
Villtist í eigin heimabæ 
vegna veikinda
Þráinn Sigvaldason hefur enn ekki fengið 
úthlutað heimilislækni á Akureyri þrátt fyrir að 
glíma við alvarleg veikindi.
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flóttamanna
Ekkert þeirra sveitarfélaga sem Útlendinga
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um alþjóðlega vernd þjónustu svaraði kallinu.
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Kona í stríði
Ragnheiður Þorgrímsdóttir hefur þurft að láta fella nítján hross vegna veikinda sem hún segir 
stafa af mengunarslysi í álverinu á Grundartanga 2007. Norðurál þvær hendur sínar og opinberar 
stofnanir hafna ítrekað kröfu hennar um ítarlega rannsókn. Hún er þó ekki af baki dottin og hyggst 
halda málinu til streitu með öllum ráðum.
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Skortur á heimilislæknum hefur verið viðvarandi á Akureyri árum saman og ástandið 
er svipað víðar á landsbyggðinni. Þráinn Sigvaldason flutti til Akur   eyrar fyrir fimm 
árum og hefur enn ekki fengið úthlutað heimilislækni en hann hefur verið inn og út 
af sjúkrahúsum frá því að hann fékk veirusýkingu í lifur haustið 2016.

Texti / Egill Páll Egilsson

„Ef ein  
hver 
þarf á 
heimils
lækni að 
halda, 
þá hlýt 
ég að 
falla 
und ir þá 
þörf, ég 
er farinn 
að villast 
í heima
bænum 
mínum.“

Innlent

i
HEILBRIGÐISMÁL

Ísamtali við Mannlíf segir Þráinn frá því að hann hafi veikst alvarlega haustið 2016 en hann 
greindist þá með fyrrnefnda veirusýkingu í lifur. Veiran hefur valdið Þráni miklu heilsutjóni 
og hann hefur verið inn og út af sjúkrahúsum síðan. Í febrúar á þessu ári hljóp sýkingin upp í 
höfuðið. „Þá var ég lagður inn á sjúkrahús með algjört minnisleysi og fékk lyf sem hefur læknað 
alla kvilla sem voru að hrjá mig nema ruglið í höfðinu,“ segir hann og bætir við það sé ólíðandi 
að þurfa á sama tíma að berjast fyrir því að fá þá þjónustu sem hann telur sig eiga rétt á. 

Sendur í hringi

Eftir að læknar á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAK) sögðu honum að fara heim og hvíla sig; að hann ætti að 
verða vinnufær aftur innan skamms, þótti Þráni ástæða til að fara fram á frekari eftirfylgni og fékk í kjöl  
farið tilvísun frá geðlækni í ráðgjöf og þjónustu hjá VIRK. Ráðgjafi þar hafi síðan leitað svara hjá heilsu  
gæslunni á Akureyri um hvers vegna Þráni væri ekki úthlutað heimilislækni. Svörin sem fengust voru 
þau að staðan væri einfaldlega þannig að það væri skortur á heimilslæknum og því ekkert hægt að gera.

„Ég er í raun búinn að fara í hringi síðan þetta byrjaði. Ég er með sykursýki líka og var áður í sam    bandi 
við lækni, sem er í sérstöku sykursýkisteymi en þegar ég var farinn að geta haldið sykrinum nokkuð 
góðum þá útskrifaðist ég úr því teymi og læknirinn sagði mér að hafa bara samband við heimi li s  
lækni. Þegar ég sagði honum að ég væri ekki með heimilislækni og fengi hann ekki, sagði hann að 
hjúkrunarfræðingur myndi fylgjast með mér í staðinn. Svo fékk ég tölvupóst frá hjúkrunarfræðingi 
sem sagði mér að hafa samband við heimilislækni og svaraði mér ekki frekar. Þá var ég kominn í hring. 
Eftir þetta var mér bent á að senda erindi inn á Heilsuveru. Þegar ég sendi þeim lýsingu á veikindum 
mínum var mér sagt að hafa samband við heimilslækni,“ útskýrir Þráinn.

Staðan er því sú að ef Þráinn þarf á lækni að halda er helsta úrræði hans að fara á 
bráðavaktina á Sjúkra   húsinu á Akureyri, en hann segist hins vegar þurfa sárlega 
á því að halda að vera með fastan lækni sem þekki sögu hans betur en tilfallandi 
vaktlæknir geti gert. „Ef einhver þarf á heimilslækni að halda, hlýt ég að falla 
undir þá þörf, ég er farinn að villast í mínum eigin heimabæ,“ segir hann. „Meira 
að segja í verslunarmiðstöðinni Glerártorgi.“

„Verulegt vandamál að manna stöður“

Félag heilsugæslulækna lagði inn umsögn um heilbrigðisáætlun 
ríkisstjórnarinnar til ársins 2030. Þar er mönnunarvandi rakinn og 
bent á að úrbóta sé þörf. „Heimilislæknum þarf að fjölga til að anna 
þeim verkefnum sem öflug heilsugæsla þarf að geta sinnt, bæði 
í þéttbýli en ekki síst í dreifbýli þar sem hefur verið verulegt 
vandamál að manna læknisstöður undanfarin ár,“ segir í 
umsögninni en undir hana ritar Salóme Ásta Arnardóttir, 
formaður Félags heilsugæslulækna.

Þá kemur fram í umsögninni að í samanburðarlöndum séu 
heimilislæknar um þriðjungur allra lækna. Ef það sama 
ætti við á Íslandi væru heimilislæknar 400 í stað 200 
núna. „Til að ná markmiði um fjölgun heimilislækna 
úr 200 í 400 og gera ráð fyrir þeim hópi sem hættir á 
næstu árum vegna aldurs, þarf að koma til átak í sérnámi í 
heimilislækningum. Það þarf að fjölga sérnámsstöðum í að 
minnsta kosti 80 og því þarf að fylgja fjölgun kennslustjóra 
og starfsfólks sérnáms.“

Villtist á Glerártorgi 
vegna veikinda
Berst við kerfið til að fá úthlutað heimilislækni á Akureyri.

Þráinn Sigvaldason.



— er hafin.
30–50% afsláttur.

Skólavörðustígur 7 & 16 og Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti 98, Akureyri. Geysir.com
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Samkvæmt upplýsingum frá 
WHO (World Health Orga   niza 
tion) hefur tíðni ofþyngdar 
barna fimm ára og yngri aukist 
úr 30 milljónum í 41 milljón á 
árunum 19902016.

Ofþyngd í alþjóðlegu samhengi
Samkvæmt sömu upplýs 
ing  um er áætlað að árið 
2025 verði um 70 milljónir 
barna fimm ára og yngri í 
ofþyngd, ef ekkert verður 
gert til að minnka tíðnina.

Frá árunum 1998
2012 hafa mælst lítils 
háttar sveiflur upp 
og niður en árið 2012 
var tíðnin 23,7%, sú 
sama og árið 1998.

HEILBRIGÐISMÁL

Innlent

„Okkar rannsóknir hafa til dæmis sýnt að sérstaklega unglingsstelpur hafa mjög neikvæða líkamsmynd og margar hverjar 
sem ekki eru í neinni yfirþyngd nota mjög óheilbrigðar aðferðir til þess að viðhalda þyngd.“

„Líkami okkar elskar fitu“
Vitundarvakning um heilsu hefur skilað árangri.

RÁÐ TIL ÞESS AÐ EFLA LÍKAMSMYND BARNA

i

V aldís Bjarnadóttir og 
Sólveig Jakobsdóttir 
útskrifuðust með 
BSgráðu í hjúkr  
unarfræði frá Háskóla 

Íslands í vor. Í lokaverkefni sínu 
skoðuðu þær ofþyngd grunn  skóla 
barna í 6. bekk, 8. bekk og 10. bekk 
á Íslandi út frá íslenskum hluta 
fjölþjóðlegu könnunarinnar Heilsa 
og líðan skólabarna (HBSC) sem 
er gerð á fjögurra ára fresti í yfir 
fjörutíu löndum. Í ritgerðinni voru 
sex mismunandi bakgrunnsbreytur 
skoðaðar út frá félagslegum þáttum 
íslenskra barna og unglinga og 
bornar saman við nýjustu tölur úr 
könnun HBSC á Íslandi frá árunum 
2017 og 2018.

Nið  urstöður sýndu m.a. að 15,6% 
íslenskra grunnskólabarna í 6., 
8. og 10. bekk voru skilgreind í 
of  þyngd. Til samanburðar sýna 
gögn að 23,7% barna í 4. bekk 
grunnskóla voru talin vera í of 
þyngd árið 2012. Út frá niður   stöð 

um HBSC á Íslandi, eykst tíðni 
barna í ofþyngd með aldri og því 
má áætla að tíðni barna í 6., 8., og 
10. bekk hafi verið svipuð eða hærri 
en 23,7% árið 2012. Það bendir því 
flest til þess að tíðni ofþyngdar hjá 
grunnskólabörnum fari lækkandi.

Ársæll Már Arnarsson prófessor 
stýrir HBSC á Íslandi og í samtali 
við Mannlíf segir hann að hið 
opin  bera og skólakerfið í heild 
hafi tekið við sér á undanförnum 

árum og stuðlað að aukinni fræðslu 
og heilsueflingu. „Við erum farin 
að sjá heilsueflandi samfélög, 
heilsueflandi skóla og leiksskóla. 
Það hefur orðið vitundarvakning í 
samfélaginu um það í hverju heil 
brigði felst,“ segir hann en bætir 
við að mikilvægt sé að halda því 
til haga að þyngd er aðeins lítill 
hluti af heilbrigði.

„Okkar rannsóknir hafa til 
dæmis sýnt að sérstaklega 
unglingsstelpur hafa mjög 
neikvæða líkamsmynd og margar 
hverjar sem ekki eru í neinni 
yfirþyngd nota mjög óheil  brigðar 
aðferðir til þess að viðhalda þyngd. 
Það er eitthvað sem ég hef til 
lengri tíma meiri áhyggj  ur 
af en ofþyngd. Það 
getur valdið 
miklu verra 
heilsutjóni 
að stunda 

Tíðni ofþyngdar hjá íslenskum grunnskólabörnum hefur farið lækkandi síðustu ár. 
Prófessor segir vitundarvakningu um heilsu hafa skilað árangi

Texti / Egill Páll Egilsson

Ársæll Már Arnarsson, 
prófessor við Háskóla 
Ís  lands segir að umræða 

um ofþyngd og offitu hafi mögu
lega verið ýkt á undanförnum 
árum. „Það er búið að tala mikið um 
þessa þyngdaraukningu í mörg ár 
og hugsanlega verið gert aðeins of 
mikið úr þessu. Það er töluvert langt 
síðan að rannsóknir fóru að sýna 
að þessi þyngdaraukning barna 
og unglinga var að ná hámarki fyrir 
nokkrum árum og það sama á við 
um fullorðna einstaklinga. Þessi 
offitufaraldur sem talað var um á 
sínum tíma er ekki eins og hann 
hefur verið teiknaður upp í opinberri 
umræðu og í fjölmiðlum. Það varð 
vissulega ákveðin aukning á tímabili 
en sú aukning er að mestu leyti 
komin fram og hefur ekki hækkað 
undanfarin ár.“ Hann bendir á 
að vissulega sé áhyggjuefni að 
offita tengist ýms um alvarlegum 
sjúkdómum. „Það er líka mikilvægt 
að gera greinarmun á ofþyngd og 
offitu. Margar rannsóknir hafa sýnt 
fram á að fólk sem er í yfirþyngd 
getur verið heilbrigðara en fólk 
sem er í undirþyngd og átt við færri 
sjúkdóma að stríða. Þegar allt kem
ur til alls þá erum við mörg sem 
teljumst vera rétt yfir kjörþyngd,“ 
segir Ársæll. 

Hér er enginn 
offitufaraldur

Þróunin hjá íslenskum grunn  skóla  börn 
um er flóknari og tíðni ofþyngd  ar sveiflu  
kenndari milli ára. Mikil aukning virðist þó 
hafa átt sér stað á árunum 19581998 hjá níu 
ára börn  um. 6,5% barna í voru í ofþyngd 
árið 1958 samanborið við 23,7% árið 1998.

alls konar óheilbrigðar megrun
araðferðir en að vera ein  hverjum 
nokkrum kílóum í yfirþyngd.“

Megrunarkúrar varasamir

Ársæll bendir enn fremur á að 
lang  tímarannsóknir frá Svíþjóð 
sýni að því oftar sem unglings 
stelp ur fara í megrunarkúra, þeim 
mun þyngri verða þær. „Aug 
ljóslega eru þungar stelpur meira 
í megrun. Ef fylgst er með hópi 
stelpna í langan tíma og byrjað á 
ákveðnum þyngd arpunkti kemur 
í ljós að þeim mun oftar sem þær 
fara í megrun þeim mun meira 
þyngjast þær,“ útskýrir Ársæll. 

Aðspurður hvers vegna líkam  inn 
bregðist þannig við megrun  ar 
kúrum segir hann að það hafi með 
erfðaefni okkar að gera. „Það er 
af því að líkami okkar elskar fitu. 
Fita er frábær leið til að geyma 
orkuforða og þessi eiginleiki að 
geta bætt á sig fitu til að eiga fyrir 
mögru tímabilin hefur þjónað 
okkur alla þróunarsöguna. Nú er 
einfaldlega vandamálið að síðustu 
áratugi hafa ekki verið nein mögur 
tímabil, þannig að fitan hefur bara 
safnast á okkur. Þegar maður er að 
fara í megrunarkúra þá segir maður 
öllum sínum erfðafræðiforritum 
stríð á hendur, það auðvitað gengur 
ekki upp. Líkaminn lækk  ar bara 
brennsluhraðann og svo segir hann 
við þig að gefast upp hreinlega. 
Auk þess borðar fólk sem stundar 

megrunarkúra mun 
verr en þeir sem 

halda sínu 
striki. Eins 
og ég segi, 
líkaminn 

elskar fitu, 
það er fátt 
sem honum 
þykir 
vænna 

um.“

Ársæll Már Arnarsson prófessor stýrir HBSC á Íslandi.

„Það getur valdið 
miklu verra heilsu   tjóni 
að stunda alls konar 
óheilbrigðar megr un  ar 
aðferðir en að vera ein 
hverj  um nokkrum kílóum 
í yfirþyngd.“

Einn þeirra þátta sem 
niður  stöður HBSCkönn 
unarinnar sýna fram á er að 

tíðni ofþyngdar er lægst hjá þeim 
nemendum sem búa hjá báðum 
kynforeldrum, eða 14,0% en tíðnin 
var 23,6% hjá þeim sem svöruðu 
„annað úrræði“.  Annað úrræði væri 
til dæmis að búa á fósturheimili eða 
hjá afa sínum og ömmu. Að sama 

skapi sýna rannsóknir fram 
á að börn einstæðra 

foreldra eru líklegri 
til að vera í ofþyngd 
heldur en börn sem 
búa hjá báðum 
foreldrum. Ársæll 

Már Arnarsson segir 
að það verði að túlka 

þessar niðurstöður varlega. „En 
þetta er lýsandi fyrir það að hvers 
kyns rask getur haft áhrif á heilsu 
barna og unglinga. Kannski eru 
ekki eins skýrar reglur þegar annar 
fullorðni einstaklingurinn á heimilinu 
er ekki blóðforeldri, þá er kannski 
erfiðara að setja reglur og halda 
þeim við; ef við ályktum varlega.“ 
Þá benda rannsóknir til þess að 
upplifun barna af skilnaði foreldra 
geti leitt til aukinnar sykurneyslu, 
þessi börn eru einnig líklegri til þess 
að sleppa morgunmat og hreyfa 
sig minna. Allt eru þetta þættir sem 
auka líkur á ofþyngd.

Fjölskyldu
mynstur hefur 
áhrif á ofþyngd

Rannsóknir hafa sýnt að neikvætt 
viðhorf til líkama og útlits tengist  
marg  skonar geðrænum vanda meðal 
ung  menna, s.s. kvíða, átrösk  un um, 
þung  lyndi og jafnvel sjálfsvígs  til   raun
um. Einnig hefur komið í ljós að líkams
mynd hefur áhrif á heilsu og lífsvenjur.

Embætti landlæknis hefur birt nokkur ráð 
til þess að efla líkamsmynd barna: 

1. Allir eru öðruvísi
Kenndu barninu þínu að fjölbreytileiki 
í líkamsvexti sé eðlilegur. Við erum 
mismunandi í laginu, það er sjálfsögð 
staðreynd sem allir ættu að virða.

2. Útrýmum fordómum
Kenndu barninu þínu að það sé ekki rétt 
að stríða eða tala illa um aðra vegna þess 
hvernig þeir líta út. For   dómar vegna 
holdafars og útlits eru alveg jafn 
slæmir og skaðlegir og aðrir 
fordómar. 

3. Elskaðu líkama þinn
Aldrei tala illa um vaxtarlag þitt svo 
barnið þitt heyri. Lærðu að þykja 
vænt um líkama þinn þótt hann sé 
ekki full   kominn því þannig lærir barnið að 
bera virðingu fyrir sínum líkama.

4. Eflum gagnrýna hugsun
Fræddu barnið um óraunhæf útlits   viðmið 

í samfélaginu og hvernig þau birtast, t.d. í 
fjölmiðlum, barnaefni og leikföngum. Storkaðu 

fordómum vegna holdafars hvenær 
sem þú rekst á þá. 

5. Kenndu barninu þínu að 
líkami þess sé góður líkami
Kenndu barninu þínu að vera 
stolt af sínum sérkennum. 
Aldrei segja neitt neikvætt 

um líkama barnsins þíns og 
taktu hart á því ef einhver annar 

gerir það.

6. Hlustaðu á barnið þitt
Ef barnið lýsir áhyggjum af líkamsvexti sínum 
er mikilvægt að hlusta. Reyndu að komast að 

því hvað býr þarna að baki. Sýndu stuðning 
og ekki líta svo á að holdafari barnsins sé um 
að kenna. Ef barnið hefur orðið fyrir höfnun 
vegna þess hvernig það lítur út þá er vanda 
málið í umhverfinu, ekki hjá barninu.

7. Hegðun en ekki holdafar

Ef þú hefur áhyggjur af lífsvenjum barns  ins 
þíns skaltu beina sjónum að hegðun þess 
en ekki holdafari. Skap  aðu umhverfi þar sem 
barnið fær næg tækifæri til að borða hollan 
mat og hreyfa sig sér til ánægju. Hvorki 
þú né barnið ættuð hins vegar að líta á 
heilbrigðar lífsvenjur sem grenningaraðferð, 
heldur eitthvað sem allir þurfa að gera til 
þess að halda heilsu og líða vel.  



Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM
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Eftir / Báru Huld Beck

lykillinn að vellíðan flóttafólks
Stuðningur samfélagsins
Málefni umsækjenda um alþjóðlega vernd hafa verið í brennidepli undanfarið og hefur Útlend  inga  stofnun leitað á 
náðir sveitarfélaganna og biðlað til þeirra að gerður verði þjónustu  samn  ingur við þessa einstaklinga. Einungis þrjú 
sveitarfélög á landinu hafa gert slíka samninga en samkvæmt sérfræðingi hjá Rauða krossinum er eðlilegt að aðstoð 
við þennan hóp sé með sama hætti og við aðra hópa í þjóðfélaginu.

Ú 
tlendingastofnun sendi bréf um miðjan 
mars síðastliðinn til allra sveitarfélaga 
á landinu til að kanna áhuga þeirra 
á að gera samning við stofnunina 
um þjónustu við umsækjendur um 
alþjóð  lega vernd, sambærilega við þá 
sem stofnunin hefur nú þegar gert 
við Reykjavíkurborg, Reykjanesbæ og 
Hafnarfjarðarbæ.

Í svari Útlendingastofnunar við fyrirspurn Kjarnans kemur 
fram að ekkert þeirra sveitarfélaga sem svarað hefur erindinu 
taldi sig að svo stöddu í stakk búið til að bætast í hóp sveitar 
félaga sem veita umsækjendum um vernd þjónustu en mörg 
þeirra hafi þó lýst yfir jákvæðri afstöðu til verkefnisins.

Auk Reykjanesbæjar hefur Reykjavíkurborg boðist til að kynna 
reynslu sína af verkefninu fyrir öðrum sveitarfélögum. Út  
lend    ingastofnun hyggst ræða það við dómsmálaráðuneytið 
hvernig best megi standa að slíkri kynningu fyrir önnur  
sveit  ar     félög en ekki er komin tímasetning á hana. 

590 umsækjendur þiggja þjónustu hér á landi

Á meðan þjónustusamningar Útlendingastofnunar við sveitar 
félög ná ekki utan um þann fjölda umsækjenda um vernd sem 
staddur er hér á landi og á tilkall til þjónustu mun stofnunin 
sjálf veita þeim þjónustu sem umfram eru. Um þessar mundir 
þiggja um 590 umsækjendur um vernd þjónustu hér á landi, 
þar af eru samanlagt um 330 hjá sveitar  félög  unum þremur og 
um 260 hjá Útlendingastofnun.

Útlendingastofnun er nú með tvö búsetuúrræði fyrir umsækj 
endur um vernd í Bæjarhrauni í Hafnarfirði, eitt á Grens  ásvegi 
í Reykjavík og tvö á Ásbrú í Reykjanesbæ.

Þjónustusamningarnir ná ekki utan um alla sem 
þurfa á þjónustu að halda

Engin opinber stefna er til hjá Útlendingastofnun um dreifingu 
um  sækjenda milli sveitarfélaga eða um landið. Markmið 
stofn        unarinnar er að búsetuúrræði séu að jafnaði rekin á veg 
um sveitarfélaga en stofnunin sinni fyrstu móttöku í einni 
komu  gátt. 

