 2
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Píanóleikarinn Magnús Jóhann 
Ragnarsson og söngkonan Guðrún 
Ýr Eyfjörð, betur þekkt sem GDRN, 
halda tónleika í Norðurljósum í 
Hörpu á morgun, laugardag, þar 
sem þau munu flytja lög af plötu 
sinni Tíu íslensk sönglög sem kom 
út í september á síðasta ári. Platan 
inniheldur fjölda íslenskra tón-
listarperla eins Vikivaka, Hvert 
örstutt spor, Einhvers staðar ein-
hvern tímann aftur og Rósina, auk 
þess sem eitt frumsamið lag fær að 
fljóta með.

Uppsetning tónleikanna verður 
með öðru sniði en fólk á að venjast 
en tvíeykið verður staðsett á sviði 
á miðju gólfi salarins til að skapa 
meiri nánd við tónleikagesti. „Þótt 
formið sé fremur hefðbundið, það 
er, f lygill og söngur, langaði okkur 
að reyna að gera eitthvað aðeins 
öðruvísi,“ segir Magnús. „Við 
verðum því staðsett á hringsviði 
á miðju gólfi sem tilraun til þess 
að skapa örlítið meiri nánd við 
áhorfendur. Tónlistin er auðvitað 
lágstemmd og því mikilvægt að 
okkar mati að maður upplifi ein-
lægni og nálægð við flytjendurna 
á tónleikunum. Við munum 
flytja plötuna í heild sinni auk vel 
valinna GDRN-slagara og jafnvel 
fljóta nokkrar nýjar útsetningar af 
öðrum lögum með.“

Ólust upp saman í bransanum
Magnús og Guðrún kynntust fyrst 
í tónlistarskóla FÍH þegar þau 
voru bæði ung en þau hafa komið 
mikið fram undanfarin ár, bæði 
sem tvíeyki og með hljómsveit. 
„Við Guðrún kynntumst þegar við 
vorum frekar blaut á bak við eyrun 
í tónlistarbransanum. Það má 
segja að við höfum alist upp saman 
í bransanum og lært ansi mikið 
undanfarin ár.“ Eftir að Guðrún gaf 
út sitt fyrsta lag sem Eyfjörð, áður 
en hún byrjaði að kalla sig GDRN, 
kom Magnús inn í verkefnið og 
vann að fyrstu plötu hennar og 
spilaði í hljómsveit hennar. „Ég 
var að gera margt í fyrsta skiptið 
á þessum tíma, eins og að spila 
rafskotna tónlist á tónleikum og 
margt fleira.“

Undanfarin ár hefur Magnús 
verið mjög virkur í íslensku tónlist-
arlífi sem píanóleikari, upptöku-
stjóri og tónskáld og hefur gefið út 
þrjár sólóplötur, eina stuttskífu og 
dúóplötu ásamt Skúla Sverrissyni 
bassaleikara.

Byggja á traustri vináttu
Magnús segir samstarf þeirra vera 
mjög gott, fyrst og fremst vegna 
þess að það byggi á traustum 
grunni vináttu þeirra. „Ef maður 
er að vinna náið með fólki við að 
semja og taka upp tónlist skiptir 
máli að það ríki gagnkvæmt traust 
og það höfum við byggt upp í 
gegnum árin saman í bransanum. 

„Ef maður er 
að vinna náið 
með fólki við 
að semja og 
taka upp tónlist 
skiptir máli að 
það ríki gagn-
kvæmt traust 
og það höfum 
við byggt upp 
í gegnum árin 
saman í brans-
anum,“ segir 
Magnús um 
samstarf þeirra 
GDRN.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Magnús Jóhann og GDRN koma fram á tónleikum í Hörpu á morgun. 
 MyNd/ANNA MAGGý

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Guðrún er auðvitað hæfileikatröll 
og mögnuð söngrödd.“

Sem betur fer deila þau svip-
uðum smekk á tónlist og hinum 
ýmsu fagurfræðilegu álitamálum 
sem dúkka upp hverju sinni. 
„Auðvitað erum við ekki sammála 
um allt en listrænn núningur eða 
örlítill ágreiningur er held ég bara 
jákvæður upp að vissu marki. Enda 
lítið mál að vera ósammála þegar 
samstarfið er gott og allir opnir 
fyrir því að prófa alla hluti og sjá 
hvað kemur best út.“

Með tímaleysi að leiðarljósi
Gerð plötunnar Tíu íslensk sönglög 
gekk frekar vel fyrir sig að hans 
sögn. „Það setti auðvitað strik í 
reikninginn fyrir Guðrúnu að hún 
komst að því að hún væri ólétt 
þegar við vorum nýbyrjuð að taka 
hana upp. Það gerði erfiðara fyrir 
þegar kom að lokasprettinum í 

upptökum en við létum það alls 
ekki stoppa okkur. Þvert á móti 
sést einmitt óléttubumban hennar 
á plötuumslaginu og Steinþór litli, 
sonur hennar, hefur fylgt okkur 
um víðan völl undanfarin misseri. 
Hvort sem um er að ræða útvarps-
viðtöl eða gigg hér og þar.“

Hugmyndin að plötunni á 
rætur sínar að rekja til þess fjölda 
tónleika sem þau tvö hafa haldið 
saman. „Við höfum útsett hin og 
þessi tökulögin fyrir ýmis tilefni 
og okkur þótti kjörið að taka eitt-
hvað upp og búa til heimild. Þegar 
við fórum að hittast af einhverri 
alvöru í hljóðveri mínu prófuðum 
við alls konar lög, prófuðum að 
semja lög við texta annarra og 
enduðum svo með þetta tíu laga 
safn.“ Hann segir þau hafa haft 
tímaleysi að einhvers konar leiðar-
ljósi í ferlinu, jafnvel þótt lögin 
séu frá ýmsum tímabilum. „Lagið 

700 þúsund stólar er með hljóm-
sveitinni Hjálmum og kemur fyrst 
út árið 2005 en Hvert örstutt spor 
Jóns Nordal og Halldórs Laxness er 
úr Silfurtunglinu frá árinu 1953.“

Plötunni var mjög vel tekið að 
hans sögn. „Við seldum upp fyrsta 
upplag af vínylplötunni og höfum 
núna bætt við meiri vínyl og geisla-
diskum auk þess að hún nýtur 
ágætra vinsælda á streymisveitum. 
Sem er auðvitað bara frábær bónus 
að fólk kunni að meta þetta verk-
efni okkar Guðrúnar.“

Kærkomið frí fram undan
Undanfarnar vikur hefurMagnús 
staðið í ströngu við gerð Idol-þátt-
anna á Stöð 2 en hann er tónlistar-
stjóri og meðlimur Idol-hljóm-
sveitarinnar. „Þegar þáttunum 
lýkur ætla ég að skella mér í smá frí 
til að skoða pýramídana í Egypta-
landi sem verður ansi kærkomið. 
Ég mæti samt spenntur til baka 
því ég hef unnið að nýrri dúóplötu 
með Óskari Guðjónssyni saxó-
fónleikara undanfarna mánuði og 
vonandi tekst okkur að hljóðrita 
hana í apríl.“

Í apríl tekur einnig við tónleika-
syrpa í Mengi í Reykjavík, dagana 
20. til 23. apríl, þar sem hann mun 
bjóða upp á mismunandi efnisskrá 
á hverju kvöldi. „Uppleggið er að 
leika efni af f lestum hljómplötum 
mínum ásamt Skúla Sverris-
syni, Tuma Árnasyni, Magnúsi T. 
Eliassen og strengjakvartett.“

Bráðlega gefur hann einnig út 
nýja hljómplötu sem heitir Rofnar 
síðsumars. „Því mun eflaust fylgja 
eitthvert tónleikahald, mynd-
bandsgerð og þvíumlíkt. Auk 
alls þessa munum við Hafsteinn 
Þráinsson pródúsera nýja hljóm-
plötu með Bubba Morthens á 
vormánuðum. Taumlaus tónlistar-
sköpun í kortunum, þannig vill 
maður hafa það.“

Ástríða fyrir ýmiss konar list
Þótt tónlistin taki stóran hluta lífs 
Magnúsar segist hann vera mikill 
áhugamaður um ýmislegt annað. 
„Frítími minn er af skornum 
skammti en þegar hann skapast þá 
nýti ég hann einna helst í að æfa 
mig á píanóið og lesa og spila lög 
sem ég fæ annars aldrei útrás fyrir 
að spila.“

Hann segist vera mjög góður í 
að kaupa bækur en ekki jafn góður 
í að klára að lesa þær allar þótt 
bókmenntaáhuginn sé mikill. „Ég 
er einnig mikill áhugamaður um 
kvikmyndagerð og horfi gjarnan 
á góðar kvikmyndir og þætti. Svo 
brenn ég fyrir list af ýmsum toga 
og finnst mjög gaman að elda líka 
þegar færi gefst.“

Söfnun ýmissa hluta hefur einn-
ig fylgt honum. „Þessa dagana er 
ég að safna öllum þeim bókum 
sem langalangafi minn, Ársæll 
Árnason bóksali, gaf út þegar hann 
rak bókaverslun á Laugavegi á 
fyrri hluta 20. aldar. Hann gaf til 
dæmis út verk eftir Laxness, Davíð 
Stefánsson, Benedikt Gröndal og 
fleiri. Markmiðið er að eignast allt í 
frumútgáfum og mér gengur ágæt-
lega en öllum þeim sem rekast á 
bækur útgefnar af honum er frjálst 
að heyra í mér, því líklega hef ég 
áhuga á að eignast þær.“ n

Við verðum því 
staðsett á hring-

sviði á miðju gólfi sem 
tilraun til þess að skapa 
örlítið meiri nánd við 
áhorfendur.

Magnús Jóhann Ragnarsson
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Rómantískasti 
dagur ársins

Munúðarfullur pippisti í rómantískum búningi
 n   Uppskriftin

10. 
feb 

11. 
feb  

12. 
feb Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Hvað er að gerast um helgina?

n Öskubuska og Hnotubrjótur-
inn, kl. 20.00 
Hamar, Tónlistarskóla Ísafjarðar 
Gera má ráð fyrir mikilli flugelda-
sýningu á þessum tónleikum 
þar sem hljóma tveir rússneskir 
ballettar í litríkum glæsiútsetn-
ingum fyrir tvo flygla. Erna Vala og 
Romain Þór flytja.

n Prufutími í tangó, kl. 20.00 
Kramhúsið 
Ókeypis kynningartími í arg-
entínskum tangó. Það þarf ekki að 
koma með dansfélaga.

n Ástin ein taugahrúga – enginn 
dans við Ufsaklett, kl. 20.30 
Tjarnarbíó 
Sviðsett tónleikauppfærsla af 
nýrri kammeróperu eftir Önnu 
Halldórsdóttur við ljóðabók 
Elísabetar Jökulsdóttur, Ástin 
ein taugahrúga - Enginn dans við 
Ufsaklett. Sjá umfjöllun annars 
staðar á síðunni.

n Beebee & The Bluebirds og Al-
dís Fjóla, kl. 20.30 
Iðnó 
Beebee & The Bluebirds hafa gefið 
út tvær plötur, en nýverið gáfu 
þau út lagið Mama knows best af 
þriðju plötu þeirra sem væntanleg 
er á árinu. Aldís Fjóla gaf út sína 
fyrstu sólóplötu, Shadows, 2020 
og síðan þá hefur hún komið 
fram víðs vegar um landið, fengið 
gríðarlega spilun í Finnlandi og 
víðar og meðal annars komið fram 
á Bræðslunni.

n Plánetusmiðja fyrir börn,  
kl. 14.00 
Safnahúsið 
Í smiðjunni er leikið með efni 
sem breytast í snúningi og ljósi og 
útbúnar plánetur. Saman munu 
pláneturnar mynda sólkerfi sem 
lýsir upp „himinhvolfið“. Þór-
dís Erla Zoega listamaður leiðir 
smiðjuna.

