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Guðrún Nordal rektorsframbjóðandi og forstöðumaður Árnastofnunar: 

Háskóli Íslands stendur á tímamótum
Guðrún Nordal forstöðumaður 

Árnastofnunar og frambjóðandi 
til embættis rekstors Háskóla Ís-

lands, segir að skólinn sé gríðarlega mikil-
vægur í öllu íslensku vísinda- og mennta-
kerfi, ekki síður en öllu samfélaginu. „Nú 
stendur hann á tímamótum. Hann hefur 
þurft að þola mikinn niðurskurð undan-
farin ár, sem gengið hefur mjög nærri 

starfseminni,“ segir Guðrún í samtali við 
Reykjavík vikublað. 

Eitt standi upp úr því fjölmarga sem 
máli skipti um hag og framtíð skólans og 
samfélagsins alls. „Stærsta verkefnið er 
auðvitað fjármögnunin. Þar tel ég mjög 
mikilvægt að háskólarektor gangi út í sam-
félagið og tali kröftuglega máli mennta og 
vísinda,“ segir Guðrún. Þetta samtal eigi 

að vera við samfélagið allt en ekki aðeins 
stjórnvöld á hverjum tíma. „Háskólinn 
hefur mjög sterka rödd. Og það er hlustað 
á hann. En hann þarf að taka til máls um 
þau brýnu mál sem samfélagið stendur 
frammi fyrir.“ Rætt er við Guðrúnu um 
rektorsframboð, Árnastofnun, handritin 
og íslensk fræði. 

Sjá bls. 10-11. 
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Bæjarráð Garðabæjar hindraði umræðu um heimilisofbeldi  
þar til bæjarráðsfulltrúi greip til örþrifaráða:

„Er heimilisofbeldi neðar 
á forgangslistanum hér? “
Guðrún Elín Herbertsdóttir, 

oddviti Bjartrar framtíðar í 
Garðabæ greip til þess ör-

þrifaráðs að senda eigin bæjarráði 
formlegt erindi í því skyni að koma 
aðgerðum gegn heimilisofbeldi á dag-
skrá bæjaryfirvalda. Sjálf situr hún í 
bæjarráðinu en meirihluti eigi auðvelt 
með að hundsa minnihlutann. Brýnt 
sé að bærinn lýsi þegar yfir þáttttöku 
í átaki lögreglu höfuðborgarvæðisins 
gegn heimilisofbeldi. Stærstu sveitar-
félögin utan Reykjavíkur eru mjög 
langt komin ásamt Mosfellsbæ. Í Sel-
tjarnarnesbæ skipuleggur félagsmála-
stjóri bakvaktir vegna samstarfsins og 
í Reykjavík var samstarf borgarinnar 
og lögreglu innsiglað með undirritun 
samstarfsamings gegn ofbeldi þegar 
í janúar. 

Rjúfa vítahringinn
Fjallað hefur verið ítarlega um átak lög-
reglunnar gegn heimilisofbeldi hér í 
blaðinu en Alda Hrönn Jóhannsdóttir 
aðstoðarlögreglustjóri lýsti aðferðar-
fræði lögreglu og samstarfi hennar 
við sveitarfélög ítarlega í viðtali fyrir 
fáeinum mánuðum. Aðferð lögreglu 
gengur meðal annars út á að nýta 
„glugga“ sem opnast þegar heimilis-
ofbeldi er tilkynnt til lögreglu. Að of-
beldismaður sé fjarlægður af heimili og 
þolandi fái ráðrúm til kæru og stuðning 
í sínum aðstæðum. Félagsmálayfirvöld 
í sveitarfélagi koma strax að málum 
og sérstakar ráðstafanir gerðar þegar 
börn eru á heimili. Markvisst er reynt 
að rjúfa vítahring ofbeldis, en mál hafa 
tilhneigingu til að falla aftur í sama far, 
sé ekki gripið til markvissra aðgerða. 

Bakvaktir á Seltjarnarnesi
Eftir því sem næst verður komist, er 
samstarf um þessi mál komið á rekspöl  
í Hafnarfirði, Kópavogi og Mosfellsbæ. 
Þó má nefna sem dæmi að í febrúar 
var félagsmálastjóra Seltjarnarness falið 
að skipuleggja bakvaktir hjá sínu fólki 
vegna samtarfssins við lögregluna, að 
ósk fjölskylduráðs bæjarins og eftir 
samráðsfundi með lögreglu. Í Reykja-
vík munu hjólin einnig snúast og áhugi 
borgaryfirvalda mikill. Auk þess er í 
gangi sterk pólitísk bylgja um að bar-
átta gegn ofbeldi í öllum myndum verið 
forgangsmál. 

Veruleiki sem þarf  
að takast á við
Guðrún Elín bendir á að bréf hennar 
til bæjarráðs Garðabæjar sé langt í frá 
fyrsta tilraun hennar til að hreyfa við 
málinu. „Er heimilisofbeldi neðar á for-
gangslistanum hér? “ spyr hún meðal 
annars í bréfinu og vísar til eigin upp-
lýsinga um stöðu mála annars staðar. 

Bætir því við að enda þótt tíðni heim-
ilisofbeldis sé kannski ekki mjög há 
í Garðabæ, segir Guðrún, miðað við 
9-13 lögregluútköll á ári, þá sé þetta 
samt „veruleiki sem þarf að takast á 
við“ og þoli enga bið. 

Örþrifaráð minnihluta
Hún segist í samtali við blaðið hafa 
farið þessa leið að senda eigin bæj-
arráði formlegt erindi utan úr bæ, 
sem örþrifaráð til að koma málinu 
á dagskrá. Minnihlutinn í Garðabæ, 
tveir fulltrúar Bjartrar framtíðar, einn 
frá Samfylkingu og einn frá Fólkinu í 
bænum, fái mál ekki rædd eða á dag-
skrá nema meirihluti sjálfstæðismanna 
fallist á að mál séu tekin á dagskrá. 
Formlegt erindi auki í öllu falli líkur 
á að mál verði ekki hundsuð.

Bréfið sendi hún 12. mars. 17. mars 
fjallaði bæjarráðið um efni þess. Bæj-
arstjóra var falið að „vinna áfram að 
málinu“ en í fundargerð er ekki upplýst 
um stöðu málsins. 

Fulltrúar Samfylkingar og  
Sjálfstæðisflokks í sama liðinu: 

Vilja bensín- 
stöðina í burtu
Formaður Skóla- og frístunda-

ráðs borgarinnar vill leita 
leiða til að færa bensínstöð 

sem liggur upp við Ingunnarskóla í 
Grafarholti. Þar með hafa sjálfstæð-
ismenn eignast bandamann í baráttu 
sinni gegn bensínstöðinni en þeir hafa 
haft uppi fyrirspurnir og raunar lagt 
til við borgarráð að stöðin verði færð. 
Foreldrar nemenda, skólayfirvöld og 
íbúar hafa lengi gert athugasemdir við 
staðsetningu stöðvarinnar. 

„Það er eindregin skoðun mín að 
bensínstöðvar eigi ekki að vera stað-
settar í næsta nágrenni við leikskóla, 
skóla eða frístundamiðstöðvar þar 
sem börn og ungmenni verja lung-
anum af sínum degi. Þessi bensínstöð 
hefur verið á þessum stað frá 2005 
ef ég þekki það rétt en staðsetningin 
er klárlega óheppileg og mikilvægt 
að leitað sé allra leiða til að gera 
breytingar á staðsetningunni með 
öryggi og lýðheilsu barnanna í huga.“ 
Þetta segir Skúli Helgason, borgarfull-
trúi Samfylkingarinnar og formaður 
Skóla- og frístundaráðs borgarinnar, 
í svari við fyrirspurn blaðsins. 

Áralöng barátta íbúa
Reykjavík vikublað hefur undanfarið 
fjallað umfjölmargar athugasemdir 
og áralöng mótmæli foreldra barna 
í Ingunnarskóla í Grafarholti við að 
bensínstöð liggi ofan í skólanum; alveg 
upp við færanlega kennslustofu og lóð 
skólans, skammt frá aðalbyggingu, og 
einnig við andyrið á frístundaheimili 
skólans. Skólaráð skólans hefur einnig 
sent borgaryfirvöldum athugasemdir. 
Fjölmargir íbúar hverfisins eru eining 
ósáttir við þessa staðsetningu bensín-
stöðvarinnar. 

Gengið eftir svörum
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, hefur gengið 
eftir svörum í þessu máli. Hann 
fékk einróma samþykkt í skóla- og 
frístundaráði árið 2012 að unnið yrði 
lögfræðiálit um hvort það stæðist 
öll lög og reglur að hafa bensínstöð 
svona ofan í skólanum, til dæmis 
vegna mengunarhættu. Greint var 
var frá því í síðasta tölublaði að vinna 
við lögfræðilitið er ekki einu sinni 
hafin. Kjartan Magnússon og aðrir 
kjörnir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
lögðu til í borgarráði í síðustu viku að 
umhverfi- og skipulagsráði verði ein-
faldlega falið að færa bensínstöðina. 
Afgreiðslu tillögunnar var frestað. 

Ætlar að fylgja  
málinu eftir
Skúli Helgason segir í svari sínu til 
blaðsins að hann hafi óskað eftir 
upplýsingum frá umhverfis- og 
skipulagssviði borgarinnar um stöðu 
málsins. „Ég mun fylgja þessu máli 
eftir og þrýsta á að það verði skoðað 
af fullri alvöru hvort ekki sé hægt 
að finna þessari bensínstöð aðra 
staðsetningu,“ segir Skúli Helgason, 
og bætir því við að raunar sé stefna 
borgaryfirvalda að fækka bensín-
stöðvum.

Kvartan undan peningasóun við breytingar á Grensási og Háaleiti: 

Samþykktu að breyta Grensásvegi
Meirirhluti umhverfis- og 

skipulagsráðs samþykkti 
í vikunni framkvæmda-

áætlun við Grensásveg og Háaleitis-
braut. Í því er meðal annars fólgið að 
fækka akreinum á Grensásvegi sunnan 
Miklubrautar úr fjórum akreinum í 
tvær. Málið hefur töluvert verið rætt 
undanfarnar vikur. 

Fulltrúar Sjálfstæðisflokkins og 
Framsóknar og flugvallarvina í ráð-
inu brugðust ókvæða við samþykktinni 
og sögðu að hundruð milljóna væri 
sett í óþarfa þrengingar sem myndu 
aðeins færa umferðarálag annað auk 
þess sem ýmis gagnrýni önnur var sett 
fram og vísað til reynslu af þrengingu 
Hofsvallagötu sem hefði verið klúður. 
Mikil umferð hefði einfaldlega farið í 
aðrar götur. 

Fulltrúar í meirihlutanum vísuðu til 
athugana á umferð og hraða, stuðn-
ings formanna hverfisráða og þess að 

mikil og hröð bílaumferð sé talin vera 
helsti veikleiki hverfisins. Fleira var 
nefnt, en einnig að á fjölmennum fundi 
íbúa á dögunum hefðu komið fram 
skiptar skoðanir íbúa og áhyggjur af 
áhrifum þess að fækka akreinum. Full-
trúi Samgöngustofu sagði á fundinum 

að fækkun akreina ætti hvorki að hafa 
áhrif á afkastagetu né umferðarflæði. 
Við svo búið sé umferðin of hröð og 
gatan ekki örugg. Til að mynda séu 
gangstígar við götuna þröngir og lítð 
sem ekkert pláss fyrir gangandi og 
hjólandi vegfarendur. 

Íbúafundur um Grensásveg og Háaleitisbraut var haldinn í Breiðagerðis-
skóla á dögunum og var setið í hverjum stól. Hjálmar sveinsson formaður 
Umhverfis- og skipulagsráðs var frummælandi um fyrirhugaðar breytingar, 
en fundargestir tóku virkan þátt í umræðum, lýstu skoðunum, áhyggjum og 
spurðu spurninga. 