„Útlend
inga stofnun 

er nú með 
tvö búsetu

úrræði fyrir 
umsækj  end
ur um vernd 

í Bæjar
hrauni í 
Hafn ar  

firði, eitt á 
Grens  ás  vegi 

í  Reykja vík 
og tvö á 
Ásbrú í 

Reykja
nesbæ.“
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Þrátt fyrir að þjónustusamningum við sveitarfélög hafi 
fjölg  að á undanförnum árum og þeir verið stækkaðir – 
þannig að þeir nái til fleiri einstaklinga – þá hefur fjöldi 
um  sækjenda um vernd verið slíkur á sama tíma að þjón  
ustu   samningarnir hafa ekki náð utan um alla sem hafa 
þurft á þjónustu að halda. Útlendingastofnun hefur því 
þurft að veita töluverðum fjölda umsækjenda þjónustu á 
und   anförnum árum og bætt við og lokað búsetuúrræðum 
eftir þörfum.

Fjölskyldur með börn í forgangi

Í Bæjarhrauni eru móttökuúrræði stofnunarinnar, eitt fyrir 
karla og annað fyrir konur og fjölskyldur en þar dvelja allir 
fyrst eftir komuna til landsins. Samkvæmt Útlend   inga 
stofn  un er það forgangsatriði að fjölskyldur með börn fari 
sem fyrst í þjónustu hjá sveitarfélögunum. 

Þar á eftir sé það viðmiðið að þeir umsækjendur fari í 
þjón  ustu hjá sveitarfélögunum sem fá efnislega meðferð 
 ums   óknar sinnar hér á landi því það séu þeir umsækjendur 
sem lengst þurfa að bíða eftir svari við umsókn sinni og þeir 
sem líklegastir eru til þess að fá jákvæða niðurstöðu. 

Umsækjendur frá öruggum upprunaríkjum sem fá mál sín 
afgreidd í forgangsmeðferð og umsækjendur sem eru með 
mál sem afgreidd eru á grundvelli Dyflinnar reglu  gerðarinnar 
dvelji alla jafna í búsetuúrræðum Útlend  inga  stofnunar.

Skýr stefna að uppfylla þjónustusamninginn

Í fundargerð velferðarráðs Reykjanesbæjar frá 12. júní 
síðastliðnum kemur fram að bréfið frá Útlendingastofnun 
hafi verið lagt fram þar sem óskað hafi verið eftir því við 
sveitarfélög að auka við þjónustu við umsækjendur um 
alþjóðlega vernd en engin jákvæð svör hafi borist. Einnig 
hafi verið leitað að hentugu húsnæði á suðvesturhorninu. 
Stofnunin sé í viðræðum um húsnæði á Ásbrú sem væri þá 
viðbót við það sem fyrir er á svæðinu. Það þýði að 170 manns 
gætu verið í þjónustu Útlendingastofnunar á Ásbrú með 
möguleika á fjölgun í allt að 250 manns.

Þá segir í fundargerð velferðarráðsins að 
það hafi ekki legið á skoðunum sínum 

varðandi málefni einstaklinga sem koma 
til landsins í leit að alþjóðlegri vernd. 

Skýr stefna sveitarfélagsins sé sú að 
uppfylla þjónustusamning sem gerður 

hefur verið við Útlend  ingastofnun 
um að sinna þjónustu við fjölskyldur 

eða einstaklinga í viðkvæmri 
stöðu, allt að 70 manns, og gera 

það vel. 

Útlendingastofnun skortir húsnæði

„Í þeirri þjónustu hefur tekist nokkuð vel að aðlaga ein 
staklinga að samfélaginu og veita stuðning í nærum hverfi 
á meðan einstaklingarnir bíða eftir úrlausn sinna mála. 
Á sama tíma hefur Útlendingastofnun skort húsnæði til 
að taka á móti fleiri einstaklingum og því þurft að leigja 
húsnæði meðal annars í Reykjanesbæ þar sem Útlend 
ingastofnun sér um daglegan rekstur þar sem dvalið 
geta allt að 100 manns í einu. Þeir einstaklingar tengjast 
þjónustu sveitarfélagsins ekki á nokkurn hátt,“ segir í 
fund argerðinni. 

Velferðarráði hugnast ekki sú hugmynd Útlendinga stofn
unar að stækka þjónustuhóp þeirra í sveitarfélaginu enn 
frekar og hefur áður leitað til stofnunarinnar og mælt með 
aðkomu fleiri sveitarfélaga. Mikilvægt sé að kynna vel fyrir 
öðrum sveitarfélögum hver samfélagslegi ávinningurinn er 
af því að sinna þessari þjónustu. Fulltrúar Reykjanesbæjar 
séu tilbúnir að taka þátt í þeirri vinnu.

„Þessir einstaklingar hafa gefið okkur mikið“

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, formaður velferðarráðs 
Reykjanesbæjar, segir í samtali við Kjarnann að þau 
hafi átt von á þessari tilkynningu eftir að hafa verið í 
miklum samskiptum við Útlendingastofnun. Hún segir 
að mikilvægt sé að fleiri sveitarfélög komi að borðinu og 
geri þjónustusamninga við stofnunina. „Það er fyrst og 
fremst til að tryggja að hægt sé að mæta einstaklingunum 
í nærumhverfi þeirra og það gerum við með því að hafa 
dreifinguna betri. Þetta eru ólíkir einstaklingar með ólíkar 
þarfir.“

Hún telur að sveitarfélögin verði að sjá ávinning þess að 
gera slíka samninga en að hennar sögn er hann mikill 
bæði fyrir umsækjendurna sjálfa og samfélagið. „Þessir 
einstaklingar hafa nefnilega gefið okkur mikið.“

Halldóra veltir því fyrir sér hvort heppilegt sé að tugir, 
jafnvel hundruð, manna séu í einu eða tveimur húsum, eins 
og raunin er í Reykjanesbæ á vegum Útlendingastofnunar. 
„Með því að þjónusta minni hópa eru meiri líkur á að 
þörfum einstaklinganna sé mætt.“ Hún bendir á að um 
sækjendur um alþjóðlega vernd sem búa í þessum tveim ur 
húsum séu ekki hluti af þjónustusamingi við Reykja  nesbæ 
og því geti þeir ekki leitað þjónustu til sveitarfélagsins. 

Mikill samfélagslegur ávinningur

„Við fengum fulltrúa dómsmálaráðuneytisins til fundar 
við okkur og buðum fram krafta okkar til að móta skýrari 
stefnu. Okkur hefur gengið vel hér; við erum með margar 
fjölskyldur þar sem börnin ganga í skóla og leikskóla 
og við reynum að sinna þessari þjónustu eins vel og við 
getum,“ segir Halldóra og bætir því við að þau sjái mikinn 
samfélagslegan ávinning að hafa hælisleitendur í bænum. 
„Við lærum líka af þeim og það myndast vinátta og sam 
kennd. Við græðum öll á þessu,“ segir hún. 

Samkvæmt Halldóru hefur dómsmálaráðuneytið tekið 
vel í tillögur þeirra og vonast hún til að það muni leita til 
þeirra í náinni framtíð. „Við þurfum öll að huga betur að 
sálgæslu og þátttöku einstaklinga í samfélaginu. Það er 
alls ekki kvöð að sinna þessum málaflokki eða uppfylla 
þjónustusamninginn,“ segir hún. 

Vel hefur tekist hjá Hafnarfjarðarbæ

Hafnarfjarðarbær er, eins og áður segir, eitt þriggja sveit 
ar  félaga á landinu sem er með þjónustusamning við 
Útlendingastofnun. Í svari Hafnarfjarðarbæjar við fyrir 
spurn Kjarnans kemur fram að sveitarfélagið hafi brugðist 
vel við erindum Útlendingastofnunar. „Sveit   a  félagið hefur 

unnið vel að þessum málum og sinnt þeim 
af ábyrgð og metnaði,“ segir í svarinu. 

Þá hafi Hafnarfjarðarbær enn fremur 
lagt áherslu á að fá fleiri sveitarfélög 

til að koma að þessari þjónustu og láta reyna á það áður en 
fleiri hælisleitendur yrðu settir í úrræði í Hafnarfjarðarbæ. 
Bærinn er með samning sem hljóðar upp á þjónustu við 
allt að 60 hælisleitendur og samkvæmt samskiptastjóra 
sveitarfélagsins hefur gengið vel að uppfylla þann samning. 

Reykjavík fjölgar þeim sem borgin þjónustar

Borgarstjóri Reykjavíkurborgar, Dagur B. Eggertsson, 
svaraði bréfi Útlendingastofnunar og var svarið lagt fram 
í borgarráði 9. maí síðastliðinn. Samningur velferðarsviðs 
við Útlendingastofnun var samþykktur í borgarráði þann 
2. maí og er um að ræða fjölgun upp á 20 einstaklinga sem 
Reykjavík þjónustar á milli ára – úr 200 í 220. 

Í bréfi borgarstjóra til Útlendingastofnunar segir að sam  
kvæmt fréttum hafi borið á því að sveitarfélög skorist 
undan að veita umsækjendum um alþjóðlega vernd þjón 
ustu. Það séu vonbrigði og býðst Reykjavíkurborg til að 
kynna reynslu sína af verkefninu fyrir hikandi eða nei 
kvæðum sveitarfélögum, ef Útlendingastofnun óskar 
eftir. Sem fyrr sé Reykjavíkurborg einnig tilbúin til frekari 
viðræðna við Útlendingastofnun um aukna þjónustu fáist 
ekki nægilega mörg sveitarfélög til að veita slíka þjónustu. 

Útiloka ekki að skoða málið síðar

Kjarninn sendi fyrirspurn til hinna sveitarfélaganna á 
 höfu   ðborgarsvæðinu og bárust svör frá Garðabæ, Kópavogi, 
Mosfellsbæ og Seltjarnarnesbæ. 

Bæjarráð Garðabæjar fjallaði um bréf Útlendingastofnunar 
á fundi sínum þann 19. mars síðastliðinn og fól bæjarráð 
bæjarstjóra að ræða við forstjóra Útlendingastofnunar. 
Samkvæmt upplýsingum frá Garðabæ ræddi bæjarstjórinn, 
Gunnar Einarsson, nýverið við Kristínu Völundardóttur, 
forstjóra Útlendingastofnunar, um erindið. Í samtali þeirra 
kom fram að Garðabær er sem stendur á fullu að undirbúa 
komu flóttafólks til Garðabæjar í haust en bæjarstjórnin 
samþykkti samhljóða á fundi sínum 6. júní síðastliðinn 
samning félagsmálaráðuneytisins og Garðabæjar um mót  
töku, aðstoð og þjónustu við hóp flóttafólks 2019 til 2021. 

Í svarinu kemur enn fremur fram að viðbrögð bæjar  yfir 
valda hafi verið á þann veg að Garðabær vilji fyrst einbeita 
sér og gera vel í því verkefni sem fram undan er að taka á 
móti þessum tíu flóttamönnum. „Á meðan á því stendur 
verður því ekki farið af stað með gerð þjónu   stusamnings 
við Útlendingastofnun vegna umsækj  enda um alþjóðlega 
vernd en ekki útilokað að hægt verði að skoða það síðar.“ 

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Kröfur flóttafólks 
á Íslandi

 Flóttafólk á Íslandi boðaði til sinna fyrstu mótmæla þann 
13. febrúar síðastliðinn við Hallgrímskirkju en þaðan var 
gengið á Austurvöll en síðan þá hefur það staðið fyrir hinum 
ýmsu gjörningum til að vekja athygli á málstað sínum. Helstu 
kröfur þeirra voru meðal annars að ekki yrði fleirum vísað 
úr landi og að flóttafólk fengi sanngjarna málsmeðferð, 
auk þess að Dyflinnarreglugerðin og hinar einangruðu 
flóttamannabúðir á Ásbrú – eins og þau orðuðu það – yrðu 
lagðar niður.

Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, formaður velferðarráðs
Reykjanesbæjar.

„Við lærum líka af þeim og það myndast vinátta og samkennd.  
Við græðum öll á þessu.“ – Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir

Mótmæli flóttafólks í febrúar. Mynd / Bára Huld Beck



ÚTSALA
Trjáplöntur -50% • Sumarblóm -30-50% • Sláttuvélar -25-35% • Útipottar -30% 
Reiðhjól -30-40% • Garðhúsgögn -25-40% • Broil King grill og fylgihlutir -25-30% 

Lady málning -25% • Pallaolía og viðarvörn -20% • Hekkklippur -25-40%
Orf og keðjusagir -25-30% • Mosatætarar -30-40% • Matarstell og glös -30%

Útipottar -30% • Pottar og pönnur -30% • Fatnaður -25%  • Strauborð og herðatré -25%
ELKOP tröppur og stigar -30% • Garðúðarar, byssur og slönguhjól -25-50%

Garðstyttur -30% • Garðáhöld og verkfæri -25-40% • Blöndunartæki -25%
Valdar flísar og parket -40% • Skjólgirðingar -20-25% • Pallastiklur -20%

 ... auk hundruð annarra útsölutilboða

Allt að 50% afsláttur

Húsasmiðjunnar og Blómavals

Nánar á husa.is
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Segja húsnæðisvanda hafa áhrif

Í svari Mosfellsbæjar kemur fram að bæjarráðið hafi orðið 
við beiðni félagsmálaráðuneytisins að taka í ár á móti tíu 
einstaklingum sem hafa stöðu flóttafólks samkvæmt skil 
greiningu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna.

Þá segir í svarinu að fjölgun íbúa í Mosfellsbæ undanfarið ár 
sé umtalsverð og samfara henni sé eðlilega aukin eftirspurn 
eftir þjónustu sem fjölskyldusvið hafi ekki farið varhluta 
af. Mosfellsbær hafi tekið á móti hópi flóttafólks fyrir ári og 
einu erfiðleikarnir við framkvæmd þess hafi falist í vanda við 
að útvega húsnæði fyrir fólkið. Húsnæðismarkaðurinn sé enn 
með þeim hætti að ætla megi að vandkvæðum væri bundið 
að finna viðeigandi húsnæði fyrir svo stóran hóp fólks.

Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkti í því ljósi að gera að 
svo stöddu ekki þjónustusamning við Útlendingastofnun 
um að tryggja þjónustu við 40 til 50 umsækjendur um 
alþjóðlega vernd. Afgreiðsla bæjarráðs var staðfest á fundi 
bæjarstjórnar í apríl og Útlendingastofnun hefur verið 
upplýst um þá afgreiðslu.

Hafa ekki tök á að aðstoða Útlendingastofnun  
í þessu verkefni

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar, 
svaraði bréfi Útlendingastofnunar í lok mars síðastliðins 
þar sem hún greindi frá því að erindið hefði verið tekið fyrir 

á bæjarráðsfundi sama dag. „Á þeim sama fundi samþykkti 
bæjarráð að taka á móti flóttafólki, sem hafa stöðu flótta 
fólks samkvæmt Flóttamannastofnun Sam   einuðu þjóðanna 
á næstu mánuðum,“ sagði í svari bæjar  stjórans. „Við höfum 
því miður ekki tök á að aðstoða Út  lend  ingastofnun í þessu 
verkefni samhliða því.“

Samkvæmt almannatengli Kópavogsbæjar var bréf Útlend 
ingastofnunar lagt fram í bæjarráði og vísað þaðan til 
úrvinnslu hjá sviðsstjóra velferðarsviðs. Ekki hafi enn verið 
sent svar frá Kópavogsbæ til Útlendingastofnunar.

Æskilegast að sveitarfélögin annist 
umsækjendur

Samkvæmt svörum frá Rauða krossinum hefur stofnunin 
lengi bent á það að æskilegast sé að umönnun umsækjenda 
um alþjóðlega vernd sé í höndum sveitarfélaga enda sé 
félagsleg þjónusta byggð upp á nærþjónustu í landinu öllu 
og því eðlilegt að aðstoð við þennan hóp sé með sama hætti 
og við aðra hópa í þjóðfélaginu.

Þær félagsþjónustur sem hafa sinnt þjónustunni hingað 
til hafi gert það með mikilli prýði og ekki sé nein ástæða 
til að ætla annað en að ef fleiri sveitarfélög bætist í hópinn 
verði sami metnaður þar að leiðarljósi. Rauði krossinn 
telur því mjög jákvætt að fleiri umsækjendur um alþjóðlega 
vernd dveljist í umsjón sveitarfélaga meðan á málsmeðferð 
stendur.

Ísabella Ósk Másdóttir, sérfræðingur á kynningarsviði 
Rauða krossins, segir að mikilvægast sé að þjónustan 
sé sambærileg óháð því hver veitir hana og því skipti í 
raun ekki máli í hvaða sveitarfélagi fólk býr. Mismunur 
í þjónustustigi sé alltaf áskorun líkt og er núna þar sem 
þjónusta sveitarfélaganna er á mun breiðari grunni en 
þjónustan sem Útlendingastofnun veitir. 

Ef aðgengi er skert getur fólki liðið verr

„Það hafa verið gerðar kannanir hjá Rauða krossinum sem 
gefa vísbendingar um að staðsetning geti haft áhrif á líðan 
fólks á meðan á málsmeðferð stendur. Það sem er lykilatriði 
þar, er aðgengið að þjónustu, þ.e. ef aðgengið er skert þá 
upplifir fólk staðsetningu mögulega sem einangrun og það 
hefur neikvæð áhrif á líðan og öryggistilfinningu,“ segir 
Ísabella. En ef þjónustan er góð þá líði fólki eins vel og hægt 
er miðað við aðstæður. Þau hjá Rauða krossinum sjái til að 
mynda að fólk sem býr hjá félags og fjölskylduþjónustu 
Reykjanesbæjar kvarti ekki undan staðsetningu þar sem öll 
sú þjónusta sem þau þurfa sé í nærumhverfinu.

„Það er nefnilega lykillinn að vellíðan að fólk fái upplýs  
ingar, finni fyrir öryggi og fái nauðsynlega þjónustu eins 
og félagslegan stuðning og heilbrigðisþjónustu,“ segir 
hún en bætir því við að ekki sé þó hlaupið að því að færa 
umsækjendur um alþjóðlega vernd of langt frá þeim stöðum 
þar sem málsmeðferðin fer fram meðan á málsmeðferð 

stjórnvalda stendur því það skapi þessa raunverulegu fjar  
lægð sem sé ekki af hinu góða. Öðru máli gegni þegar fólk er 
komið með vernd og er að taka sín fyrstu skref út í sam 
félagið. Þá skipti staðsetningin ekki lengur höfuðmáli heldur 
nærsamfélagið og möguleikar sem fólk hefur til að taka þátt.

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

800 umsóknir um 
vernd árið 2018

 Útlendingastofnun afgreiddi 790 umsóknir um alþjóð 
lega vernd árið 2018, samanborið við 976 afgreidd 
mál árið 2017. 406 umsóknir voru teknar til efnislegrar 
meðferðar en þar af voru 111 mál afgreidd með ákvörðun 
í forgangsmeðferð. 152 mál voru afgreidd með ákvörðun 
um endursendingu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar, 
70 mál voru afgreidd með synjun á grundvelli þess að 
viðkomandi höfðu þegar fengið alþjóðlega vernd í öðru 
ríki og 162 umsækjendur drógu umsóknir sínar til baka 
eða hurfu frá þeim.

Auk þeirra 160 einstaklinga sem hlutu alþjóðlega vernd, 
viðbótarvernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum með 
ákvörðun Útlendingastofnunar fengu 35 alþjóðlega vernd 
eða mannúðarleyfi hjá kærunefnd útlendingamála, 41 ein 
staklingur fékk alþjóðlega vernd og dvalarleyfi hér á landi 
sem aðstandandi flóttamanns og 53 einstaklingar komu 
hingað til lands og fengu alþjóðlega vernd í boði íslenskra 
stjórnvalda (kvótaflóttamenn). Samtals fengu því 289 ein 
stakl i ngar alþjóðlega vernd, viðbótarvernd eða dvalarleyfi 
af mannúðarástæðum hér á landi árið 2018.

Umsækjendur um alþjóðlega vernd árið 2018 voru af 70 
þjóðernum. Heildarfjöldi umsókna – sem var 800 – var 
lægri en árin tvö þar á undan en árið 2017 var hann 1096 
og árið 2016 1133. Samkvæmt Útlendingastofnun var 
samsetning hópsins önnur og dreifing umsókna milli 
mánaða enn fremur jafnari en verið hefur.

Ísabella Ósk Másdóttir, sérfræðingur á kynningarsviði 
Rauða krossins.

„Það er fyrst og fremst til að tryggja að hægt sé að mæta einstaklingunum í nærumhverfi þeirra og það gerum við með 
því að hafa dreifinguna betri. Þetta eru ólíkir einstaklingar með ólíkar þarfir.“ – Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir

„Það er nefnilega lykillinn að vellíðan að fólk fái upplýsingar, finni fyrir öryggi og fái nauðsynlega  
þjónustu eins og félagslegan stuðning og heilbrigðisþjónustu.“ – Ísabella Ósk Másdóttir

Samtals fengu 289 einstaklingar alþjóðlega vernd, viðbótar
vernd eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum árið 2018. Mynd 
tekin í mótmælum flóttafólks í febrúar. Mynd / Bára Huld Beck
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RAGNHEIÐUR  
ÞORGRÍMSDÓTTIR

Viðtalið
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Texti / Friðrika Benónýsdóttir
Myndir / Unnur Magna og aðsendar myndir

R agnheiður er að vonum ósátt 
við dóm Landsréttar, telur 
hann byggja á að máls  gögnin 
hafi ekki feng  ið hlutlæga 
meðferð. „Gögnum Norðuráls 
var gert hærra undir höfði 
en þeim gögnum sem 
snerta veikindi hrossanna,“ 

segir hún. „Öll orðræðan var Norðuráli í hag og 
röksemdafærslan sérkennileg. Litið var fram hjá 
orðum dýralæknisins sem bar vitni fyrir Landsrétti 
og gjörþekkir aðstæður á Kúludalsá. Það er mjög 
aðfinnsluvert.“

Gerðist eins og hendi væri veifað
Forsaga málsins er sú að vorið 2007 byrjuðu hross á 
Kúludalsá að veikjast án sýnilegrar ástæðu. Ragn 
heiður segist hafa byrjað á því að leita orsakanna 
heimafyrir, en hún hafi ekki verið að gera neitt 
öðruvísi en áður og skýringanna því ekki að leita 
þar. Hrossin héldu áfram að veikjast og lyf við hóf
sperru, sem dýralæknir ávísaði gerðu ekkert gagn.