n Kórahátíð, kl. 16.00 
Vídalínskirkja 
Tónlistarmessa með fjölbreyttri 
efnisskrá. Fjölmennur samkór frá 
Grindavík, Hafnarfirði, Garðabæ, 
Álftanesi, Mosfellsbæ, Keflavík, 
Njarðvík, Vogum, Garði og Sand-
gerði. Aðgangur ókeypis.

n Tónleikar með KK, kl. 20.00 
Mengi 
Lágstemmdir tónleikar með 
hinum eina sanna KK. Laga-
valið mun spanna feril KK allt frá 
plötum 1991 til dagsins í dag og 
eru mörg hver meðal ástsælustu 
laga þjóðarinnar.

n Flott – tónleikar, kl. 20.00 
Húrra 
Þetta eru fyrstu tónleikar Flott á 
höfuðborgarsvæðinu og mögulega 
síðustu ef enginn kaupir miða.

n Hjartaáfall – dragsýning,  
kl. 21.00 
Kiki 
Fram koma Lola Von Heart, Char-
donnay Bublée, Milo de Mix, Úlla la 
Delish og King Rafael The First.

n Lalli Magic Show, kl. 15.00 
Tjarnarbíó 
Hér er á ferðinni glæný og 
stórskemmtileg hálftímalöng 
töfrasýning án orða fyrir alla 
fjölskylduna. Lalli og Ringo lofa 
nýjum töfrabrögðum, fíflalátum 
og gleði.

n Uppáhellingarnir og Sigríður 
Thorlacius, kl. 21.00 
Gamla bíó 
Útgáfutónleikar plötunnar Tempó 
Prímó. Á plötunni nýútkomnu má 
heyra ellefu nýjar, en gamaldags, 
útsetningar Andra Ólafssonar á 
lögum Jóns Múla Árnasonar við 
texta Jónasar bróður hans, þar 
sem innblástur er sóttur til vin-
sælla sönghópa vestanhafs frá 
5. og 6. áratugnum, þegar fyrstu 
söngleikir þeirra bræðra voru 
frumsýndir, og djassað yfirbragð 
var enn í náðinni í dægurtónlist.

n Ofurskálin í beinni, kl. 23.00 
Lebowski Bar 
Ofurskálin að þessu sinni verður 
milli Kansas City Chiefs og Phila-
delphia Eagles. Sýningin í hálfleik 
skiptir ekki síður miklu máli en 
að þessu sinni mun stórstjarnan 
Rihanna sjá um sýninguna. Lengri 
opnunartími þetta sunnudags-
kvöld, einnig verður eldhúsið opið 
lengur og sérstök tilboð á litlum 
réttum frá kl. 23.00 til 02.00.

Rússíbanareið á  
milli alsælu og  

dýpsta þunglyndis
Ástin ein taugahrúga – enginn 
dans við Ufsaklett, er sviðsett 
tónleikauppfærsla af nýrri 
kammeróperu eftir Önnu 
Halldórsdóttur við ljóðabók 
Elísabetar Jökulsdóttur. Verkið 
er fyrir mezzósópran, selló og 
rafhljóð og er í uppsetningu 
sviðslistahópsins Spindrift 
Theatre. Flytjendur verksins 
eru Tinna Þorvalds Önnudóttir 
söngkona og Júlía Mogensen 
sellóleikari. 

Verkið er þroskasaga konu og 
barátta draumsins við raun
veruleikann. Þessi barátta er 
spegluð í of beldisfullu ástar
sambandi frá upphafi til enda 
og velt er upp spurningunum 
Hvað er það sem gerir man 
að „alvöru konu?“ – Og hvar 
leynist hinn raunverulegi lykill 
að öllu saman?

Söguhetjan er með geðhvörf 
sem litar frásögnina þannig að 
úr verður rússíbanareið á milli 
alsælu og dýpsta þunglyndis. 
En hvort sem persónan er 
stödd á toppnum eða botn
inum er kímnin aldrei langt 
undan.

Ljóðabók Elísabetar Jökuls
dóttur vakti sterk viðbrögð 
þegar hún kom út, hlaut Fjöru
verðlaunin árið 2015 og var til
nefnd til Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs.

Tónlist Önnu Halldórsdóttur 
gefur textanum nýja vídd og er 
bæði grípandi og aðgengileg. 
Segja má að hún höfði til 
breiðs markhóps og geti jafnt 
fangað athygli þeirra sem hafa 
lítið hlustað á óperur, sem og 
óperuáhugafólks. n

friminutur@frettabladid.is

Valentínusardagurinn er á 
þriðjudag í næstu viku. Dagurinn 
á uppruna sinn að rekja til Evrópu 
á 14. öld en ekki til Bandaríkjanna 
eins og margir halda en þar hefur 
markaðssetning verið hvað mest. 
Meðal þess sem er hefðbundið að 
gera þennan dag er að senda ástinni 
sinni gjafir á borð við blóm og kon
fekt og láta Valentínusarkort fylgja 
með. Þessar hefðir eiga uppruna 
sinn í Bretlandi, Frakklandi og 
Bandaríkjunum. Í löndum þar sem 
ekki er löng hefð fyrir því að halda 
Valentínusardaginn hátíðlegan 
hafa bandarískir siðir gjarnan fylgt 
þegar venjan er tekin upp. Fyrsta 
heimildin um daginn hér á landi er 
frá árinu 1958.

Margar leiðir til að tjá ást sína
Valentínusardagurinn hefur þróast 
hér á Íslandi í dekurdag eða jafnvel 
dekurhelgi en margir gera vel við 
ástina sína með upplifun af ein
hverju tagi, til dæmis með sælkera
máltíð, boði í huggulegan dögurð 
eða kvöldverð þar sem natnin og 
ástríðan er í forgrunni þegar kemur 
að framreiðslunni. Hjartalaga 
konfekt, vöfflur, kökur og kort er 
algengt. Sumir bjóða í rómantíska 
gistingu á hóteli þar sem hlúð er 
að ástinni með dekri frá morgni 
til kvölds eða ferð í náttúrulaugar, 
nudd og spa þar sem allar heila
stöðvarnar fá að njóta sín í af
slappelsi og dekri. Einhverjir útbúa 
rómantíska stund heima við, með 
kræsingar og drykk við kertaljós.

Nú er líka hægt að fá rómantíska 
tónleika heim í stofu. Í ár eru í boði 
tónleikar með Bubba Morth
ens sem bera yfirskriftina „Það 
er gott að elska“. Það sem mestu 
máli skiptir er að muna að tjá ást 
sína með einhverjum hætti, því 
mikilvægt er að segja þeim sem við 
elskum að við elskum þá. n

Það styttist óðum í Valentínusar
daginn og þá er lag að gera vel 
við sig með ljúfum eftirrétti sem 
gleður bæði augu og munn. Á 
dögunum bættist við Royalbúð
ingaflóruna, Royal Pippbúðingur 
sem hefur ef laust glatt royalista 
landsins. Uppskrift vikunnar 
ber keim af þessum búðingi í 
skemmtilegri eftirréttarútgáfu 
með rómantískri útfærslu í tilefni 
Valentínusardagsins. Þennan 
verðið þið að prófa með eða án 
súkkulaðiganache.

Pippistinn
fyrir 4–6 

1 pk. Pipp Royal-búðingur
250 ml rjómi
250 ml nýmjólk

Byrjið á því að píska eða þeyta allt 
saman í um það bil eina mínútu 
eða þar til blandan fer aðeins að 
þykkna. Skiptið blöndunni niður í 
glös og kælið í að minnsta kosti 30 
mínútur. Á meðan gefst tækifæri 
til að gera súkkulaðisósuna. Dugar 
að toppa eftirréttinn með rjóma og 
skreyta.

Súkkulaði-ganache

100 g pralín-súkkulaði (56% dökkt)
1 stk. Pipp (40 g)
100 ml rjómi

Setjið rjómann í pott og hitið að 
suðu. Brjótið súkkulaðið niður í 
skál og hellið rjómanum yfir þegar 
hann hefur náð suðu. Látið standa 
í eina til tvær mínútur og hrærið 
þá saman með písk eða gaffli þar 

til það er vel blandað saman og 
kekkjalaust. Kælið í ísskáp fyrir 
notkun svo rjóminn bráðni ekki ef 
súkkulaði er sett yfir eftirréttinn.

Setjið síðan 1–2 matskeiðar af 
súkkulaðisósunni yfir eftirréttinn 
(eftir smekk), kælið aftur í nokkrar 
mínútur (til þess að þeytti rjóminn 
leki ekki til). 

Toppur

250 ml þeyttur rjómi
Hnífsoddur af ferskri vanillu (má 
sleppa)
1 msk. flórsykur
Fersk mintulauf

Setjið rjómann í sprautupoka með 
stút sem við á eða í rjómasprautu og 
sprautið rjómanum í hring. Skreytið 
með mintulaufi og pippbita. n
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13. febrúar  
 mánudagur

n  Bókmenntakvöld: Saknað-
arilmur, kl. 19.30  
Bókasafn Seltjarnarness 
Elísabet Jökulsdóttir mun fjalla 
um og lesa upp úr bók sinni 
Saknaðarilmi. Kaffi og kruðerí.

n  Bachata-kvöld, kl. 20.00  
Ölver 
Aðgangseyrir er 1.000 krónur og 
frá 20.00–20.40 er byrjendatími. 
Ekki er nauðsynlegt að mæta 
með dansfélaga þar sem venjan 
er að skipta oft um félaga. 

14.  febrúar  
 þriðjudagur

n  Heimurinn heima, kl. 14.00 
Hönnunarsafn Íslands 
Hönnunarsmiðja fyrir krakka 
og fylgifiska þeirra í vetrar-
fríi en smiðjan fer fram frá 
13–15 dagana 14. og 16. febrúar. 
Hönnuðirnir Auður Ösp Guð-
mundsdóttir og Kristín María 
Sigþórsdóttir stýra smiðjunni 
en þátttakendur setja sig í spor 

hönnuða og uppfinningamanna 
og búa til húsgögn á ímyndað 
heimili. Þátttaka er ókeypis og 
öll velkomin. 

15. febrúar  
 miðvikudagur

n  Ljóð hljóð – Brynjúlfur,  
kl. 17.00 
Bókasafnið Grófinni 
Ljóðaupplestur úr fyrstu ljóða-
bók Brynjúlfs Jóhannssonar 
– Farvegi. Brynjúlfur hefur oft 
á tíðum farið að ytri mörkum 
þess sem talið er hefðbundið í 

eigin lífi til þess að brjóta á bak 
aftur stöðnuð form og rót-
gróin norm. Farvegur er fyrsta 
ljóðabók höfundar og þar gefur 
hann innsýn í sína eigin heima. 
Brynjúlfur leggur sig fram við að 
staldra við og segja frá hvað býr 
í hverju ljóði fyrir sig. 

16. febrúar  
 fimmtudagur

n  Ásta Fanney, kl. 20.00 
Mengi 
Ásta Fanney kemur fram í Mengi 
með ný lög, tónkort og vísbend-
ingar fyrir hljóðklukkur.

Hvað er um að vera í næstu viku?

Stíllinn sem einkennir þriðja 
áratuginn hefur verið áberandi 
í hvers kyns mannfögnuðum og 
sér ekki fyrir endann á vinsæld-
um þemapartíanna. Um þessar 
mundir er sýndur söngleikurinn 
Chicago á Akureyri með Þórdísi 
Björk Þorfinnsdóttur og Jóhönnu 
Guðrúnu Jónsdóttur fremstar í 
f lokki, en sá söngleikur gerist á 
þessum tíma. Frímínútur náðu 
tali af Björgu Mörtu Gunnars-
dóttur, sem er búningahönnuður 
sýningarinnar. 