Meira samið á íslensku
Textagerð á íslensku hefur 

aukist hjá hljómsveitum í 
músíktilraunu. Ása Hauks-

dóttir framkvæmdastjóri keppn-
innar segir að fyrir nokkrum árum 
hafi varla heyrst íslenskur texti. Þá 

var aukið inn því markmiði með 
keppninni að hvetja til textagerðar 
á íslensku. „Við höfum fundið að það 
hefur haft áhrif og hvatt tónliStar-
fólkið til að nota sitt eigið tungumál 
sem er hið besta mál.“ 

sigríður Björk og Dagur B. undirrita samtarfssamninginn í janúar. Öll sveitar-
félög á höfuðborgarsvæðinu eru komin í samstarf og undirbúning, nema 
Garðabær. Þaðan heyrir lögreglna fátt og kjörnir fulltrúar í sjálfum bænum 
fá ekki að tala um málið.

Kjartan. skúli.

Ása Hauksdótitr.



sfs.is   

Skörtum skeggi 
í Mottumars
Þriðji hver karlmaður getur  búist 
við að greinast með krabbamein. 
Því fyrr sem krabbamein greinist, 
því meiri líkur eru á lækningu. 

Í mars notum við mottuna til 
að minna á að skipuleg leit að 
krabbameini bjargar mannslífum.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hvetja 
sjávarútvegsfyrirtæki og aðra sem vilja 
sýna málefninu stuðning með því að 

safna yfirvaraskeggi og setja mottu á 
skip sín og starfsstöðvar. 
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Glæðum borgar-
garðana lífi- jóga 
og dans fyrir alla
Sú hugmynd að glæða Reykja-

víkurborg lífi og bjóða uppá 
fjölbreytta dagskrá um alla borg 

í görðum hennar teljum við í Framsókn 
og flugvallarvinum vera góðra gjalda 
verða. Tillaga þess efnis var borin fram 
af borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
Júlíusi Vífli Ingvarsyni á borgarstjórn-
arfundi þriðjudaginn 17. mars síðast-

liðinn. Það er jákvætt að vilja nýta 
opin svæði borgarinnar meira og búa 
til stemningu eins og fyrirfinnst á al-
mennum svæðum í útlendum borgum 
eins og t. d Hyde Park í London eða 
Central Park í New York. 

Ferðamönnum í Reykjavík hefur 
fjölgað eins og alkunna er og sífellt 
fleiri Reykvíkingar leita í miðborgina 

ef veðrið býður uppá og því er um að 
gera að nýta fleiri svæði betur. Það er 
jákvætt að nýta opin græn svæði til 
aukinnar útivistar og samveru borg-
aranna með slíku verkefni. Til dæmis 
væri hægt að koma upp danspalli og 
skella upp balli, nota hann til að vera 
með hóptíma í jóga eða fyrir hóptíma í 
einhverskonar annarri líkamsrækt þar 
sem allir aldurshópar gætu tekið þátt 
og fjölskyldur komið saman, hreyft sig, 
notið útivistar og skemmt sér konung-
lega. Slíkur pallur gæti líka nýttst sem 
svið fyrir unga listamenn eins og fram 
kemur í tillögu Sjálfstæðismanna til að 
stíga á stokk og koma list sinni á fram-
færi sem og að vera með uppákomur. 
Einnig væri upplagt að setja á svið 
leiksýningar fyrir börn og bjóða upp á 
skipulagða leikjadaga fyrir fjölskylduna 
eins og t. d ratleik eða einhverja aðra 
leiki. Þannig myndu borgaryfirvöld 
halda áfram að stuðla að heilsueflandi 
borg og samveru fjölskyldunnar. 

Hægt væri að hafa yfirbyggða grill-
aðstöðu líkt og þeirri sem er að finna 
í Húsdýragarðinum á fleiri stöðum 
á opnum grænum svæðum borgar-
innar þar sem hægt væri að mæta með 
pylsur eða annað góðgæti og grilla með 

samborgurum sínum og njóta góðs 
félagsskapar. Eins og fram kemur í 
tillögunni væri tilvalið að leyfa sölu 
á ýmisskonar varningi eins og hand-
verki eða hafa flóamarkað. Hægt væri 
að bjóða ýmiskonar veitingar til sölu 
í söluvögnum og tjöldum eða annarri 
slíkri aðstöðu og auka þannig enn 
frekar á fjölbreytileikann. Slíkt verkefni 
þarf ekki að vera svo kostnaðarsamt, að 
sjálfsögðu krefst svona verkefni vinnu 
en við í Framsókn og flugvallarvinum 
teljum að það geti stuðlað að skemmti-
legri Reykjavík og aukið á samveru 
borgaranna.

Það er góðs viti að sjá borgarfulltúa úr meiri og minnihluta róa í sömu 
átt. Vinna vinni að sömu markmiðum í þágu íbúa borgarinnar. Nú hefur 
Samfylkingarmaðurinn og formaður skóla- og frístundaráðs borgarinnar 

Skúli Helgason lýst því yfir að hann muni beita sér fyrir því að bensínstöðin sem 
verið hefur ofan í Ingunnarskóla í Grafarholti í áratug, verð færð eitthvert annað. 

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur verið sá kjörinn 
fulltrúi sem hingað til hefur sýnt málinu mestan áhuga. Fyrir rúmri viku gekk 
hann alla leið í samvinnu við aðra sjálfstæðismenn og flutti tillögu í borgarráði 
um að bensínstöðin verði hreinlega flutt í burtu.

Enda þótt íbúar í Grafarholti, skólayfirvöld og foreldrar hafi í líklega áratug barist 
gegn þessari bensínstöð, þá virðast borgaryfirvöld ekki hafa lagt við hlustir – 
að frátöldum Kjartani. Að minnsta kosti er bensínstöðin þarna enn og enginn 
virðist enn byrjaður á lögfræðiálitinu sem skóla- og frístundaráð samþykkti 
samhljóða fyrir meira en tveimur árum að láta vinna, að frumkvæði Kjartans. 
Fara á yfir lög og reglur og fá álit á því hvort það standist að svona starfsemi 
sé upp við skólastofu og í fárra metra fjarlægð frá aðalbyggingu skóla, þar sem 
börnum ber lagaskylda til að hafa viðveru flesta virka daga yfir vetrartímann.

Hvernig ætli standi á því að borgin hafi ekki sinnt ítrekuðum athugasemdum 
skólayfirvalda og foreldra? Hvernig fær það staðist að einróma samþykkt 
skóla- og frístundaráðs hafi verið stungið undir stól og enginn litið á málið 
í hátt á þriðja ár? Þetta er auðvitað reginhneyksli, en vonandi koma svör og 
síðan hreyfing málið. Vonandi ákveða borgarfulltrúarnir tveir að vinna saman 
í þessu og vonandi gengur þeim vel

***
Í dag er rík ástæða til að fjalla um nágrannasveitarfélögin. Sumar fréttir eru 
jákvæðar, þótt þær fjalli um alvarleg mál. 

Samstarf lögreglu við sveitarfélög skilar árangri, bjargar fólki og vinnur gegn 
samfélagslegu meini 

Þögnin úr Garðabænum er vonda fréttin. Nefna má þrjár ástæður. Einstak-
lingum, þolendum ofbeldis hjálpað og fengu stuðning ekki er fyrir hendi nú. 
Það er hagsmunamál samfélagsins að vinna gegn ofbeldi. Í þriðja lagi sýnir 
þetta mál fram á grafalvarlega stöðu í bænum þar sem áberandi þöggun. Það 
getur ekki verið algengt í íslenskum sveitarstjórnum að bæjarráðfulltrúi fái ekki 
á dagskrá mál af þessari stærðargráðu vegna þess að meirihluti vill þegja það í 
hel. Og af hverju ætli það sé ef út í það er farið. Bæjarstjórinn í Garðabæ segist 
efnislega aðeins hlusta á minnihlutann, sé hann sammála. Engin vandamál 
og neikvæðni.

Kannski hefur flokkseinræðinu í Garðabænum með langri setu tekist að telja 
sjálfu sér trú um að bærinn sé fullkominn. Ekkert ofbeldi. Engin vandamál. 
Engin gagnrýni. Ekkert lýðræði. Veistu. Ég held að Sovétríkin hafi verið einmitt 
svona.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Góðar fréttir  
– vondar fréttir

Skrópi skrópi
Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrver-
andi innanríkisráðherra, hyggst ekki 
fara á fund stjórnskipunar- og eftirlits-
nefndar Alþingis, sem þó bauð henni 
á sinn fund til þess að gera upp leka-
málið. Þar eru enn ýmsir lausir endar 
og spurningar sem enn vantar svör 
við. Hanna Birna mun ætla að setjast 
á þing um miðjan apríl. Lekamálið 
gæti alveg vaknað úr dvala við það 
tækifæri. Kannski verður Hanna Birna 
kannski beðin að útskýra hvers vegna 
peningar skattgreiðenda voru notaðir 
í fjölmiðlaráðgjöf fyrir hana sjálfa? 
Kannski verður hún spurð um eitt-
hvað annað? Kannski mun hún segja 
að það sé ljótur pólitískurleikurað 
spyrja spurninga?

Breyttu breytandi 
Vitað var að 
stjórnarflokkarnir 
lofuðu þjóðarat-
kvæðagreiðslum 
um framhald að-
ildarviðræðna við Evrópusambandið. 
Það verð síðar „ómöguleiki“. En samt 
sem áður er greinilega mögulegt að 
breyta fortíðinni og loforðunum. 
Þannig var upplýst í vikunni að á 
heimasíðu Sjálfstæðisflokksins hefur 
verið breytt, þannig að þar kemur 
orðið „þjóðaratkvæðagreiðsla“ ekki 
lengur fyrir í samhengi við aðildar-
viðræður við ESB. Nú segir textinn 
aðeins að ekki standi til að halda þeim 
áfram. Það er líklega eitthvað svona 
sem orðasambandið að breyttu breyt-
anda merkir í Valhöll. 

Sjálfsagt
Það voru töluverð 
tíðindi þegar Sig-
ríður Ingibjörg 
Ingadóttir lýsti 
því yfir að hún 
gæfi kost á sér 
til formennsku í 
Samfylkingunni á landsfundi flokksins 
sem nú stendur. Í viðtali við sjóvarpið 
var hún spurð hvort í framboðyfirlýs-
ingu hennar væri fólgin gagnrýni á 
störf Árna Páls Árnasonar, núverandi 
formanns. Ekki stóð á svari: Að sjálf-
sögðu. Annars væri ég ekki að bjóða 
mig fram. 

Gleðidyr
Fréttablaðið sagði í vikunni að spár 
um minnkandi kraft í Hellisheiðar-
virkjun væru nú að ganga eftir. Lengi 
hefur verið bent á hættu á ofnýtingu 
jarðhita og hafa fyrirtæki verið hvött 
til að ganga hægt um gleðinnar dyr. 
Enn munu þó vera miklar áætlanir 
um virkjanir úti á Reykjanesi sem HS 
orka stendur fyrir. Náttúruperlur eru 
látnar víkja fyrir gullgreftrinum. Hvert 
á allt þetta rafmagna að fara? 

Lóan 
Lóan er komin. 
Þessi ótvíræði 
vorboði sem 
hjá öllum al-
m e n n i n g i 
birtist oftar en ekki fyrst á öldum 
ljósvakans en fuglinn sjálfan sjá fæstir 
með eigin augum fyrr en lengra er liðið 
á árið. Í hádegisfréttum útvarpsins á 
fimmtudag flutti Broddi Broddason 
þessa frétt sem svo margir hafa beðið 
eftir. Áður hafði reyndar komið frétt 
um fuglinn þann á fréttavef Morgun-
blaðsins.  

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Orkuverðið um sæstenginn segja að-
dáendur hans að verði hins vegar miklu 
hærra en smánarverðið, sem fæst fyrir 
orkuna til „orkufreka iðnaðarins“. 
Miðað við græðgisæðið sem ríkt hefur 
varðandi virkjanirnar fyrir stóriðjuna 
má nærri geta hvílíkt virkjanabrjálæði 
muni renna á menn ef sæstrengurinn 
kemur. Þá verður endanlega gert út 

af við íslensk nátt-
úruverðmæti, því að 
ekki þarf að efast um 
stóraukningu hins 
einbeitta brotavilja 
gegn íslenskri nátt-
úru sem hátt í 100 nýir virkjanakostir 
sýna.“
- Ómar Ragnarsson í pistli í Stundinni.