„Það höfðu aldrei sést svona veikindi hér áður,“ 
segir Ragnheiður. „Og þetta gerðist bara eins og 
hendi væri veifað. Allt í einu fóru hrossin að veik
j ast hvert af öðru. Sjúkdómseinkenni hrossanna 
voru að þau urðu stirð í hreyfingum og gátu jafnvel 
ekki hreyft sig, það kom bjúgur á skrokkinn, 
á makk  ann sem varð þykkur, stífur og jafnvel 
kúpt  ur og á bóg, lend og höfuð. Einkennin virtust 
hvorki tengjast holdafari né aldri hrossanna. Hófar 
aflög uðust á sumum hrossanna og einnig varð vart 
við útbrot á skrokkum nokkurra, auk eyðingar 
jaxla. Allt benti á einkenni flúoreitrunar. Ekkert 
þeirra drapst samt úr þessu, en ég þurfti að láta 
fella þau því maður lætur ekki dýr kveljast til 
dauða, það segir sig sjálft.“

Frétti af mengunarslysinu  
fyrir tilviljun
Ragnheiður leitaði til Matvælastofnunar sem sagð
ist ekki mundu hafa nein afskipti af málinu þar 
sem greinilega væri ekki um smitsjúkdóm að ræða 
og málið því ekki á þeirra könnu. Og þar við sat. 
Hrossin héldu áfram að veikjast og það þurfti að 
fella fleiri hesta án þess að nokkur skýring fengist á 
veikindum þeirra. Það var ekki fyrr en Ragnheiður 
heyrði af svokölluðu slysi sem orðið hafði í álverinu 
við Grundartanga sumarið 2006 að hún fór að átta 
sig á samhenginu.

„Svo heyrði ég af tilviljun af mengunarslysi sem hafði 
orðið í álverinu síðsumars 2006, það hafði ekkert 
verið sagt frá því,“ segir Ragnheiður. „Það bilaði 
reykhreinsivirki og búnaðurinn komst ekki í fullt 
lag fyrr en undir næstu áramót. Enginn veit hversu 
mikið af flúor fór út í andrúmsloftið í allan þennan 
tíma því engar mælingar voru gerðar til að meta 
afleiðingar slyssins. Umhverfisstofnun vissi af slysinu 
en ákvað samt að láta íbúa í firðinum ekki vita. Þetta 
var kallað „slys“ en var í rauninni varla slys þar 
sem svo langur tími leið þar til búnaðurinn komst 
í fullt lag. Á sama tíma var verið að stækka álverið 
mjög mikið og verulegur flúor hafði mælst í heyi á 
nærliggjandi bæ fyrr um sumarið sem bendir til að 
flúormengun hafi verið mikil áður en slysið varð.“

Eftirlitsmaðurinn sagðist ekki hafa 
vit á hestum
Eftir þessa uppgötvun, vorið 2009, ákvað Ragn 
heiður að biðja Umhverfisstofnun að gera rannsókn 
á veikindum hrossanna.

„Reyndar hafði ég fyrst samband við Matvæla 
stofn  un sem vísaði málinu til Umhverfisstofnunar 
þar sem hún gæfi starfsleyfið fyrir álverið. Um 
hverfisstofnun tók við málinu og svo leið og beið. 
Það var ekki fyrr en ári seinna sem Um   hverfis  stofn 
un sendi hingað mann einn föstu  dags  eftirmiðdag til 
þess að skoða málið. Hann sat hérna í fjóra klukku 
tíma við eldhúsborðið og spjall  aði við mig og dóttur 
mína um allt og ekkert. Þegar ég spurði hvort 
hann vildi ekki sjá hrossin sagðist hann ekki hafa 

Í stríði við  
stofnanir og 

stóriðju
Ragnheiður Þorgrímsdóttir, bóndi á Kúludalsá í Hvalfirði, 
hefur þurft að láta fella nítján hross síðan sumarið 2007 
vegna veikinda sem hún telur stafa af flúormengun frá 

álverinu á Grundartanga. Síðast var hross fellt þann  
11. júní síðastliðinn.  

Hún höfðaði mál gegn Norðuráli vegna mengunarslyss sem varð í álverinu 
árið 2006, tapaði því fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á síðasta ári og í 

síðustu viku staðfesti Landsréttur dóm Héraðsdóms og fríaði Norðurál allri 
ábyrgð. Ragnheiður er þó ekki af baki dottin og segist munu halda áfram 

að berjast fyrir réttlætinu, hrossin eigi það inni hjá henni.

„Gögnum Norðuráls var gert hærra undir höfði en 
þeim gögnum sem snerta veikindi hrossanna,“ segir 
Ragnheiður. „Öll orðræðan var Norðuráli í hag og 
röksemdafærslan sérkennileg. Litið var fram hjá 
orðum dýralæknisins sem bar vitni fyrir Landsrétti 
og gjörþekkir aðstæður á Kúludalsá. Það er mjög 
aðfinnsluvert.“
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neitt vit á hestum en kom samt með mér og kíkti 
á þau. Hann vorkenndi hrossunum óskaplega og 
svo bara fór hann og ég frétti ekkert meira. Loksins 
heyrði ég af því að hann hefði sent Matvælastofnun 
fyrirspurn um málið, en enn gerðist ekkert frekar.“

Það var ekki fyrr en nærri ári síðar, vorið 2011 sem 
málin fóru á einhverja hreyfingu eftir að Frétta 
stofa RÚV hafði fjallað um málið. 

„Þeir gerðu frétt sem kom í sjónvarpinu og ýtti 
allhressilega við Umhverfisstofnun þannig að 
stuttu seinna hafnaði hún rannsókn,“ útskýrir 
Ragn  heiður. „Ég var eðlilega mjög ósátt við þessa 
höfnun, ekki síst þegar ég komst að því að maðurinn 
sem Umhverfisstofnun hafði sent hingað hafði 
ekki einu sinni skrifað skýrslu um heimsóknina. 
Stofnunin var búin að halda mál  inu hjá sér í tvö ár 
án þess að gera nokkurn skapaðan hlut nema senda 
eina fyrirspurn til Mat  væla  stofnunar sem Sigríður 
Björnsdóttir sérgreinadýralæknir hrossasjúkdóma 
svaraði eftir átta mánuði. Á grundvelli svara 
hennar, sem hún byggði talsvert á minni lýsingu á 
hrossunum, hafnaði Umhverfisstofnun rannsókn. 
Þetta eru náttúr  lega for   kastan leg vinnubrögð, svo 
ekki sé meira sagt.“

Afar yfirborðsleg skoðun
Þegar hér var komið var árið orðið 2011 og Ragn 
heiður hafði staðið í þessu stappi í fjögur ár án þess 
að nokkuð mjakaðist áleiðis. Hún sneri sér því 
aftur til Matvælastofnunar og fór fram á rannsókn 
af hennar hálfu og gaf þrjú hross til að rannsaka 
ítarlega. Eftir langa mæðu sendi stofnunin loks 
Sigríði Björnsdóttur, dýralækni hrossasjúkdóma, á 
vettvang. Að sögn Ragnheiðar var skoðun hennar 
afar yfirborðsleg, hún hafi skoðað tuttugu og eitt 
hross á klukkutíma, ekki tekið nein sýni og ekki 
haft meðferðis nein áhöld til að skoða ástand 
hófa þeirra og tanna. Engu að síður kvað hún 
upp þann úrskurð að veikindin væru af völdum 
efna     skiptasjúkdómsins EMS og að hann stafaði af 
offóðrun og hreyfingarleysi. Birt var skýrsla um 
málið sem Ragnheiður mótmælti harðlega, en 
Matvælastofnun tók ekkert mark á mótmælum 
hennar. Og hún sat uppi með þann stimpil að hún 
kynni ekki að hugsa um hrossin sín. 

„Ég er fædd hér og alin upp, hef haldið hross í 
áratugi og veit alveg hvernig á að fóðra hross,“ 
segir Ragnheiður með þunga. „Hrossin hafa alltaf 
verið mitt uppáhald og ég hef alltaf verið innan um 
þau og ég vissi að þessi niðurstaða dýralæknis Mat  
vælastofnunar átti ekki við nein rök að styðjast.“

Skýrsla sérfræðinga virt að vettugi
Ragnheiður hélt áfram að leita orsaka veikindanna 
og biðla til opinberra stofnana um rannsókn á 
flúormengun. Árið 2012 samþykkti þáverandi 
atvinnuvegaráðherra loks að rannsaka orsakir 
veikinda hrossanna. Jakob Kristinsson, doktor 
emeritus  í eiturefnafræði við Háskóla Íslands, og 
Sigurður Sigurðarson fyrrverandi yfirdýralæknir 
voru sérfræðingarnir sem atvinnuvegaráðuneytið 
fékk til að meta málið. Þeir skiluðu niður 
stöðu rannsókna sinna í júní árið 2016 og sú nið
ur   staða var afgerandi. Samkvæmt rannsóknum 
þeirra, sem stóðu yfir í þrjú ár, eru mestar líkur 
á að sí  endurtekin veikindi hrossanna á Kúludalsá 
megi rekja til flúormengunar frá álverinu og nær 

útilokað er að veikindin megi rekja til rangrar 
meðhöndlunar Ragnheiðar, eins og dýralæknir 
Matvælastofnunar hafði haldið fram. Ragnheiður 
segir þá niðurstöðu hafa verið mikinn létti og henni 
hafi liðið eins og réttlætið hefði loks náð fram að 
ganga. Hún óskaði eftir því að Matvælastofnun 
drægi skýrslu sína um ástæður veikinda hrossanna 
til baka vegna þessrar  nið  ur    stöðu en stofnunin 
hafnaði því. Ragnheiður greip þá til þess ráðs að 
kæra Norðurál fyrir brot á starfsleyfissamningi 
vegna mengunarslyssins en tapaði því máli, eins 
og áður sagði bæði fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 
og Landsrétti. Hvernig líður henni eftir þennan 
nýuppkveðna dóm Lands  réttar? Hefur þessi barátta 
ekki verið hræði   lega slítandi?

„Jú, jú, hún hefur verið það,“ segir Ragnheiður 
hugsi. „Ég hugsa að ég geri mér kannski ekki alveg 
grein fyrir því sjálf hvernig mér líður. Ég er bara í 
baráttunni og maður er ekkert að velta því fyrir sér 
í miðju stríði hvernig manni líður. Maður heldur 
bara áfram.“

Dómstólar virðast taka ákvörðun  
fyrir fram
Talandi um að halda áfram, eru einhverjar leiðir 
færar fyrir Ragnheiði til að ná fram réttlæti? Hvert 
verður næsta skref?

„Ég veit það ekki,“ segir hún og andvarpar. „Það 
er jú til eitthvað sem heitir Hæstiréttur. Ég veit 
ekki hvort hann vill taka þetta mál upp en mér 
finnst sjálfsagt að reyna það. Vegna þess að mér 
finnst, eftir að hafa séð dómsorð Landsréttar 
og þar áður dómsorð Héraðsdóms Reykjavíkur, 
að þessir dómstólar séu ekkert að dæma í þessu 
máli. Mér finnst eins og þeir hafi tekið ákvörðun 
um niðurstöðuna fyrir fram og ég get alveg rök 
stutt það. Til dæmis með því hvernig þeir nota 
málsgögnin sem koma frá mér. Þeir nota þau 
nefni lega ekki og í allri orðræðu þeirra skín í gegn 
að það sem kemur frá Norðuráli sé áreiðanlegt 
og hlutlaust. Þeir styðjast við rangar upplýsingar 
frá lögmanni Norðuráls, meðal annars um að 
ég hafi neitað að láta fara fram flúormælingar 
á jörðinni, og nefna það í dómsorðum. Nokkur 

vitni gáfu vitnisburð frá minni hlið og ég kom 
sjálf fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur, en þegar ég 
las dómsorðin frá Héraðsdómi var ekki á þeim 
að sjá að ég hefði verið þarna. Það lítur helst út 
fyrir að þau hafi ekkert hlustað á mig. Núna fyrir 
Landsrétti kom dýralæknir, sem hefur verið 
dýralæknir hérna í 37 ár og gjörþekkir aðstæður, 
fram og lýsti því á mjög afgerandi hátt hvernig 
heilsa hrossanna hefði breyst eftir mengunarslysið. 
Hann tók einnig fyrir skýrslu Sigríðar Björnsdóttur 
sem hann sagði að væri handónýt, það væri ekkert 
í henni sem gæfi tilefni til þess að halda því fram að 
hrossin væru með EMS. Enda þarf að greina hvert 
einasta hross með því að setja það í sykurþolspróf 
til greina þann sjúkdóm. Það var ekki gert og ég 
veit reyndar ekki til þess að eitt einasta hross á 
Íslandi hafi farið í slíkt próf. Samt heldur Sigríður 
Björnsdóttir því fram að þetta sé útbreiddur 
sjúkdómur á Íslandi. Mér finnst þetta oft minna á 
Rannsóknarrétt kaþólsku kirkjunnar á miðöldum 
og valdníðslu hans.“

Ragnheiður segir að það sem henni finnist eigin 
lega óhuggulegast í þessu máli sé hversu margir 
séu tilbúnir til þess að samþykkja það sem Sigríður 
segir. „Dómarnir hafa svo líka auðvitað áhrif,“ 
segir hún. „Fólk hefur tilhneigingu til að treysta 
þeim.“

En hefur Ragnheiður aldrei í öllu þessu ferli efast 
um eigin málstað? Hafa þessar sífelldu hafnanir 
á málaumleitunum hennar ekki haft nein áhrif á 
sjálfsmynd hennar?

„Nei, ég held ég hafi bara ágætis sjálfsmynd,“ segir 
hún. „En ég er ekki óraunsæ samt. Ég veit auðvitað 
að það getur öllum skjátlast en aftur á móti hef ég 
þessi hross fyrir framan mig á hverjum einasta degi 
og hef lesið mér mikið til og ég sé alveg að þetta 
sem Sigríður heldur fram stenst engan veginn. 
Hvorki varðandi það hvernig veikindi hrossanna 
lýsa sér né hvernig aðbúnaður og meðferð þeirra 
er. Ef mín hross eiga að veikjast vegna þess að þau 
eru offóðruð eða ekki hreyfð nógu mikið þá ættu 
langflest hross á Íslandi að vera fárveik, þau búa 
öll við svipaðar aðstæður og mín og flest þeirra eru 
mun feitari en mín.

RAGNHEIÐUR  
ÞORGRÍMSDÓTTIR

Viðtalið

„Enginn veit 
hversu mikið 
af flúor fór út 
í andrúms
loftið í allan 
þennan tíma 
því engar 
mælingar 
voru gerðar 
til að meta 
afleiðingar 
slyssins. 
Umhverfis
stofnun vissi 
af slysinu en 
ákvað samt 
að láta íbúa í 
firðinum ekki 
vita.“

„Þessir hestar eru 
meðal þeirra fimm sem 
Sigríður Björnsdóttir 
hjá MAST taldi hættu
lega feita og líklega til 
að fá EMSsjúkdóminn. 
Enginn þessara fimm 
hesta hefur veikst enn 
sem komið er og eru 
þó liðin nærri átta ár 
frá heimsókn hennar 
á bæinn,“ segir Ragn
heiður um hestana á 
myndinni. Mynd / aðsend

Þrátt fyrir að hafa tapað málinu fyrir Landsrétti er Ragnheiður ekki af baki dottin og segist munu halda 
áfram að berjast fyrir réttlætinu, hrossin eigi það inni hjá henni.
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Ég tel að það séu miklir hagsmunir í húfi fyrir 
marga að þetta mál vinnist ekki fyrir dómstólum. 
Nú snýst umræðan æ meir um umhverfisvernd og 
loftslagsmál en álfyrirtækin hafa mikið til fengið 
að vera í friði með sína mengun. Það eru álver 
í nágrenni við dýrahald og matvælaframleiðslu 
á fleiri stöðum á landinu. Það er nokkuð öruggt 
að Norðurál er búið að eyða meira í málskostnað 
heldur það sem ég kref fyrirtækið um í bætur 
fyrir hrossin mín, enda mæta þeir með fleiri en 
einn lögmann fyrir dóm. Ef ég vinn málið gætu 
fleiri bændur fylgt á eftir, flúor mælist víða hár í 
til dæmis sauðfé sem er ræktað til manneldis og er 
líka talinn hafa slæm áhrif á frjósemi kinda.“

Þurfti að leggja hestanámskeiðin 
niður
Auk þess að vera tilfinningalega tengd hrossunum 
hafa veikindi þeirra einnig bitnað á atvinnu Ragn
heiðar þar sem hún rak um árabil námskeið fyrir 
börn þar sem þessir hestar léku lykilhlutverk. Eftir 
það stóra skarð sem hefur verið höggvið í raðir 
þeirra hefur hún neyðst til að leggja þá starfsemi 
niður.

„Þessir hestar sem ég notaði á námskeiðunum 
eru flestir farnir yfir móðuna miklu,“ segir hún. 
„Og ég þurfti því að leggja námskeiðin niður. 
Maður gerir ekki út á dauða hesta. Það er nefnilega 
töluverður vandi að finna hesta sem maður getur 
notað fyrir börn sem aldrei hafa kynnst hestum. 
Þeir verða að vera svo öruggir og lífsreyndir og 
ef ég ætlaði að fara að kaupa þannig hesta myndi 
það ekki borga sig fyrir mig, fyrir nú utan það að 
mér finnst ekki að ég eigi að vera að flytja hesta 
hingað. Ég get reynt að halda utan um þá sem eru 
eftir en mér finnst alrangt að flytja hesta inn í þetta 
umhverfi.“

Þannig að þetta mál hefur höggvið skarð í 
fjárhaginn líka?

„Ég náttúrlega vann fyrir mér sem kennari í ára 
tugi,“ útskýrir Ragnheiður. „Og þótt eftirlaunin 
séu ekki há get ég tórt á þeim og svo brá ég á það 
ráð að stofna ferðaþjónustu eftir að hestarnir fóru 
að veikjast, til að drýgja tekjurnar og hafa efni á 
því að halda býlinu við. Það er líka mjög hressandi 
að kynnast fólki alls staðar að úr heiminum og það 
hefur hjálpað mér heilmikið. Það er svo gott fyrir 
sálina að vinna störf þar sem maður er að gleðja 
aðra og auka lífsgæði fólks. Það gefur mér mikið.“

„Þá urðu þeir vondir“ 
Ragnheiður heldur úti vefsíðunni namshestar.is 
þar sem hún hefur farið ítarlega í saumana á mál
inu alveg frá upphafi og hún segir það líka hafa 
hjálpað sér heilmikið að geta skrifað sig frá þessu.

„Bara það að koma þessu frá sér léttir á manni,“ 
útskýrir hún. „Það felst í því ákveðin sálgæsla.“

En hefur Ragnheiður staðið í einhverjum beinum 
samskiptum við Norðurál vegna málsins?

„Árið 2009, þegar ég tilkynnti Umhverfisstofnun 
um veikindi hrossanna og bað um rannsókn, sendi 
ég Norðuráli líka bréf, þar sem þeir hafa alltaf sagt 
að þeir vilji fá að vita af því ef eitthvað sé að hérna 
í grenndinni sem hægt væri að tengja þeim. Þeir 
báðu mig í framhaldi af því að láta sig fá öll gögn 
um málið til að þeir gætu látið sína sérfræðinga fara 
yfir þau. Ég svaraði þeim skriflega að svona ynni 
maður ekki, þeir væru ekki aðilinn sem ætti að fara 
yfir gögn varðandi mengun frá þeim. Þá urðu þeir 
vondir og ég var þar með komin út á klakann hjá 
þeim,“ segir Ragnheiður og skellir upp úr.

Barátta Ragnheiðar minnir um margt á kvik  mynd
ina Kona fer í stríð, er hún búin að sjá myndina og 
samsamaði hún sig aðalpersónunni að einhverju 
leyti?

„Ég veit það nú ekki,“ segir hún og brosir. „En mér 
fannst allavega mjög gaman að horfa á myndina. 
Ég er samt ekki jafnstórtæk og hún.“

Segir lögmann Norðuráls hafa 
blekkt Landsrétt 
Ragnheiður hefur staðið í stríði við opinberar 
stofn  anir síðan árið 2009, finnst henni ekki slítandi 
að tala endalaust fyrir daufum eyrum?