Björg segir að það sé margt 
við tímabilið sem heillar 
nútíma-partíhænsn. „Gleðin og 
glamúrinn er það sem fólk tengir 
hvað helst við. Maður tengir líka 
tímann við ákveðið kæruleysi og 
hömluleysi sem fylgdi árunum 
eftir fyrri heimsstyrjöld,“ segir 
hún. „Gatsby-stíllinn hefur 
ákveðna dulúð og aðdráttarafl 
og er tími mikils óhófs. Ætli það 
sé ekki líka þessi tilfinning um 
uppreisn og spennu sem gerir 
þetta tímabil svona aðlaðandi.“

Fólk í dag tengir ef til vill líka 
við að á þessum tíma var sam-
kvæmislífið opnað á ný, eftir 
samkomutakmarkanir spænsku 
veikinnar.

Gleði og glamúr, kæruleysi og hömluleysi
„Ætli það sé ekki 
líka þessi tilfinn-
ing um uppreisn 
og spennu sem 
gerir þetta tíma-
bil svona að-
laðandi,“ segir 
Björg Marta.
 mynd/Auðunn 
 níelsson

Perlur og pallíettur
Björg gefur nokkur ráð um hvernig 
best er að ná fram hughrifum og 
segir að fylgihlutir skipi stóran 
sess. „Hattar og hvers kyns höfuð-
skraut skreytt  fjöðrum, perlum 
og pallíettum er lýsandi fyrir 
tímabilið og einnig sokkabönd og 
háir þunnir nælonsokkar. Eins var 
nauðsynlegt að eiga pels, eða í það 
minnsta pelskraga. Munnstykki, 
einglyrni og blævængir úr strúts-

fjöðrum við ákveðin tilefni.“ Þegar 
söngleikurinn Chicago hefur verið 
settur upp er hægt að fara ýmsar 
leiðir í stílfæringu. „Við ákváðum 
að fara þá leið að vera trú tíma-
bilinu að mestu leyti en ég leyfði 
mér þó að ýkja og stílfæra meira 
og minna held ég bara allt saman 
og vísa út fyrir períódíuna,“ segir 
Björg. „En ég leitast eftir að vera trú 
tímabilinu varðandi efnisval og 
útfærslu.“ n

Það sem þátttakendur uppskera:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
• Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra
• Kjark til að tala um eigin líðan og annarra
• Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd
• Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif
• Betra skipulag og skýrari markmið
• Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Námskeið hefjast:
10 til 12 ára 12. júní 9.00 -13.00 átta virka daga í röð
13 til 15 ára 20. febrúar 17.00 - 20.30 einu sinni í viku, 9 skipti
16 til 19 ára 9. ágúst 18.00 -22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 15. febrúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

 

Dale Carnegie fyrir ungt fólk

Skráning á dale.is eða 555 7080
Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu  -  Youth_Ad_121322

Dansstíllinn sem var í tísku 1920–
1930 bar þess merki að þarna 
dönsuðu einstaklingar gjarna 
einir, en ekki alltaf í pari. Mörg 
danssporin eru aggressíf og til 
þess gerð að sparka af sér eða ýta 
í burtu þeim sem dansarinn hafði 
ekki áhuga á að dansa við, og til að 
ýta í burtu káfurum. Hefðbundið 
Charleston-spor er til dæmis til-
valið til að sparka í sköflunga eða 
á viðkvæmari staði.

n Skrítin staðreynd vikunnar
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Fyrstu árin mín í 
Mosfellsbakaríi var 

ég alveg ferleg, en það 
versta sem ég hef gert er 
sennilega að gleyma að 
setja salt í brauð.

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Guðrún Erla Guðjónsdóttir 
kom, sá og sigraði í keppn-
inni um köku ársins 2023 og 
töfraði dómnefndina upp úr 
skónum með sinni fallegu 
köku, bragði og áferð. 

Guðrún hefur haft áhuga á bakstri 
frá því hún var á barnsaldri og 
hefur ástríðu fyrir starfi sínu sem 
bakari. Það má með sanni segja að 
hún hafi fundið sínu hillu fljótt.

Guðrún er lærður bakari, 
útskrifaðist og fékk sveinsbréfið í 
fyrrasumar. „Ég er í áframhaldandi 
námi í Danmörku að læra konditor 
þar sem mér finnst skemmtilegast 
að gera kökur,“ segir Guðrún og 
bætir við að það hafi verið mikill 
heiður og hvatning fyrir hana að 
hafa unnið keppnina um köku 
ársins.

Segðu okkur frá þér, hvenær þú 
byrjaðir að baka og hvaðan inn-
blásturinn kom.

„Ég byrjaði á samningi í Mosfells-
bakaríi árið 2018, en hafði bakað 
mikið heima áður. Ég hef alltaf haft 
gaman af bakstri, bæði með því að 
fylgjast með mömmu vera inni í 
eldhúsi að baka súkkulaðiköku og 
horfa á þætti eins og Cake boss og 
kökukeppni í sjónvarpinu.“

Vissir þú alltaf að þú vildi verða 
bakari?

„Ég hef haft áhuga á bakstri frá 
unga aldri. Eftir tíunda bekk var 
ég nokkuð viss um að ég vildi gera 
eitthvað tengt matvælagreinum, 
og ákvað að fara í grunndeild mat-
vælaiðna og fann mig þar algjör-
lega í bakstri.“

Litlar pavlovur fyrsti baksturinn
Manstu hvað var það fyrsta sem þú 
bakaðir?

„Hvort ég man, ég var að horfa á 
kökukeppni í sjónvarpinu í Noregi, 
og keppendur áttu að gera litlar 
pavlovur. Ég sá það og hugsaði með 
mér, ég get gert þetta. Heppnaðist 
ekki alveg eins vel og ég vonaði en 
æfingin skapar meistarann.“

Hefur þú aldrei bakað vandræði?
„Fyrstu árin mín í Mosfells-

bakaríi var ég alveg ferleg, en það 
versta sem ég hef gert er sennilega 
að gleyma að setja salt í brauð,“ 
segir Guðrún og hlær.

Hver er sérstaða þín í bakstri?
„Algjörlega kökur, sérstaklega 

barnatertur. Ég elska þegar fólk 
pantar kökur, og vill fá litríkt 
smjörkrem, og ég fæ algjörlega að 
vera frjáls og leika mér að útlitinu,“ 
svarar Guðrún og bætir við að þá 
blómstri hún í hlutverki sínu og 
sköpunarhæfileikarnir fá að njóta 
til fulls.

Mamma fékk köku á konudaginn
Nú var kakan þín valin kaka 
ársins, töfraði dómnefndina upp 
úr skónum fyrir bæði bragð, útlit og 
áferð. Segðu okkur frá því hvernig 
hún varð til. 

„Ég ætlaði fyrst ekki að keppa 
með þessa köku. Ég var í skólanum 
í Danmörku þegar keppnin var 
auglýst og ég byrjaði strax að setja 
saman uppskrift, og sú kaka lenti í 

þriðja sæti. Nokkrum dögum fyrir 
keppnina var ég eitthvað að hugsa 
og spá. Prófaði svo að gera eitthvað 
með ástaraldini sem mér fannst að 
ætti að vinna vel með doré-súkku-
laðinu frá Nóa Siríusi, og keppti 
með hana á síðustu stundu.“

Heldur þú upp á Valentínusar-
daginn og konudaginn, hugsaðir 
þú um þessa daga þegar þú varst að 
skapa þessa köku?

„Nei, í raun ekki. Eftir að ég 
byrjaði að vinna í bakaríi, hef ég 
vanið mig á að koma með köku á 
konudaginn og gefa mömmu. Ég 
var alveg með konudaginn í huga 
þegar ég gerði kökuna, vildi hafa 
hana svona gull og sæta fyrir kon-
urnar.“

Þegar Guðrún er beðin um 
að lýsa kökunni fær blaða-
maður hreinlega vatn í 
munninn enda lýsing-
arnar svo freistandi. 
„Botninn er léttur 
marengs með 
heslihnetum, og 
ofan á hann fer 
stökkt crumble 
sem er búið til 
úr kexkurli og 
mjólkursúkku-
laði. Síðan 
kemur frískandi 
ástaraldinkrem, 
og ofan á það kemur 
karamellusúkkulaði 
ganache með ástaraldini. 
Doré-karamellumúsin er svo 
utan um allt þetta, og að lokum 

er kakan hjúpuð með gull-glaze 
sem gefur kökunni þetta fallega 
gyllta útlit.“ Styttra svarið hennar 
Guðrúnar þegar hún er beðin að 
lýsa kökunni er að hún eigi að vera 
mjög frískandi og létt.

Hefur þú áður unnið í köku-
keppni eða annarri keppni sem 
tengist bakstri?

„Ég hef keppt í einhverjum 
keppnum áður, en aldrei náð eitt-
hvað langt, nema í köku ársins í 
fyrra, þá lenti ég í öðru sæti.“

Það verður gaman að fylgjast 
með Guðrúnu í framtíðinni og sjá 
hana blómstra í iðn sinni bæði sem 
bakari og konditor. n

Kaka ársins 
er sæt fyrir 
konurnar

Guðrún Erla 
Guðjónsdóttir 
kom, sá og sigr-
aði í keppninni 
um köku ársins 
sem verður 
sú kaka sem 
bakarí landsins 
munu skarta í 
tilefni Valentín-
usardagsins og 
konudagsins 
sem fram undan 
eru í næstu viku. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Kakan ársins 
er einstak-
lega falleg í ár 
en kakan er 
hjúpuð með 

gull-glaze 
sem gefur 

kökunni þetta 
fallega gyllta 
útlit sem gleður 
svo sannarlega 
augað.

  

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:
Jóhann Waage, markaðsfulltrúi. Sími 550-5656 / waage@torg.is

Föstudaginn 24. febrúar gefur Fréttablaðið út  
sérblað um upplýsingatækni.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Upplýsingatækni er notuð í velflestum geirum atvinnulífsins og hafa 
Íslendingar lengi staðið framarlega á meðal þjóða í þessum geira. 

En betur má ef duga skal, bæði hvað varðar nýliðun, að fá konur inn í stéttina 
og að íslensk fyrirtæki haldi áfram að skara fram úr. 

Með þessu blaði viljum við kynna ykkar sýn á það sem er að gerast í dag og 
nánustu framtíð.

Upplýsingatækni
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Þjónusta

 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

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLuR.IS
 SíMI 555-3464

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

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Aukning á eldismagni, tilfærsla eldissvæðis og 
tegundabreyting ÍS 47 í Önundarfirði 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 111/2021. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 10. mars 2023. 

hagvangur.is

Við leiðum 
fólk saman
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Nýlega kynnti Guðlaugur Þór 
Þórðarson, umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðherra í samráðsgátt 
stjórnvalda áform um frum varp til 
laga um neyðar birgðir elds neytis. 
Neyðarbirgðir eru mikilvægar ef 
skyndileg röskun verður á olíu-
framboði. Sam kvæmt frum varpinu 
er á formað að leggja skyldu á sölu-
aðila elds neytis að þeir við haldi 
jarð efna elds neytis birgðum sem 
jafn gildi notkun til 90 daga.

Sam kvæmt frum varpinu verður 
birgða skyldan inn leidd í nokkrum 
skrefum yfir nokkurra ára tíma bil. 
Í dag er enginn aðili sem ber ábyrgð 
á því að til staðar séu neyðar-
birgðir af eldsneyti á landinu og 
þá er heldur engin krafa til staðar 
á stjórnvöld eða atvinnulíf til þess 
að tryggja birgðir sem þessar.

Setjum ekki öll eggin  
í sömu körfu
Líkt og við höfum orðið óþægi-
lega vör við síðustu misseri geta 
f ljótt skipast veður í lofti, eldgos, 
heimsfaraldrar og stríð geta valdið 
aðstæðum þar sem lífsnauðsyn-
legar vörur verða af skornum 
skammti, en nægt framboð af olíu 

er forsenda öryggis á fjölmörgum 
sviðum. Ef ekki er gætt að neyðar-
birgðum olíu gæti f ljótt stefnt í 
óefni í samfélaginu. 

Markmið okkar til framtíðar 
er auðvitað að verða óháð jarð-
efnaeldsneyti hérlendis en enn 
er nokkuð í að þeim markmiðum 
verði náð. Þangað til þurfum við 

að hafa tiltækar nægar olíubirgðir 
hér á landi.