Viðurkenning
Þorsteinn Pálsson, 
sagði að vinnu-
brögð Gunnars 
Braga Sveinssonar 
utanríkisráðherra 
í Evrópumálinu, 
væru eins og utan-
ríkismálum þjóðarinnar hefði verið 
útvistað til leikskólans Grænuborgar. 
Þrátt fyrir að þarna sé verið að tala 
niður til ráðherrans og barnanna 
líka, þá má kannski hugsa þetta að-
eins lengra. Í ummælum Þorsteins 
er líka fólgin óvænt viðurkenning. 
Þannig ættu leikskólakrakkar að 
hans mati gengið í störf ráðherra 
án teljandi undirbúnings. Og fyrst 
nemendurnir geta tekið við æstu 
stjórnsýslu landsins að mati fyrr-
verandi forsætisráherra, þá hlýtur 
það að vera gæðastimill á kennsluna. 
Nú hljóta leikskólakennarar að geta 
gert sér réttmætar væntinar um að 
í næstu samningum verði miðað við 
laun ráðherra og sendiherra. Og fyrst 
þetta var nú Þorsteinn þá er líklega 
rétt að kaupið verði borgað í Evrum.

(t)englar
Vigdís Hauksdóttir formaður fjár-
laganefndar og félagi í hagræðing-
arhópi stjórnvalda var á Alþingi í 
vikunni spurð hvað henni þætti um 
milljónakaup ráðuneyta á þjón-
ustu almannatengla í tengslum við 
lekamálið í innanríkisráðuneytinu 
og svipuð kaup í öðrum 
ráðuneytum, 
vegna mála sem 
aldrei hafa 
komið 
fram. 

Gerði Vigdís engar athugasemdir við 
þetta, en ræddi Icesave. 

Ekki benda …
Geir Jón Þórisson, vara- þ i n g -
maður Sjálfstæð-
isflokksins, og 
fyrrverandi lög-
reglumaður lét 
fylgjast með fólki 
og skráði stjórnmála-
skoðanir þeirra. Þetta skrifaði 
hann niður í mikla skýrslu. Skýrsl-
una ræddi hann í útvarpi í vikunni 
og fór mest púður hjá honum í að 
sverja af sér birtingu skýrslunnar. 
Það er undarlegt því allir vita að því 
kom hann ekki nálægt. Hitt sagði 
hann einnig að aldrei hefði átt að 
birta hana. En aldrei að hann hefði 
ekki átt að skrifa hana. Var þetta 
annars löglegt?

Markaðurinn
Viðskipta- og iðanaðrráðherrann 
varð kindalegur í vikunni þegar 
upplýst var um mörg hundruð 
milljóna króna ívilnanasamnigi sem 
hún lét gera við fyrirtæki í bleikju-
eldi.  Aðrir bleikjubænur kannast 
ekki vð að hafa fengið slíka með-
gjöf. Líklega finnst ekki í sögunni á 
bóndi sem þvílíkan meðmyr hefur 
fengið, og það frá frjálshyggjukonu 
í formi skattfjár almennings 
með einum eða 
öðrum 
hætti.
 … 
Ekki nema 
von að þeir sem halda að þetta sé 
markaðurinn trúi að hann sé svarið 
við öllu. 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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 MENNINGIN
Hildur  

BjörgvinsdóttirFyrirboði um það sem koma  
skal í íslensku tónlistarlífi
„Músíktilraunir hafa verið stór þáttur í tónlistarlífi Íslands. Upphafið má 
rekja til samstarfs Tónabæjar og SATT (Sambandi alþýðuskálda og tónlist-
armanna) sem m.a. stóðu fyrir maraþontónleikum í kjallara Tónabæjar í 
nóvember 1982. Segja má að grunnstoðirnar í frjósömu tónlistarlífi landans 
byggi á góðu starfi tónlistarskólanna, Músíktilraununum og síðan með til-
komu Iceland Airwaves. Með sanni má segja að þetta sé hin heilaga þrenning 
sem styðji hvort við annað og hafi hjálpað til við að koma íslenskri tónlist 
á heimskortið.“ segir Ása Hauksdóttir framkvæmdastjóri Músíktilrauna. 

Stökkpallur í harðan  
heim tónlistarinnar
Á morgun fer fram fyrsta undanúrslita-
kvöldið af fjórum í tónlistarhátíðinni 
sem haldin verður í Norðurljósasal 
Hörpu líkt og undanfarin ár. Loka-
kvöld keppninnar fer svo fram laugar-
daginn 28. apríl. Á hverju undankvöldi 
velur salurinn eina hljómsveit til að 
komast áfram og dómnefnd eina. Á 
úrslitakvöldinu er það svo dómnefnd 
sem velur sigurvegarann en salurinn 
velur „hljómsveit fólksins“. 

Músíktilraunir eru ætlaðar tónlist-
arfólki á aldrinum 13-25 sem keppir 
sín á milli í flutningi á eigin frum-
saminni tónlist. Í ár eru 39 hljóm-
sveitir skráðar til leiks og segir Ása 
hátíðina (keppnina? ) oft hafa verið 
hvatann að tilurð hljómsveita enda sé 
eitt af meginmarkmiðum hennar að 
veita ungum íslenskum hljómsveitum 
og tónlistarfólki tækifæri á að koma 
tónlist sinni á framfæri. Þá sé hún vett-
vangur fyrir unnendur tónlistar til að 
geta fylgst með ungum og efnilegum 
hljómsveitum og tónlistarfólki. 

Sigurvegarar keppninnar hafa ávallt 
fengið tíma í upptökustúdíó í verðlaun 
sem hafa gjarnan hjálpað þeim að taka 
næstu skref í heimi tónlistarinnar og 
oft er talað um að Músíktilraunir sé 

stökkpallur fyrir ungar og óreyndar 
hljómsveitir út í hinn harða heim 
tónlistarbransans. Hljómsveitir á borð 
við Kolrössu Krókríðandi, Botnleðju, 
Maus, Mínus, Mammút, Agent Fresco, 
Of Monster and Men, Samaris, Vök 
hafa allar stigið sín fyrstu skref á sviði 
Músíktilrauna. 

Ekki hægt að dæma  
út frá upptökum
Að sögn Ásu eru lögin ekki valin inn 
í keppnina heldur þurfa keppendur 
að uppfylla ákveðin skilyrði eins og 
aldur, skila inn upptökum af tveimur 
lögum, mynd af hljómsveitinni og 
kynningarsexta. „Ef öll skilyrði eru 
uppfyllt en allt er orðið fullt þá höfum 
við undanfarin árið einfaldlega síað 
út með að fyrstur kemur fyrstur fær. 
Það er afar erfitt að ætla að dæma 
tónlistina út frá hljóðupptökunum, 
það spilar svo margt annað inn í og 
það getur verið afar ólík upplifun að 
hlutsta á tónlistina í lifandi flutningi 
á sviði.“ 

Aukin textagerð  
á íslensku
Ekki er gerð krafa um að lögin séu 
sungin þar sem um tónlistarkeppni 
er að ræða en veitt er viðurkenning 

fyrir textagerð á íslensku. „Sá flokkur 
kom til því að fyrir nokkrum árum 
þá var varla einn texti á íslensku og 
okkur fannst það umhugsunarvert 
og bættum því inn markmiðinu „Að 
hvetja til textagerðar á íslensku“ og við 
höfum fundið að það hefur haft áhrif 
og hvatt tónlitarfólkið til að nota sitt 
eigið tungumál sem er hið besta mál.“ 

Engin eyland
Ása segist ekki sjá að rauður þráður 
liggi í gegnum sögu keppninnar hvað 
varðar lögin sem flutt eru né að þau 
endurspegli tónlistina sem á mest upp 
á pallborðið í hverju sinni. „Nei það 
tel ég nú ekki vera, heldur eru tilraun-
irnar oft frekar fyrirboði um það sem 
koma skal í íslensku tónlistarlífi. Oft 
eru þó ákveðnir straumar og stefnur 
sem fljóta á milli ára því að engin 
er eyland og öll sköpun vex upp úr 
einhverju sem fyrir er og sem gerjast 
síðan í samtíma sínum.“ 

Bestu mögulegu skilyrðin
Allt til ársins 2001 voru úrslitakvöld 
keppninnar haldin í höfuðstöðvum 

Tónabæjar en þá var ákveðið að færa 
þau í stærra húsnæði og hafa þau verið 
haldin víða um Reykjavík síðan þá, 
t.d. í Tjarnarbíói, Loftkastalanum og 
Austurbæ við Snorrabraut. Er þetta 
þriðja árið í röð sem úrslitin eru haldin 
í Hörpu og segir Ása tónlistarfólkið í 
skýjunum yfir því að fá að flytja fram-
lög sín í tónlistarhúsinu. „Metnaður 

hefur verið fyrir því að skapa unga 
tónlistarfólkinu okkar góða umgjörð 
og gefa þeim tækifæri á að flytja tón-
listina sína við bestu mögulegu skil-
yrði og að vinna með fagfólki á öllum 
sviðum s.s. varðandi hljóð og ljós en í 
því felst ákveðið lærdómsferli og upp-
lifunin og stemingin verður enn meiri 
fyrir alla aðila. “ 

Ekki missa af ...
…Alþjóðlegri barnakvikmynda-
hátíð: Dagana 19.-29.mars stendur 
yfir barnakvikmyndahátíð í Bíó 
Paradís. Þema hátíðarinnar í ár er 
friður. Auk þess sem sýndur er fjöldi 
kvikmynda fyrir börn og unglinga 
er boðið upp á námskeiðin „leiklist 
fyrir kvikmyndir“ og „hvernig verða 
tölvuteiknimyndir til?“ Allar nánari 
upplýsingar á bioparadis.is
…Þýskum kvikmyndadögum: Á 
morgun lýkur þýskum kvikmynda-
dögum í Bíó Paradís. Sýndar eru sex 
myndir sem eru þverskurður af því 

besta sem þýsk kvikmyndalist hefur 
upp á að bjóða. Allar myndirnar eru 
sýndar með enskum texta. 
…Tónleikum í Mengi: Í kvöld 
munu tvíburasysturnar Ásthildur 
og Jófríður Ákadætur sem lengi hafa 
spilað saman í hljómsveitinni Pascal 
Pinon flytja frumsamið efni eftir sig 
sjálfar, án aðstoðar hvorrar annarrar. 
Báðar eru þær í hljómsveitinni Portal 
2 Xtracy en auk þess er er meðlimur 
í dúettunum Hungry Dragon og og 
Jófríður hefur meðal annars spilað 
með Samaris og The Barber. Tónleik-
arnir hefjast kl.21 og er aðgangseyrir 
2.000kr. 

Við höfum þurft að sía segir Ása 
Hauksdóttir.

Fjölmargar hljómsveitir taka þátt í músiktilraunum. sumar sveitanna úr 
keppninni hafa orðið heimsfrægar.

Músiktilraunir eru bæði vettvangur fyrir ungt tónlistarfólk að koma fram  og fyrir okkur hin að hlusta og upplifa 
það sem er að gerast í tónlistinni.
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Pólitísk hentistefna
spillir Rammaáætlun
Þrjár virkjanahugmyndir í Neðri hluta Þjórsár: Hvammsvirkjun, Holta-
virkjun og Urriðafossvirkjun, verða færðar úr biðflokki í nýtingaflokk 
verði tillaga meirihluta atvinnuveganefndar samþykkt. Þá verða Haga-
vatnsvirkjun og Skrokkölduvirkjun færð úr biðflokki í nýtingaflokk. Með 
þessu er Rammaáætlun enn einu sinni í uppnámi. Formaður atvinnu-
veganefndar er Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Með 
ákvörðun sinni hefur meirihluta atvinnuveganefndar enn tekist að beina 
Rammaáætlun í farveg deilna og ágreinings. 

Rammaáætlun á að skapa sátt um leik-
reglur þær sem eiga að gilda við nýtingu 
auðlinda í náttúru Íslands. Hana skal 
endurskoða eigi sjaldnar en á fjögurra 
ára fresti og skal það gert í samræmi við 
lög um verndar- og orkunýtingaráætlun. 
Það hefur reynst Íslendingum erfitt að 
ákvarða leikreglur í stórum málum. Af-
leiðingin af því er svo að umræðan fer 
iðulega í svipuð far og festist í deilum. 
Núverandi Rammaáætlun byggir á 
þingsályktunartillögu sem samþykkt var 
á Alþingi í janúar árið 2014 eftir rúmt 
ár í meðförum þingsins. Þá í skugga 
ásakana um pólitísk fingraför og meint 
svik stjórnarflokkanna þáverandi, Sam-
fylkingar og VG. 