„Ég held það sé nú ekki hægt að tala um dauf eyru, 
því þeir vita örugglega alveg upp á sig skömmina,“ 
segir hún ákveðin. „Ég er ekki í nokkrum einasta 
vafa um það að menn vita að það er eitthvað að 
hérna sem ekki er hægt að skýra með mínum 
klaufa  skap eða EMSsjúkdómi. Þeir ætla bara ekki 
að taka undir það, vilja ekki sjá það. Það gefur mér 
kraft til að halda áfram að ég veit að þetta er vegna 
mengunar. Það kom greinilega fram í niðurstöðum 
sérfræðinga atvinnuvegaráðuneytisins að flúor
meng un sé líkleg orsök veikinda hrossanna enda 
mælist fjórfalt flúormagn í beinsýnum hross  
anna hér miðað við hross á ómenguðum svæð 
um. Og þó hrossin hafi verið á aldrinum 8 til 
26 vetra þegar þau voru felld, er flúormagnið 
svipað í þeim öllum, sem merkir að þau urðu 
fyrir flúorálagi á sama tíma. Jakob og Sigurður 
eru auðvitað traustir vísindamenn sem forðast 
upphrópanir en þeir sögðu að það þyrfti frekari 
rannsóknir, sem eðlilegt er. Eftir að skýrsla þeirra 
kom út vildi Umhverfisstofnun bæta Kúludalsá 
inn á vöktunarplan vegna álversins, en þeir gera 
aldrei neitt með þær niðurstöður sem koma út úr 
vöktuninni, þannig að ég sá ekki ástæðu til þess að 
fara á byrjunarreit gagnvart stofnuninni, heldur 

vildi ég að hún héldi áfram þar sem rannsókn 
atvinnuvegaráðuneytisins hætti. Ég hef sjálf látið 
mæla flúor í grasi og heyi og þær tölur eru til og 
hægt að nýta þær. Í fundargerð sem gerð var um 
þennan fund stóð hins vegar að ég hefði neitað 
Umhverfisstofnun um mælingar á bænum. Ég 
skrifaði þeim strax og bað þá vinsamlegast að 
segja satt, ég hefði ekki neitað þeim, heldur sagt 
að ég vildi að þeir héldu fyrrnefndri rannsókn 
áfram. Umhverfisstofnun tók þessa beiðni til 
greina. Lögmanni Norðuráls fannst samt bitastætt 
að taka þessa klausu úr samhengi og leggja hana 
fyrir Landsrétt og margendurtók þetta atriði. 
Þannig að ég stend við það að þarna hafi ekki 
verið heiðarlegur málflutningur heldur reynt að 
láta minn málstað líta illa út. Þeir hafa ekki neitt á 
mig og fara þessa lúalegu leið til að finna einhvern 
höggstað á mér.“

Ragnheiður segist vera ósátt við dóm Landsréttar, 
telur hann byggja á að málsgögnin hafi ekki 
fengið hlutlæga meðferð og nefnir annað dæmi. 
„Í starfsleyfi Norðuráls frá 2003 stendur skýrum 
stöfum að hreinsibúnaður eigi alltaf að vera 
í gangi, en í mengunarslysinu lá búnaðurinn 
niðri í einu hreinsivirkinu í allt að einn og hálfan 
sólarhring. Þetta er mjög sérkennileg niðurstaða 
hjá Landsrétti.“

Þessi barátta hefur væntanlega litað allt líf Ragn 
heiðar síðustu árin, er hún ekkert nálægt því að 
gefast upp?

„Ég hef sem betur fer alltaf getað hlegið og tekið 
þátt í einhverju skemmtilegu,“ segir hún. „Ég læt 
þetta ekki draga mig niður í svartnætti, alls ekki. 
Það sem kannski hefur verið erfiðast er að upplifa 
að sumir kunningjar, fólk sem þekkir mig, virðist 
trúa því sem stofnanirnar halda fram, að þetta sé 
mér að kenna. Það hef ég tekið nærri mér. En þú 
skalt ekki voga þér að reyna að láta mig líta út eins 
og eitthvert fórnarlamb í þessu viðtali. Ég er ekki 
fórnarlamb, ég er baráttukona og ég mun halda 
áfram að berjast. 

Álverið hefur haft gríðarlegt olnbogarými hér, á 
kostnað umhverfisins alls. Ég vil að það verði hægt 
að stunda búskap á þessu svæði í framtíðinni. 
Náttúran og dýrin eru undirstaða búsetu í þessu 
landi og ég mun halda áfram að taka slaginn fyrir 
þeirra hönd, svo lengi sem á þarf að halda.“

RAGNHEIÐUR  
ÞORGRÍMSDÓTTIR

Viðtalið

Álverið á Grund  ar 
tanga. „Svo heyrði 
ég af tilviljun af 
meng  unarslysi sem 
hafði orðið í álverinu 
síðsumars 2006, það 
hafði ekkert verið sagt 
frá því,“ segir Ragn 
heiður. „Það bilaði 
reyk  hreinsivirki og 
búnaðurinn komst ekki 
í fullt lag fyrr en undir 
næstu áramót. ... Þetta 
var kallað „slys“ en var 
í rauninni varla slys þar 
sem svo langur tími 
leið þar til búnaðurinn 
komst í fullt lag.“

Kveðjustund. Ragnheiður Þorgrímsdóttir hefur þurft að láta fella nítján hross 
síðan sumarið 2007 vegna veikinda sem hún telur stafa af flúormengun 
frá álverinu á Grundartanga. Síðast var hross fellt þann 11. júní, en það var 
hryssan Óskadís sem sést hér á myndinni með Ragnheiði.

„Mér finnst þetta oft minna á rannsóknarrétt kaþólsku  
kirkjunnar á miðöldum og valdníðslu hans.“
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U
mhverfismálin hafa verið fyrir 
ferðarmikil að undanförnu 
og ekki að ósekju, við er  um 
á góðri leið með að tortíma 
jörðinni með sóun og of  neyslu. 

Jörðin er þakin rusli og drasli hvort sem er 
á landi eða láði og ljóst að mikil hugar   fars 
breyting verður að eiga sér stað um heim 
allan til að snúa þessari þróun við. 

Í nýlegri ástralskri rannsókn kemur fram að 
við innbyrðum að meðaltali plastagnir að því 
sem nemur einu kreditkorti á viku, mest með 
drykkjarvatni. Í fyrra gerði Umhverfisstofnun 
rannsókn á magni plasts í maga fýla á 
Vestfjörðum og Norðausturlandi. Tæplega 
70% fýla sem voru skoðaðir voru með plast 
í meltingarveginum en alls voru 43 fuglar 
skoðaðir. Einnig var gerð rannsókn á fjölda 
örplastagna í kræklingi á nokkrum stöðum 
við Ísland og fundust plastagnir í 4055% 
kræklings á hverri stöð. Þetta segir okkur 
að vandamálið er mun yfirgripsmeira heldur 
en allt plastið sem við sjáum með berum 
augum og má auðveldlega tína saman með 
höndunum. 

Í Umhverfis og auðlindarráðuneytinu er 
nú unnið að tillögu að aðgerðaráætlun 
í plastmálum sem er vel. Lokað var fyrir 
samráðsgáttina um tillögurnar í desember 
síðastliðnum og niðurstaðna beðið. En eins 
og tillagan lítur út núna er meðal annars 
lagt til að banni við einnota plasti verði flýtt 
hér á landi, ráðist verði í vitundarvakningu 
um ofnotkun á plastvörum, að hreinsun 
frárennslis verði bætt til að minnka losun 
örplasts í hafið og að hreinlætisvörur sem 
innihalda örplast verði bannaðar. Það eru 
eflaust margir sem gera sér ekki grein fyrir 
magninu sem skolað er út í náttúruna á degi 
hverjum í formi hreinlætis og snyrtivara. 

Vitundarvakning er lykilatriði í um   hverfis  
málum, þá meðvitund og síðan framkvæmd. 
Ástandið er alvarlegt og aðgerða er þörf. 
Ekki gera ekki neitt. 

Ekki gera ekki neitt
Eftir / Ragnhildi Aðalsteinsdóttur

Aðsendar greinar ásamt litmynd af höfundi sendist á ritstjorn@birtingur.is. Hámarkslengd texta er 450 orð.Aðsendar greinar ásamt litmynd af höfundi sendist á ritstjorn@birtingur.is. Hámarkslengd texta er 450 orð.

 „Tæplega 
70% fýla sem 
voru skoðaðir 
voru með 
plast í melt
ingarveginum 
en alls voru 
43 fuglar 
skoðaðir.“

„Í nýlegri ástralskri rann
sókn kemur fram að við 
innbyrðum að meðaltali 
plastagnir að því sem nemur 
einu kreditkorti á viku, mest 
með drykkjarvatni. “ 

Aðsendar greinar ásamt litmynd af höfundi sendist á ritstjorn@birtingur.is. Hámarkslengd texta er 450 orð.

Skoðun

Aðsendar greinar ásamt mynd af höfundi sendist á ritstjorn@birtingur.is. Hámarkslengd texta er 450 orð.

 Nýta ætti hvert tækifæri til þess 
að auka veg íslenskrar framleiðslu 
og hönnunar og rækta þannig 
orðspor Íslands með tilheyrandi 
verðmætasköpun. Einstök hönnun 
og vönduð framleiðsla getur eflt 
ímynd Íslands og aukið eftirspurn á 
því sem frá okkur kemur. 

Nú þegar íslensk húsgögn og 
hönnun prýða suðurstofu Bessa  
staða að frumkvæði Samtaka 
iðnaðarins er ástæða til að hvetja 
hið opinbera til að horfa í meira 
mæli til þess sem er hannað 
eða fram leitt hér á landi. Af 
 hverj um 100 krónum sem eytt 
er í ís   lenska hagkerfinu eyðir 
hið opin      bera hvorki meira né minna 
en 40 krónum. Það segir sig sjálft 
að val hins opinbera í innkaupum 
hefur því óhjákvæmilega mikið 
að segja og getur haft jákvæð 
áhrif á uppbyggingu einstakra 
atvinnugreina. 

Vöxtur innlends iðnaðar

Það er óhætt að fullyrða að 
íslenskir framleiðendur og hönn 
uðir standa erlendum keppi  nautum 
á sporði og uppfylla allar kröfur um 
gæði. Á síðustu árum hefur vegur 
ís  lenskrar húsgagnaframleiðslu 
vaxið enda er hönnunin listfeng 

og framsækin og smíðin gerð af 
fagmennsku. Íslenskir hönnuðir 
hafa getið sér gott orð og nú er 
hægt að velja úr fjölbreyttu úrvali 
íslenskra húsgagna. Það ætti því 
ekkert að standa í vegi fyrir því 
að hið opinbera beini innkaupum 
sínum í meira mæli til íslenskra 
framleiðenda og ýti þar með undir 
frekari vöxt innlends iðnaðar. 

Það getur verið langur vegur frá 
fyrstu hugmynd og teikningu 
hönnuðar og þar til 
húsgagn hefur verið 
smíðað. En þegar 
handverk og hönnun 
fara vel saman tekst 
oft að skapa ný viðmið 
og verðmæti. Hönnun 
er samtal þriggja aðila 
sem eru hönnuður, 
framleiðandi og notandi. 
Við viljum að slíkt samtal 
eigi sér stað hér á landi 
enda getur það verið 
innblásið af sögu og 
menningu landsins 
og orðið til þess 
að byggja 
upp enn 
blóm 
legri 
iðnað. 

En það gerist ekki nema áhugi og 
eftirspurn fari saman. Þetta ættum 
við öll að hafa í huga og þá ekki 
síst þeir sem fara með fjármagn 
hins opinbera.

Til mikils að vinna

Það ætti að vera sjálfsagt mál að 
íslensk húsgögn og hönnun sjáist 
í öllum opinberum byggingum, 
ekki síst þar sem almenningur og 
erlendir gestir fara um í einhverjum 
mæli. Vinna þarf markvisst að 
því að gera íslenska hönnun og 
framleiðslu sýnilegri. 

Samtök iðnaðarins hvetja til þess 
að íslenskt verði fyrir valinu 

en með því ræktum við 
orðspor Íslands um 
leið og við styrkjum 
efnahag landsins. 
Með jákvæðri ímynd 
getum við náð 
forskoti í sam  keppn 

inni við aðrar þjóðir 
og skapað enn meiri 
verðmæti hér á landi. 
Það gagnast öllum 

landsmönnum og 
því er til mikils 

að vinna.

Ræktum orðspor Íslands

Höfundur er framkvæmdastjóri Samtaka 
iðnaðarins.

Eftir / Sigurð Hannesson
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        Góð vika

Jón Ingi Gíslason
Svandís Svavarsdóttir hefur ekki beinlínis átt sjö dagana sæla vegna 
sykurskatts sem hún hefur boðað til. Ummæli hennar um að hlutfall 
of feitra væri hátt á Íslandi vakti líka reiði og var Svandís sökuð um 
að kynda undir báli fitufordóma. Vika Jóns Ársæls 
Þórðarsonar varð heldur engin skemmtiferð þegar 
honum var stefnt af einum viðmælenda sinna úr þátt  
unum Paradísarheimt. Nafni hans Jón Ingi Gíslason, 
formaður Kennarafélags Reykjavíkur, toppaði þó allt 
þegar hann var í Héraðsdómi dæmdur í skilorðs bundið 
fangelsi og til að greiða 19.350.000 sekt í ríkissjóðs 
vegna stórfellds skattalagabrots. Þetta varð ekki 
beint til að auka hróður Jóns sem hafði áður 
verið vikið úr áhrifastöðum innan Framsóknar 
vegna málsins.

Slæm vika

Ásmundur Friðriksson
Óhætt er að segja að margir hafi átt góða viku. Íbúar 
Austurlands hafa notið veðurblíðu síðustu daga. Karlalið 

Víkings í knattspyrnu átti frábæra endurkoma í Eyjum 
þegar Víkingur sigraði ÍBV og varð fyrsta liðið til þess 
að tryggja sér sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars karla 

í knattspyrnu. Eflaust hafa þó fáir glaðst eins mikið 
og þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson þegar 
Forsætisnefnd Alþingis féllst á að Þórhildur Sunna 
Ævarsdóttir hefði brotið siðareglur fyrir alþingismenn 
með ummælum sínum um akstursgreiðslur hans. Ekki 

glöddust þó allir og sagði flokksbróðir Þór   hildar 
Sunnu, Jón Þór Ólafsson, að „þessi afgreiðsla væri 
til þess fallin að fela mögulega spillingu og þagga 
niðri í þeim sem vilja uppræta hana“.  

Sleggjan
„Hlutfall of feitra er 

hátt á Íslandi og 
neysla á sykurríkum 
vörum eykur líkur á 

offitu.“

Svandís Svavarsdóttir 
heil brigði  ráð  herra. 

„Nú ætla yfirvöld í 
herferð gegn syk  urneyslu 
Hvað ætli and  stæð  ingar „forsjár 
hyggj   unnar“ segi um það?“

Jón Viðar Jónsson, menningarviti 
og samfélagsrýnir.

„Það er augljóst að það 
vantar karla   athvarf. 
Ekkert ofbeldi er meira 

þaggað niður en ofbeldi 
kvenna gagnvart körlum.“

Dofri Hermannsson, leikari og 
stjórnmálamaður, vill að stofnað 
sé athvarf fyrir karla sem hafa 
sætt heimilisofbeldi.

„Íbúar hverfisins hafa 
verið hlunnfarnir.“

Árdís Pétursdóttir, einn 
stjórnar   manna Prýði 
félagsins Skjaldar  íbúasamtaka 
í Skerja  firði. Sam  tökin eru ósátt 
við að Skerja fjörður sem tilheyrir 
póst   núm  erinu 101 fái póstnúm 
erið 102, nái tillaga sem borgarráð 
samþykkti í vetur fram að ganga.

„Valdastéttin er föst í því 
að útbúa handa okkur 
hinum hörm  ungar, 
föst í sjúkri tryggð 
við hörmulegt og 

hörm   unga   valdandi 
efnahagskerfi. Að taka áfram 
þátt í viðhaldi og út  breiðslu 
þessarar brjálsemi er yfir  lýsing 
um annaðhvort for  heimsku eða 
eitthvað form af sið  blindu.“

Sólveig Anna Jónsdóttir, for  mað 
ur Eflingar.

„Að dómari við 
íslenskan dóm   stól 
hafi svo tak   mark  aðan 
skiln  ing á tjáningar  
frelsis  ákvæð  um sem 
þessi orð (og raun  ar fleiri) lýsa, 
það er nánast hroll   vekj   andi.“

Illugi Jökulsson um Arnar Þór 
Jónsson, dómara við Héraðsdóm 
Reykjavíkur, eftir að hann dæmdi 
Hildi Lilliendahl Viggósdóttur 
og Oddnýju Arnarsdóttur sekar 
um meiðyrði í garð tveggja karla 
vegna orða sem þær létu falla um 
þá á Facebook, í kjölfar fréttar 
Fréttablaðsins um að þeir hefðu 
haft til umráða íbúð í Hlíðunum 
sem væri „útbúin til nauðgana“. 
Síðar kom í ljós að fréttin var röng 
í meginatriðum.

„Borgarbúar borga 
meira í launa  skatt 
til borgarinnar en 
til ríki sins. Meira 
en þeir sem búa í 

ná  grenni Reykja
víkur.“

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálf 
stæðis    flokks ins í borginni. 

„Óvarleg umfjöllun og rangar 
full  yrðingar geta aukið á for 
dóma og valdið vanlíðan hjá 
fólki á einhverfurófi og að  stand  
end um þess.“

Yfirlýsing frá Ein  hverfu 
sam   tök   unum vegna 
orða Jakobs Frí  manns 
Magnússonar um ein 
hverfu á Bylgjunni. Þar 
sagði Jakob Frímann orðrétt: 
„Þegar slíkt mengað sæði rennur 
saman við mengað egg, þá gerist 
þessi kokteileffect, sem þýðir 
að börn  in fæðast starandi út í 
blám  ann og ná ekki sambandi við 
neitt. Bráða  einhverfa!“

102
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Auðvitað er þetta mjög 
ánægjulegt,“ segir Viktor 
Bjarni, þakklátur fyrir þá 
jákvæðu gagnrýni sem 
hann hefur fengið fyrir 
mynd sína Nocturne. 

Gangrýnendur hafa verið ósparir á að ausa 
hana lofi og stjörnum og segja að leik 
stjór  inn fari ekki þennan hefðbundna 
„mainstream“ veg, sem sé ánægjulegt að 
sjá í hollenskri kvikmyndagerð. Sjálfur 
tekur Viktor Bjarni undir að myndin 
sé ekki formúlukennd, enda hafi hún í 
raun ekki eiginlegan söguþráð. En um 
hvað fjallar hún? „Myndin gerist nóttina 
fyrir „deadline“ hjá leikstjóranum Alex, 
aðalpersónu myndarinnar, sem er ný 
hættur með kærustunni sinni,“ svarar 
hann. „Hún lýsir örvæntingu Alex og því 
sem er að brjótast um í kollinum á honum. 
Hann er að reyna að finna ballans milli 
þessara tveggja heima sem hann lifir í, ytri 
efnis   lega heimsins og þess sem gerist innra 
með honum. Myndin er því á mörkum hins 
raunverulega og óraunverulega.“ 

Viktor Bjarni bætir við að Nocturne sé 
í anda filme noir, eða rökkurmynda, 
þar sem tónlist, klipping og svarthvítar 
myndir leika stórt hlutverk. Myndin sé þó 
með gamansömu ívafi. Heitið Nocturne sé 
fengið úr tónlistarbókmenntum og merki 

næturljóð, yfirleitt með angurværum blæ 
og þó að ákveðin tilvísun sé í titilinn þá 
hafi kvikmyndin margar hliðar. „Hún er 
kómísk, dýnamísk og þar er líka allt sem 
þarf, byssur og konur,“ segir hann og 
hlær og vísar þar í orð frægs leik   stjóra, 
JeanLuc Godard, sem hann segir að hafi 
haft mikil áhrif á sig sem kvik   mynda 
gerðar  mann og gert að verkum hann 
fór að líta kvikmyndir öðrum augum en 
áður. „Godard velti fyrir sér af hverju 
kvik  myndagerðarlist sé svo oft sett í 
samhengi við „að segja sögu“ og af hverju 
við viljum að kvikmyndin segi hluti sem 
við krefjumst ekki af öðrum listgreinum 
eins og myndlist, tónlist eða ljóðlist,“ 
bendir hann á og segir að Nocturne segi 
ekki ákveðna sögu heldur lýsi tveimur 
heim  um aðalpersónunnar, því sem gerist 
í huga hans og því sem er fyrir utan, því 
áþreifanlega. 

Þekktir í Hollandi
Nocturne er fyrsta kvikmynd Viktors 
Bjarna í fullri lengd eftir útskrift úr námi í 
Hollandi, en hann lærði í Utrecht Uni 
versity for the Arts og síðar í The Nether 
lands Film Academy í Amsterdam. Áður 
hafði hann gert stuttmyndir, m.a. Stone 
(2013) og Onno the Oblivious (2014), 
sem fengu mjög góðar viðtökur á kvik 

myndahátíðum víða um heim. Onno 
hlaut einnig verðlaun meðal annars sem 
framsæknasta myndin og tvenn pen   inga  
verðlaun, en fyrir þau ákvað Viktor Bjarni 
að hefjast handa við gerð Nocturne. 

Eldri bróðir hans, Vincent Kári, sem fer 
með aðalhlutverkið í myndinni, eins og 
fyrr segir, er þegar orðinn þekktur leikari 
í Hollandi. En frá því að hann lauk námi 
frá hinum virta skóla Maastricht Theatre 

Academy árið 2010 hefur hann verið 
tilnefndur og unnið til nokkurra verðlauna 
fyrir leik sinn bæði í kvikmyndum og á 
leiksviði, og hefur auk þess samið leikverk. 
Hlutverkið í kvikmyndinni Nocturne var 
skrifað sérstaklega með hann í huga af 
Viktori Bjarna, og meðhöfundi handritsins 
að myndinni, Jeroen Scholten van Aschat. 
Vincent Kári segist aðeins hafa komið að 
þeirri vinnu.