Undirrituð telur þörf á því að 
skoðað verði af fullri alvöru við 
þessa vinnu, sem og aðra er snýr 
að neyðarbirgðum, að hugað sé að 
því að koma birgðum fyrir á f leiri 
en einum stað á landinu. Undir-
rituð telur mikilvægt að komið 

verði fyrir birgðastöð á að lág-
marki tveimur stöðum á landinu, 
fyrir sunnan og einnig til dæmis 
fyrir norðan eða austan. Við vitum 
aldrei hvaða aðstæður geta skap-
ast í samfélaginu. Hér er ég ekki 
síst að horfa til f lugvélaeldsneytis, 
við þurfum að vera við því búin 
að þannig aðstæður skapist á SV 

horninu að f lugvellir lokist, eldgos 
á Reykjanesi eru ágætis áminning 
um það og því þurfum við að vera 
tilbúin að beina f lugi á aðra velli á 
landsbyggðinni.

Stöðugleiki um allt land
Neyðarolíubirgðir geta ekki bara 
skipt máli vegna samgangna heldur 
getur einnig þurft að nýta þær við 
hamfarahjálp svo sem við að knýja 
rafstöðvar o.s.frv. Því er mikilvægt 
að hafa ekki öll eggin í sömu körf-
unni ef samgöngur rofna á milli 
landshluta. Ég fagna þeirri vinnu 
sem ráðherra hefur sett af stað og 
hvet hann áfram til góðra verka. En 
mikilvægt er að hafa það hugfast 
að með því að tryggja öllum lands-
mönnum auðvelt aðgengi að neyðar-
birgðum má betur viðhalda stöðug-
leika og öryggi þjóðarinnar. n

Neyðarbirgðir olíu

Undirrituð telur mikil-
vægt að komið verði 
fyrir birgðastöð á að 

lágmarki tveimur 
stöðum á landinu, fyrir 

sunnan og einnig til 
dæmis fyrir norðan 

eða austan.

Ingibjörg Isaksen
þingflokksfor-
maður Fram-
sóknar og fyrsti 
þingmaður NA-
kjördæmis
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Þessi tími 
með ÍBV 
hefur verið 
frábær og 
þetta eru 
engin 
endalok.

Handboltaþjálfarinn reyndi 
Erlingur Richardsson mun 
segja skilið við starf sitt sem 
aðalþjálfari ÍBV eftir yfir-
standandi tímabil. Hann 
ætlar að taka sér smá pásu frá 
þjálfarastarfinu, verja meiri 
tíma með fólkinu sínu og 
endurmennta sig.

Handbolti Erlingur hefur verið 
þjálfari karlaliðs ÍBV í handbolta frá 
árinu 2018 en þá tók hann við liðinu 
í þriðja skiptið á ferli sínum. Sjálfur 
hefur Erlingur komið víða við á 
ferlinum, þjálfað erlendis, bæði í 
Sviss og í þýsku Bundesligunni og 
þá vakti starf hans með hollenska 
landsliðið gríðarlega athygli á síð-
asta Evrópumóti.

Fréttablaðið sló á þráðinn til Vest-
mannaeyja og hitti á Erling þar sem 
hann var að klippa upptökur af leik 
í undirbúningi ÍBV fyrir næsta leik 
sinn í Olís-deildinni.

„Það er svona fyrsta plan en 
svo veit maður náttúrulega aldrei 
hvað gerist í þessu,“ segir Erlingur 
aðspurður hvort orðrómur um að 
hann ætli sér að taka pásu frá þjálf-
un séu á rökum reistir. „Það var alla-
vegana meginástæðan fyrir þessari 
ákvörðun, bara aðeins að kúpla sig 
frá því að vera starfsmaður A í bolt-
anum.“

Engin endalok
Hvað ákvörðunina sjálfa varðar 
segir Erlingur að tilfinningarnar 
hafi verið blendnar en tímapunkt-
urinn réttur.

„Ég var með vikutíma í upp-
sagnarfrest og stundum verður 
maður bara að taka ákvörðun. Ég 
veit náttúrulega ekkert hvernig leik-
mennirnir taka þessu en held hins 
vegar að þetta sé ágætur tími fyrir 
breytingar, bæði hjá mér og liðinu. 
Þetta er f lottur hópur sem ég segi 
skilið við að tímabili loknu, flott lið 
og félagið stöðugt. Tímapunkturinn 
fyrir einhvern annan að stíga nú inn 
er því bara frábær. Það er líka bara 
oft ágætt að breyta aðeins til, fyrir 
alla.“

Hann muni að loknu yfirstand-
andi tímabili geta litið stoltur og 
sáttur á tíma sinn með ÍBV en frá 
því að hann tók við árið 2018 hefur 
hann gert liðið að bikarmeisturum 
og komist einu skrefi frá Íslands-
meistaratitlinum.

„Þessi tími með ÍBV hefur verið 
frábær og þetta eru engin endalok, 
ég er ekkert á förum frá Vestmanna-
eyjum og vonandi getur félagið nýtt 
mig í eitthvað í framhaldinu. Ég 
held að það séu fáir staðir sem hafa 
slíka umgjörð og er raunin hjá ÍBV.“

Samfélagið tekur virkan þátt
„Hér æfa leikmenn eins og atvinnu-
menn og þá tekur samfélagið hér 
þétt utan um liðið. Auðvitað er 
alltaf hægt að gera betur en hér er 
allt gert til þess að leikmönnum og 
þjálfurum líði eins vel og kostur er 
svo þeir geti unnið vinnuna sína 
upp á tíu.“

Smæð samfélagsins hafi líka 
mikið að segja og sé einn af jákvæðu 
punktunum við handboltastarfið í 
Vestmannaeyjum.

„Smæðin gerir það að verkum að 
menn fá aldrei frið frá handbolt-
anum, það er alltaf verið að spjalla 
um íþróttina. Sama hvort um er að 
ræða spjall um liðið og gengi þess í 
búðinni eða á vinnustöðum. Sam-
félagið tekur virkan þátt í öllu. Það 
er mikið aðhald hjá öllum og félagið 
stendur sig vel í allri umgjörð. Það 
eru ekki mörg lið sem eru á sama 
stað og ÍBV. Það er rosalega gott að 
starfa hérna.“

Átt við krefjandi aðstæður
En það er ekki eins og Erlingur 
hverfi á braut strax, fram undan 
eru lokamánuðir yfirstandandi 
tímabils. 

Orðrómurinn á rökum reistur og pása í kortunum

Erlingur er afar 
reynslumikill 
handbolta-
þjálfari og hefur 
starfað víða í 
Evrópu, meðal 
annars í efstu 
deild i Þýska-
landi.  
 Fréttablaðið/EPa

Aron  
Guðmundsson

aron 
@frettabladid.is

Hver eru markmiðin til loka tíma-
bils?

„Þau eru nú bara eins og hjá flest-
öllum liðum. Við ætlum að gera allt 
sem í okkar valdi stendur til þess að 
koma okkur í góða stöðu í deildar-
keppninni sem myndi þá koma 
okkur inn í úrslitakeppnina þar sem 
væri gaman að láta til sín taka.“

Það sé hins vegar rosalega erfitt 
að dæma á hvaða stað liðið er þessa 
dagana.

„Við keppum síðasta leik 17. 
desember og það er lykilatriði í 
þessu að fara vel af stað eftir þessa 
pásu, þetta er orðið lengra heldur en 
sumarfríið.“

Frá síðasta leik ÍBV í desember 
hafa liðið tæpir tveir mánuðir, hlé 
var gert á Olísdeildinni í kringum 
jólahátíðina og í janúar hófst HM 
í handbolta. Pásan varð enn lengri 
fyrir ÍBV þar sem erfiðar samgöngur 
vegna veðurs settu strik í reikning-
inn.

Hvernig er það fyrir þig sem þjálf-
ara að eiga við þessar aðstæður?

„Okkur hefur í raun tekist mjög 
vel að eiga við þetta þar sem við 

erum með afar góða breidd í leik-
mannahópnum. Þar af leiðandi 
hefur okkur tekist að stilla upp 
tveimur sterkum liðum á æfingum 
þar sem innbyrðis keppni hefur 
ráðið ríkjum.

Það er kosturinn í þessum 
aðstæðum en ég myndi ekki velja 
að eiga við þetta ástand með leik-
mannahóp sem samanstæði af tíu 
til tólf leikmönnum þar sem maður 
þyrfti kannski að brúa bilið með 
mjög ungum leikmönnum. Það yrði 
mjög erfitt.

Eins og staðan er núna höfum við 
vonandi náð að virkja alla og verð-
um í standi á laugardaginn kemur 
gegn Selfyssingum. En auðvitað 
verða það viðbrigði að mæta á nýjan 
leik á völlinn og keppa fyrir framan 
áhorfendur og í ÍBV-treyjunni, það 
hefur áhrif.“

Besta unga deild Evrópu
Eins og fyrr sagði er Erlingur afar 
reyndur í bransanum eftir tíma sinn 
erlendis, bæði í félags- og landsliðs-
bransanum. 

Hvernig metur þú st yrkleika 

íslensku deildarinnar í samanburði 
við aðrar deildir Evrópu?

„Þetta er mjög áhugaverð deild. Ég 
segi alltaf að íslenska deildin sé besta 
unga deild í Evrópu. Það er rosalega 
mikið af ungum drengjum sem fá 
tækifæri hér. Við náum síðan, sem 
betur fer, að blanda þetta saman með 
reynslumeiri leikmönnum, sér í lagi 
þegar leikmenn sem eru að koma úr 
atvinnumennsku snúa aftur heim. 
Blandan verður því mjög góð með 
eldri atvinnumönnum og öflugum 
ungum leikmönnum.“

Góður tími fyrir endurmenntun
Það kemur að kaflaskilum hjá Erlingi 
og ÍBV eftir yfirstandandi tímabil 
og þó að planið sé að taka pásu er 
óvíst að handboltaheimurinn hafi 
í hyggju að virða þá áætlun Erlings.

„Þetta getur allt breyst með einu 
símtali þó að maður sé með einhver 
plön um næstu mánuði, þessi íþrótt 
er bara þannig. Það þarf oft á tíðum 
ekki mikið til að maður hringsnúist. 
Þetta er allavegana fyrsta plan hjá 
mér.

Ég á dóttur og tengdason úti í 
Þýskalandi sem væri gaman að 
heimsækja oftar, þá gæti maður líka 
nýtt tímann til þess að ferðast um 
Evrópu og fá að kíkja inn á æfingar 
hér og þar. Maður hefur farið víða 
á þessu handboltabrölti, kynnst 
mörgu góðu fólki, bæði leikmönnum 
og þjálfurum, svo kannski maður 
nýti bara tímann til þess að endur-
mennta sig aðeins. Það er alltaf hollt 
og gott fyrir alla.“

Ekki hættur
Hann tekur þó allan vafa af því 
hvort hann ætli sér að segja skilið 
við handboltaþjálfun.

„Ég er ekkert alfarið hættur í 
þessu, heldur ætla mér bara að fara 
aðeins út úr því að vera aðalþjálfari 
og vera bundinn öllum stundum. 
Ætla mér bara aðeins að losa um 
það, vil bara losna aðeins undan því 
og hafa aðeins meiri tíma til þess að 
sinna öðru. Það er fyrsta markmiðið 
með þessu.“  n

Erlingur tók við stjórn ÍBV í þriðja skiptið árið 2018.  Fréttablaðið/valli
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Við framleiðum lausnir
Sími 577 6700  /  islandshus@islandshus.is  / www.islandshus.is

NJÖRVI eru öflugir stólpar til að verja  
mannvirki og gangandi fólk.
Henta vel til að afmarka akstursleiðir og bílaplön.
Einnig hentugir til skyndilokana á vegum og 
aksturstakmarkana. 

ALVÖRU ÁREKSTRARVARNIR

NJÖRVI plús+  
árekstrarvörn  
ver flugstöðina á  
Keflavíkurflugvelli.

NJÖRVI 1.260 kg.

NJÖRVI plús+ 
1.980 kg.