Tuttugu ára ferli
Rammaáætlunarferlið hófst raunar 
árið 1993 með skipan starfshóps um 
umhverfismál, iðnþróun og orkumál. 
Raunar má tengja Rammaáætlun við 
stofnun umhverfisráðuneytisins árið 
1990. Stofnun þess var afar umdeild 
en skipan starfshópsins árið 1993 má 
setja í beint samhengi við að sett voru 
lög um mat á umhverfisáhrifum fram-
kvæmda, sem samþykkt voru á Alþingi 
sama ár. Þannig hafa allir umhverfisráð-
herrar frá upphafi komið með einum 
eða öðrum hætti að Rammaáætlun 
enda verkefnið aðeins nokkrum árum 
yngra en ráðuneytið sjálft. Árið 1999 
skipaði iðnaðarráðherra, í samráði við 
umhverfisráðherra, sérstaka verkefnis-
stjórn til að vinna að gerð Rammaáætl-
unarinnar. Árið 2004 var svo þriggja 
manna vinnuhópur skipaður af ráðherra 
til að undirbúa annan áfanga Ramma-
áætlunar. Hópurinn lauk störfum árið 
2007 og skilaði framvinduskýrslu. Í sept-
ember sama ár skipaði iðnaðarráðherra 
ellefu manna verkefnisstjórn til að ljúka 
2. áfanga Rammaáætlunar um nýtingu 
vatnsafls og jarðvarma. Verkefnastjórnin 
skilaði af sér áfangaskýrslu sem nýtt var 
til til að raða virkjanahugmyndum í 
þingsályktunartillögu iðnaðarráðherra 
og umhverfisráðherra árið 2012. Áður 
tók þó við tólf vikna umsagnarferli 
ráðuneytanna, áður en tillagan fór fyrir 
þingið. Tæplega 230 umsagnir bárust á 
tímabilinu. Núverandi stjórnarflokkar 
voru þá í stjórnarandstöðu. Það er á 
þessu stigi málsins sem sex virkjana-
hugmyndir voru færðar milli flokka; úr 
orkunýtingaflokki í biðflokk. Þannig fór 
með virkjanahugmyndir í Þjórsá, vegna 
nýrra upplýsinga um möguleg áhrif 
framkvæmda vegna virkjana í neðri 
hluta árinar á laxfiska. Þá kemur fram að 
verkefnastjórn hafi talið sig skorta gögn 
til að meta áhrif Skrokkölduvirkjunar og 
Hágönguvirkjunar 1 og 2 á áhrifasvæði 
Vatnajökulsþjóðagars. 

Deilur
Ákvörðun um að færa sex virkjana-
hugmyndir milli flokka eftir opið 

umsagnaferli hefur iðulega nefnt sem 
ástæða þess að Rammaáætlun hlaut 
ekki stuðning núverandi stjórnarherra. 
Reyndar hafði styrr staðið um áætlunina 
áður, enda málaflokkurinn umdeildur. 
Mikil óánægja var með ákvörðun um 
skipan verkefnahópsins árið 2007 
þegar ríkisstjórn Sjálfstæðismanna og 
Samfylkingar hóf þann hluta ferilsins. 
Vissulega er það markmið með áætl-
unargerðinni að færa umræðuna frá 
hugmyndum um einstakar virkjanir 
yfir í heildstæðari umræðu um megin 
markmið og stefnumótun við verndun 
en frá því verður ekki komist að innan 
Rammaáætlunar eru sumar hugmynd-
irnar afar umdeildar. Lög um verndar- 
og orkunýtingaráætlun eru grunnurinn 
að áætluninni, sem er afgreidd af löggjaf-
anum sem þingsályktunartillaga til allt 
að fjögurra ára í senn. Í lögunum er hins 
vegar skilgreint hvert ferlið skuli vera 
við mat og ákvarðanatöku. Sömu lög 
setja þá kvöð á ráðherra að taka tillögur 
verkefnisstjórnar til skoðunar og ganga 
frá tillögu um verndar- og orkunýting-
aráætlun. Ef lagðar eru til breytingar 
á tillögu verkefnisstjórnar skal leita 
umsagna og þær kynntar almenningi 
með þeim hætti sem þar greinir, áður 
en tillaga að verndar- og orkunýting-
aráætlun er lögð fram á Alþingi. Nú-
verandi Rammaáætlun var lögð fyrir 
Alþingi í september árið 2012 en um-
fjöllun þingsins um hana lauk í janúar 
árið 2013, og þá í miklum ágreiningi. 
Bæði Framsóknarflokkur og Sjálfstæð-
isflokkur greiddu atkvæði gegn henni 
og gengu raunar svo langt að lofa því 
að fella hana úr gildi við stjórnarskipti. 
„Það er alveg augljóst hvað gerist næst 
og það er að þegar stjórnarskipti verða 
verður þessari röð enn aftur breytt,“ 
sagði Tryggvi Þór Herbertsson, þáver-
andi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 
Þar reyndist þingmaðurinn fyrrverandi 
að vonum sannspár enda eitt allra fyrstu 
verka Sigurðar Inga Jóhannssonar, sem 
var umhverfisráðherra þar til nýlega, 
að hefja endurskoðun á rammaáætlun. 

Gaf tóninn
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, sinnti sem 
áður segir umhverfismálum einnig þar 
til Sigrún Magnúsdóttir, Framsóknar-
flokki, settist í stólinn fyrir nokkrum 
vikum. Sigurður gaf sem umhverfis-
ráðherra strax tón deilna og frekari 
virkjana. Hann var vart sestur í stólinn 
þegar hann viðraði hugmyndir um að 
leggja einfaldlega ráðuneyti umhverfis-
mála niður. Sjálfsagt í þeirri von að um-
hverfisvernd og -réttur yrðu ekki frekari 
Þrándur í Götu iðnaðaruppbyggingar að 
hætti núverandi stjórnarflokka. Þá fyr-
irskipaði hann endurskoðun á Ramma-
áætlun, með það að markmiði að þær 
sex virkjanahugmyndir sem áður voru 
nefndar, færu í nýtingarflokk. Raunar er 

það yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar 
að gera einmitt þetta og er niður skrifað 
í stefnuyflrlýsingu stjórnarinnar. 

Undir fyrri ríkisstjórn Samfylkingar 
og VG og eftir tólf vikna umsagnarferli 
hjá almenningi, höfðu hugmyndir um 
nýtingu á þessum sex svæðum verið 
settar á biðstofuna. Því má segja að 
endurskoðun Rammaáætlunarinnar 
nú snúist einvörðungu um að vinda 
ofan af ákvörðun sem tekin af í tíð fyrri 
ríkisstjórnar. Þá var Sigurður Ingi einn 
þeirra sem töldu að öll afskipti ráðherra 
af málum eftir samráð, væru rof á sátt. 
En svo skipti hann um skoðun þegar 
hann sjálfur kom í umhverfisráðuneytið 
og hrópaði þaðan, svo eftir var tekið, 
hann ætlaði að snúa þessu við. Þá hefur 
Sigurður Ingi sem umhverfisráðherra að 
beita sér ekki fyrir sérstakri fjárheim-
ild til handa Umhverfisstofnun vegna 
friðlýsingar Þjórsárvera. Það ferli hefur 
því verið í hægagangi en Umhverfis-
stofnun hefur þurft að taka af almennu 
rekstrarfé til að sinna lágmarsksskyldum 
sínum við friðýsingar. Þessi framganga 
öll hefur síst orðið til þess að vekja trú 
náttúruverndarsinna eða annarra á því 
að ríkisstjórnin gangi fyrir hugsjónum 
um verndun náttúru og umhverfis. 

Fingraför stjórnmálanna
Verkefnastjórnun Rammaáætlunar 
er að hluta pólitísk og hefur verið frá 
upphafi. Skipað er í hópana af hálfu 
ráðherra auk þess sem til að mynda 
Samtök sveitarfélaga skipa sína fulltrúa 
sem koma úr röðum stjórnmálamanna. 
Svo nefnd séu nokkur dæmi þá starf-
aði Vilborg Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokks í fyrstu verkefnastjórn 
áætlunarinnar. Sömu sögu er að segja 
af Svanfríði Jónasdóttur, bæjarstjóra 
Dalvíkurbyggðar og fyrrverandi þing-
konu Samfylkingar, en hún stýrði 
seinni verkefnahópnum. Þá hefur Elín 
R. Líndal, oddviti Framsóknarflokksins 
í Húnaþingi og fyrrverandi varaþing-
maður flokksins starfað í öðrum og 
þriðja verkefnahópi. Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokks-
ins, fór mikinn í umræðum á Alþingi 
um pólitísk afskipti af Rammaáætlun, 
en sat sjálf í vekefnastjórn sem fulltrúi 
Rangárþings og skipuð af Sambandi 
sveitarfélaga. Þessi upptalning er alls 
ekki tæmandi, en sýnir glöggt á hversu 
veikum grunni upphrópanir um pólitísk 
afskipti ráðherra í síðustu ríkisstjórn 
hafa ávallt staðið. Ferlið hefur allan 
tímann, allar götur frá árinu 1993, í 
reynd verið grundvallað á pólítískum 
hugsjónum núverandi stjórnarflokka. 
Fyrsti verkefnahópur rammáætlunar 
var skipaður árið 1999 í tíð ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. 
Sá hópur hafði það verkefni öðrum 
fremur að fjalla um nýtingu orku. Það 
var ekki fyrr en á síðari stigum sem um-
hverfisvernd og hugmyndir um annars 
konar nýtingu náttúru en til orkuvinnslu 
fékk frekara vægi í þessu starfi. 

Norskur uppruni
Íslenska Rammaáætlunin er unnin að 
norskri fyrirmynd. Eftir því sem næst 
verður komist eru Noregur og nú Ís-
land einu ríkin sem unnið hafa slíka 
heildaráætlun fyrir land sitt. Evrópu-

sambandið hefur um leið lagt aukna 
áherslu á hverslags landsskipulög, eða 
heildaráætlanir og stefnumótunum í 
skipulagsmálum, líkt og rammaáætlun. 
„Eitt af mikilvægustu atriðunum sem 
greinir íslensku rammaáætlunina frá 
þeirri norsku er að í lögunum um þá 
íslensku er kveðið á um reglubundna 
endurskoðun áætlunarinnar. Um-
hverfis- og auðlindaráðherra, í samráði 
og samvinnu við ráðherra þann sem fer 
með orkumál, ber að leggja fram á Al-
þingi tillögu um flokkun virkjunarkosta 
[svo] eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti. 
Lögin gera auk þess ráð fyrir að unnt sé 
að endurmeta virkjunarhugmyndir úr 
fyrri áföngum til að bregðast við nýjum 
aðstæðum og/eða nýrri tækni, að því 
gefnu að ekki sé búið að reisa virkjun 
eða friða svæðið.“ Norðmenn ákváðu 
þegar þeir unnu sína rammaáætlun, að 
stjórnmálamenn myndu ekki breyta því 
sem kæmi frá faghópunum. Hér á landi 
var ferlið sett upp með öðrum hætti. 
Þá er líklega vert að staldra aftur við 
þá staðreynd að stjórnmálafólk ekk-
ert síður en sérfræðingar hafa setið í 
verkefnastjórnunarhópunum sem og 
faghópum Rammaáætlunar. 