 Íslenskir bræður gera það gott í Hollandi
Ný kvikmynd, Nocturne, sem tveir hálfíslenskir bræður koma að hefur hlotið frá bær  ar viðtökur í Hollandi þar sem gagnrýnendur lofa hana 
í hástert. Leikstjórn er í höndum Viktors Bjarna van der Valk, sem hefur nú þegar fengið styrk til að gera aðra kvikmynd í fullri lengd, en bróðir 
hans, Vincent Kári, fer með aðalhlutverkið. Segjast þeir ekki getað annað en verið þakklátir fyrir þá jákvæðu dóma sem þeir hafa hlotið.

Menning
KVIKMYNDIR

m

Bræðurnir Viktor Bjarni og Vincent Kári van der Valk hafa fengið afbragðsdóma fyrir myndina Nocturne. Myndin er fyrsta mynd Viktors Bjarna í fullri lengd, en Vincent Kári fer með aðalhlutverkið.

Vincent Kári í Nocturne. 
Vincent Kári hefur líka 
samið leik  verk og er nú 
meðal annars að þýða 
úr íslensku leikverkið 
Kartöflu æturnar eftir 
Tyrfing Tyrfingsson sem 
hann segir að sé mjög 
gott leikskáld. Hann 
vinnur að því að styrkja 
ís lenskukunnáttuna og 
lærir hana með fram 
störfum. Kartöflu  æturnar 
verður sýnt í Toneelgroep 
Oostpool í Arnheim.



Valaciclovir Actavis
– til meðhöndlunar á frunsum
Valaciclovir Actavis 500 mg, filmuhúðaðar töflur. Lyfið er notað við meðhöndlun á frunsum hjá 
heilbrigðum einstaklingum með eðlilega nýrnastarfsemi, sem eru 18 ára og eldri, hafa áður verið 
greindir af lækni með áblástur (frunsur) og þurfa endurtekna meðferð vegna áblásturs. Gleypa skal 
töflurnar heilar með vatni. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun 
lyfsins. Leitið til læknis eða ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.isH
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Sumartilboð: 20% afsláttur 
af öllum áskriftum tímarita
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 Arne Jacobsen.

30 heppnir áskrifendur dregnir út sem fá 
FRÍA rafræna áskrift í mánuð að eigin vali 

til viðbótar við núverandi áskrift.
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MUNA:
BREYTA
STRIKA

DRAUMUR ÖNNU LILJU UM NÝTT LÍF 
BREYTTIST Í MARTRÖÐ 

MISSTI MANN SINN NOKKRUM DÖGUM 
EFTIR AÐ ÞAU FLUTTU TIL SPÁNAR

„Hann ætti   að vera á lífi“ 

HIROE TERADA KENNIR 
BÖRNUM AÐ TJÁ TILFINNINGAR 

„EKKERT TIL SEM HEITIR 
FULLKOMIÐ UPPELDI“EKKI VERA 

KERLINGARLEG 
Nýr höfundur 

glæpasagna kveður 
sér hljóðs  Endurvinnsla

Í SNYRTIVÖRUIÐNAÐINUM
RÚNA MAGNÚSDÓTTIR 

vill að allir fái 
að njóta sín 
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06 SJÚKLEG SPJÓT Á GRILLIÐ

LOCAL LÖGMENN 
ELDA GÖTUMAT

GEGGJAÐUR FISKUR
Á ÖRSKOTSSTUNDU

MATUR Í ÚTILEGUNA 
OG BÚSTAÐINN

FRITTATA 
– ÆÐISLEGAR 
EGGJAKÖKUR

KÚREKALANDIÐ 

Kalifornía 
– PALM SPRINGS OG PIONEERTOWN

– BORÐAÐ Í EYÐIMÖRKINNI
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TÖFF BÚSTAÐUR BETTA Í GRÍMSNESINU
GRÓÐURSÆLL BÚSTAÐUR Á SUÐURLANDI

ÚTSÝNISPERLA Í BORGARFIRÐI

ÁHUGAVERÐ UPPLIFUNARHÖNNUN 
RÚNU KRISTINSDÓTTUR

SUÐRÆN STEMNING Í GAMLA GARÐI

SVEIT Í BORG 
– EINSTAKT HÚS 
Í HAFNARFIRÐI

SPENNANDI SUMARHÚS

mannlif.is/askriftir  ●  Áskriftarsími 5155500  
Síminn er opinn frá 09:00 – 13:00 alla virka daga

Netfang askrift@birtingur.is

„Ég fékk að vera með í ferlinu og gat 
þann ig haft ákveðin áhrif á verkið, sem 
var mjög gaman,“ segir hann hress í 
bragði, en hann hefur, ekki síður en 
Viktor Bjarni feng  ið góða gagnrýni ytra 
fyrir frammi  stöðu sína í Nocturne. Sagður 
enn og aftur sanna hversu hæfileikaríkur 
leikari hann sé sem sýni ástríðu, mikla 
næmni og fleiri hliðar í leik sínum. 

Koma úr listrænni fjölskyldu
Óhætt er að segja að bræðurnir eigi ekki 
langt að sækja listræna hæfileika sína 
því báðir foreldrar þeirra eru listamenn. 
Hlíf Svavarsdóttir, móðir þeirra, dansaði 
um langt árabil við Þjóðarballettinn í 
Amsterdam, þá var hún listdansstjóri 
Íslenska dansflokksins, auk þess sem hún 
var skólastjóri listaskóla í Arnheim en hún 
hefur einnig samið dansverk, m.a. fyrir 
Íslenska dansflokkinn og dansað víða um 
Evrópu. Faðir þeirra, Maarten van der 
Valk ásláttarhljóðfæraleikari, lék með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, hinni virtu 
Concertgebouwhljómsveit í Amsterdam 
og hefur t.d. spilað með hljómsveitinni 
Mezzoforte og djazzhljómsveitum. Hann 
starfar með Orchestra of the Eighteen 
Century en Maarten hefur komið fram um 
allan heim og hefur spilað inn á vel yfir 80 
geisladiska. 

Viktor Bjarni segir að það hafi haft mikil 
áhrif á sig að alast upp við list og sem 
dæmi veiti klassísk tónlist honum mestan 
innblástur í kvikmyndagerðinni. „Þegar 
ég var krakki tók pabbi mig oft með sér 
á tónleika, en ég spilaði fótbolta lengi og 
langaði miklu frekar að vera á vellinum en 
nú er ég feginn, klassísk tónlist veitir mér 
bæði innblástur, virkjar hugmyndaflugið 
og þar með sköpun,“ segir hann og bætir 
við að sér finnist líka gaman að leika sér 
með tungumálið, áherslur, hrynjandi o.fl. í 
kvikmyndun. 

„Ég er rétt að byrja“
Nocturne hefur fengið góða dóma eins 
og áður sagði en þrátt fyrir það segist 
Viktor Bjarni vera langt frá því að gera 
full komið verk og það eigi heldur ekki 
að vera þannig. „Ég er rétt að byrja og vil 

gera ófullkomið verk í veruleika þar sem 
allt þarf að vera fullkomið. Það verður líka 
eitthvað að vera eftir fyrir mig að vinna 
með og þróa,“ útskýrir hann. 

„Mér finnst oft að við mælum gæði kvik
mynda í því hversu vel sagan er upp  byggð 
með listrænum hætti. En ég upplifi aldrei 
„lífið“ eins og þess háttar sögu og alls ekki 
eins og vel uppbyggða listræna sögu,“ 
segir hann og hlær. „Í hreinskilni sagt 
þá er lífið ekki þannig, það getur verið 
óreiðukennt þegar æskunni sleppir og 
fullorðinsárin taka við og maður uppgötvar 
að það sem maður lærði er allt annað en 
það sem maður upplifir. Þetta eru tveir 
ólíkir heimar. Þannig er allt síbreytilegt 
sem felur þá í sér að það að eitthvað sé 
fullkomið stenst ekki, því þá væri allt 
staðn  að og enginn hreyfanleiki, þess vegna 
er allt ófullkomið.“

Vincent Kári tekur undir með bróður 
sín um. „Allt er túlkun á raun  veru  leik  
num,“ segir hann. „Ég hef komist að því 
að hlutrænn veruleiki er varla til, allt er 
háð því hvernig fólk túlkar veruleikann og 
það er ekki hægt að aðskilja túlkandann frá 
því efni sem hann túlkar, þannig að þegar 
einhver túlkar veruleikann er sá hinn sami 
að búa til eitthvað eða skapa í leiðinni.“

Ætla sér frekara samstarf
Sú spurning hefur vitanlega komið oft 
upp hvort samstarf þeirra bræðra hafi 
gengið snurðulaust fyrir sig og hvernig 
það sé að vera leikstýrt af litla bróður. 
Þeir brosa báðir þegar blaðamaður spyr út 
í þetta og segja að þeir hafi ekkert krydd 
í þá sögu. Það hafi verið mjög gott að 
vinna saman og þeir eigi örugglega eftir 
að gera það einhvern tíma aftur. Það var 
óskrifað loforð þeirra beggja frá því að þeir 

voru guttar og Viktor Bjarni lék sér við 
stuttmyndagerð að þeir myndu gera fyrstu 
kvikmyndina í fullri lengd saman. 

„Þetta er ekki síðasta myndin sem við 
vinnum saman,“ segir Vincent Kári og 
Viktor Bjarni tekur undir. 

Hvort við Íslendingar fáum að berja mynd
ina augum einhvern tíma í náinni framtíð 
svarar Viktor Bjarni því til að auðvitað væri 
það gaman og að einhverjir einstaklingar 
á Íslandi hafi haft á orði við hann að það 
þyrfti að koma því í kring. 

Menning
KVIKMYNDIR

m

„Fólk segist sjá ele   ment sem séu íslensk í Nocturne,“ segir leikstjórinn 
Viktor Bjarni um mynd sína. Hann segist reyna að fylgjast með því sem er að 
gerast hér í kvikmyndun og nefnir bæði kvikmyndir og nöfn leikstjóra í því 
sambandi. Hann lang  ar til að kvik   mynda á Íslandi og segist stefna að því.

Vincent Kári lærði í Kína og í The Circle in the Square 
Theatre School í New York. Hann sneri til Hollands 
aftur og lauk námi frá hinum virta skóla Maastricht 
Theatre Academy árið 2010. Hann er þegar orðinn 
þekktur leikari í Hollandi. Hefur verið að leika, 
  vinnur að sjónvarpsþáttum sem kallast Dit Zijn Wij 
(This Is Us) og vann að einþáttungi um líf og störf 
Nietzsche sem var frumsýnt í júní á leiklistarhátíð
inni Oerol. Handritið að honum vann hann í sam
starfi við leikstjórann Casper Vandeputte.

„Þegar ég var 
krakki tók 
pabbi mig 
oft með sér 
á tónleika, 
en ég spilaði 
fótbolta lengi 
og langaði 
miklu frekar 
að vera á 
vellinum 
en nú er ég 
feginn.“



FRÍ HEIMSENDING Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
ef verslað er fyrir meira en 5.000 kr.
Pantanir má sækja miðvikudaga og fimmtudaga 
frá kl. 15.00 til 17.00 í Hlíðarsmára 2 Kópavogi.
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Sími: 411 5000 • www.itr.is

Fyrir
líkama 
og sál

Laugarnar í Reykjavík

Frá
morgnifyrir alla

fjölskylduna
í þínu
hverfi t i l kvölds

Kannaðu þekkingu þína á mannlif.is

Afþreying
KROSSGÁTA

a

Létt Miðlungs Erfið

Í fréttum á heimasíðu Mannlífs er að finna svörin við þessum spurningum.

Guðlaugur Þór Þórð  ar 
son utan   ríkis   ráð  herra 
hefur ákveðið að verja 
þrettán milljónum í 
sérstakt verkefni Sam 
einuðu þjóðanna sem 
kallast Free & Equal. 
Út á hvað gengur 
verkefnið?

Fyrrum borgarfulltrúi segir 
um    ræðuna um Hannes Þór Hall 
dórsson landsliðsmarkvörð líkjast 
umræðu um öryrkja og langveikt 
fólk. Um hvaða fyrr  ver  andi 
borgarfulltrúa ræðir?

 Það verður 20% afsláttur 
af áskriftum Gestgjafns, 
Húsa og híbýla og Vikunni 

– í sumar. Í lok sumars fær 
svo einn heppinn áskrifandi 

Svaninn. Hver hannaði hann?

 Halldóra Baldursdóttir, móðir 
stúlku sem kærði lögreglumann 

fyrir barnaníð, vill afsögn Haralds 
Johannessen ríkislögreglustjóra.  

Af hverju?

1

2

3

54   
Frá áramótum hafa 34 mál þar 
sem grunur er um kaup á vændi 
komið inn á borð lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. Hvað 
höfðu mörg mál af þessu tagi 
komið upp á sama tíma í fyrra?

SNIPPA ÞRAUT KORR MÁTTUR VAG SAMTÖK FISKUR NÚÐLUR
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Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18 

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

Havana tungusófi verð 570.000 kr. Roma hornsófi verð 265.900 kr.

HÚSGÖGN FYRIR REKSTUR OG HEIMILI
Stólar • Borð • Borðfætur • Barstólar • Bekkir

Verona hotnsófi verð 343.900 kr.

 Basel hornsófi verð 343.900 kr.

ÞÚ FÆRÐ DRAUMASÓFANN HJÁ OKKUR

Fontana verð 1.350.000 kr.
Rafstillanlegur, margir litir í boði.

Tórínó hornsófi verð 333.900 kr. Basel hornsófi verð 343.900 kr. Svefnsófi verð 285.900 kr.

Mikið úrval af fallegum 
 FAMA Manacor

og vönduðum húsgögnum
Sófar • Rúm • Stólar • Púðar • Skenkar • Borð • Sumarhúsgögn
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1. Smart glerskápur í sumarhúsið frá House Doctor. Fakó, 240.000 kr. 2. Rafgult glas frá Lucca. Kokka, 1.590 kr. 3. Glaðleg og sumarleg hörviskustykki frá 
Lapuan Kankurit. Pipar og salt, 2.200 kr. 4. Djúsí ullarteppi frá Bronte by Moon. Álfagull 12.900, kr. 5. Sinnepsgul plastmotta frá Pappelina sem hentar vel 

bæði inni og úti. Kokka, 19.500 kr. 6. Perigord-rauðvínsglas frá La Rochère. Kokka, 1.490 kr. 7. Borðlampi sem minnir á gamla tíma. Fakó, 32.900 kr.  
8. Diskar úr ítölskum leir frá Casagent. Bakgarðurinn á Akureyri, frá 3.510 kr.  9. Vaðfuglar úr Dýraríki Íslands eftir Benedikt Gröndal. Crymogea, 2.500 kr.  
10. Klassíski Wishbone-stóllinn í litnum Darkblue Lacquer. Epal. 11. Kanna fyrir köldu drykkina eða villtan blómvönd beint úr garðinum. Litla Garðbúðin, 

2.290 kr. 12. Salt- og piparkvörn úr Hammershøj-línunni frá Kähler. Casa, 6.390 kr. 13. Campagna-stellið frá Casagent fæst í Bakgarðinum á Akureyri.  
14. Vintage-bréfapressa frá Haford Grange. Geysir, 9.800 kr.  15. Lukt fyrir kubbakerti úr sumarlínunni 2018. Hægt að nota bæði inni og úti. IKEA, 3.990 kr.

83 

Verkefnið Arita var hannað með það í huga að upphefja sögu 
og kunnáttu postulínsgerðarfólks á Arita-svæðinu í Japan.

PIG 05049
Í þessu verkefni kannaði Christien tengsl milli hrárra og óunninna efna og 
þeirra hversdagslegu hluta sem við notumst við í daglegu lífi. Rannsóknin 
leiddi í ljós einskonar net milli uppsprettunnar eða hráa efnisins og 
neytandans en þessi tenging hefur orðið sífellt ósýnilegri í nútímasamfélagi. 
Undir lok verkefnisins PIG 05049 árið 2007 setti hönnuðurinn saman afar 
áhugaverða bók, þar sem talinn er upp hver einasti hlutur framleiddur úr 
svínum eða einhverskonar svínaafurðum. Lesendur fá yfirgripsmikla sýn yfir 
hversu víða ein afurð  eða hráefni dreifist og í hve marga hversdagslega hluti 
þær eru notaðar. Bókin hlaut Hollensku hönnunarverðlaunin árið 2008 og 
Index-verðlaunin árið 2009. Bókin PIG 05049 gefur yfirsýn yfir allar þær vörur 

og afurðir sem svínið er notað í.  

Hús og híbýli er vandað og rótgróið 
tímarit um íslensk heimili og hönnun.
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Í BJARTRI ÍBÚÐ Í HLÍÐUNUM
SIGRAÐI Í FRAMKVÆMDALEIK 
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06 FLOW HOUSE
GLÆSIHÚS ÍSLENDINGS Á BALÍ

UPPÁHALDSHLUTIR SIRRÝJAR ARNARDÓTTUR
HEIMILI HJÁ GRAFÍSKUM HÖNNUÐI Í VESTURBÆNUM

2LG 
STUDIO

LITRÍKT 
OG FÁGAÐ

PÓSTKORT EFTIR ÖRNU INGUBRENNUR FYRIR BARÁTTUMÁLUM NÚTÍMASAMFÉLAGS

FYRIR OG EFTIR

ÁSDÍS RÓSA BÝR Í ÍBÚÐ MEÐ KARAKTER

Tryggðu þér áskrift á mannlif.is/askriftir    www.husoghibyli.is
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TÖFF BÚSTAÐUR BETTA Í GRÍMSNESINU

GRÓÐURSÆLL BÚSTAÐUR Á SUÐURLANDI

ÚTSÝNISPERLA Í BORGARFIRÐI

ÁHUGAVERÐ UPPLIFUNARHÖNNUN 

RÚNU KRISTINSDÓTTUR

SUÐRÆN STEMNING Í GAMLA GARÐI
SVEIT Í BORG 

– EINSTAKT HÚS 

Í HAFNARFIRÐI

SPENNANDI SUMARHÚS

HEIMILI OG HÖNNUN

Hús og híbýlih
Umsjón/ Stefanía Albertsdóttir 

Myndir / Frá framleiðendum
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Litríkt &  
ljúft fyrir  

sumar 
húsið



21.165
Áður kr. 24.900

Sláttuorf Mow
FBC310

Sláttuorf: 1strokks 
fjórgengis mótor.  
0,7 kW  Rúmtak 31CC, 
Bensíntankur 0,65 L

15%
AFSLÁTTUR

Múrbúðin komin í HAFNARFJÖRÐ!
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PALLAOLÍA

15%
AFSLÁTTUR

Deka Projekt 10 innimálning, 
9 lítrar (stofn A)

5.752
Áður kr. 7.190 Landora tréolía Col-51903 3 lítrar 

1.683
Áður kr. 1.980

Oden þekjandi viðarvörn 
1 líter, A stofn   

1.522
Áður kr. 1.790

Lavor Vertico 20
háþrýstidæla 

Orka: 2100W- 230V-50Hz  
Hámarksþrýstingur: 140 bör Max
Vatnsflæði: 400 L/klst. Max

25.492
Áður kr. 29.990

20%
AFSLÁTTUR

Lavor Race 125
háþrýstidæla 
1800W, 125 bör  
(170 bör m/turbo stút) 
Vatnsflæði: 400 L/klst.

18.712
Áður kr. 23.390

MOWER CJ21G  
Sláttuvél m/drifi, BS 6,0 hp Briggs&Stratton 
mótor. Rúmtak 163 CC, skurðarvídd 

53cm/21”, sjálfknúin 3,4 km/klst., 
safnpoki að aftan 70 L, hliðar 

útskilun, skurðhæð og 
staða 25-80mm/8

59.920
Áður kr. 74.900

Lavor SMT 
160 ECO 
2500W, 160 bör (245 m/
túrbóstút) 510 L/klst. Þrjár 
stillingar: mjúk (t.d. viður), mið 
(t.d. bill) og hörð (t.d. steypa).

25.492
Áður kr. 29.990

15%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

Velkomin í nýja  
verslun við  
Selhellu 6

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

34.320
Áður kr. 42.900

Kaliber
Silver
gasgrill 
4 brennarar, (12kW) 
Grillflötur 62x41cm19.672

Áður kr. 24.590

Kaliber        
Ferðagasgrill 

Kaliber 
Black II 
gasgrill 
3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

45.990
Áður kr. 57.900

20%
AFSLÁTTUR

VIÐARVÖRN

15%
AFSLÁTTUR

REYKJANESBRAUT

ÁSBRAUT

KRÍSUVÍKURVEGUR

SELHELLA

ÁSBRAUT

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is í Hafnarfirði

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton  

mótor, rúmtak 125 CC, skurðarvídd 46cm/18”. 
Safnpoki að aftan 60 L, skurðhæð og 

staða 25-80mm/10

35.920
Áður kr. 44.900

20%
AFSLÁTTUR

Þýsk gæði

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
33.057
Áður kr. 38.890

3-6 lítra 
hnappur

15%
AFSLÁTTUR

GARÐVERKFÆRI
Á GÓÐU VERÐI!

MIKIÐ ÚRVAL!