Öflugar járnagrindur og hágæða steypa  
í NJÖRVA tryggir endingu og góða viðspyrnu.

Fyrirtæki og stofnanir, tryggið öryggi starfsmanna  
og viðskiptavina gegn ákeyrslu bíla inn í húsnæði

NJÖRVI til varnar 
Orkunni á Fitjum.

NJÖRVI við Lögreglustöðina í Grafarholti.



Fólk er stundum að tala 
um að vilja kyssast eða að 
rifja upp þegar þau voru 
einu sinni saman.

Rakel Adolphsdóttir,
sagnfræðingur

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Merkisatburðir  | 

Innilegar þakkir til ykkar  
sem heiðruðuð minningu

Ólafs Hauks Árnasonar

og sýnduð okkur samúð og  
hlýhug við andlát hans og útför.

Jósefína Ólafsdóttir Hilmar Finnsson
Árni Ólafsson Þorgerður Sigurðardóttir

barnabörn og langafabörn

Það getur 
verið erfitt 
að fanga yndi 
augna þinna 
í orð. 
 Fréttablaðið/
 Getty

Bréf Haraldar 
Jónssonar 
(1897–1967) 
til Maríu 
Thoroddsen 
(1906–1976). 
Þau gengu 
að eiga hvort 
annað árið 
1930. Bréfið 
hefur hann 
svo: Guðdóm-
lega mær! Ljós 
augna minna 
og hunang 
hjarta míns! 
 Mynd/aðsend

Íslendingar hafa löngum verið 
duglegir að skrifa ástarbréf, hvort 
heldur til að tjá tilfinningar sínar 
eða lýsa yfir sínum holdlegu 
þrám.

arnartomas@frettabladid.is

Nú þegar Valentínusardagur er handan 
við hornið hefur Félag um átjándu aldar 
fræði ákveðið að blása til málþings þar 
sem tekin verða fyrir ástarbréf frá síð-
ustu öldum. Þótt tyllidagurinn eigi sér 
ekki djúpar rætur í íslensku samfélagi 
hafa Íslendingar þó verið lunknir að tjá 
sig um ástina í bréfaskriftum í þó nokk-
urn tíma.

„Ég ætla að taka fyrir ástarbréfin sem 
mér hefur tekist að finna á Kvennasögu-
safni og eru varðveitt hér,“ segir Rakel 
Adolphsdóttir sagnfræðingur. „Það er 
ekki svo einfalt að finna ástarbréfin því 
það er ekkert leitarorð sem slíkt – það er 
bara skráð hvaða bréf eru til og svo þarf 
bara að fara í gegnum bréfin til að sjá 
hvað eru ástarbréf og ekki. Svo eru sum 
bréf sem er spurning hvort séu ástarbréf, 
yfirleitt bréf kvenna til annarra kvenna.“

Bréfin sem Rakel hefur farið í gegnum 
spanna tímabilið 1900 til 1940. Það sem 
geymdist helst voru bréfaskriftir milli 
ungs fólks í tilhugalífinu sem endar í 
hjónabandi.

„Þau eignast í kjölfarið börn sem varð-
veita síðan bréf beggja aðila,“ útskýrir 
Rakel. „Það getur verið mjög áhugavert 
að sjá muninn á því sem þær senda þeim 
og svo svörunum, því þetta er jú samtal.“

Þrá og fjarlægð
Rakel segir að turtildúfurnar hafi marg-
ar hverjar komist vel að orði.

„Þetta er frekar orðheppið fólk og vel 
læst. Þetta er vel menntað fólk að mestu 
sem er í efri lögum samfélagsins þegar 
kemur að stétt,“ segir hún og bætir við 
að það skipti líka máli hvort bréfin hafi 
verið geymd eða yfirleitt náð á áfanga-
stað. „Það eru ekki allir sem geyma ástar-
bréfin – sumir brenna þau og svo voru 
ekki allir sem komu með þau á safnið.“

Ástæðurnar fyrir því að fólk ákvað að 
senda ástarbréf voru af ýmsum toga.

„Það er mikið af svona punktur, punkt-
ur, punktur, en þar sem þetta er ungt fólk 
yfirleitt þá er mikið af holdlegri þrá,“ 
segir Rakel. „Það sem býr oft til ástarbréf 
er einhvers konar fjarlægð því þá er fólk 
ekki að hittast og tala saman.“

Holdlegar stundir
En hvernig var stíllinn hjá fólki? Er þetta 
klúrt eða dannað?

„Fólk er stundum að tala um að vilja 
kyssast eða að rifja upp þegar þau voru 
einu sinni saman,“ segir Rakel sem telur 
karlana líklegri til að skrá niður mikla 
þrá. „Konurnar vilja heldur geyma þetta 

þangað til þær voru komnar undir fjögur 
augu. Þær virðast samt alveg þrá þá jafn-
mikið líka.“

Það var eitt og annað sem kom á 
óvart við samantektina.

„Það kom mér mest á óvart hvað þau 
voru opinská með það að vilja hittast og 
eiga saman einhverjar holdlegar stund-
ir,“ segir Rakel og hlær. „Ég hélt að þau 
myndu kannski tala meira undir rós.“

Vonlausir vonbiðlar
Þá er líka munur á innihaldinu milli ára.

„Bréfin í kringum 1900 eru meira ást-
kær og virka kannski ljóðrænni,“ segir 
Rakel. „Þegar við erum komin nær 1930 
þá virka þau aðeins æstari. Þetta er 
kannski einhver breyting á kynslóð og 
hvernig þau skrifa. Þá eru bókmennt-
irnar í kringum þau kannski aðrar sem 
gæti breytt stílnum.“

Rakel bendir á að almennt séu fá bréf 
frá vonbiðlum eða mönnum sem vilja 
bjóða konum á stefnumót enda hafi þau 
síður varðveist í gegnum árin.

„Það sem lifir er almennt bréfin á 
milli fólksins sem varð hjón. Sum eru 
of boðslega falleg enda er þetta efnis-
legur hlutur sem þú getur lesið aftur og 
aftur og haldið nærri hjarta þínu. Fólk 
átti stundum kistur af ástarbréfum sem 
það geymdi heima hjá sér. Í dag er þetta 
meira kannski í SMS-skilaboðum og 
spjalli.“ n

Ástarbréf 
þá og nú

1824 Simón Bolívar verður einræðisherra 
í Perú.

1863 Alanson Crane fær einkaleyfi á 
slökkvitæki.

1931 Nýja-Delí verður höfuðborg 
Indlands.

1943 Orlofslög eru samþykkt á 
Alþingi sem tryggja einn frídag fyrir hvern unninn 
mánuð.

1962 Tveir farast þegar togarinn Elliði frá Siglufirði 
sekkur út af Snæfellsnesi. Togarinn Júpíter bjargar 
öðrum úr áhöfninni, 26 manns.

1975 Evrópuráðið gefur út jafn-
launatilskipun.

1996 IBM-ofurtölvan Deep Blue 
sigrar Garrí Kasparov í 
fyrsta sinn.

2005 Karl Bretaprins tilkynnir 
trúlofun sína og Camillu 
Parker Bowles.

2006 Vetrarólympíuleikar  
hefjast í Tórínó á Ítalíu.

Það var á þessum degi árið 1944 sem þrjár þýskar flug-
vélar vörpuðu sprengjum á olíuflutningaskipið El Grillo á 
Seyðisfirði. Talið er að um níu þúsund tonn af olíu hafi verið 
í skipinu sem sökk nokkrum klukkustundum eftir árásina.

El Grillo var notað sem olíubirgðaskip fyrir Breta og 
Bandaríkjamenn í stríðinu en það kom til Seyðisfjarðar 
1943. Skipið var um 134 metrar á lengd og 18 á breiddina.

Árið 2001 var flak skipsins hreinsað en frá því að það sökk 
hafði lekið úr því olía sem olli umhverfisspjöllum. Skipið er í 
dag vinsæll áfangastaður sportkafara. n

Olíuskipinu El Grillo sökkt

Þetta gerðist  | 10. fEBRúAR 1944
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„Breytingin frá því þegar 
mamma var veik er að 
núna er miklu meiri 
stuðningur í boði“

Kolluna upp
fyrir mömmu!

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

Kaupum kolluna á lifidernuna.is

lifidernuna.is



18.30  Fréttavaktin 
Fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.

19.00 Íþróttavikan með  
Benna Bó

19.30 Íþróttavikan með  
Benna Bó

20.00 Bíóbærinn
20.30 Fréttavaktin
21.00 Íþróttavikan með  

Benna Bó 
Íþrótta- og skemmtiþátt-
ur með Benedikt Bóasi.

LÁRÉTT
 1 beiskja
 5 stjaka
 6 tveir eins
 8 ávöxtur
 10 íþróttafélag
 11 úthald
 12 snap
 13 daunill
 15 útlistun
 17 letrun

LÓÐRÉTT
 1 víðtækari
 2 leysir
 3 mas
 4 gagn
 7 dottinn
 9 dyntir
 12 flet
 14 ferðalag
 16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 remma, 5 ýta, 6 ff, 8 melóna, 10 kr, 11 
þol, 12 betl, 13 stæk, 15 túlkun, 17 ritun.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 mal, 4 afnot, 7 
fallinn, 9 óþekkt, 12 bæli, 14 túr, 16 uu.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Jóhann H. Ragnarsson (1.900) átti 
leik gegn Alexander Oliver Mai 
(2.119) á Skákþingi Reykjavíkur. 

34...g1R+! 35.Kf2 Da2+ 36.Hd2 
Df7+ 37.Ke1 Rf3+ 38.Kd1 Hg1+ 
39.Dxg1 Db3+ 40.Hc2 Db1+ 0-1. 
Bikarsyrpa TR hefst kl. 17:30. 
Tilvalið mót fyrir 16 ára og yngri! 
Vassily Ivanchuk tekur þátt í 
Reykjavíkurskákmótinu sem hefst 
í lok mars. 

www.skak.is: Bikarsyrpa TR.   

Svartur á leik

12.55 Fréttir með táknmálstúlkun
13.20 HM í skíðaskotfimi
14.20 Kastljós
14.45 Útsvar 2017-2018
16.05 Enn ein stöðin
16.30 Fjórar konur
17.00 Landakort
17.05 Dýrin mín stór og smá
17.50  Lögin í Söngvakeppninni - 

brot
17.55 Vika 6 

Vika 6 er fimm þátta 
sería þar sem rætt er við 
skemmtilegt fólk um kyn-
heilbrigði. Þorsteinn, Embla 
og allt hitt skemmtilega 
fólkið sem við spjölluðum 
við ætla að lýsa fyrir okkur 
fullnægingu.

18.00 KrakkaRÚV
18.01 Listaninja
18.29 Hjá dýralækninum
18.33 KrakkaRÚV - Tónlist
18.35 Húllumhæ
18.50 Lag dagsins
18.53 Vika 6
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kastljós
20.00 Gettu betur 

Spurningakeppni framhalds-
skólanna. Í þessum þætti 
mætast lið Verzlunarskóla 
Íslands og Menntaskólans í 
Reykjavík.

21.20 Vikan með Gísla Marteini 
Gísli Marteinn tekur á móti 
góðum gestum á föstu-
dagskvöldum í vetur og 
fer með þeim yfir helstu 
atburði vikunnar í stjórn-
málum, menningu og 
mannlífi. Persónur og 
leikendur koma í spjall og 
brakandi fersk tónlistarat-
riði koma landsmönnum 
í helgarstemninguna. 
Stjórn útsendingar: Ragnar 
Eyþórsson.

22.15 Larkin-fjölskyldan
23.05 Spæjarinn í Chelsea -  

Ljúfur risi
00.35 Dagskrárlok

08.00 Heimsókn
08.15 Grand Designs. Sweden
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Best Room Wins
10.05 McDonald and Dodds
11.35 Curb Your Enthusiasm
12.10 Franklin & Bash
12.55 10 Years Younger in 10 

Days
13.35 Bara grín
14.00 Einkalífið
14.40 BBQ kóngurinn
15.00 First Dates Hotel
15.50 Stóra sviðið
16.35 Schitt’s Creek
17.05 Franklin & Bash
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Körrent 

Í þáttunum Körrent ætla Lil 
Curly, Dóra Júlía og Kristín 
Ruth að vera með puttann 
á púlsinum á Idolinu næstu 
vikurnar ásamt því að 
fylgjast grant með víbrum 
borgarinnar og öllu sem er 
körrent í íslensku samfélagi 
í dag.