Getum ekki leyst  
auðlindadeilur
Auðlindanýtingarmál eru flóknustu 
og umdeildustu mál sem koma til úr-
vinnslu í íslenskum stjórnmálum. Ísland 
er að stórum hluta hráefnishagkerfi þar 
sem sjávarútvegur hefur borið höfuð 

yfir herðar yfir aðrar greinar um langa 
hríð. Þá er Ísland hlutfallslega stór raf-
orkuframleiðandi miðað við fólksfjölda 
og um árabil var það stefna íslenskra 
yfirvalda að virkja sem mest og selja 
orkuna við sem lægstu verði, í því skyni 
að laða erlenda fjárfestingu til landsins. 
Segja má með nokkrum rétti að stór-
iðjustefnan hafi verið ríkjandi stefna ís-
lenskra stjórnvalda, allt frá 1991, þegar 
hugmyndir um stórvirkjanir og erlend 
risaálver voru skrifaðar með skýrum 
hætti í stjórnarsáttmála Viðeyjarstjórnar 
Davíðs Oddsonar og Jóns Baldsvins 
Hannibalssonar. Líta má á síðasta kjör-
tímabil sem nokkuð frávik frá þeirri 
stefnu, en eins og hér hefur verið reifað, 
ber ekki á öðru en að stóriðjulestin eigi 
að fara aftur upp á teinana, hvað sem það 
kostar. Stóriðjustefnan er þó og hefur 
alltaf verið umdeild. Þar muna flestir 
væntanlega eftir Kárahnjúkavirkjun en 
fáar virkjanir hafa klofið stjórnmálin og 
almenning í andstæðar fylkingar með 
jafn afgerandi hætti. Vert er að nefna 
þó Laxárstíflu hina þriðju í sömu andrá 
og umdeildar virkjanir eru nefndar til 
sögunar. Deilan var svo hörð að í ágúst 
1970 var ein stífla Laxárvirkjunar við 
Mývatn, Miðkvíslarstífla, rofin með 
sprengiefni. 

Rammaáætlun er , þrátt fyrir að eiga 
uppruna í orkunýtingu öðru fremur, 
bæði í orði og á borði tilraun til þess 
að ná sáttum um leikreglur í þessum 
efnum. Tilrauninni er enn í gangi, en 
hefur ekki skilað tilætluðum árangri. 

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

allir umhverfisráðherrar Íslands hafa með einum eða öðrum hætti komið að 
ferli rammaáætlunar. Upphaf ferlisins er stofnun starfshóps um starfshóps 
um umhverfismál, iðnþróun og orkumál árið 1993, sá hópur er afleiða af upp-
hafsárum umhverfisráðuneytisins sem stofnað var árið 1990. rammaáætlun 
er nú enn einu sinni orðin deiluefni stjórnmálaflokkana.
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Efnalaug Árbæjar og Fönn hafa sameinast og eru 
núna að Kletthálsi 13 í Árbæ, rétt fyrir ofan Múrbúðina. 

Af því tilefni bjóðum við veglegan kynningarafslátt í efna-
lauginni. Velkomin í nýja og glæsilega efnalaug Fannar.
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Guðrún Nordal stýrir Árnastofnun og býður sig fram í rektorskosningum í Háskóla Íslands: 

Háskólinn hefur sterka rödd  
og hann þarf að taka til máls
„Mér finnst við standa á merkilegum tímamótum í menntamálum og það 
skiptir máli hvernig verður haldið á þeim á næstu árum,“ segir Guðrún 
Nordal, prófessor og forstöðumaður Árnastofnunar. „Háskóli Íslands er 
langstærsta menntastofnun landsins, og því hefur háskólarektor sérstaka 
skyldu til að tala máli menntakerfisins alls í samfélaginu. Ekki aðeins við 
stjórnvöld heldur við fólkið í landinu,“ segir Guðrún en hún sækist eftir 
embættis rektors Háskóla Íslands. Hún ræðir við Reykjavík vikublað um 
rektorsframboðið, stöðu Háskólans og framtíð, starfið á Árnastofnun og 
fræðin. 
Guðrún tekur á móti blaðamanni í 
hlýlegum fundarsal Árnastofnunar í 
Árnagarði við Suðurgötu. Í þessu húsi 
eru geymd handritin úr safni Árna 
Magnússonar en hér fer einnig fram 
viðamikið vísinda- og kynningarstarf, 
auk þess sem fjölbreytt starf Árnastofn-
unar fer fram í öðrum húsum á há-
skólasvæðinu, meðan beðið er eftir 
Húsi íslenskra fræða. 

Háskóli á tímamótum
„Háskóli Íslands er vitaskuld stærsti 
leikandinn í háskólasamfélaginu,“ 
segir Guðrún þegar hún er spurð 
hvers vegna hún sækist eftir embætti 
rektors. „Það eru mikil forréttindi að 
starfa við skólann. Háskólinn býður 
upp á nám í nær öllum greinum vísinda 
og er þannig gríðarlega mikilvægur í 
íslensku vísinda- og menntakerfi, og 
í samfélaginu öllu. Nú stendur hann 
á tímamótum. Hann hefur þurft að 
þola mikinn niðurskurð undanfarin 
ár, sem gengið hefur mjög nærri starf-
seminni. Ég vil leggja mitt af mörkum 
til að smíða nýjan sáttmála um sterkan 
Háskóla í þágu þjóðar,“ segir Guðrún. 

Samtal við samfélagið
„Stærsta verkefnið er auðvitað fjár-
mögnunin. Þar tel ég mjög mikilvægt 
að háskólarektor gangi út í samfélagið 
og tali kröftuglega máli mennta og vís-
inda. Ekki bara við stjórnvöld,“ segir 
Guðrún sem um næstum áratugs skeið 
hefur átt mikið samstarf við stjórnvöld 
með starfi sínu í Vísinda- og tækniráði 
allt frá 2006, „heldur við samfélagið 
allt. Og ég er sannfærð um hægt sé að 
fá fólk til að fylkja sér um skólann. Há-
skólinn hefur mjög sterka rödd. Og það 
er hlustað á hann. En hann þarf að taka 
til máls um þau brýnu mál sem samfé-
lagið stendur frammi fyrir. Háskólinn 
hefur t.d. mjög mikilvægu hlutverki 
að gegna hvað varðar menntakerfið 
allt,“ segir Guðrún og minnir á að 
kennaramenntun fer fram í Háskóla 
Íslands. Sjö ár eru um þessar mundir 
liðin frá sameiningu Kennaraháskólans 
og Háskóla Íslands. 

Lenging náms
Guðrún lítur einnig lengra og ræðir 
áhrif af styttingu námstíma til stúd-
entsprófs á Háskólann. „Styttingin 

mun líklega leiða til breytinga á 
stúdentsprófinu og sem leiðir þá til 
breytinga á inntöku nemenda inn 
í Háskólann. Í einhverjum tilvikum 
gæti þetta haft í för með sér lengingu 
háskólanáms með undirbúningsnámi 
í tilteknum deildum. Háskólinn verður 
að láta sér þessa miklu breytingu varða 
og láta í sér heyra.“

Guðrún bendir á að starf Háskóla Ís-
lands, eins og annarra skóla, byggi ekki 
síst á því hvernig nemendur komi búnir 
til háskólanáms. Þess vegna skipti gæði 
skólakerfisins alls máli. Gæði kennsl-
unnar í Háskólanum byggir á gæðum 
nemenda, ekki síður en kennaranna. 
„Það skiptir máli að nemendur séu í 
stakk búnir til að takast á við námið. 
Það eru miklir hagsmunir fyrir Háskól-
ann að grunn- og framhaldsskólinn 
séu eins góðir og þeir geta hugsanlega 
orðið. Þess vegna þarf háskólinn að 
vera málsvari gæða á öllum skóla-
stigum.“

Kennarastarfið til 
virðingar
Guðrún segir í þessu sambandi að 
efla þurfi virðingu fyrir kennarastarf-
inu svo að ungt fólk kjósi að leggja 
kennslu fyrir sig. „Það er áhyggjuefni 
að nemendum í leikskólakennara- og 
kennaranámi hafi fækkað. Það mun 
hafa gríðarleg áhrif á menntakerfið allt 
til framtíðar ef við getum ekki mannað 
kennarastöður í skólunum. Við getum 
ekki svo auðveldlega flutt inn kennara 
frá öðrum löndum til að kenna í leik- 

og grunnskólum, svo að við verðum að 
átta okkur á stöðunni, taka myndarlega 
á og hefja kennarastarfið og þar með 
kennaranámið til vegs og virðingar. 
Þetta er stórt mál og mál sem ég brenn 
fyrir,“ segir Guðrún. 

Fjármögnun endurskoðuð
Fjármögnun háskólanáms og gæði 
náms í Háskóla Íslands kom einnig til 
tals. Fjárveitingar hafa verið grund-
vallaðar á reiknilíkani þar sem fjöldi 
nemenda sem þreytir próf er lagður 
til grundvallar. 

„Reiknimódelið er grundvallað á 
nemendafjölda og reikniflokkum sem 
eru ekki í samræmi við raunkostnað 
kennslunnar í ólíkum greinum. Þetta 
kerfi verður að taka endurskoðunar,“ 
segir Guðrún og bendir á að vitaskuld 
þurfi að tengja þá flóknu endurskoðun 
við fjármögnun skólans. „Þetta er eitt 
af þeim stóru málum sem bíða næsta 
rektors,“ bætir hún við. 

Mikilvæg undirstaða
„Mér finnst það mjög áhugaverð 
áskorun að vinna að fjármögnun 
skólans og skapa skilning á mikilvægi 
Háskólans fyrir samfélagið. Ég býð 
mig fram til þess að vinna að þessum 
málum svo að Háskólinn geti byggt 
upp innviði sína, bætt kjör starfsfólks 
og eflt allt innra starf skólans, vísindi 
og kennslu. Vel fjármagnaður Háskóli 
Íslands er algjör undirstaða undir ný-
sköpun og atvinnuuppbyggingu í fram-
tíðinni, en einnig undir framþróun í 
mennta- og heilbrigðiskerfinu. Núna 
erum við búin að ganga svo nærri 
Háskólanum að við eigum á hættu að 
tapa stöðu sem við höfum haft sem 
er ekki aðeins alvarlegt fyrir skólann, 
heldur fyrst og fremst fyrir okkar litla 
samfélag.“

Háskólinn kemst  
ekki lengra
Umræða um fjármögnun Háskólans 
er ekki ný af nálinni. Deilt hefur verið 
um hvernig henni skuli háttað. Talað 
hefur verið um jafnrétti til náms, að 
enga fjárhagslega þröskulda megi 
setja upp við skólann. Á sama tíma 
hafa einstakar deildir talað fyrir skóla-
gjöldum, en nemendur á sama tíma 
mótmælt hækkandi innritunargjöldum 
í skólann, sem séu bara dulbúin skóla-
gjöld. Hvernig, að mati Guðrúnar, á að 
fjármagna rekstur skólans? 

„Ég er ekki hlynnt skólagjöldum. 
Nú hafa stjórnvöld samþykkt ítrekað 
að fjármögnun Háskólans skuli vera 
sambærileg og gerist í háskólum á 
Norðurlöndum árið 2020. Háskóli 
Íslands er aðeins hálfdrættingur í 
fjármögnun á við þá norrænu skóla 
sem við berum okkur saman við. Við 
verðum að halda fast í þá stefnu. Ef við 
viljum að ungt vísindafólk sem lokið 
hefur prófi í útlöndum snúi aftur heim 
eða að við getum laðað erlent afburða-
fólk til starfa, þá verðum við auðvitað 
að búa svo vel að skólanum að hægt 
sé að bjóða starfsfólki samkeppnishæf 
kjör og starfsaðstöðu.“ Guðrún heldur 
áfram. „Háskóli Íslands er í raun og 

veru á mjög líkum stað og Landspít-
alinn. Hann er kominn eins langt og 
hann kemst við svo búið, og árangur 
hans hefur verið aðdáunarverður. En til 
þess að tryggja nýliðun, byggja skólann 
upp og tryggja gæði náms til framtíðar, 
og þar með að efla samfélagið, íslenska 
menningu og atvinnulíf, þá verðum við 
að búa vel að Háskólanum. Og ég held 
að almenningur skilji þetta vel. Fólk 
hefur borið traust til skólans og þekkir 
hann. Ef við höfum ekki sjálf numið 
við skólann, þá hafa kannski börnin 
okkar eða frændsystkinin verið nem-
endur eða jafnvel kennarar. Það eru 
13 þúsund nemendur við skólann svo 
hann snertir ákaflega marga Íslendinga 
á hverjum tíma.“

Innlent - erlent
Guðrún tók doktorspróf frá Oxford-
-háskóla og starfaði lengi erlendis. 
- skiptir það máli fyrir þig sem umsækj-
enda um rektorsstöðuna að eiga slíkan 
feril að baki? 