MÁLNING20%AFSLÁTTUR

DEKAPRO útimálning, 
10 lítrar 

6.392
Áður kr. 7.990

20%
AFSLÁTTUR

FRÁBÆR 

OPNUNARTILBOÐ Í

ÖLLUM VERSLUNUM
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Gestgjafinn
SÆLKERI Í NÆRMYND

g
„Mest í ítalskri og indverskri matargerð“
Katrín Halldóra Sigurðardóttir leikkona heillaði þjóðina með söng sínum á fjölum Borgarleikhússins þar sem hún fór 
með aðalhlutverið í leiksýningunni um hina ástsælu söngkonu Elly Vilhjálms en sýningum lauk fyrir skömmu. Katrín 
segist eflaust hafa orðið kokkur ef hún hefði ekki farið í söng- og leiklistarnám en hún er mikill sælkeri, áhugamanneskja 
um matargerð og finnst gaman að bjóða fólki í mat og læra nýjar uppskriftir. 

Umsjón / Folda Guðlaugsdóttir  
Mynd / Hákon Davíð Björnsson

Hver er þín fyrsta matarminning? 
„Ég man eftir ofboðslega góðu 
lasagna sem mamma gerði alltaf 
fyrir fjölskylduna.“

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað? „Svikinn héri. Þá vondu 
ofnkássu sem ég skil ekki hver fann 
upp á eða hverjum finnst góð.“

Hver er uppáhaldsmatargerðin 
þín? „Ég er með mjög fjölbreyttan 
alþjóðlegan smekk en ætli ég sé 
ekki mest í ítalskri og indverskri 
matargerð.“

Hver er uppáhaldseldhúsgræjan 
þín? „Ég er eldhúsgræjusjúk og á svo 
mikið af eldhúsgræjum að ég gæti 
í alvörunni opnað iðn  aðareldhús 
heima. Ég get ómögu  lega valið á milli 
Vita  mix  blandarans, Magimixmat  
vinnslu    vélarinnar, Kitchen  Aid
hrærivélarinnar eða Ex  cali   bur   
þurrk ofnsins. Allt saman mikið 
notað.“

Hvaða tónlist seturðu á fóninn 
með góðri máltíð? „Ég set oftast 
einhverja góða jazzplötu á 
fóninn í matarboðum.“

Uppáhaldsmaturinn þinn? „Ég 
elska andabringu, hvort sem hún er 
elduð eða í salati. Hún er það besta 
sem ég fæ.“

Hvaða þrjú hráefni tækirðu með 
þér á eyðieyju? „Súkkulaði, sæta 
kartöflu, rjóma og kóríander ... 
úbbs, fjögur.“

Hvað er alltaf til í eldhúsinu þínu? 
„Ég á alltaf til möndlur og döðlur.“

Hvaða mat myndirðu elda fyrir 
leikstjóra sem þú ætlaðir að 
ganga í augun á? „Ég myndi elda 
pestófylltar kjúklingabringur 
með sætkartöflumús og hafa 
heima gerðan ís í eftirrétt.“

Hvað er oftast í matinn hjá þér á 
virkum dögum? „Ég er mikið með 
kjúkling í minni eldamennsku, 
hvort sem hann er í súpum, ofn 
réttum eða salati. Mér finnst gaman 
að prófa nýjar uppskriftir.“

Er eitthvað sem pirrar þig við 
matarmenningu landans? „Já, 
mér finnst of mikið um unnar 
kjötvörur. Ég kaupi þær ekki og 
borða helst ekki, fæ eiginlega bara 
brjóst  sviða af þeim.“

Hver er fyrirmynd þín í eldhúsinu? 
„Mamma er mín stærsta fyrir   mynd, 
hún er alveg ótrú   legur kokkur, 
galdrar fram þvílíkar veisl  ur með 
annarri hendi. Hrefna mág  kona mín 
er algjör dúndur kokkur og ég myndi 
segja að ég sé blanda af þeim báðum 

í minni elda   mennsku. Ég tek það 
besta frá báðum og þá er útkoman 
ekkert slor.“

Hvað finnst þér gott að borða eftir 
leiksýningar? „Ég fæ mér stundum 
skyr, eitthvað létt þar sem klukkan 
er orðin svo margt og ekki gott að 
fara í háttinn með fullan maga.“

Er eitthvað sem þú borðar alls 
ekki? „Já, ég borða alls ekki 
bjúgu og alls ekki rækjur.“

Hefurðu einhvern tíma þurft að 
borða á leiksviðinu, ef svo er hvað 
var það? „Já, þegar ég lék Dollí í 
Djöfla  eyjunni í Þjóðleikhúsinu átti 
ég að úða í mig nokkrum súkku 
laði og karamellubitum í einni 
sen   unni. Þar sem ég sá fram á að 
enda á því að stækka um nokkrar 
fata   stærðir með þessu áframhaldi 
allan leikhúsveturinn lét ég skipta 
karamellunum út fyrir litla hnetu   bita 
sem litu út fyrir að vera karamellur.“

„Ég er eldhús  græju  sjúk 
og á svo mikið af eld 
hús   græjum að ég gæti í 
alvörunni opnað iðn    aðar 
eldhús heima.“

Í skýjunum með 
góðar viðtökur
Jóhannes Ásbjörnsson, einn eigenda Hamborga fa brikk  -
unnar segist vera himinlifandi með þær góðu viðtökur 
sem Stefán Karl – Síðasta kvöldmáltíðin hefur hlotið en 
um er að ræða nýjung á matseðli sem á sér fallega sögu. 

Í SAMSTARFI VIÐ  
HAMBORGARAFABRIKKUNA

Stúdíó Birtíngur

 Honum hefur verið tekið 
gríðarlega vel,“ segir 
hann. „Enda rosalega 
góður borg ari á ferð, í 

raun fyrsti almennilega djúpsteikti 
kjúkl ingaborgarinn sem við erum 
með á matseðli. En það sem gerir 
hann svona sérstaklega góðan er 

að við not um lærakjöt, sem er 
bæði feitt og safaríkt, og setjum 
það svo í nachos rasp.“

Að sögn Jóhannesar á þessi vel 
heppnaða nýjung á matseðli sér 
fallega sögu því borgarinn er 
samstarfsverkefni sem Ham  
borg  arafabrikkan og Stefán Karl 

Stefánsson heitinn fóru af stað 
með. „Forsagan er sú að Stefán 
stofnaði snjallbýli, Sprettu ehf. 
fyrir svolitlu síðan. Merki   legt 
fyrirtæki sem ræktar svo   kall 
aðar sprettur sem eru litlar 
mat og kryddjurtir sem verða 
ekki stórar eins og þessar jurtir 
sem þú sérð í búðum og eru fyrir 
vikið bragðmiklar og fullar af 
næringarefnum. Það var útgangs  
punkturinn í samstarfinu. Stefán 
langaði að vekja athygli á þessu 
með því að velja með okkur 
góð  ar sprettur á nýjan borgara á 
Fabrikk unni.“ 

Jóhannes segir að verkefnið hafi 
hins vegar lagst í dvala þegar í 
ljós kom að Stefán glímdi við 
alvar  leg veikindi. „Ári eftir að 
Stefán féll frá hafði Steinunn Ólína 
Þorsteinsdóttir, ekkja hans, sam 
band. Henni fannst kominn tími 
til að klára verkefnið.“

Kokka teymi veitingastaðarins, 
undir stjórn Eyþórs Rúnarssonar, 
hófst því handa með þeim Stein
unni Ólínu og Soffíu Stein gríms   
dóttur hjá Sprettu við að þróa 
borgarann. Fyrir valinu urðu 
pikklaðir gulrótarstrimlar og svo 
tvennskonar sprettur: Klifur 
baunagras, sem Jóhannes segir að 
sé villt spretta sem minni í útliti 
á hárið á Alberti Einstein og Red 
Rambo, bragðmikil spretta sem 
hafi verið í sérstöku uppáhaldi 
hjá Stefáni, en hún er notuð í 
botninn á borgaranum og út í 
majó  nesið sem útskýrir bleik an lit 
þess. „Steinunn Ólína bætti svo 

við uppskrift að döðlu og lauk
chutney og Eyþór „tvíkaði“ hana 
aðeins til. Herleg  heitin eru síðan 
borin fram með stökkum frönsk  
um og nýrri tegund af brauði. 
Út  koman er einn mest seldi borg  
arinn okkar frá upphafi.“

Borgarinn ber heitið Stefán Karl – 
Síðasta kvöldmáltíðin en Jóhannes 
segir hugmyndina vera frá Stefáni 
Karli sjálfum komin. „Hann stakk 
upp á því við okkur. Hann var 
svo æðrulaus gagnvart dauðanum. 
Grín aðist með hann alveg fram 
á síð ustu stundu og missti aldrei 
húm    orinn. Okkur finnst því við 
hæfi að halda heitinu, það er í hans 
anda.“

Nóg að gera
Hamborgarafabrikkan hefur verið 
lunkin við að koma með sniðug 
heiti á rétti sína. Er von á fleiri 
slíkum á næstunni? „Klárlega. 
Þetta er eitthvað sem við reynum 
að gera tvisvar til fjórum sinnum 

á ári, búa til skemmtilegar teng
ingar við dægurhetjur og fólk sem 
Íslendingum þykir vænt um,“ 
svarar Jóhannes hress í bragði. 
„Það er þegar kominn langur listi 
af góð    um hugmyndum en ekki 
búið að negla neitt niður.“ 

Spurður hvort fleira standi til segir 
hann að það sé búið að vera í nógu 
að snúast í sumar. „Það hefur 
verið líflegt á útisvæði Fabrikk
un ar við Kringluna, vægast sagt, 
stappað nánast alla daga, sér 
staklega þegar sést til sólar og svo 
auðvitað hina dagana líka, enda 
skjólsælt svæði.  Annars er bara 
bjart fram undan.“

„ ... það sem gerir hann 
svona sérstaklega 
góðan er að við notum 
lærakjöt, sem er bæði 
feitt og safaríkt, og 
setjum það svo í  
nachos-rasp.“

Stefán Karl 

Síðasta kvöldmáltíðin

Jóhannes Ásbjörnsson, einn eigenda Hamborgafabrikkunnar og Steinunn 
Ólína Þorsteinsdóttir leikkona.



„Mest í ítalskri og indverskri matargerð“

LEYFÐU ÞÉR SMÁ LÚXUS
Taktu flugið og gæddu þér á nýjustu viðbótinni í Lúxus–
fjölskyldunni, silkimjúkri vanilluísflaug hjúpaðri hvítu 
eðalsúkkulaði. Við hreinlega fáum ekki nóg af þessari.
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Ljúffengur og sumarlegur réttur sem er kjörinn í útileguna eða 
sumarbústaðinn.

 Einfaldlega mynta
Umsjón / Kristín Dröfn Einarsdóttir  Myndir / Hákon Davíð Björnsson  Stílisti  / Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir

Kúskus

1 sæt kartafla
1 rauðrófa
3-4 msk. olía
1 msk. balsamedik
gróft sjávarsalt

nýmalaður svartur pipar

2 kjúklingabringur
1-2 tsk. Arabískar nætur – 
kryddblanda frá Pottagöldrum
gróft sjávarsalt
nýmalaður svartur pipar

2-3 msk. olía, til steikingar

250 g kúskús

örlítið salt

1 msk. ólífuolía

2 ½ dl sjóðandi vatn

1 límóna, börkur og safi

3 vorlaukar, smátt saxaðir

1-2 lárperur, skornar í bita

6-8 kirsuberjatómatar, skornir í tvennt

100 g fetaostur, mulinn gróft

lauf af 6-8 myntugreinum, söxuð

hnefafylli steinselja, söxuð

Hitið ofn í 220°C. Afhýðið rótar  
grænmetið og skerið í bita. Athugið 
að þar sem sæta kart   aflan eldast 
hraðar en rófan er betra að hafa 
hana í stórum bitum og rófuna 
í litlum þannig að allt eldist á 
svipuðum tíma. Veltið græn   metinu 
upp úr olíu, balsam  ediki, salti og 
pipar. Setjið á bökun  arpappírs 
klædda ofnplötu og bakið í u.þ.b. 30 
mín. eða þar til allt er mjúkt í gegn. 

Berjið bringurnar með kjöthamri 
þannig að þær séu jafnþykkar. 

Kryddið og stráið salti og pipar 
á bringurnar. Hitið olíu á pönnu 
og steikið bringurnar þar til þær 
eru eldaðar í gegn, eða í 45 mín. 
á hvorri hlið (fer þó eftir þykkt). 
Látið kjötið kólna og skerið síðan 
í bita.

Setjið kúskús, salt og olíu í skál og 
hellið sjóðandi vatni yfir. Lokið 
vel með pottloki eða plastfilmu og 
látið standa í 510 mín. Hrærið þá 
með gaffli í gegnum kúskúsið til 
þess að losa það í sundur og blandið 

að lokum kjúklingi og grænmeti 
saman við, ásamt restinni af 
hráefnunum. Bragðbætið með 
salti og pipar eins og þarf og 
bætið gjarnan við límónusafa eftir 
smekk. Gott að bera fram með 
myntusósu (sjá uppskrift).

Myntusósa 

350 g grísk jógúrt
2 msk. jómfrúarólífuolía
hnefafylli mynta, laufin

2-3 greinar kóríander, (má sleppa)
safi úr ½ límónu
1 tsk. hunang eða agave-síróp
gróft sjávarsalt

nýmalaður svartur pipar

Blandið öllu saman og bragðbætið 
með salti og pipar og hunangi eða 
límónusafa eftir smekk. 

Myntuhlaup
2-3 krukkur

Gott með ostum og kjöti, 
sérstaklega lambakjöti. 

100 g mynta, lauf og stilkar
5 dl vatn
5 dl sykur
safi úr ½-1 sítrónu
1-2 dropar grænn matarlitur  
(má sleppa)
1 pakki (40 g) pektín 

(sultuhleypir)

Setjið myntu og vatn saman 
í pott og látið suðuna koma 
upp, sjóðið í nokkrar mínútur, 
slökkvið þá undir og látið 
standa í 1020 mín. Sigtið 
mynt  una frá og setjið vökvann 
aftur í pottinn ásamt sykri, 
sítrónusafa og matarlit, má 
sleppa. Sjóðið saman þar til 
sykurinn er vel uppleystur. 
Stráið pektíni yfir og hrærið 
vel á meðan þannig að ekki 
myndist kekkir, ef það gerist 
má hella heitum vökvanum í 
gegn um sigti áður en honum er 
hellt í sótthreinsaðar krukkur. 
Lokið vel og látið kólna alveg.

„Setjið myntu og 
vatn saman í pott 
og látið suðuna 
koma upp.“

Ljúffengur og sumarlegur réttur sem er kjörinn í útileguna eða sumarbústaðinn.
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Montes Pinot Noir Limited 

Selection

Rauðvín

Margir þekkja vínin frá Montes 

en þau eru frá Chile. Hér er það 

pinot noir-þrúgan sem ræður 

ríkjum en berin eru handtínd af 

vel völdum svæðum á ekrunum 

á Aconcague costa-héraðinu sem 

talið er vera eitt það besta fyrir 

hvítvín og létt rauðvín. Liturinn er 

ljósrúbínrauður og vínið er ósætt 

með fremur ferska sýru, meðal-

fyllingu og tannínin eru mild. 

Vel má greina kirsuber, hindber, 

jarðarber og plómur. Vínið passar 

vel með þroskuðum cheddar-osti, 

bragðsterkum gauda, parmasean 

og monchego en prófið líka með 

vel þroskuðum brie eða frönskum 

compté.

Verð: 2.499 kr.

Terratini Primitivo di 

Manduria

Rauðvín

Hér er mikið og þétt rauðvín á 

ferðinni frá Puglia-héraði á Ítalíu og 

flaskan ber það með sér enda stór 

og þung. Vínið er gert úr primiti-

vo-þrúgunni sem einnig gengur 

undir nafninu zinfandel en berin 

eru tínd seint og vínið er látið vera 

á franskri eik í sex mánuði. Vínið 

er með meðalfyllingu og þétt, með 

ferska sýru og örlar á sætu. Tannín 

eru nokkuð þétt en mild. Liturinn 

er dumbkirsuberjarauður með vott 

af fjólubláum tónum. Í bragði má 

finna dökk ber, kirsuberjasultu, 

plómur og bökunarkrydd. Prófið 

vínið með bragmiklum og þéttum 

ostum eins og gauda, halloumi, 

parmesan og pecorino en prófið 

einnig með gorgonzola.

Verð: 2.999 kr.

Masi Masianco Pinot Grigio & 

Verduzzo

Hvítvín

Masi-rauðvínið frá Ítalíu þekkja 

margir en hvítvínið þeirra er 

ekki síðra. Hér eru tvær þrúgur, 

pinot grigio og verduzzo. Í nefi 

finnast suðrænir ávextir, sítrus og 

hunangsmelóna. Vínið er þurrt 

með meðalfyllingu og sýran er 

fersk. Í bragði má greina peru, epli, 

ananas með votti af hunangi. Þetta 

fremur létt og auðdrekkanlegt vín 

og passar því vel með ferskum 

og svolítið súrum ostum eins og 

geitaostum og fetaosti. En vínið er 

einnig gott með mildum og ostum 

sem hafa hnetukennt bragð á borð 

við ricotta, mascarpone og brie.

Verð: 2.399 kr.

Santa Cristina Toscana

Rauðvín

Þetta er þægilegt vín með 

ostum sem kemur frá Toskana-

héraði á Ítalíu. Hér er mest notuð 

sangiovese-þrúgan eða 90% og 10% 

merlot. Vínið er fallega rúbínrautt 

að lit. Vínið er með meðalfyllingu, 

það er þurrt og með nokkuð ferska 

sýru og miðlungs tannín. Í bragði 

má vel greina kirsuber, brómber og 

hindber og vott af jarðtónum (leir) 

og það örlar á negul. Vínið hentar 

vel með hörðum ítölskum ostum 

eins og parmesan og pecorino en 

það hentar líka vel með íslenskum 

búra, prófið einnig með gorganzola 

og stilton.

Verð: 2.098 kr.

Nederburg Manor House Cabernet Sauvignon

Rauðvín

Hér er á ferðinni mikið vín frá Nederburg-vínhúsinu í Suður-Afríku. Hér er cabernet 

sauvignon-þrúgan í aðalhlutverki. Vínið er með þétta fyllingu og tannín eru einnig þétt 

en mjúk og vínið er með ferska sýru. Liturinn er dumbkirsuberjarauður. Vel má greina 

brómber og sólber í bragði en einnig súkkulaði, kaffi og aðeins bökunarkrydd. Vínið 

parast vel með hörðum og bragðmiklum ostum eins og þroskuðum cheddar, gauda, 

manchego og pecorino. Prófið líka með stilton og gorgonzola.

Verð: 2.699 kr.

Gestgjafinn er leiðandi tímarit um mat,  
matarmenningu, vín og ferðalög. 
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Margir fyllast orku og athafnagleði þegar 
daginn tekur að lengja og sólin hækka á 
lofti. Ef þú ert ekki í þeim hópi að þetta 
gerist sjálfkrafa eru hér fimm leiðir til að 
auka orkuna og kraftinn.

LEIÐIR TIL AÐ 
AUKA ORKU

Ætlaðu þér ekki um of 
Máltækið segir að vegurinn til vítis sé varðaður góðum áformum og þannig er það oft. Í 
huganum fljúgum við langt og iðulega lengra en getan segir til um. Þess vegna er mjög 
mikilvægt að hlusta á líkamann þegar byrjað er að hreyfa sig og þeir sem ná bestum árangri í 
að breyta mataræði taka lítil skref í átt til aukinnar hollustu. Finndu leið til að auka hreyfingu 
daglega án þess að setja upp of krefjandi prógramm. Til dæmis má byrja á að fara í tvo fimmtán 
mínútna göngutúra á dag og bæta síðan smátt og smátt við tímann. Með því að auka neyslu 
grænmetis og ávaxta og jafnvel kjósa sér slíkt í staðinn fyrir kolvetnaríkt snakk verður smátt 
og smátt breyting til góðs. Allir vita að hreyfing og hollt mataræði er undirstaða úthalds og 
góðrar orku þannig að hvert hænuskref í átt að betri lífsháttum er líklegt til að hressa þig við. 

Sérfræðingar tala um að hugurinn 
beri menn lengra en hálfa leið. 
Með því að líta val sitt jákvæðari 
augum er líklegra að menn haldi 
sig við það. Í stað þess að finnast 
maður vera að gefa eitthvað gott 
upp á bátinn með því að velja hollari 
kost eða hreyfa sig einbeittu þér að 
hinu góða við þetta. Hugsaðu um 
allan ávinninginn. Þú færð meiri 
orku, léttist, getur notið útiveru og 
fallegrar náttúru, finnur jákvæða 
þreytu og líkaminn svarar þér smátt 
og smátt með aukinni getu. Hrósaðu 
sjálfri/sjálfum þér fyrir alla áfanga, 
hvern sigur sem þú vinnur og finndu 
sjálfstraustið aukast þegar þú gerir 
þér ljóst að þú getur staðið við 
ákvarðanir þínar. 

Að vinna með kvíðann
Kvíði er oft stór þáttur í að fólk lætur ekki 
drauma sína rætast og fátt dregur meira úr orku 
en ótti. Ef þú óttast að æfa í hópi eða innan um 
fólk eru margar góðar leiðir til, hjólreiðar, hlaup 
og göngur geta allir stundað einir en einnig 
með öðrum. Finndu hvaða leið hentar þér og er 
líkleg til að styðja við þig og auka líkur á að þú 
haldir þig við efnið. Nú eru til hjól með rafmótor 
sem hjálpa fólki að komast upp brekkur og 
erfiða hjalla til að byrja með. Þau gætu hentað 
einhverjum. Margs konar öpp geta hjálpað fólki 
að komast af stað í hreyfingu, bæði göngu og 
hlaupum. Þau setja upp raunhæf æfingaplön 
sem auka úthald og þol smátt og smátt. Á 
Netinu er hægt að finna jógaæfingar fyrir 
byrjendur og einnig æfingar sem gera má heima. 