18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Idol 

Lokaþátturinn. Í dómnefnd 
sitja Birgitta Haukdal, Herra 
Hnetusmjör, Bríet og Daníel 
Ágúst og kynnar eru þau 
Aron Már og Sigrún Ósk.

21.15 America’s Got Talent. All 
Stars

22.40 Chick Fight
00.20 Ashes in the Snow
01.55 McDonald and Dodds
03.25 Curb Your Enthusiasm

12.00 Dr. Phil
12.39 The Late Late Show with 

James Corden
13.27 The Block
14.15 Love Island
15.00 The Children Act
16.55 Survivor
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show with 

James Corden
19.10 The Block
20.10 The Bachelor
21.40 Love Island
22.25 Love Island
23.10 The Best of Me 

Rómantísk mynd frá 2014 
sem byggð er á sögu eftir 
Nicholas Sparks. Það eru 
liðin tuttugu ár frá því þau 
Dawson og Amanda sáust 
síðast þegar þau hittast á 
ný við útför sameiginlegs 
vinar.

01.05 Knight of Cups
02.59 From
03.59 Love Island

Þorgerður Katrín, Jóhann Berg og Ofurskálin

Íþróttavikan með Benna Bó 
verður á sínum stað í kvöld á 
Hringbraut. Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Við-
reisnar, sest í settið ásamt Herði 
Snævari Jónssyni, íþróttafrétta-
stjóra Torgs. Þau fara yfir fréttir 
vikunnar og enska boltann en 
Þorgerður styður Liverpool. Þá 
verður Jóhann Berg á línunni frá 
Burnley og Valur Gunnarsson, 
NFL-sérfræðingur, hitar upp fyrir 
Ofurskálina sem er um helgina. n

Stöð 2 | 
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Sudoku  | Sudoku  | 
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ponduS  |    |  FRode ØveRli
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Þrautin felst í 
því að fylla út í 
reitina þannig 
að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lá-
rétt og lóðrétt, 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni. 

7 6 9 4 3 1 5 8 2

3 8 5 9 2 6 1 4 7

1 4 2 5 7 8 6 9 3

4 1 6 2 5 7 8 3 9

8 5 7 1 9 3 2 6 4

9 2 3 6 8 4 7 5 1

2 3 8 7 4 5 9 1 6

5 7 1 3 6 9 4 2 8

6 9 4 8 1 2 3 7 5

8 2 4 9 3 5 1 6 7

3 9 7 2 6 1 8 4 5

1 5 6 7 8 4 3 2 9

6 1 5 8 9 7 4 3 2

7 3 8 1 4 2 9 5 6

2 4 9 6 5 3 7 8 1

9 7 3 5 2 8 6 1 4

4 6 2 3 1 9 5 7 8

5 8 1 4 7 6 2 9 3

Seðla-
banka-
stjóri hefur 
sjálfur sagt 
bankann 
vera í 
tilrauna-
starfsemi í 
þessum 
efnum. 
Tilraunin 
er á kostn-
að heimil-
anna.

í vikulokin | 

Ólafur
Arnarson
olafur

@frettabladid.is

Seðlabanki Íslands hefur það hlut-
verk fyrst og fremst að viðhalda 
verðlagsstöðugleika hér á landi. Til 
að það takist skiptir öllu máli að 
bankinn njóti trausts. Trúverðug-
leiki bankans er lykilatriði.

Í gær gróf peningastefnunefnd 
bankans alvarlega undan trúverð-
ugleika hans. Ekki verður betur 
séð en að bankinn sé líkt og rekald 
í öldugangi, alla vega hvað varðar 
peningastefnuna. Bankinn sendir 
frá sér misvísandi skilaboð.

Fyrir jól kallaði seðlabankastjóri 
nýgerða kjarasamninga Starfs-
greinasambandsins og Samtaka 
atvinnulífsins „mjög góð tíðindi“ 
og lýsti því yfir að þeir ógnuðu ekki 
fjármálastöðugleika.

Nú kveður við annan tón. Í yfir-
lýsingu peningastefnunefndar í gær 
segir að versnandi verðbólguhorfur 

skýrist „einkum af því að nýgerðir 
k jarasamningar á almennum 
vinnumarkaði fela í sér töluvert 
meiri launahækkanir“ en gert var 
ráð fyrir á síðasta fundi.

Hvað breyttist frá því að seðla-
bankastjóri kallaði samningana 
„mjög góð tíðindi“? Hrósaði Ásgeir 
Jónsson kjarasamningunum í 
desember án þess að hafa kynnt sér 
þá? Samningarnir hafa ekki breyst. 
Í millitíðinni hefur VR gert samn-
ing, sem er að efni til svipaður, og 
fyrir liggur miðlunartillaga frá 
ríkissáttasemjara í kjaradeilu SA 
og Ef lingar, sem er nákvæmlega á 
sömu nótum.

Það hefur ekkert breyst!
Ekkert annað en að Seðlabankinn 

snýst eins og vindhani. Hringlandi 
Seðlabanki, sem stendur á skoðun 
sinni viðlíka lengi og Ragnar 

 Reykás, hefur engan trúverðugleika. 
Seðlabanki án trúverðugleika er í 
besta falli gagnslaus.

Mikil hækkun vísitölu neyslu-
verðs í janúar var fyrirsjáanleg. 
Þegar hið opinbera hækkar gjald-
skrá sína um 7,8 prósent, auk þess 
að hækka sérstaklega vörugjöld á 
bíla og gjaldtöku af eldsneyti og 
áfengi, hefur það bein áhrif á vísi-
tölu neysluverðs. Þetta eru hins 
vegar eins skiptis hækkanir. Engin 
breyting hefur orðið á undirliggj-
andi verðbólguþrýstingi.

Því er athyglisvert, svo ekki sé 
meira sagt, að Seðlabankinn skuli 
bregðast við með risahækkun stýri-
vaxta. Hækkun sem leiðir til þess 
að greiðslubyrði venjulegs heimilis 
með húsnæðislán hefur hækkað um 
100 þúsund krónur frá því að vaxta-
hækkunarferlið hófst í maí 2021.

Staðfestan sótt í smiðju Ragnars Reykáss
Í vaxtahækkunarferlinu hefur 

Seðlabankinn einnig beitt fjár-
hagsstöðugleikatækjum sínum. 
Seðlabankastjóri hefur sjálfur sagt 
bankann vera í tilraunastarfsemi í 
þessum efnum. Tilraunin er á kostn-
að heimilanna, eins og aðalhag-
fræðingur Arion banka benti rétti-
lega á í sjónvarpsviðtali í vikunni.

Verðtryggingin var á undanhaldi 
en vaxtahækkanir Seðlabankans 
og aðrar aðgerðir hafa þrýst lán-
takendum aftur í verðtrygginguna, 
Bankinn er búinn að koma þjóðinni 
inn í gamalkunnan vítahring víxl-
hækkana kaupgjalds og verðlags.

Seðlabankinn hefur brugðist 
skyldum sínum við þjóðina og 
atvinnulífið. Erfitt er að sjá hvernig 
úr því verður bætt nema með mjög 
róttækum breytingum í gjaldmið-
ilsmálum þjóðarinnar. n

Þetta er skrýtið ... ég 
finn fyrir innri friði 

þegar ég er svona úti í 
snjónum um vetur!

Ég kann að 
meta það!

Því þegar þú ert úti um 
sumar ertu alltaf að 
leita að golfkúlum!

Það er 
rétt!
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Það er byrjað að gerast 
að vinnustaðir eru 
byrjaðir að panta sér 
hópeflisferðir á þetta, 
sem er svolítið 
skemmtilegt.

Þóra Karítas Árnadóttir

Kvikmyndahátíðin 
Stockfish Film Festival 
& Industry Days verður 
haldin í níunda sinn 
23. mars til 2. apríl.

Leikkonurnar Þórunn Lárus-
dóttir og Íris Tanja Flygenring 
takast á sem yfirmaður og 
undirmaður í leikritinu Sam-
drættir í Tjarnarbíói.

Leikkonan Þóra Karítas Árnadóttir 
þreytir frumraun sína sem leik-
stjóri með leikritinu Samdrættir 
sem frumsýnt er í Tjarnarbíói í dag, 
10. febrúar. Verkið er skrifað af einu 
þekktasta leikskáldi og handrits-
höfundi Bretlands, Mike Bartlett, og 
í aðalhlutverkum eru leikkonurnar 
Þórunn Lárusdóttir og Íris Tanja 
Flygenring.

„Þetta er mjög sérstakt verk, það 
er svolítið háðskt í rauninni. Það 
er verið að pota í ýmsa þætti sam-
félagsins og þetta er sett inn í sam-
hengi fyrirtækjamenningar. Það er 
verið að nota fyrirtækjaorðaforða 
sem við könnumst öll við, árangur, 
þægindi og svoleiðis,“ segir Þóra.

Fara óhefðbundna leið
Verkið gerist á vinnustað þar sem 
gilda strangar reglur um að starfs-
menn megi ekki eiga í kynferðisleg-
um eða rómantískum samböndum 
sín á milli án þess að láta yfirmenn 
sína vita. Þegar skrifstofukonan 
Emma verður ástfangin af sam-
starfsmanni sínum Darren sakar 
yfirmaður hennar hana um brot á 
starfsmannareglum og kallar hana 
á fund sinn.

„Ég myndi segja að þetta væri að 
einhverju leyti um valdamisnotkun 
en þetta er í rauninni svolítið eins 
og málverk. Þetta er marglaga verk 
sem er svolítið túlkandans að setja 
í samhengi,“ segir Þóra.

Verkið var upphaflega sett upp í 
Royal Court-leikhúsinu í London í 
óhefðbundnu rými til að líkja eftir 
skrifstofu.

„Við förum pínu óhefðbundna 
leið að þessu, erum með skrifstofu-
stóla og bjóðum áhorfendum að 
vera inni í sameiginlegu vinnu-
rými á þessum vinnustað í salnum 
í Tjarnarbíói. Það eru allir á sviðinu, 
líka áhorfendur.“

Að sögn Þóru myndast mjög náin 
stemning með því að hafa áhorfend-
ur á sviðinu með leikurunum sem 
getur þó orðið allt að því óþægileg.

Misbeiting valds
Verkið fjallar um eitraða vinnu-
staðamenningu og að sögn Þóru 
fékk það nýtt samhengi eftir 
MeToo-byltinguna sem skók leik-
listarheiminn f y rir nok k r um 
árum. Yfirmaðurinn, sem Þórunn 
Lárusdóttir leikur, stjórnar vinnu-
staðnum harðri hendi.

„Það er regla að þú mátt ekki eiga í 
rómantísku eða kynferðislegu sam-

Fyndið og óþægilegt verk  
um eitraða vinnustaðamenningu

Þóra Karítas 
Árnadóttir, leik-
stjóri verksins, 
ásamt Þórunni 
Lárusdóttur 
leikkonu. Fyrir 
aftan þær glittir 
í andlit Írisar 
Tönju leikkonu á 
plakati.
 Fréttablaðið/
 Valli

bandi við vinnufélaga og ef það ger-
ist þá ber þér skylda til að tilkynna 
það. Svo þegar Emma, starfsmaður-
inn á skrifstofunni, tilkynnir að það 
sé staðan, þá byrjar bara að rúlla 
endalaus vitleysa og vandræði sem 
yfirmaðurinn setur reglurnar um 
hvernig hún leysir úr, hvað það þýði 
að hún sé búin að brjóta þessa reglu. 
Emma heldur að hún sé laus bara 
með því að tilkynna það og segja að 
þetta sé staðan en þá bregður yfir-
maðurinn á alls kyns ráð. Þau eru 
f lutt sitt á hvorn vinnustaðinn og 
Emma heldur að það sé nóg en svo 
verður hún ólétt og þessi yfirkona 
heldur bara endalaust áfram að mis-
beita valdi sínu,“ segir Þóra.