„Það er mikill styrkur að hafa farið 
erlendis í nám,“ segir Guðrún og nefnir 
einnig starf sitt fyrir Nordforsk, nor-
ræna rannsóknarráðið og Evrópusam-
starf. „Ég skoða Háskóla Íslands jafnt 
innan sem utan frá. Ég hef reynslu af 
því að vinna fyrir allt vísindasamfélagið 
hér heima og erlendis og það er ekki 
síður þau störf sem hvetja mig til að 
bjóða fram í rektorsstarfið. Sú þekk-
ing, reynsla af fjármögnun og það víða 
sjónarhorn sem ég hef fengið á síðustu 
árum tel ég að muni nýtast Háskól-
anum mjög vel, einmitt nú, um leið og 
ég hef góða þekkingu á innviðum skól-
ans. Það þarf að hlúa að jafnræði allra 
greina, heilbrigðis- og raunvísinda, 
jafnt sem mennta-, félags- og hugvís-
inda, að þverfaglegri vinnu og gæðum 
á öllum sviðum . En ég legg líka áherslu 
á mikilvægi skólans fyrir íslenskt sam-
félag. Í mínu eigin fagi, íslenskum 
fræðum, hefur skólinn skýra og öfluga 
tengingu við það samfélag og þá menn-
ingu sem hann er hluti af. Á sama tíma 
er hann alþjóðlegur rannsóknarháskóli 
sem er í samkeppni við erlenda há-
skóla. Það verður að búa honum þær 
aðstæður að hann geti virkilega fært 
okkur þennan mikilvæga virðisauka; 
ekki aðeins í peningalegu tilliti fyrir 
samfélagið, heldur líka í samfélagslegu 
og menningarlegu tilliti.“ 

Handritin hans Árna
Þó svo að blaðamaður hafi mikið spurt 
um framboð Guðrúnar til rektors, var 
tilgangur þess að hitta hana ekki síst 
að fræðast um Árnastofnun og miðlun 
handritanna. Guðrún hefur um árabil 

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

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 16. mars 2015, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 16. mars 2015, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts 
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipa-
gjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármála-
eftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur 
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, 
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 17. mars 2015

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

VIÐTAL

Rektorskjör
Þrettánda apríl næstkomandi verður 
kosið milli þeirra þriggja sem sóttu 
um stöðu rektors við Háskóla Ís-
lands, en umsóknarfresturinn rann 
út fyrr í mánuðinum.

Auk Guðrúnar eru í framboði 
Einar Steingrímsson, prófessor við 
Strathclyde-háskóla í Glasgow í 
Skotlandi og Jón Atli Benediktsson, 
prófessor og aðstoðarrektor vísinda 
og kennslu við Háskóla Íslands.

Atkvæðisrétt í kosningunum hafa 
starfsmenn Háskólans og stúdentar. 
Hljóti enginn meirihluta atkvæða 
verður önnur umferð haldin 20. 
apríl. Mennta- og menningarmála-
ráðherra skipar á endanum í stöð-
una.
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Hraðþjónustu-
námskeið

24. mars í Vesturbæjarútibúi 

Á námskeiðinu verður farið yfir möguleika 
Arion appsins, netbankans og hraðbankanna og 
hvernig best er að nýta þessar þjónustuleiðir. 

Gott er að koma með sína eigin tölvu og síma 
en á staðnum verða einnig nokkrar tölvur. 

Námskeiðið  fer fram í útibúi bankans við Hagatorg 
og stendur yfir milli kl. 17  og 19. Allir viðskiptavinir 
velkomnir.  
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stýrt þessari meginstofnun á sviði ís-
lenskra fræða. Stofnunin varð til við 
sameiningu fjölmargra minni stofnana, 
líkt og Stofnunar Árna Magnússonar, 
Orðabókar Háskólans, Örnefnastofn-
unar, Íslenskrar málsstöðvar og Stofn-
unar Sigurðar Nordals. 

„Ég hef verið mjög ánægð í starfinu,“ 
segir Guðrún, spurð um reynsluna 

af því að stýra starfi stofnunarinnar. 
„Þetta er mjög spennandi háskóla-
stofnun og hún skiptir miklu máli. Ég 
er auðvitað sjálf að vinna eigin rann-
sóknum,“ segir Guðrún. 

Stofnunin hefur meðal annars það 
hlutverk að varðveita handrit úr safni 
Árna Magnússonar, sem hingað komu 
frá Danmörku við lyktir handritamáls-

ins svonefnda. „Stofnunin heldur utan 
um þennan merka handritaarf okkar 
og við höfum lagt áherslu á að rannsaka 
hann og miðla eins og við höfum getað. 
Við varðveitum einnig mjög merkileg 
þjóðfræðasöfn. Það er sótt í allt þetta 
efni af listamönnum, fræðimönnum, 
nemendum og áhugasömu fólki, en 
ekki síður af útlendingum af.“

Bæði fortíð og framtíð
En starf stofnunarinnar er ekki bara 
bundið við heimildir fortíðar sem 
fólgnar eru í gömlum handritum, segir 
Guðrún. Starfið snýr líka að núinu og 
ekki síður framtíðinni. 

„Við erum með þessi merkilegu orð-
fræði-, málræktar- og nafnfræðisvið 
og nú um stundir er geysilega mikil 
framþróun í tengslum við rannsóknir 
í máltækni, sem lúta að að gera íslensk-
una gjaldgenga í framtíðinni. Það er 
í rauninni að duga og drepast núna 
hvort íslenskan geti lifað af á tölvu-
öld. Við þurfum að rannsaka tungu-
málið og nýta þær rannsóknir til þess 
að búa til máltæknitól svo að tölvur 
geti skilið íslenskuna, og öfugt,“ segir 
Guðrún. Hún nefnir sem dæmi beyg-
ingarlýsingu íslenskunnar og íslenska 
málheild, sem séu grundvallarverkefni 
á þessu sviði. „Við erum að tala um 
algjörlega breytta tækniveröld og ef við 
flytjum ekki tungumálið með okkur 
inn í þennan nýja heim, inn á ný svið 
eins og tæknin býður upp á, þá verður 
íslenskan ekki nýtileg í ákveðnum hluta 
samfélagsins. Þá eigum við á hættu á að 
tungan missi fótanna. Þessa samræðu 
um stöðu íslenskunnar þurfum við 
líka að taka innan Háskólans,“ segir 
Guðrún. 

Þurfum að gera betur
Talið berst að fjármálum Árnastofn-
unar. Guðrún segir að stofnunin hafi 
misst um fjórðung af fjárframlögum 
sínum frá 2008. Það sé stór biti og 
hafi komi niður á nýliðun, eins og við 
þekkjum einnig í Háskóla Ísland. Þessu 
ástandi fylgi líka viðbótarálag á starfs-
fólk. „Við höfum sótt okkur styrki og 
náð miklum árangri, en styrkir koma 
ekki í stað fjármögnunar grunnstarf-
seminnar. Við þurfum fé í rannsóknar-
innviði, forvörslu og miðlun handrit-
anna, og á rannsóknum á handritunum 
sjálfum. Við þurfum fé til að styðja 
við íslenskukennslu erlendis sem við 
höldum utan um. Við þurfum að einnig 
mun meiri rannsóknir á máltækninni 
eins og ég nefndi áðan,“ segir Guð-
rún og bætir við. „Við höfum gríðar-
leg tækifæri í höndunum en ákveðin 
verk vinnur enginn fyrir okkur. Það 
er mikilvægt að við höfum í huga að 
sum verkefni eru aðeins á hendi okkar 
Íslendinga og á þeim berum við ábyrgð 
ein. Þegar við tókum við handritunum 
þá var okkur trúað fyrir því að búa vel 
um þau og miðla þeim til umheimsins. 
Árið 2009 voru handritin sett á sér-
stakan varðveislulista Unesco. Sú viður-
kenning leggur ljúfar skyldur á okkar 
herðar, og þær höfum við aðeins getað 
uppfyllt að hluta sökum fjárskorts. Við 
verðum einfaldlega að standa okkur 
betur.“

Loksins handritasýning
Guðrún bætir því við að stofnunin 
hafi gert margt nýtt til að koma hand-
ritunum til fólks. Handritin heim séu 
dæmi um slíkt verkefni en á 350 ára af-
mæli Árna Magnússonar var farið með 

handrit og heilmikla dagskrá um allt 
land, og nú um helgina opnar sýning 
í tengslum við Landnámssýninguna í 
Aðalstræti þar sem handrit frá stofn-
uninni verða til sýnis. 

„Sú sýning er mjög skemmtilegt 
samstarfsverkefni okkar og Borgar-
sögusafns, þar sem við sýnum hand-
rit sem tengjast landnáminu og sögu 
Reykjavíkur. Við viljum leggja okkar 
af mörkum til þess að arfurinn sé að-
gengilegur og sýnilegur,“ segir Guð-
rún. „Bæði með því að hafa handritin 
á sýningum í bænum þar til húsnæði 
stofnunarinnar verður risið og með því 
að gera þau aðgengileg á netinu.“

Gerir ekki upp á milli
Guðrún hefur lokið doktorsgráðu í 
íslenskum fræðum, numið og starfað 
við háskóla í mörgum löndum, einnig 
sem kennari og fræðimaður, auk þess 
að vera æðsti stjórnandi þessara lyk-
ilstofnunar í fræðunum. Hún hefur 
rannsakað Sturlungu og í seinni tíð 
beint sjónum sínum að rannsóknum 
á dróttkvæðum og Íslendingasögum. 
Hún segir að sá miðaldaheimur sem 
hún hefur lagt stund á, sé spennandi, 
þverfaglegur og komi inn á mörg svið, 
ekki bara fræðanna heldur líka hins 
mannlega og samfélagsgerðarinnar. 
Fræðaferill Guðrúnar og hinn víðfeðmi 
heimur íslenskra fræða og miðalda-
fræða væri efni í heilt viðtal út af fyrir 
sig, jafnvel mörg. En við verðum að láta 
okkur duga svarið við einni lítilli spurn-
ingu til forstöðumanns Árnastofnunar. 
Nefnilega þessa: Áttu þér uppáhalds 
handrit? „Ég get ekki gert upp á milli 
þeirra. Hvert einasta handrit er heimur 
út af fyrir sig. Það er bara þannig.“

Háskólinn er á tímamótum segir Guðrún Nordal prófessor sem gefur kost 
á sér til að stýra honum næstu fimm árin. Hún hefur verið forstöðumaður 
Árnastofnunar, undanfarin ár. Einnig hefur hún starfað í Vísinda- og tækniráði, 
og ýmsu háskólastarfi innanlands sem utan. Guðrún er handhafi doktorsgráðu 
og á jafnframt að baki langan og blómlegan rannsókna- og  kennsluferil við 
Háskóla Íslands, erlenda skóla og Árnastofnun.
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar HalldórssonÞurrfóður handa börnum
Margt hefur breyst í matarmenningu Vesturlandabúa síðustu hundrað 
árin. Sumt til betri vegar og annað til hins verri. Breytingarnar halda 
áfram og nýjungar koma fram á sjónarsviðið, vísindamenn segja okkur 
frá nýjum niðurstöðum og hin alræmda tíska hefur sín áhrif. Sem betur 
fer virðast hollusta, hreinleiki og heilbrigði skipta meira máli nú en fyrir 
fáeinum árum en hins vegar er margt af því sem við teljum sjálfsagt og 
eðlilegt - langt frá því að vera það í raun. 

Uppfinning
Sú kynslóð Íslendinga sem nú er komin 
á eftirlaun vissi ekki hvað morgunkorn 
var fyrr en á fullorðinsaldri. Morgun-
kornið er – eins og svo margar nýjungar 
í vestrænni matarmenningu nútímans 
– bandarísk uppfinning. Já, uppfinning. 
Það kann að hljóma undarlega að nota 
þetta orð um mat, en það á hins vegar 
vel við. Það voru bandarískir uppfinn-
ingamenn og iðnjöfrar sem fundu upp 
morgunkornið og markaðssettu það 
um aldamótin 1900. Fremstur meðal 
jafningja var John Harvey Kellogg. Í 
dag þykir þetta þurrfóður ósköp eðli-
legur morgunmatur. 