Eigðu kyrrðarstund dag hvern
Áreiti er mikið í nútímasamfélagi og margir eru of uppteknir af því að vera ávallt nettengdir. 
En allir hafa þörf fyrir kyrrð og ró. Ein besta uppspretta orku er kyrr hugur. Taktu þér því 
nokkrar mínútur dag hvern í algjörum friði, einbeittu þér að því að hlusta á eigin andardrátt 
eða hljóðin í umhverfinu. Þar er að finna hvíld og orkulind sem sjálfsagt er að ausa upp úr. 
Þeir sem stunda hugleiðslu reglulega tala um að hún virki undirmeðvitundina og veiti iðulega 
svörin sem verið er að leita að. 

Brjóttu niður 
verkefnin 
Þegar menn standa frammi fyrir 
ótal óloknum verkum verður 
það oft yfirþyrmandi, sömuleiðis 
hversu stórt og mikið starfið fram 
undan er. Ein leið til að afkasta 
meiru og tryggja að viðfangsefnum 
verði lokið er að brjóta þau niður 
í einingar. Þetta kristallast mjög 
vel í spurningunni og svarinu: 
Hvernig borðar maður fíl? Einn 
bita í einu. Með því að setja sér fyrir 
eitthvað tiltekið verk á hverjum 
degi og tímamörk hvenær því á að 
vera lokið er hægt að komast vel 
áleiðis. Langar þig til dæmis að þvo 
gluggana og taka til í garðinum? 
Settu þér fyrir einn glugga í einu 
og skráðu hvenær hann á að vera 
orðinn glansandi hreinn. Sama dag 
þarftu einnig að ljúka ákveðnum 
áfanga í garðinum. Eftir viku 
getur þú verið langt komin með 
vorverkin. Líklegt er að með hverju 
verkefni sem lokið er aukist orkan, 
krafturinn og viljinn til að gera 
meira. 

SKIPTU NEIKVÆÐNI ÚT 
FYRIR JÁKVÆÐNI

Vikan er fjölbreytt, fræðandi  
og skemmtileg. 
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SÁRSAUKAFULL STOFNFRUMUMEÐFERÐ GAF VON

„Lífi mínu var gersamlega snúið á hvolf“

Hrönn Traustadóttir ER SANNFÆRÐ UM AÐ TÍMI KVENNA SÉ NÚNA 

GLITRANDI GLÆSILEIKI  

ÍSTERTA MEÐ KAFFIMARENS 

HVAÐ GERIR ÞIG glaða og graða? 

25. TBL. 81. ÁRG. 27. JÚNÍ 2019  1695 KR.

9 770042 610000

MUNA:
BREYTA
STRIKA
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BREYTTIST Í MARTRÖÐ 

MISSTI MANN SINN NOKKRUM DÖGUM 

EFTIR AÐ ÞAU FLUTTU TIL SPÁNAR
„Hann ætti 

  að vera á lífi“ 

HIROE TERADA KENNIR 

BÖRNUM AÐ TJÁ TILFINNINGAR 

„EKKERT TIL SEM HEITIR 

FULLKOMIÐ UPPELDI“

EKKI VERA 

KERLINGARLEG 

Nýr höfundur 

glæpasagna kveður 

sér hljóðs  

Endurvinnsla
Í SNYRTIVÖRUIÐNAÐINUM

RÚNA MAGNÚSDÓTTIR 

vill að allir fái 

að njóta sín 

Tryggðu þér áskrift á mannlif.is/askriftir    www.vikan.is
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Lífsstíll
TÍSKA

Texti / Steingerður 
Steinarsdóttir

Undanfarin ár hefur verið mikil gróska í tískuiðnaði í Austurlöndum en fatahönnuðir í austrænum ríkjum 
þykja einkar lunknir við að tengja gamlar hefðir heimalanda sinna við nútímatískustrauma. Áhrifa frá þessum 

straumum er farið að gæta á Vesturlöndum og margt spennandi litið dagsins ljós þegar austrið mætir vestrinu í 
hönnunarheiminum. 

Austrið mætir vestrinu

Indversk áhrif hafa lengi verið áberandi í breskri 
tísku   hönn  un og mynstruð sjöl og pasmínur verið 
hluti af línum margra hönnuða. Hinn indverski 
sarí og japanski kímonó eru einnig áberandi í 
kjólatískunni og varla sá fataskápur á Vesturlöndum 
sem ekki innheldur einn kímonó. Gullnar 
bryddingar og málmlituð mynstur má einnig 
rekja til Indlands. Meðal þeirra sem sótt hafa sér 
innblástur til Indlands eru Stella McCartney, John 
Galliano, Matthew Williamson, Jade Jagger og 
Gaultier.

Rina Dhaka er hins vegar indverskur hönnuður 
sem hefur reynt að vinna sér markað á Vestur 
löndum og meðal þeirra sem hafa kosið að klæð
ast fötum frá henni eru Naomi Campbell og Tara 
PalmerTomkinson. 

„Indversk áhrif hafa lengi verið 
áberandi í breskri tísku   hönn  un 
og mynstruð sjöl og pasmínur 
verið hluti af línum margra 
hönnuða.“

RenLi Su er kínverskur fatahönnuður sem und 
anfarin ár hefur verið búsett í London. Hún segist 
hafa heimsótt heimaland sitt nýlega til að minna 
sig á og skynja að nýju rætur sínar. Hún segir 
að það hafi orðið til þess að hún hafi af alvöru 
farið að velta fyrir sér menningarmuninum 
milli Bretlands og Kína, ekki hvað síst vegna 
þess að hún ólst upp í smábæ langt úti í 
sveit og umhverfið þar gerólíkt ys og þys 
stórborgarinnar. Bærinn er í Fujansýslu rétt 
við sjóinn en síbreytileiki hafsins hefur oft 
orðið henni uppspretta hugmynda. Hún 
lagði stund á málaralist og tískuhönnun í 
the Central Academy of Fine Arts í Bejing 
og hefur sífellt látið reyna á mörkin milli 
málverksins og fatahönnunar. 

Upphaflega kom hún til London til að ljúka 
MAgráðu í Fashion Design and Techno 
logy Womenswear frá London College of 
Fashion. Hún teiknar gjarnan sín mynst
ur sjálf og lætur handvinna efnin fyrir 
sig. Renli er líka heilluð af sögu tísk
unnar og leitar oft aftur á bak í tíma til 
Viktoríutímans og hinna skrautlegu 
hirða Loðvíkanna í Frakklandi. 

Sækir innblástur í menningararfinn

Indversk dulúð

 „Hinn indverski sarí 
og jap  anski kímonó eru 
einnig áberandi í kjóla  
tískunni og varla sá 
fataskápur á Vestur
löndum sem ekki inn
heldur einn kímonó.“
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Áþreifanlegur kynþokki  
í röddinni

Söngkonan Brynja Valdi  mars      
dóttir segist fíla tónlist í ró legri 
kantinum. Síðustu ár hefur hún 
aðallega hlust    að á nútímajazz 
í anda Esperönzu Spalding 
og Marcus Miller. En á hvað 
hlustar hún helst um helgar?

Umsjón / Roald Eyvindsson

Föstudagur
„Þessa dagana nota 
ég helgartónlistina til 
að gíra mig niður eftir 

vikuna, reyndar hef ég alltaf gert það 
síðan á háskólaárunum. Föstudaga 
byrja ég á Sade og hlusta oft á plöt
una Diamond Life; 80’s plötu með 
„hittara“ eins og Smooth Operator 
og Your Love is King. „Signature“ 
rödd Sade nær að róa taugarnar, 
kyn  þokkinn í tónlistinni hennar og 
röddinni er áþreifanlegur.“

Laugardagur
„Sama má segja 
um Lenny Kravitz, 
kynþokkinn er yfir  

gnæf  andi í stílnum, röddinni og 
lögunum. Laugardagar eru Lenny
dagar og þá fer platan Lenny frá 
2001 oft á fóninn. Fjölhæfni Lenny’s 
á tónlistarsviðinu fangaði hjartað 
mitt, It ain’t over till it’s over, Fly 
away, Stillness of heart og fleiri 
lög sýna að hann spannar allan 
skalann. Melódísku gítarsólóin 
bæta töfrum á réttum stöðum sem 
framkalla gæsahúð.“

Sunnudagur
„Ég lýk helginni með 
söngkonunni Gretchen 
Parlato. Platan The Lost 
and found frá 2011 er 
í sérstöku uppáhaldi. 

Platan inniheldur nýja útsetningu af 
laginu Holding back the years (Simply 
Red) og er sett í „modern“ jazzstíl. 
Röddin hennar er blíð og silkimjúk 
eins og dúnn. Platan inniheldur líka 

lög á borð við How we 
love þar sem Taylor 
Eigsti, píanó/hljóm 
borðsleikari, fer á 
kostum í sólóinu, 
mjög meló  dískt, 
eitthvað sem 
maður getur 
hlust  að á aftur 
og aftur.“0 

„Fólk er farið að þyrsta í raunverulegra efni“
Texti / Roald Eyvindsson 

Árni Jóhannsson, skjalavörður á Þjóðskjalasafni Íslands og annar 
stjórnenda körfuknattleiks hlaðvarpsins Fjórðungur, er mikill aðdáandi alls 
kyns hlaðvarpa og hlustar nánast á hverjum degi á þau.

„Enn margt á huldu varðandi morðið“
sem er kannski öðruvísi en maður 
hafði ímyndað sér. Simmons hefur 
aðgang að mönnum sem hafa mikið 
vit á íþróttunum sem hann vill fjalla 
um, sem veitir meiri dýpt en kannski 
í umjföllun annarra miðla.“

The RFK tapes
„Hér er morðið á Robert F. Kennedy 
krufið til mergjar en enn er margt 
á huldu varðandi það þó yfirvöld 
hafi lokað því með því að sakfella 
Sirhan Sirhan fyrir morðið. Notast er 
við upptökur úr yfirheyrslum og ný 
viðtöl sem varpa ljósi á hina ýmsu 
þætti málsins sem er kannski ekki 
eins klippt og skorið og maður hélt.“

Caliphate
„Talandi um að fá innsýn inn í kima 
sem maður hefur kannski ekki 
greiða leið að og vill kannski ekki 
eiga greiða leið að. Caliphate er í 
um  sjá Rukimi Callimachi, blaða 
manns hjá New York Times, sem 
ræðir við vígamenn og óbreytta 
borg  ara sem hafa orðið fyrir áhrifum 
af ISIS. Verðlaunahlaðvarp sem er 
virkilega vel gert.“

ÁHUGAVERÐ HLAÐVÖRP Umsjón / Roald Eyvindsson

 Íþróttahlaðvörp eru oft í hlustun 
hjá honum enda eru íþróttir hans 
aðaláhugamál. Hann fagnar 

grósk  unni sem 
er í íslenskum 
íþrótta  hlað
vörpum en 
það er hægt 
að heyra 
umræðu 
um nánast 
allar deildir í 

knatt 
spyrnu 
og 
körfu
knatt  
leik á 
Íslandi 

í hlaðvarpi. Þá heill ast Árni af 
hlað vörp um sem veita honum 
innsýn í kima sem ekki er auðvelt 
að nálgast. Svo sem sakamál, 
sögulega atburði eða hugarheim 
þekktra einstaklinga. 

The Bill Simmons Podcast
„Bill Simmons er höfuð Ringer
dægurmála samsteypunnar en 
hann fjallar aðallega um banda 
rískar íþróttir og dægumál líðandi 
stundar. Hann hefur fengið til sín 
viðmælendur úr íþróttaheiminum 
ásamt einstaklingum sem eru 
þekktir fyrir tónlist eða leiklist.

Þannig fær maður innsýn í líf 
þeirra og hvernig þeir sjá lífið 

Árni Jóhannsson, skjalavörður á Þjóðskjalasafni Íslands.

Alþjóðleg heimildamyndahátíð verður haldin á Akranesi í júlí, sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi að sögn skipuleggjenda. 

V ið ætlum að sýna fyrsta 
flokks heimildamyndir, 
rúmlega 50 talsins, alls 
staðar að úr heiminum 

í fimm daga samfleytt, frá mið 
viku  degi til sunnudags. Þetta eru 
mestmegnis erlendar myndir enda 
er þetta fyrsta alþjóðlega heim 
ildamyndahátíðin sem er haldin á 
Íslandi,“ segir Ingibjörg Halld  órs 
dóttir, einn skipuleggjenda Iceland 
Documentary Film Festival, sem fer 
fram á Akranesi dagana, 17. til 21. júlí.

Opnunarmynd hátíðarinnar 
verður pólskíslenska 
myndin In Touch sem 
hreppti verðlaun 
dóm  nefndar á heim
ilda  mynda   hátíð 
inni Skjaldborg á 
Patreksfirði fyrr í 
mán uðinum, en hún 
segir af ljúfsárum 
samskiptum Pólverja 
í pólska þorpinu 
Stare Juchy við 
ættingja þeirra 
sem hafa sest 
að á Íslandi. Af 
öðrum mynd 
um má nefna 
Honey   land, 
sem fjallar 

um bý  flugnabónda í Make  dóníu, og 
Aquar ela, sem snýst um marg  slungnu 
ásýnd vatns. Úrval heim  ilda  mynda 
sem verður sýnt meðan á hátíð  inni 
stendur er því mjög fjölbreytt. 

Ingibjörg segir að skipuleggjend 
un  um hafi borist 260 innsendar 
kvik myndir sem sýni hversu mikill 
áhugi sé fyrir hátíðinni erlendis 
frá. „Við það bættust myndir sem 
okk ur finnst sjálfum spennandi og 
mikilvægt að fólki sjá. Þannig að það 

hefur verið töluverð vinna að 
fara í gegnum þetta allt 

saman,“ segir hún 
og hlær. „En við 
erum svo heppin 
að vera með tíu 

manna teymi sem 
hefur gert það með 
glans.“

Eitthvað við 
allra hæfi

Auk kvikmynda sýn
inga verða ýmsir aðrir 

viðburðir í boði hátíðinni. 
Spurt og svarað með 

leik  stjórum en yfir 30 
erlendir gestir hafa 

boðað komu 

sína. Vinnustofur fyrir ung  menni 
sem koma með verk í vinnslu frá 
Norðurlöndunum. Fjölskyldu og 
barnahátíð þar sem ungmennum gefst 
m.a. færi á að fara í ratleik með því að 
fara um bæinn og safna heimildum. 
Og síðast en ekki síst skemmtidagskrá 
og dansleikir á kvöldin fyrir þá sem 
vilja njóta og vera til, eins og Ingibjörg 
orðar það.

En hvernig kviknaði hugmyndin 
að hátíðinni? „Ja, það var nú bara 
þannig að við Hallur Örn Árnason 
hittumst á frumsýningu nýrrar 
íslenskrar heimildamyndar og fannst 
svo lítil mæting að við ákváðum að 
gera eitthvað í því. Úr varð að koma 
fyrstu alþjóðlegu heimilda  mynda
hátíðinni á koppinn á Íslandi. Okkur 
fannst bara vanta slíka hátíð. Hátíð 
sem hefði það markmið að kynna 
heimildamyndir sem listrænan miðil, 

ekki bara miðil með fræðslugildi,“ 
svarar Ingibjörg og getur þess að 
Heiðar Mar Björnsson sé þriðji aðal 
skipuleggjandinn. Hún játar að mikill 
undirbúningur liggi að baki hátíð  inni. 
„Þetta hefur tekið eitt og hálft ár. Á 
þeim tíma höfum við flakkað á milli 
hátíða til að kynna þetta og fengið 
góðan meðbyr. Fólki hefur sárlega 
fundist vanta hér hátíð sem leggur 
áherslu á erlendar heim  ildamyndir.“ 

Samfélagsmiðlar ýta undir 
áhuga
Ingibjörg segir tíma til kominn að 
verða við því enda sé heimilda 
myndin búin að vera að sækja í 
sig veðrið síðustu ár. „Tímarnir 
eru að breytast. Fólk er farið að 
þyrsta í raunverulegra efni eins og 
 heim  ilda myndir vegna áhrifa sam 
fé  lags  miðla. Streymisveitur hafa að 
ein    hverju leyti brugðist við því með 
því að sýna heimildaseríur, sem 
gefa færi á því að segja áhugaverðar 
sögur í lengra máli. Sem bíómiðill á 
heimildamyndin hins vegar eftir að 
festa sig betur í sessi,“ lýsir hún og 
bætir við að staða heimildamynda á 
Íslandi hafi þó verið að styrkjast.

„Hér er mikil gróska í gangi. Marg    ar 
flottar myndir að koma út. Von 
andi á bara hátíð eins og Iceland 
Documentary Film Festival eftir að 
leiða til meira alþjóðlegs samstarfs 
hér heima. Að það komi hér stærri 
framleiðslur og Íslendingar geti 
sjálfir gert stærri myndir,“ segir hún 
og hvetur sem flesta til að kynna sér 
betur hátíðina og dagskrá hennar 
með því að fara á Facebook.

 Ingibjörg Halldórsdóttir, einn aðalskipuleggjenda Iceland 
Documentary Film Festival.

Brynja Valdi  mars       dóttir.

Aquarela sem snýst um margslungnu 
ásýnd vatns.

Þá heill ast Árni 
af hlað vörp
um sem veita 
honum innsýn 
í kima sem ekki 
er auðvelt að 
nálgast.

„Hér er mikil gróska í 
gangi. Margar flottar 
myndir að koma út.“

Honeyland fjallar um býflugnabónda í Makedóníu.
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Texti / Steinar Fjeldsted

Nýtt lag frá Fever 
Dream
Tónlistarkonan Fever Dream 
sendi nýverið frá sér brakandi 
ferskt lag sem ber heitið Fake.

Albumm mælir með

Æðisleg tilfinning að vera pabbi
Tónlistarmaðurinn Daði Freyr Pétursson var að senda frá sér plötuna & Co. Platan hefur 
verið í vinnslu í um eitt ár og hann fékk flotta listamenn með sér í lið við gerð hennar. Daði býr 
í Berlín en verður á Íslandi í sumar ásamt konu sinni og nýfæddu barni.

Texti / Sigrún Guðjohnsen Mynd / Árný Fjóla

 Í kvöld, föstudaginn 
28. júní, verður 
mikið um dýrðir 
og töfra á Kex 
Hostel þegar 
hljómsveitirnar KUL 
og Teitur Magnússon 
& Æðisgengið bregða á 
leik fyrir gesti. Hljómsveitin KUL 
var stofnuð í fyrra af reynsluboltum 
úr íslensku tónlistarlífi. Meðlimir 
sveitarinnar, þeir Heiðar, Helgi, 
Hálfdán og Skúli eru þekktir fyrir 
sín þrumuskot í meðal annars 
Botnleðju, Sign og Benny 
Crespo’s Gang. Gestir geta átt von 
á rokki og róli og það gerir KUL vel. 
Hlýr, tímalaus en jafnframt hrár – 
„það er enginn asi á Teiti“. Svo lýsti 
gagnrýnandinn Ingimar Bjarnason 
tónlistinni á síðustu plötu Teits 
Magnússonar, Orna, sem kom 
út á síðasta ári við mikinn fögnuð 
tónlistarunnenda. Með honum 
leikur Æðisgengið – þar er vægt til 
orða tekið valinn maður í hverju í 
rúmi. Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.30 og er frítt inn. 

 Fever Dream eða Vigdís, eins 
og hún heitir réttu nafni, er búsett 
í Berlín og segir hún að borgin hafi 
klárlega áhrif á tónlistarsköpun sína. 
Vigdís hefur að undanförnu verið 
ansi dugleg að senda frá sér lög og 
hafa þau fengið glimrandi viðtökur. 
Tónlist Fever Dream má lýsa sem 
hipphoppi með dassi af dökku tvisti 
og grípandi melódíum. Við mælum 
með að þú kynnir þér málið nánar 
á vef albumm.is.

 Tónlistarmaðurinn Jónas Sig 
býður upp á tónleikaröð daganna 
21.24. ágúst í Fjarðarborg á 
Borgar   firði eystri. Ein plata verð  ur 
flutt á kvöldi í fjögur kvöld. Jónas 
segir að á hverjum tónleik    um muni 
bandið taka fyrir ákveðna plötu, 
segja sögur og rifja upp góðar 
minningar tengdar lög unum. 
Hljómsveitina skipa sem fyrr: Ómar 
Guðjónsson, Arnar Gíslason, 
Guðni Finnsson og Tómas 
Jónsson. Líklega munu fleiri gestir 
koma við sögu enda stemn ingin 
í Fjarðarborg þannig að allt getur 
gerst þegar hitnar í kolunum. 
„Það er einhver ein   stakur galdur 
sem verður til með endurteknu 
tónleikahaldi sem stendur yfir 
nokkra daga í röð. Hvað þá 
þegar slíkt fer fram á sólbjörtum 
sumarkvöldum í Fjarðar  borg,“ segir 
hann. Miða  salan er hafin á midi.is 
og takmarkað magn miða í boði.