Að sögn Þóru er um að ræða 
ádeilu á vinnualkamenningu og 
metorðagirni nútímasamfélagsins 
þar sem fólk hugsar ekki um annað 
en vinnuna.

„Hún er vélræn þessi yfirkona 
og það er kannski ádeila á það að 
vélmennin séu að taka yfir ýmis-
legt sem við erum að gera. Þá fyrir 
vikið víkur þetta manneskjulega og 
hlýja. Svo eru alls kyns aðrir punkt-

ar í þessu. Þegar fólk er að ganga í 
gegnum erfiðleika í einkalífinu og 
á þá helst bara að drífa sig í vinnuna 
og halda áfram. Hvað verður um 
börnin í þessu samfélagi þar sem 
allir eru bara að hugsa um ferilinn? 
Hvað verður um fjölskyldulífið og 
einkalífið? Er það bara í þriðja eða 
tíunda sæti og ferillinn í fyrsta til 
tíunda sæti?“

Fullkomin sýning fyrir fyrirtæki
Þóra segir verkið eiga sér margar 
samsvaranir í okkar samfélagi og 
hvetur hún fyrirtæki til að gera sér 
ferð með starfsfólkið til að sjá sýn-
inguna í Tjarnarbíói.

„Ég er eiginlega bara að vonast til 
þess og það er byrjað að gerast að 
vinnustaðir eru byrjaðir að panta 
sér hópef lisferðir á þetta, sem er 
svolítið skemmtilegt. Það eru 40 
sæti á sýningu, vanalega eru 180 
sæti í Tjarnarbíói, en það eru bara 
40 sæti og þess vegna sýnum við 
tvær sýningar á kvöldi. Þá getur í 
rauninni stór vinnustaður bara átt 
sýninguna, þannig að þetta er svo-
lítið eins og að fara í hópeflishelgi. 
Þetta er algjörlega verk til að flissa 
yfir en er líka óþægilegt. Maður veit 
ekki hvort maður eigi að hlæja en 
stundum hlær maður af því þetta er 
bara of fáránlegt þegar þetta er sett í 
svona ýkt samhengi,“ segir hún.

Þá segir hún samstarfið við þær 
Þórunni og Írisi Tönju hafa verið 
einkar gjöfult.

„Leikkonurnar eru að standa 
sig mjög vel og það er búið að vera 
ógeðslega gaman hjá okkur í þessu 
ferli,“ segir Þóra og bætir því við að 
ljós og hljóð sýningarinnar myndi 
einnig sterka heild en Valgeir Sig-
urðsson sér um tónlist og Ólafur 
Ágúst Stefánsson sér um lýsingu. n

tsh@frettabladid.is

Stockfisk-kvikmyndahátíðin óskar 
eftir innsendum tillögum að verk-
um í vinnslu fyrir svokallaða Stock-
fish Industry Days.

Í tilkynningu frá Stockfish segir:
„Með þátttöku gefst aðstand-

endum kvikmyndaverka sem ekki 
eru tilbúin til sýningar einstakt 
tækifæri til að kynna verkefnin sín 
fyrir innlendum og erlendum fjöl-
miðlum, framleiðendum sem og 
öðrum áhugasömum.“

Þá kemur fram að verkefnin sem 
verði fyrir valinu geti átt þess kost 
að fá aukna dreifingar- og kynn-
ingarmöguleika bæði hérlendis sem 
og erlendis.

Þeir sem verða valdir til þátttöku 
munu sýna 3 til 7 mínútna mynd-
brot úr verkum sínum og taka við 
spurningum úr sal um verk sín að 
því loknu.

Að sögn Stockfish hefur mikill 
áhugi myndast fyrir viðburðinum 
undanfarin ár hjá erlendum blaða-
mönnum og listrænum stjórn-
endum annarra kvikmyndahátíða. 
Þá er tekið fram að þetta sé kjörinn 
vettvangur fyrir kvikmyndagerðar-
fólk víða að til að hittast og skapa 
tengsl.

Opnað var fyrir innsendar til-
lögur 8. febrúar og er hægt að senda 
inn verk til og með 1. mars á heima-
síðu Stockfish.

Kvikmyndahátíðin Stockfish 
Film Festival & Industry Days verð-
ur haldin í níunda sinn 23. mars til 
2. apríl. Um er að ræða kvikmynda- 
og ráðstefnuhátíð fagfólks í kvik-
myndabransanum sem er haldin 
árlega í Bíó Paradís í samvinnu við 
íslensk fagfélög í kvikmyndaiðnað-
inum. n

Stockfish kalla 
eftir verkum

Frá Stockfish-kvikmyndahátíðinni 
árið 2020.  Fréttablaðið/Valli

Með Inga Bjarna leikur skandinavískur kvintett skipaður tónlistarmönnum 
sem hann kynntist í meistaranámi í Svíþjóð.  Mynd/Kristian Millstein

tsh@frettabladid.is

Djasspíanistinn Ingi Bjarni Skúla-
son sendir í dag frá sér plötuna Far-
fuglar með nýjum frumsömdum 
tónsmíðum. Með Inga á plötunni 
leikur skandinavískur kvintett sem 
spilaði einnig með Inga á plötunni 
Tenging sem kom út 2019 og var til-
nefnd til fimm verðlauna á Íslensku 
tónlistarverðlaununum 2020.

Titill nýju plötunnar, Farfuglar, 
vísar bæði í ferðalag tónlistarmann-
anna fimm og í eiginlega farfugla.

„Það er vísun í að við erum fjöl-
þjóðlegur kvintett og líka að maður 
getur einhvern veginn ferðast í 
gegnum músíkina. Þó það sé langt 
á milli þá getur maður samein-
ast í músíkinni og farið í ferðalag. 

Titillagið samdi ég þegar ég heyrði 
í fuglum úti í garði og spilaði með 
þeim, það varð kveikjan að þessu,“ 
segir Ingi.

Með Inga spila á plötunni norski 
trompetleikarinn Jakob Eri Myhre, 
eistneski gítarleikarinn Merje Kägu, 
sænski bassaleikarinn Daniel And-
ersson og norski trommarinn Tore 
Ljøkelsøy.

„Ég var í mastersnámi í Svíþjóð og 
þá kynntist ég þeim. Þetta er bandið 
sem ég spilaði með á útskriftartón-
leikunum mínum,“ segir hann.

Platan var tekin upp í Þýskalandi 
haustið 2021 og er gefin út á vegum 
NXN Recordings sem er undirforlag 
hinnar virtu þýsku útgáfu Naxos. 

„Það stóð til að taka upp plötuna 
2020 en það var bara mjög erfitt út 

af Covid. Við vorum svo að túra í 
Þýskalandi 2021 og þá var ákveðið 
í kjölfarið að taka upp í Þýskalandi 
beint eftir túrinn,“ segir Ingi.

Ingi Bjarni gerðist sjálfur farfugl 
nýlega og skellti sér til Kúbu.

„Ég fór á námskeið í kúbanskri 
tónlist og það var bara mjög gaman. 
Áhugavert að koma líka til þessa 
lands þar sem fólk er kannski bara 
með 20 til 30 dollara í meðallaun á 
mánuði. Það var líka mjög áhuga-
vert að fara í þessa tíma, maður þarf 
náttúrlega að vinna aðeins úr þessu 
núna, maður er ekkert orðinn ein-
hver Salsa-Bjarni strax,“ segir Ingi.

Farfuglar kemur út á geisladiski 
auk þess sem hún er fáanleg á öllum 
helstu streymisveitum frá og með 
deginum í dag. n

Farfuglar himins og huga

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is
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Bensín-
sjoppan 
bjó mann 
til, var eins 
og hjálpar-
dekk á 
vegferð 
þroskans. 
Frá sleikjó 
upp í 
fyrstu sígar-
ettuna.

Gamalkunni bensínaf
greiðslumaðurinn hefur 
hengt sloppinn á snagann, en 
í stað hans eru komin ung
menni sem afgreiða ís og djús, 
brauð og borgara, ellegar þau 
þjónusta hjólafólk og listunn
endur af öllu tagi.

ser@frettabladid.is

Æskuminningin er lykt.
Blanda af angan og stybbu.
Og einhver sátt við hvorutveggja.
Jafnvel öryggistilfinning.
Af því að gamla bensínsjoppan 

var athvarf manns á barnsaldri, allt 
frá sleikjó upp í fyrstu sígarettuna, 
en þess á milli var það pylsa og vall
as, í mínu tilviki sú norðlenska með 
hráum og rauðkáli innan um sinnep 
og remúlaði.

Og það var ekki drukkið kók 
fyrir norðan. Bara vallas. Stundum 
þó mix. Þessir eyfirsku eðaldrykkir 
sem voru áminning þess að ekkert 
þyrfti að stóla á sunnlenska sollinn.

Svo var hangið þarna dagpart.
BP. Esso. Shell.
Þrenningin heilaga; kommar, 

framsókn, íhald.
En auðvitað voru þær flokkspóli

tískar. Bensínbúllurnar. Eins og allt 
annað í denn.

 
„Hittumst bara niðri í sjoppu.“ 

Það var viðkvæðið. Bensínsjoppan 
var miðpunktur hversdagsleikans. 
Og hún bjó mann til, var eins og 
hjálpardekk á vegferð þroskans.

Frá sleikjó upp í fyrstu sígarett
una.

Gott ef landinn var svo ekki seld
ur á bak við hús.

Hvað svo sem var í honum.
Aldrei góður. Eiginlega afleitur.
 
Núna horfir miðaldra fólkið á 

bensínsjoppurnar verða eitthvað 
allt annað en það sem blasir við í 
æskumyndinni. Og þegar ekið er 
fram hjá þeim á jepplingi milli
tekjuhópsins kemst ekki önnur 
hugsun að en að allt sé breytingum 

háð, allt eigi sína afmörkuðu stund, 
ekkert vari að eilífu.

 
Og það er eitthvað skrýtið fyrir 

þessa kynslóð, sem ólst upp í þess
ari yndislegu blöndu af angan og 
stybbu, að sjá sjoppurnar breytast 
í brauðbúðir og brasserí, djúsgerðir 
og ísskála, jafnvel reiðhjólaverslanir 
og listasöfn.

Og hvað næst?
Apótek? Læknastofur?
Og maður stendur eftir með bens

índæluna í hendi, roskin mann
eskjan, úti á plani – og fyllir bílinn 
enn einu sinni, með þennan breytta 
tíma innan seilingar.

Og ef maður vogar sér inn fyrir, 
sem er ekki sjálfgefið, líður einhver 
allt önnur angan um vitin en gamli 
sambræðingurinn af smurolíu og 
hráum, sinnepi og rúðuvökva, af 
notuðum tvisti og tíma sem stóð í 
stað.

 
Þeim gamla tíma.
Farna tíma. n

Tankur sögunnar fylltur á 
gömlu góðu bensínstöðinni

Gamla Shell-
stöðin úti á 
Nesi, síðar 
Orkan, er orðin 
að ísbúð. 
 Fréttablaðið/
 anton brink

Hlöllabátar 
hafa komið sér 
fyrir í gömlu 
Shell-sjoppunni 
í Öskjuhlíð.
 Fréttablaðið/
 Sigtryggur ari

Vel smurðum, óhreinum borgurum og rifjum er nú dælt út á gömlu Shell-
stöðinni við norðanverða Miklubraut.  Fréttablaðið/Sigtryggur ari

Á Birkimel, 
vestur í bæ, er 
núna að finna 
djúsgerðina 
hans Jóa, en 
hvorki tvist né 
smurolíu. 
 Fréttablaðið/
 Sigtryggur ari

Á austanverðum Laugavegi er ein frægasta bensínsjoppa allra tíma, þar sem 
Næturvaktin var tekin upp, en hún selur nú brauð og kruðerí.
  Fréttablaðið/Sigtryggur ari

Við sunnan-
verða Miklu-
braut hefur 
rúðupissinu 
verið skipt úr 
fyrir ávaxta-
drykki, pressaða 
á staðnum. 
 Fréttablaðið/
 Sigtryggur ari

Neðarlega á Háaleitisbraut hefur lyktin af hráum og remólaði vikið fyrir 
keðjuvökva og dekkjalykt af allra handa reiðhjólum.  Fréttablaðið/anton brink

Frumlegustu umskiptin eru í Hamraborginni í Kópavogi, en gamla bensín-
sjoppan í þeim nafla alheimsins er núna orðin að forláta listsýningaplássi. 
 Fréttablaðið/ anton brink 
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Verkfæralagerinn

Miklu meira en bara ódýrt
2.985

Dekkjaviðgerðarsett  
28 stk.