Þægindi í amstri dagsins
Það fer ekki milli mála að morgun-
verðarkorn er þægilegur morgunmatur. 
Það tekur ekki nema örstutta stund 
að skella nokkrum skálum, mjólk og 
tveimur eða þremur pökkum á borðið. 
Við þekkjum þetta flest og þykir hið 
besta mál. Sum okkar borða meira 
að segja líka morgunkorn í hádeginu 
og á kvöldin. Við vitum að margt af 

því er óhollt, en stöndum hins vegar 
flest í þeirri trú að annað sé hollt. En 
það er það ekki endilega. Auglýsingar 
hafa haft gríðarleg áhrif á okkur öll 
og meitlað það inn í meðvitund okkar 
að morgunkorn sé hollt – að minnsta 
kosti sumt af því. En þægindin vega 
líka þungt. 

Hætt að elda morgunmat
Sá tími er löngu liðinn á flestum heim-
ilum að skellt sé í hafragraut eða eggja-
hræru á morgnana. Hvað þá að einhver 
láti sér detta í hug að fá sér kjötbita eða 
harðfisk. Samkvæmt breskri rannsókn 
frá miðri 19. öld borðaði alþýðyfólk 
brauð, grauta, smjör, ost og mjólk í 
morgunmat. Nú borða flestir morgun-
korn og neyslan er sums staðar komin 
upp undir 9 kíló á mann á ári. Það eru 
ansi margir pakkar. Stórfyrirtækin sem 
standa að morgunkornframleiðslunni 
hafa grætt stjarnfræðilegar upphæðir 
á þessari vöru. Þótt framleiðendur séu 
almennt hættir að auglýsa morgunkorn 
sem heilafóður og ekki sjáist lengur 
loforð um lækningu á alvarlegum sjúk-

dómum með áti á þessari tegund þurr-
fóðurs, þá hafa skilaboðin síast inn. 

Rauðara blóð
Eflaust eru einhverjir sem trúa því að 
blóðið verði rauðara eða gáfurnar meiri 
með neyslu á tilteknu morgunkorni. 
Fyrirtækin hafa komið hugmyndinni 
um holla morgunkornið rækilega inn 
í þjóðarsálir margra vestrænna ríkja. 
Kellog´s fyrirtækið var meðal annars 

í samvinnu við skátahreyfinguna þegar 
það sótti inn á Bretlandsmarkað á 
millistríðsárunum. Læknar og vís-
indamenn eru hins vegar ekki endilega 
sammála. Í einni tilraun var rottuhópur 
alin einvörðungu á því sem gefið var 
upp sem innihald tiltekinnar morgun-
kornstegundar en samanburðarhópur 
alin á þurrfóðrinu sjálfu. Heilsa síðari 
hópsins var mun slakari við lok til-
raunatímans. 

Bragðast eins  
og hestafóður
En hvað er í morgunkorni. Jú, vissu-
lega korn. En svo er til að mynda er 
sykur af einhverju tagi í nánast öllu 
morgunkorni. Nánast öllu! Hinn ís-
lenski Byggi og fáeinar aðrar tegundir 
eru sjaldgæf undantekning. En flestar 
vinsælustu tegundirnar eru sykraðar 
þótt í mismiklu mæli sé. Þetta má t.d. 
kynna sér inni á vefnum sykurmagn.
is sem landlæknir heldur úti. Svona til 
gamans má geta þess að einhver hjá 
Kellog´s mun hafa útskýrt sykurinn 
með því að nauðsynlegt hafi verið 
að bæta bragðið – svo kornflögurnar 
brögðuðust ekki eins og hestafóður. 
Þetta segir að minnsta kosti sagan. 

Flóknar innihaldslýsingar
Fæst okkar lesa innihaldslýsingar í 
þaula, jafnvel þótt þær séu fyrir augum 
okkar utan á pökkunum. Þar kemur þó 
fram hvað er í morgunkorni og hversu 
hátt sykurhlutfallið er. Hvort fólk skilur 
þær er hins vegar annað mál. Svo eru 
það auglýsingarnar. Fyrsta lit-auglýs-
ingin í sjónvarpi var frá Kellog´s. Fyrsta 
sjónvarpsauglýsingin sem sérstaklega 
var beint að börnum var það líka. Í 
eina tíð þótti sniðugt að auglýsa bragð-
gæði með því að vísa til þess hversu 
sætt viðkomandi morgunkorn var. Nú 
eru jafnvel sömu tegundir auglýstar 
sem hollustuvara með vísan til trefja 
og vítamína – sem oftast er bætt við 
eftir á. Svo var líka vinsælt um tíma að 
draga fram hollustu morgunkorns sem 

blandað var í hæfilegu magni í skál með 
berjum, ávöxtum og slíku. 

Stjörnufans og skrípó
Síðast en ekki síst hefur lengi tíðkast að 
fá sérfræðinga úr heilbrigðisgeiranum, 
afreksíþróttafólk og aðrar stjörnur til 
að auglýsa morgunkorn. Það er enn 
gert. Auglýsingar á morgunkorni 
hafa í gegnum tíðina á margan hátt 
líkst auglýsingum á gosdrykkjum og 
tóbaki, svo dæmi séu nefnd. Enda 
voru það oft sömu stóru amerísku 
auglýsingastofurnar sem áttu heiður-
inn – ef heiður skyldi kalla. Svo voru 
það auglýsingarnar sem sérstaklega 
beindust gegn börnum. Þær eru auð-
vitað sérstakur kapítuli út af fyrir sig. 
En það voru teiknimyndafígúrurnar og 
leikfangið í kassanum sem gulltryggðu 
sigur morgunkornsins á hinum hefð-
bundna morgunmat. Þetta kemur 
meðal annars fram í bókum Felicity 
Lawrence Eat Your Heart Out og Not 
on the Label. 

Þurrfóður fyrir  
gæludýr eða börn? 
Nú spyrja sig hins vegar margir að því 
hvort þetta sé raunverulega í lagi. Á 
Vesturlöndum, þar á meðal á Íslandi, 
hafa vaxið úr grasi kynslóðir sem hafa 
borðað sykrað þurrfóður með mjólk 
á nánast hverjum einasta morgni alla 
sína ævi. Ætli þetta tengist einhverjum 
af þeim lífsstílssjúkdómum sem eru 
nánast eins og faraldur í okkar heims-
hluta? En hvernig sem það nú er, þá 
er á hreinu að morgunkorn er mikið 
unnin matvara sem fæst okkar hafa 
hugmynd um hvað raunverulega er. Ef 
lesið er utan á pakka ýmissa tegunda 
af morgunkorni annars vegar og hins 
vegar utan á pakka með þurrfæði sem 
ætlað er hundum og köttum – eru slá-
andi líkindi með innihaldslýsingunum. 
Hér er ekki verið að halda því fram að 
morgunkornið sé í raun hunda- eða 
kattamatur, en líkindin hljóta að vekja 
okkur til umhugsunar. 

Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í 
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is  

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 



ALLAR ALMENNAR 
BÍLAVIÐGERÐIR

Skiptum um tímareimar, hjólalegur, 
spindilkúlur, stýrisenda og bremsubúnað. 

Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

Smiðsbúð 2 
210 Garðabæ
Sími 577 6670 
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.isBIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

LOSUM SPÍSSA! NÝ OG BETRI 

ÞJÓNUSTA

Getum tjakkað spíssa úr mörgum 
gerðum bíla án þessa að taka heddin 
af. Getum borað spíssa úr 2.0L Renault, 
Nissan og Opel ef spíss slitnar.

Eigum rafmagnstengi 
fyrir spíssa og tveggja 
til sex pinna skynjara. 
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Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á Íslandi
Táknmál götunnar: 

Sjáðu - lestu mig! Takk!
Ég er á reiðhjóli í rólegri um-

ferðagötu. Ég ætla að beygja til 
vinstri og byrja á því að líta aftur 

fyrir mig. Ef mér er óhætt, færi ég mig 
í ríkjandi stöðu, þ. e. ég tek sama stað á 
akrein eins og stærri ökutæki. Ef ég sé 
ökutæki nálgast fyrir framan eða aftan 

mig, þá sýni ég stefnumerki með því 
að setja vinstri hendina út. Ég ætla að 
beygja til vinstri. 

Þetta er krafa um samvinnu í um-
ferð. Ökumenn annarra ökutækja fyrir 
aftan mig, bera þá ábyrgð að fara ekki 
fram úr mér á þessum tímapunkti. Þeir 

þurfa að hægja á bílnum sem þeir keyra 
og taka tillit til mín. 

Ekki gera eins og konan gerði í síð-
ustu viku. Ekki fara fram úr mér vinstra 
megin á þessum tímapunkti. 

Áður en ég beygi, set ég báðar 
hendur á stýrið til að tryggja góða 
stjórn á reiðhjólinu í beygjunni. 

Við eigum táknmál í umferðinni. Á 
reiðhjóli nota ég vinstri hendina beint 
út ef ég ætla að beygja til vinstri og 
ef ég ætla að stoppa, rétti ég vinstri 
hendina upp. Þegar ég hjóla í hóp, 
veifa ég vinstri hendinni aftur fyrir 
mig ef samferðamenn mínir ættu að 
færa sig til hægri og eins get ég rétt út 
handlegginn og myndað hringi með 
höndinni til að vara við hættu á stíg. 

Ég forðast að gefa merki ef ég ætla 
að beygja til hægri á götu. Fer bara í 
ríkjandi stöðu og rúlla svo til hægri 
og þaðan í víkjandi stöðu. Ökuþórinn 
kemur á eftir mér. Ég er örugg og um-
ferðin heldur greiðlega áfram. 

Ekkert mál. Lestu mig í umferðinni. 
Vinstri hendin út. Samvinnu. Takk! 

6  |  ÁFRAM á besta aldri

um reyndar bæði með útibú í Danmörku 
og víðar. Ég er að kaupa og selja fisk út 
um allan heim og versla bæði við mann-
inn minn og aðra samkeppnisaðila. 

Ertu bara með konur í vinnu?
Já, við erum 8 konur sem vinnum hjá 

mér bæði hér heima og í Danmörku. Það 
er gott að vera með konur í vinnu. Þær 
hafa önnur gildi en karlar, eru duglegar 
og samviskusamar og bjartar. Konurnar 
sem vinna hjá mér eru sérstakar og sér-
tækar. Hver og ein hefur einhverja eigin-
leika sem henta fyrirtækinu sérlega vel. 
Sumar eru karllægar en þær eru allar töff-
arar. En þetta er orðið að vörumerki hjá 
okkur og við höldum því á lofti; við erum 
konurnar sem rekum fyrirtæki á Íslandi. 
Ímyndin er að við séum skilvirkar, vand-
virkar og heiðarlegar. 

Tekst það?
Já, það tekst. Þetta er ekki hefðbund-

inn vinnustaður heldur annað heimili okk-
ar. Við erum ekki bara vinnufélagar heldur 
myndast sterk tengsl sem líkjast fjöl-
skyldutengslum. Við hittumst mikið og 
gerum hluti saman, hlaupum og keppum í 
þríþraut, förum í ræktina og borðum sam-
an. Við veljum hvern nýjan starfsmann af 
mikilli kostgæfni eins og við værum að 
velja okkur tengdason. Allt verður að 
stemma svo að hún geti unnið með okkur. 

Hvernig stjórnandi ertu?
Ég er alltaf hrein og bein og segi mína 

skoðun. Annaðhvort kann fólk við mig 
eða ekki. Allavega gengur fyrirtækið vel. 

Fjölskyldan?
Við Sigurður eigum eina dóttur, Klöru 

Sól, sem er í Versló. Fyrir áttum við Sig-
urður sitt hvora dótturina en þær eru 
Snædísi Sif 26 ára og Rakel 23 ára, báðar 
í Englandi við nám og störf. Við erum 
mjög náin sem fjölskylda. 

Stykkishólmur?
Yndislegur staður í fallegasta bæjar-

stæði á landinu. Þetta er ættarsamfélag 
og býsna erfitt að vera aðkomumaður en 

ég er orðinn hluti af þessu samfélagi 
enda gift manni sem á rætur hérna. 

En er ekki Stykkishómur bara orðinn 
sumarbústaðahverfi fyrir Reykvíkinga?