Frá Malbikinu til 
Milda hjartans

KUL og Teitur Magnús
son & Æðisgengið á KEX

Einkasýning Sögu 
Sigurðar í Bismút

 Kveikjan að uppfærslunni vaknaði hjá Bertu Dröfn Ómarsdóttur söng  konu og Þorvaldi Davíð Kristjánssyni 
leikara, en þau eru ættuð að austan og hafa látið sig dreyma um að fara austur með metnaðarfullt verkefni. 
Markmið verkefnisins er að gefa þeim fjölmörgu listamönnum sem eiga rætur að rekja til Austurlands vettvang 
til að vinna saman og mynda tengslanet sem vonandi leiðir af sér blómlegt samstarf. The Raven’s Kiss er ópera í 
tveimur þáttum. Evan samdi tónlistina en Þorvaldur skrifaði söguþráðinn og textann. Þeir kynntust í The Julliard 
School í New York, þar sem þeir stunduðu nám. Sameiginlegur áhugi þeirra á norrænum þjóðsögum varð 
kveikjan að samstarfinu og unnu þeir verkið að miklu leyti hérlendis. Óperan er skrifuð fyrir fimm einsöngvara 
og litla hljómsveit. Sagan gerist í litlu sjávarþorpi og er byggð á íslenskri þjóðsögu. Dularfull kona, framandi og 
fögur, kemur óvænt í þorpið – og við það breytist líf, hegðun og hugsun heimamanna. Aðalmarkmið verkefnisins 
er að sameina austfirskt listafólk, sem er að gera það gott á sínu sviði, erlendis og hérlendis. Með svona 
metnaðarfullri uppfærslu, frumflutningi á óperu er hægt að skapa jákvæðar fyrirmyndir fyrir þá heimamenn sem 
vilja feta sömu leið og ungt fólk sér áhrif þess að leggja sig fram í því sem það vill gera í framtíðinni. Söfnun fyrir 
uppsetningunni má finna á Karolina Fund: https://www.karolinafund.com/project/view/2486.

 Um síðustu 
helgi kom 
rapparinn GKR 
fram á tón 
list ar hátíðinni 

Secret Solstice 
og ætlaði allt um 

koll að keyra en í dag 
sendi kappinn frá sér glæ  nýtt lag og 
myndband sem ber heitið Skrolla. 
GKR hefur verið einn vinsælasti 
rappari landsins allt frá því að hann 
sló rækilega í gegn með laginu 
Morgunmatur. Mynd  bandið er að 
hluta til tekið upp á KRvellinum í 
Vesturbæ Reykjavíkur og lagið mun 
án efa óma í eyrum landsmanna um 
ókomna tíð. 

Skelltu þér á albumm.is til að 
hlusta.  

Listafólk frá Austurlandi mun frumflytja óperuna The Raven’s Kiss eftir Evan Fein og Þorvald Davíð Kristjánsson 
í Herðubreið á Seyðisfirði þann 23. ágúst.

 Allir eru hjartanlega velkomnir 
á opnun sýningarinnar Breathe 
In, sem er fyrsta einkasýning 
Sögu Sigurðardóttur. Saga er 
fædd 1986 og nam ljósmyndun 
við University of Arts í London. 
Hún er þekktust fyrir ljósmyndir 
sínar en sýnir nú í fyrsta skipti 
málverk á einkasýningu í Bismút 
á Hverfisgötu. Sýningin verður 
opnuð í dag, föstudaginn 28. júní, 
klukkan 17, og stendur til 19. júlí. 
Aðgangur er ókeypis.

Óperufrumflutningur á Seyðisfirði í sumar

Ég valdi ólíkt fólk til að 
hjálpa mér við gerð plöt  
unnar, þetta er lista  fólk 
sem mér finnst flott og 
vildi vinna með svo ég 

spurði bara hvort þau vildu gera lag, 
þau sögðu öll já, svo ég sendi þeim 
„beat“, og þá gátu þau ekki losnað 
frá mér,“ segir Daði Freyr.  

Hann byrjaði fyrsta „beatið“ sem 
endaði á plötunni þegar hann var 
staddur í Kambódíu með konu 
sinni Árnýju Fjólu Ásmundsdóttur 
þar sem þau unnu þættina, Árný 
og Daði í Kambódíu fyrir RÚV 
á sínum tíma. „Platan fjallar að 
miklu leyti um hvernig er að vera 
til í nútímasamfélagi. Allir eru svo 
tengdir í gegnum Netið og það 
er svo auðvelt að miða sjálfan sig 
við aðra. En svo fer maður líka að 
miða sitt eiginlega sjálf við það 
sjálf sem maður hefur búið til á 
samfélagsmiðlum, þá getur verið 
hættulegt að skoða til dæmis myndir 
af sjálfum sér í flottri lýsingu úr besta 
sjónarhorninu og horfa svo í spegil 
og ætlast til þess að líta alltaf jafn vel 
út og þar,“ lýsir hann.

Söngvakeppnin breytti 
miklu
Söngvakeppnin breytti miklu fyrir 
Daða en margir muna eftir þátttöku 
hans árið 2017 með laginu, Hvað 
með það? en á sama tíma var hann 
að klára dBs Music Berlinskólann. 
Hann viðurkennir að hafa ekki alveg 
vitað hvað hann ætlaði að gera eftir 
skólann áður en hann tók þátt í 
keppninni. „Sennilega hefði ég farið 
að vinna meira í kvikmyndahljóðum, 
en ég var kominn aðeins í það áður 
en ég keppti. Í staðinn fór ég beint 
í að vinna sem tónlistarmaður og 
hef unnið við tónlistina síðan,“ 
útskýrir hann. Spurður hvernig 
hann tók allri athyglinni sem hann 
fékk eftir Söngvakeppnina svarar 
hann að hún sé bara eitthvað sem 
fylgi. „Það koma auðvitað móment 
þar sem ég myndi vilja blandast 
aðeins meira inn í hópinn. En ég er 
mjög þakklátur fyrir að fólk nenni að 
hlusta á tónlistina mína svo þetta er 

langoftast bara skemmtilegt. Núna 
bý ég í Berlín þar sem engin þekkir 
mig svo ég finn bara fyrir þessu á 
Íslandi.“

Sérstakt að fylgjast með 
manneskju vaxa 

Daði og Árný hafa búið í Berlín í 
bráð  um fimm ár og hann segir að þau 
séu ekkert á leiðinni til Íslands í bráð. 
„Það er spurning hvort við flytjum til 
einhvers annars lands. Annars erum 
við búin að koma okkur frekar vel 
fyrir,“ segir hann, en þau eignuðust 
stúlku fyrir tveim mánuðum og 
Daði segir að tilfinningin sé æðisleg. 
„Það fer náttúrlega ótrúlega mikill 
tími í alla umönnun en það er tími 
sem ég met mikils. Það er rosalega 
sérstakt að fylgjast með manneskju 
vaxa og upplifa heiminn stanslaust 
á nýjan og nýjan hátt,“ lýsir hann 
en tónlistin hefur að mestu vikið 
fyrir föðurhlutverkinu síðan dóttirin 
fæddist. 

Daði er snillingur í coverlögum og 
hefur sent frá sér þónokkur mynd  
bönd með þannig lögum. Spurður 
hvernig hann velji lögin og hvað 
heilli við þetta listform svarar hann 
að það sé einfaldlega svo auðvelt að 
gera ábreiðu. „Það er búið að semja 
lagið og textann og ég þarf bara að 
gera undirspil. Ég er frekar fljótur að 

gera „cover“ miðað við tímann sem 
tekur að gera frumsamin lög, þá get 
ég unnið í 1020 grunnum áður en ég 
finn eitthvað sem ég vill halda áfram 
með,“ útskýrir hann og bætir svo við 
að það sé aldrei að vita nema að út 
komi coverlaga plata. „Árið 2020 
mun allavega vera svolítið coverað 
geri ég ráð fyrir.“ 

Hvað er svo fram undan? „Ég er 
bara mest í því að vesenast út um 
alla Berlín með konunni minni að 
græja pappíra og svoleiðis fyrir 
Áróru litlu. Berlín er rosalega mikið 
pappírsvesenstaður. En svo erum 
við að koma til Íslands 28. júní og 
verðum til 20. ágúst til að hitta 
fjölskylduna og vinina og ég spila 
eins mikið og ég get. Endilega bókið 
mig, ég lofa að halda gott partí.“

KR-völlurinn í  
aðalhlutverki

Daði Freyr var að senda frá sér plötuna & Co. 

„Þá getur verið hættu  
legt að skoða til dæmis 
myndir af sjálfum sér í 
flottri lýsingu úr besta 
sjónarhorninu og horfa 
svo í spegil og ætlast til 
þess að líta alltaf jafn vel 
út og þar.“



Útsalan hafin 
10-50% afsláttur 

af öllum vörum
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Gunnar  
    Gunnarsson.

           

Gunnar Gunnarsson hefur verið 
ritstjóri á Austurglugganum/
Austurfrétt í fimm ár og hann 
býr á Egilsstöðum í Fljótsdal. 
Við fengum hann til að deila 
með okkur fimm staðreyndum 
um hann sjálfan.

„Brotið skoppaði 
niður í skítakjallara“

Menning
DÆGURMÁL

m

Umsjón / Ragnhildur Aðalsteinsdóttir

Í stuttan tíma sem barn 
dreymdi mig um að verða 
kokkur. Tilraunaeldhúsið 
mitt var að blanda saman 

súrmjólk og kornflögum með 
púðursykri og sjóða.    

Ég var 15 ára þegar ég 
fór á fyrsta fótbolta  
leik    inn minn. Það 
var í Stok  khólmi í 
skóla  ferðalagi á leik 

Hammarby og Malmö. Ég gorta 
mig af því að hafa þar séð 
Kennedy Bakircioglu, goð  sögn 
hjá þeim sem spiluðu Cham 
pion  ship  Managerleikina í 
persónu. 

Eins og tíðkast í 
sveitum var mér sem 
barni gefin kind. Hún 
var mannýg og okkur 
varð því aldrei til vina.

Ég hef haft yfirráð yfir 
þremur bílum á ævinni. 
Allir eru vínrauðir og 
framleiddir af Toyota. 

Ég braut í mér báðar 
framtennurnar í efri gómi 
í bjálfaskap sem barn. 

Þær voru límdar aftur en áttu 
til að brotna við álag, til dæmis 
við að bíta of fast í kexköku 

með rabarbarasultu. Í 
eitt skiptið lenti ég í 
„vinnuslysi“ í tómum 
fjárhúsunum og brotið 
skoppaði niður í 

skítakjallara. 
Pabbi fann 
það eftir 
nokkurra tíma 
leit og það 
var límt upp í 
mig aftur. 
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Hlaup

Öðlast mikla hamingju 
að hlaupi loknu

Umsjón / Ragnhildur Aðalsteinsdóttir

Mér datt aldrei í hug að 
ég myndi einhvern 
tíma gefa út barna og 
ungmennatímarit, en 
ég er gríðarlega hug 

myndarík, hvatvís og ofvirk þannig 
að líf mitt kemur mér alltaf á óvart,“ 
segir Ágústa þegar hún er spurð um 
tilurð þess að hún hóf tíma   ritaútgáfu. 
„Ég tók eftir því fyrst fyrir um sex 
árum að það væri vöntun á hvetjandi 
og eflandi tímaritum fyrir börn, öðru 
hvoru hugsaði ég svo að þetta og 
hitt væri sniðugt í þannig blað. Ég 
kláraði svo mitt fimmta fæðingarorlof 
í septmeber í fyrra og ákvað að prófa 
þetta bara.“

HVAÐ er fjölbreytt tímarit og í það 
skrifa um fjörutíu einstaklingar á 
öllum aldri, pistla, uppskriftir, sögur, 
viðtöl og fleira. „Það er mikið um 
innsent efni frá börnum sem eru að 
kynna sín áhugamál, sín svæði og 
fleira fyrir lesendum en eldri pistla
höfundar skrifa sína pistla með „hvað 
myndi ég vilja segja mér þegar ég var 
818 ára“. Þetta eru hvetjandi pistlar 
um til dæmis vináttu, líkamsímynd 
og mikilvægi þess að virða og elska sig 
sjálf og margt fleira sem og upplýsandi 
pistlar um kynfæri, fjármál, tísku  ljós
myndir og hvernig á að baka túnfífla, 
svo fátt eitt sé nefnt.“

Þurfti að læra að lifa upp á nýtt

Ágústa stofnaði hönnunar og fram
leiðslufyrirtækið Arfleifð þegar fyrsta 
barnið hennar og mannsins hennar 
sem er sjómaður var sex mánaða, svo 
eignuðust þau þrjú börn á þremur 
árum. „Ég reyndi mitt allra besta 
við að reka fyrirtækið, sinna 
börnum, heimili og lífinu, 
að miklu leyti ein. Þetta var 
nokkurra ára rússíbani 
sem endaði með 
að ég hrundi 
andlega og 
líkamlega. 
Eftir á að 
hyggja var 
þetta þrot 

Ágústa Margrét Arnardóttir, búsett á Djúpavogi, er ritstjóri HVAÐ, nýs barna- og ungmennatímarits 
sem kom út í fyrsta sinn í byrjun júní 2019. Lögð er áhersla á efni fyrir lesendur á aldrinum 8-18 ára 
þótt efnið höfði til lesenda á öllum aldri. 

Tímarit sem fyllir börn eldmóði, áhuga og gleði

Texti / Ragnhildur Aðalsteinsdóttir Myndir / Úr einkasafni

sem ég komst í mun alvarlegra en ég 
gerði mér grein fyrir því eftirköstin 
eru enn. Ég hef ekki sama úthald, 
orku og getu og ég hafði. Ég þurfti að 
breyta algjörlega um lífsstíl, ég hætti 
að drekka, fékk ADHDgreiningu og 
samkvæmt læknisráði átti ég að láta 
viðburði og stór verk  efni á pásu,“ 
segir Ágústa. „Ég þurfti í raun að læra 
að lifa upp á nýtt, sætta mig við alls 
konar, fara í gegnum fortíðina, endur 
skipu  leggja framtíðina og læra að lifa  
í núinu. Það má segja að þetta ferli 
hafi ekki síst verið kveikjan að HVAÐ. 
Ég hef lesið svo margt upp byggilegt 
og merkilegt, er að læra markþjálfun 
og ætla mér að vinna við að hvetja 
fólk. Úr því að ég gat fundið hugarró, 
sátt og innihaldsríkara líf þá geta það 
allir.“

Hún segir að í nútímasamfélagi 
sé allt of mikill hraði, 
neysluhyggja, yfir  borðskennd, 
viðmiðun og von    brigði, bæði 
hjá fullorðnum og börnum. 
„Börn verða fyrir stans    lausu 

áreiti á öllum miðlum, 
bíómyndum, 

auglýsingum, 
inni á 
heimilum, 

í skólum og 
samfélaginu 

öllu. Kvíði, streita og vanlíðan er 
að aukast hjá börnum og ég var 
þannig barn – mér leið oft illa. Ég 
var „vandræðaunglingur“, byrjaði 
að drekka á þrettánda ári til að fylla í 
eitthvað tóm og flýja raun   veru  
l  eikann. Ég skammaðist mín fyrir 
svo margt, bar enga virðingu fyrir 
mér eða öðrum. Ég eyðilagði hluti, 
sambönd og mig sjálfa. Þetta var allt 
sprottið út frá vanlíðan og of lítilli trú 
á sjálfa mig,“ segir Ágústa. 

Kemur út tvisvar á ári

Í loforði til lesenda og stefnu HVAÐ 
segir að óskin sé að þegar börn og 
ung    menni skoði blaðið finni þau 
fyrir eldmóði, áhuga og gleði og að 
HVAÐ ýti undir heilbrigði og heilindi, 
sjálfstæða hugsun, efli og hvetji les 
endur til dáða. Í tímaritinu eru líka 
upplýsingar um staði sem börn og 
ungmenni geta leitað til – hjálpar sími 
Rauða krossins, Bergið, SÁÁ og fleira. 
Blaðið mun koma út tvisvar á ári til að 
byrja með, í júní og nóvember, það er 
til sölu á heimasíðunni hvadtimarit.is, 
í barna   vöruversluninni Hreiður í 
Kópa     vogi, verslunum Pennans, Nettó 
og Hagkaupa og kostar alls staðar 
2.500 kr. HVAÐ er einnig á Facebook 
og Instagram undir Hvadtimarit. 

Ítarlegra viðtal birtist á mannlif.is. 

  Hlaupaleiðin er breytileg frá ári til 
árs og að þessu sinni liggur leiðin úr 
Trékyllisvík til Hólmavíkur, samtals um 
54 kílómetrar. Þeir sem ekki treysta 
sér til að hlaupa alla leið geta valið sér 
hentuga búta úr leiðinni eftir „strætis
vagna  áætluninni“. Ekki er þörf á að 
skrá sig í hlaupið, en snjallt að láta vita 
af sér með fyrirvara. Stefán Gíslason, 
bóndasonur frá Gröf í Bitrufirði og fyrrum 
sveitarstjóri á Hólmavík, er upphafsmaður 
Hamingjuhlaupsins. „Oftast eru þátt 
takendur á bilinu 515. Þeir hörðustu 
hlaupa náttúrlega alla leið, sem er oftast 
á bilinu 2050 km, en aðrir hlaupa hluta 
leiðarinnar,“ segir Stefán. 

Er rétt sem sagt er að hlauparar öðlist 
mikla hamingju að hlaupi loknu? „Já, 
já, þetta er alveg staðreynd. Það á 
bara rétt eftir að staðfesta það með 
rannsóknum. Það er formsatriði. Þetta 
hlaup gefur fólki tækifæri til að upplifa 
gleðina sem fylgir því að hlaupa úti í 
náttúrunni í svona góðum félagsskap og 
fátt gerir mann hamingjusamari en að 
setja sér markmið og ná þeim. Svo eru 
móttökurnar á Hólmavík alltaf svo góðar. 
Þegar vitað er að við erum væntanleg, 
öll saman í einum hóp, myndar fólkið á 
hátíðarsvæðinu sérstök hamingjugöng 
sem við hlaupum í gegnum að enda 
markinu. Í svoleiðis göngum líður öllum 
eins og sigurvegurum,“ segir Stefán en 
frá upphafi hlaupsins hefur verið sú hefð 
að hamingjuhlaupararnir fái alltaf fyrstu 
sneiðarnar af hinu árlega Hamingju
hnallþóruhlaðborði á Hólmavík strax að 
hlaupi loknu.

Hamingjuhlaupið 2019 hefst klukkan 
8.00 umræddan laugardagsmorgun við 
handverkshúsið Kört í Trékyllisvík. Nánari 
upplýsingar má finna á hlaup.is. 

Ítarlegra viðtal birtist á mannlif.is. 

„Ég þurfti í 
raun að læra 
að lifa upp á 
nýtt, sætta sig 
við alls konar, 
fara í gegnum 
fortíðina, 
endur skipu
leggja fram
tíðina og 
læra að lifa í 
núinu.“

Ágústa Margrét 
Arnardóttir er ritstjóri 
HVAÐ, nýs barna og 
ungmennatímarits.

Hamingjuhlaupið verður haldið í 11. sinn laugardaginn 29. júní 
2019 en hlaupið er fastur liður í bæjarhátíðinni Hamingjudagar á 
Hólmavík. Það tilheyrir flokki gleðihlaupa, hlaupararnir halda yfirleitt 
hópinn og fylgja fyrirframgerðri tímaáætlun sem svipar mjög til 
strætisvagnaáætlunar.  

Óskin er að blaðið ýti 
undir heilbrigði og 
heilindi, sjálfstæða 
hugsun, efli og hvetji 
lesendur til dáða.

Öll fjölskyldan breytti um stefnu í lífinu fyrir nokkrum árum og tekur þátt í blaðaútgáfunni með Ágústu. 
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 Árið 2015 fór ég um Miðausturlönd 
að kynna mér flóttamannavanda 
Sýr   lendinga. Ástandið var misjafnt. Við 
hittum fólk sem mátti ekki vinna, var 
jafn  vel strangt til tekið „ólöglegt“ og 
átti á hættu að vera rekið til baka yfir 
landamærin aftur þangað sem 
stríð      ið hafði svipt það öllu. Það hékk í 
reiði    leysi í tjöldum bakvið öskuhauga 
eða í hálfbyggðum húsum og hreys 
   um. Því miður eru sennilega marg ir 
þar enn þá.

Þau sem ég hitti voru alveg eins og 
ég. Höfðu fylgst með sama sjón varps 
efni og ég og heimsótt fleiri söfn í 
London og París en ég í sumarfríum 
áður en hörmungarnar breyttu öllu. 
Hvernig getur manneskja í eðli sínu 
verið „ólögleg“? Það er ekkert kristi legt 
við það eins og amma mín hefði orðað 
það. Samt fann maður víðast hvar 
tregðu við að hjálpa þessu fólki í neyð. 
Heima í Evrópu var aldeilis tregð ast við 
og er enn. Það er ekki fallegt.

Tyrkneska borgin Gaziantep við landa 
mæri Sýrlands skar sig úr. Borgar  stjór 
inn þar sagði það vera skyldu allra 
að taka vel á móti bræðum okkar og 
systrum. Og það gerðu borgarbúar. 
Og gera enn eins og rakið er í Guardi
an á dögunum. Þessi tæpra tveggja 
milljóna manna borg hefur vaxið um 
þriðj ung. Hundruð þúsunda Sýrlendinga 
fóta sig í nýju landi. Matarmenning 
ókrýndrar gourmethöfuðborgar Tyrk
lands hefur fengið enn nýjar víddir. 
Menn  ing, mannlíf og viðskipti blómstra. 
Þar er friðvænlegt. Það er fallegt.

Nú aðskilja Bandaríkjamenn börn frá 
foreldrum sínum og læsa í fangabúðir 
og búr. Á Ítalíu eru sett lög sem skipa 
um að fangelsisvist bíði þeirra sem 
hjálpa flóttafólki í neyð. Þetta er ömur 
legt. Þetta er ljótt.

Það er sagt að öll trúarbrögð 
eigi sína útgáfu af gullnu 
regluninni Að maður skuli 
koma fram við aðra eins 
og maður vill láta koma 
fram við sig. Gullna 
reglan er enn 
þá í fullu gildi. 
Gleym   um því 
aldrei.