4.995

Hleðslu-
tæki 6Amp

Bensínbrúsar Stál/Plast 
5/10/20L

Dráttartóg 
Mikið úrval

Bílabónvél frá 14.995

Mössunarvélar

795

Neyðar-
hamar

frá 495

Rakagildrur

12.995

Keðju- 
talíur 1T

2.985
Vökvadæla 

Tvívirk

995

Hamar m/stálskafti 
16/20oz

frá 495

Yfirbreiðslur

995

Strekkibönd 5M

(Strekkibönd frá 585)

Dragbönd/Bensli 
Mikið úrval

Farangursteygjur 
Mikið úrval

795

Jarð- 
skrúfur

Stálhælar

Reipi 
Mikið úrval

Fötur/Balar

frá 3.995

Lyklabox

1.995

Borvélaburstar 3 stk.

frá 5.995

Verðmætaskápur 16L 

4.995
Bleikt 

verkfæra-
sett

195

Músagildrur 
2 stk.

995

Penslasett 
10 stk.

295

Sexkantasett 1-8 mm

295
Smíða-

skrúfblýantur 
+ 9 blý

frá 295

Torx 
skrújárnasett

frá 1.695

AVO 
Fjölsviðs-

mælar

Tröppur-Stigar

Ljóskastarar

995

Höfuðljós

985/1.295
Töskuvogir

Ferðaflöskur

frá 295

Hengilásar 

Töskubönd

Innanklæðaveski

3.995

7.995

Göngustafir, lengjanlegir

Hleðslu-
snúru-

lyklakippa

Trönur

Akrýl-
sett



Í byrjun 
hélt ég að 
maður 
kæmist 
kannski 
áfram 
svona einu 
sinni, 
tvisvar og 
ætlaði bara 
að sjá til 
hvað 
myndi 
gerast.
Saga

Ég ákvað 
bara að 
prufa að 
sækja um 
og vissi 
ekkert við 
hverju ég 
ætti að 
búast. 

Kjalar

Í HELGARBLAÐINU

Þetta hefur 
verið hark
Vivian Didriksen Ólafsdóttir fer 
mikinn á hvíta tjaldinu þessa dag-
ana í aðalhlutverki í Napóleóns-
skjölunum sem byggð er á sam-
nefndri bók Arnaldar Indriðasonar. 
Vivian fór ekki hefðbundna leið að 
markmiðinu enda einstæð fjögurra 
barna móðir sem stendur á fertugu 
þegar stóra tækifærið kemur.

Mikilvægt að 
staldra við
Vestmannaeyingurinn Unnar Gísli 
Sigurmundsson, betur þekktur sem 
Júníus Meyvant,  var kominn um 
þrítugt þegar fyrsta lag hans sló í 
gegn. Hann segist þakklátur fyrir 
að starfa við tónlistina í dag  en 
þó sé enginn botn á græðginni og 
markmiðin séu alltaf sett hærra.

Kyn þátttakenda ekki  
það sem skipti máli
Nóam Óli varð í fyrra fyrsta trans manneskjan til að 
keppa fyrir Íslands hönd á alþjóðlegu íþróttamóti. 
Hann segist helst fá hrós frekar en fordóma og segir 
umræðu um þátttökurétt trans fólks oft þröngsýna.

Ný Idolstjarna Íslands verður 
krýnd í kvöld þegar stjörnu-
leit Stöðvar 2 lýkur með 
úrslitakeppni milli þeirra 
tveggja sem eftir standa; Sögu 
Matthildar og Kjalars. Bæði 
eru þau komin mun lengra en 
þau sáu fyrir sér og eru sérlega 
ánægð með að valið skuli að 
lokum standa milli þeirra.

toti@frettabladid.is

Stjörnuleit Stöðvar 2 lýkur í kvöld 
þegar Saga Matthildur Árnadóttir 
og Kjalar Martinsson Kollmar 
keppa til úrslita í Idolinu. Þau segj-
ast bæði vera í góðum fíling og full 
eftirvæntingar.

Stjörnuleit lýkur með vingjarnlegu einvígi 
Sögu og Kjalars

„Ég get ekki beðið,“ segir Kjalar og 
bætir aðspurður við að hann hafi 
alls ekki séð fyrir sér að hann myndi 
ná þetta langt. Hann hafi ekki einu 
sinni búist við því að komast í beinu 
útsendingarnar.

„Ég ákvað bara að prufa að sækja 
um og vissi ekkert við hverju ég ætti 
að búast og svo bara komst maður 
einhvern veginn alltaf áfram. En ég 
er ógeðslega ánægður með að vera 
kominn svona langt og sérstaklega 
með Sögu líka. Mér finnst frábært 
að hafa hana með mér í úrslitunum.“

Fjör á æfingum
Saga Matthildur er á svipuðum 
nótum. „Bara rosa spennt og þreytt. 
Maður er bara að njóta,“ segir hún 
og hlær en hún gengur með laumu-
keppanda sem er orðinn það 
umfangsmikill að hún hefur þurft 
að leggja gítarinn frá sér í bili.

„Ég á ekki að eiga fyrr en í maí 
og hef ekki fundið fyrir barninu í 
útsendingu en á æfingum er þetta 
stundum svolítið bras. Svona: „Get-
urðu aðeins tjillað hérna?“ Það var 
ekki draumurinn að þetta yrði sam-
ferða en fyrst þetta er svona þá bara 
erum við að njóta.“

Góðir vinir
Rétt eins og Kjalar segist Saga Matt-
hildur ekki hafa búist við að komast 
alla leið í úrslitin. „Ég get nú ekki 
sagt það og svona í byrjun hélt ég 
að maður kæmist kannski áfram 
svona einu sinni, tvisvar og ætlaði 
bara að sjá til hvað myndi gerast. Og 
svo bara fór ég ekkert heim.“

Saga Matthildur tekur loka-
andstæðingi sínum einn-

ig fagnandi og ljóst að 
enginn rígur er 

milli þessara 
keppinaut a . 

„Við urðum 
s vo gó ði r 
vinir í gegn-

u m  þ e t t a 
ferli, sérstak-
lega þessi átta 

sem komust í beinu útsendingarnar, 
þannig að það varð þannig lagað 
aldrei einhver svona samkeppni.

Ég er löngu orðin sátt við minn 
árangur og Kjalar er náttúrlega bara 
sjúklega góður tónlistarmaður og ég 
er ánægð alveg sama á hvorn veginn 
þetta fer.“

Allt að gerast
Það er ekki nóg með að Kjalar keppi 
nú til úrslita í Idolinu þar sem hann 
mun einnig blanda sér í Söngva-
keppnina 2023 á næstu vikum 
ásamt tónlistarkonunni og lagahöf-
undinum Silju Rós sem fékk hann til 
þess að syngja framlag hennar með 
sér.

„Það var bara örugglega viku 
eftir síðustu prufurnar í Idolinu og 
ég fékk að vita að ég hefði komist 
áfram í beinu útsendingarnar sem 
Silja hefur samband við mig og 
býður mér að koma með. Þann-
ig að þetta alveg kom mér mjög á 
óvart vegna þess að ég sendi ekki 
einu sinni lag í keppnina. En mjög 
gaman. Ég segi ekki nei við Söngva-
keppninni.“

Þannig að sama hvernig fer þá er 
ljóst að árið 2023 ætlar svolítið að 
verða árið þitt í þessum efnum?

„Já, allavegana fram í mars,“ segir 
Kjalar og hlær.

Britney og Iris
Saga og Kjalar syngja þrjú lög, hvort 
um sig, fyrir framan dómnefndina 
og áhorfendur, en þeim var meðal 
annars uppálagt að velja lag frá 
fæðingarári sínu. „Ég syng Hit Me 
Baby One More Time, með Britney 
Spears, frá 1999,“ segir Kjalar.

„Það er aðeins öðruvísi en ég 
hef gert hingað til en ég er ógeðs-
lega spenntur yfir því. Þetta er svo 
skemmtilegt lag og það hafa bara 
allir einhvern veginn gaman af 
því. Og líka bara gaman að prufa 
aðeins þennan popp-
stjörnukarakter með 
þessu lagi,“ segir 
Kjalar. „Ég mun 

syngja Iris með Goo Goo Dolls,“ 
segir Saga sem hafði úr lögum frá 
1998 að velja.

Syngja sama lagið
Þau fengu einnig að velja sér eitt lag 
alveg að eigin vali og þar segist Saga 
hafa ákveðið að fara langt aftur í 
tímann með A Change Is Gonna 
Come, eftir Sam Cooke. Kjalar ætlar 
hins vegar að vera á Háa C með 
uppáhalds hljómsveitinni sinni, 
Moses Hightower.

„Svo syngjum við Saga bæði, sitt 
í hvoru lagi, lag sem var samið fyrir 
keppnina og úrslitakeppendurna 
sem myndu flytja það og gera svona 
aðeins að sínu. Þannig að þetta verð-
ur í mismunandi útgáfum hjá okkur. 
En sama lagið,“ segir Kjalar. n
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Ég elska að kaupa. Kaupa, kaupa, 
kaupa, kaupa, kaupa, kaupa, 
kaupa, kaupa, kaupa, kaupa.

Ég er líka Íslendingur. Að kaupa. 
Að neyta. Það er íslenska leiðin.

Ég hef áður sagt frá því hversu 
gaman mér finnst að fara út að 
borða. Borða, borða, borða, borða. 
Það er bara eins og ég segi oft: 
Amazing. 

Að fá sér drykk á happy hour 
eftir vinnu. Amazing. Kaupa ný 
húsgögn. Amazing. Fara í keilu. 
Amazing. Fara í bíó. Amazing. Í 
leikhús. Amazing. 

Það er svo gaman að kaupa. Allt 
sem hugurinn girnist og efna-
hagurinn leyfir. Og aðeins meira 
en það. 

Hvenær byrjaði maður að elska 
að neyta? Ég veit það ekki, því ég 
man ekki eftir öðru en að mér hafi 
alltaf fundist geðveikt að neyta og 
neita mér ekki um neitt. Neyta, 
neyta, neyta, neyta, neyta, neyta, 
neyta, neyta, neyta.

Það kom mér því gersamlega 
í opna skjöldu og mikið á óvart 
þegar ég frétti nýlega að ég væri að 
gera eitthvað rangt. Hvað í ósköp-
unum er þessi verðbólga segiði? 
Hvað segirðu að bjórinn kosti? 
1.650? Í alvörunni? 9,9 prósenta 
verðbólga? Í alvörunni? Ertu að 
grínast?

Spurði Google. VAR VERÐBÓLG-
AN 70% 1983 TIL 1984?!?! Hvernig 
er það hægt?!?!?!?!?!?!

Bíddu nú við, var Ásgeir að 
hækka stýrivexti? Aftur? Eru 
Íslendingar í góðærisvanda? Ha? 
Er það góðæri að neyta?!? Ég hélt 
að það væri dyggð???? Sem ég hef 
samviskusamlega skreytt mig 
með í tæplega þrjátíu ár. Er ég að 
verða 30 ára?!?! Hvað er það? Ég er 
neyslan og verðbólgan er í mér! n

Neyslan, hún er ég
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