Jú, það hefur bæði sínar jákvæðu og 
neikvæðu hliðar. Það er gaman að sjá 
hversu vel menn hafa gert við sum húsin 
og halda þeim vel við en auðvitað er 
óeðlilegt að bara sé búið í húsunum 
nokkra mánuði á ári. Það er engin sál í 
þessum húsum yfir vetrartímann, bara 
myrkur. Þetta hefur haft í för með sér að 
fasteignaverðið hefur hækkað upp í það 
óendanlega og ungt fólk á erfitt með að 
festa kaup á húsnæði í gamla bænum. 
Aðalvandamálið er samt að þetta fólk 
borgar ekkert útsvar svo að við sem hér 
búum þurfum að borga mun meira en 
eðlilegt getur talist. 

Hvernig sérðu framtíð bæjarins?
Ég sé Stykkishólm sem ferðamanna-

stað enda eru möguleikarnir endalausir. 
Bærinn er eins og Róm, byggður á sjö 
hæðum. En hann þarf að breytast svo að 
ferðamennskan geti þrifist. Hér er allt 
meira og minna lokað yfir vetrartímann 
sem fælir fólk frá. 

Áhugamálin?
Þau eru mjög fjölbreytt. Ég geng á fjöll 

og stunda veiðar. Búin að fara á Mont 
Blanc og Kilimanjaro og fleiri fjöll. Ég er 
með pungaprófið enda sagðist maðurinn 
minn ekki vilja giftast mér fyrr en ég hefði 
það í hendinni. Annars er fjölskyldan aðal-
áhuagmálið enda erum við maðurinn 
minn mjög góðir vinir og gerum allt sam-
an. Hann leyfir mér að blómstra og við er-
um sérstök hjón. Við erum ólík en við 
bætum hvort annað upp. 

Tilvalinn páskaglaðningur!

Löngumýri, 801 Selfoss
Kjartan H. Ágústsson, sími 486 5581 / 893 5518
rabarbia@rabarbia.is

» Rabarbarasulta

» Greni- og fíflasýróp

» Rabarbarakaramellur

Skoðun geðlæknis
Þetta var skemmtileg heimsókn á 
Stykkishólm. Erla Björg er eins og 
óbeislað náttúruafl; heillandi, hrein-
skiptin og falleg. Hún er dugleg og 
kraftmikil og segir sína skoðun. 
Mestu skiptir að hún er laus við alla 
sjálfsvorkunn og hefur alltaf neitað 
að vera gerð að fórnarlambi. Hún 
stendur með báða fætur á jörðinni 
og leggur raunhæft mat á aðstæð-
urnar. Hún rennur saman við kven-
hetjurnar úr Eyrbyggju; Geirríði Þór-
ólfsdóttur og Þuríði Barkardóttur og 
fleiri sem voru ekki einhamar heldur 
sóttu sér afl og styrk inn í jökulinn 
sjálfan

Hjá Erlu starfa einungis konur. „Þetta er orðið að vörumerki hjá okkur og við höldum því á lofti; við erum konurnar sem rekum sjávarút-
vegsfyrirtæki á Íslandi.“ 

Erla býr í einu elsta og 
fallegasta húsi bæjarins.

Umboðsaðili: Celsus
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup, Nettó og Fríhöfninni.

Sjúkraþjálfarar og íþróttafólk
mæla með AstaZan frá Lifestream

Losnaði við
verki og bólgur

á 3 vikum

Vefjagigt

Ásdís Ómarsdóttir þjáðist af verkjum vegna 
vefjagigtar í 14 ár og var hjá sjúkraþjálfara 
reglulega. Með Lifestream AstaZan losnaði hún 
við festumein, bólgur og verki. Hún þakkar Asta-
Zan betri líðan, betri svefn og meira úthald sem 
skapar fleiri gæðastundir með fjölskyldunni.

„Núna hef ég tíma til 
annarra og betri hluta 
og nýt þess að vera til.“

• Lagar og fyrirbyggir bólgur,
stirðleika og eymsli. 

• Eykur styrk, hreyfigetu 
 og endurheimt.

• Styrkir húðina í sól og 
vetrarkulda.

* T.d.: Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and cardiovascular dise. 
Pub. Future Cardiol. 2009 Jul;5(4). Effect of astaxanthin supplementation on 
muscle damage and oxidative stress. Pub J Sports Med Phys Fitness. 2012 Aug;52(4).  

Astaxanthin, 4mg
Lutein, 4mg
Lífrænt E-vítamín, 10mg

Ritrýndar læknarannsóknir hafa birst í fagtímaritum 
sem sýna fram á virkni innhaldsefna.

Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and cardiovascular 
dise.  Pub. Future Cardiol. 2009 Jul;5(4)

  Effect of astaxanthin supplementation on muscle damage and 
oxidative stress. Pub J Sports Med Phys Fitness. 2012 Aug;52(4  Fjölmargar ritrýndar læknarannsóknir sem

birtar hafa verið í hinum ýmsu fagtímaritum 
sýna fram á virkni innhaldsefna AstaZan.*
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Fermingar-
hárskraut 
 

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 44  S. 562 2466

Vertu vinur okkar
á facebook

Sendum í póstkröfu

Kristalsteinar kr. 290 stk

Blómakransar kr. 1500.

Fallegir krossar, semelíuarmbönd 
og fermingarhanskar í miklu 
úrvali.

Þriggja 
ára styrkur
Nýlega undirritaði Seltjarnarnes-

bær samning við Selkórinn um 
fjárhagslegan stuðning við kórinn til 
næstu þriggja ára. Framlaginu er skipt 
í þrennt og greitt út einu sinni á ári. Í 
samningnum kemur fram að í þakk-
lætisskyni muni Selkórinn koma fram 
við valin tækifæri á Seltjarnarnesi, m.a. 
á menningarhátíðum bæjarins. Kórinn 
nýtur einnig velvilja frá Tónlistarskóla 
Seltjarnarness þar sem hann hefur 
ókeypis æfingaraðstöðu en endurg-
eldur greiðann með tónleikahaldi m.a. 
í Seltjarnarneskirkju og fyrir (h)eldri 
borgara bæjarfélagsins. Í dag heldur 
kórinn tónleika í Seltjarnarneskirkju 
kl. 16 undir heitinu Jafndægur á vori 
og eru þeir ætlaðir allri fjölskyldunni. 

Sjávarsinfónían frumflutt
130 manna hópur ungmenna í Há-

skólakórnum og Sinfóníuhljómsveit 
unga fólksins frumflytja hér á landi 
Sjávarsinfóníuna eða A Sea Symphony 
eftir Ralph Vaughan Williams í Lang-
holtsskirkju í Reykjavík á morgun 
21. mars og á mánudaginn 23. mars. 
Einsöngvarar eru Tui Hirv sópran frá 
Eistlandi og Fjölnir Ólafsson baritón. 

Stjórnandi er Gunnsteinn Ólafsson 
sem Álftnesingum og fleirum er að 
góðu kunnur. Sjávarsinfónían er eitt 
magnaðasta verk breska tónskáldsins, 
segir í fréttatilkynningu. Það byggir 
á kvæði eftir Walt Whitman og lýsir 
baráttu sjómanna við hafið á magnaðan 
hátt. Tónleikarnir á laugardag hefjast 
kl. 17.00 en á mánudag kl. 20.00. 

Keppt 
í lestri
Lokahátíð stóru upplestrarkeppninnar 

í Breiðholti fór fram í Breiðholts-
kirkju á dögunum. Þar kepptu tíu ung-
menni úr 7. bekk, en undankeppnir fóru 
fram í fimm grunnskólum hverfisins 
fyrr í vetur. Í fyrsta sæti varð Þór Hall-
grímsson úr Hólabrekkuskóla, Þorbjörg 
Jónasdóttir úr Ölduselsskóla náði öðru 
sæti og í því þriðja var Diljá Björg Matth-
íasdóttir úr Fellaskóla. Einnig var leið í 
Ráðhúsinu í vikunni.. 

sjáðu – lestu mig; ég ætla til vinstri.  Mynd - ST





SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900 · samsungsetrid.islágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Samsung merkið stendur ekki bara fyrir sjónvörp og síma. Heimilistækin 
frá þeim eru í fremstu röð og búin allri nýjustu tækni og þægindum eins og 

sjónvörpin og símarnir. Góðir hlutir gerast hratt hjá Samsung.

Til merkis um að góðir hlutir gerast hratt

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

WF70F5E4P4W

7 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor 
  með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble
· Demantatromla

DV70H4400CW/EE

7 kg þurrkari
· Barkalaus
· Demantatromla
· Rakaskynjari

DV70FSE0HGW

7 kg þurrkari
· Varmadæla sem sparar orku
· Orkunotkun A+++
· Barkalaus
· Demantatromla

Verð: 109.900,- Verð: 96.900,-Verð: 99.900,- Verð: 139.900,-

DW-UG721W

Uppþvottavél
· Mjög rúmgóð og vel skipulögð. 
· Hnífaparaskúffa efst.
· Mjög hljóðlát -aðeins 44db.

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf 
aldrei að afþýða. 

Verð: 134.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Verð: 98.900,-Verð: 106.900,-
Hvít: Verð: 117.900.-
Einnig til í stáli á kr. 129.900.- 
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hús & heilsa 

ástandsskoðun ◦ kaup ◦ sala 
rakamæling ◦ sýnataka  ◦ loftgæðamælingar 

www.husogheilsa.is   ◦  hh@husogheilsa.is  ◦ s: 695 0525 

rannsóknir & ráðgjöf  ◦  fagmennska & vísindi 

◦ endurbætur ◦ framkvæmdir ◦ mygla ◦ matsgerð ◦ 
◦ leyndir gallar ◦ viðhald ◦  rakavandamál ◦  

fyrst á Íslandi í myglurannsóknum 

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN

Ester Andrésdóttir

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   

Fáum 
að kjósa!
Í vikunni sem leið sá ég FC Barcelona 
taka á móti Manchester City, á Nývangi 
hér í Barcelona. Það var frábær stemn-
ing á vellinum. Barcelona aðdáendurnir 
voru allir með von í brjósti um að nú 
væri liðið þeirra líklega að fara áfram 
í átt til sigurs. Litríkir liðsfánar biðu í 
sætum þeirra sem voru óspart veifaðir 
með tilþrifum til að sýna stuðning í 
bland við „Messi, Messi” köllin, þar sem 
höndum var lyft upp og niður til að 
hylla hann fyrir frammistöðu sína. City 
áhangendurnir voru í miklum minni-
hluta þó að það hafi heyrst all rækilega 
í þeim. Þrátt fyrir slæma stöðu gáfust 
þeir þó aldrei upp á því að styðja sitt 
lið og sungu hvert lagið á fætur öðru. 

Það er alltaf gaman að fara á völlinn 
þegar allir standa saman sem einn. Þó 
geta oft verið blendnar tilfinningar 
þegar skundað er á einn ákveðinn 
völl, Austurvöll. Þar sem metrokerfið 
í Barcelona stoppar því miður ekki 
á þeirri stoppistöð, hef ég því miður 
misst af því undanfarin skipti að sýna 
stuðning þegar réttsýnt baráttufólk 
hefur safnast þar saman til að krefjast 
þess að þjóðin fái að kjósa um fram-
tíð okkar í ESB eins og lofað var fyrir 
kosningar. Á þeim stundum eru líka 
fánar við hönd með mikilvægum skila-
boðum til að styðja við málstaðinn. Þar 
er líka baráttuhugur í fólki sem syngur 
saman. Þeir eru fáir um þessar mundir 
sem hylla valdhafana. Þeir gætu notið 
virðingar en frammistaðan gefur ekki 
slíkt tilefni.. Það vantar einhvern Messi 
í ríkisstjórnina sem hugsar um heildina, 
er óeigingjarn og vinnur fyrir liðið. Því 
takmarkið á vellinum er jú ávallt að 
berjast til sigurs. 

Barátta fólks á Austurvelli snýst 
ekki aðeins um það, heldur réttlæti. 
Að staðið sé við loforð. Fólk má aldrei 
hætta að láta heyra í sér. Stuðningurinn 
hér er við Íslandið sjálft, því þar erum 
við öll í sama liði. Framtíðin er í húfi og 
því er tap ekki í boði. Ekki gefast upp. 
Fáum að kjósa.  


