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erið margblessaðir og sælir kæru
lesendur. Þessi útgáfa Framhaldsskólablaðsins hefur að geyma
mikið af spennandi efni eins og því
einu er lagið.
Þessar eftirfarandi vikur hef ég komið
mér í tiltölulega mikil vandræði hvað varðar
tíma. Það er að segja, ég hef sankað að mér
svo mörgum verkefnum að eina leiðin til
þess að sinna þeim öllum sómasamlega væri
að fjölga klukkutímunum í sólarhringnum.
Vinir hafa verið hunsaðir, skólaverkefni
skilin eftir hálfkláruð og einbeitingin fer
í allt önnur verkefni. Það kannast eflaust
flestir við þetta.
Svarið virðist einfalt: að skipuleggja sig
betur. En það er bara ekkert skemmtilegt.
Ef lífið manns er skipulagt í þaula gefur
það manni aldrei svigrúm til þess að hegða
sér á innsæinu. Öll þín plön hafa verið
minnkuð úr stórum, glæstum hugmyndum í
dagsetningar minnisbókar.
Ég er ekki aðdáandi slíkra þanka. En
hvaða máli skiptir mín skoðun í stóra samhenginu?
Í stjórnmálum vestan hafs fer fram
forsetakosningabarátta um þessar mundir
og munu úrslit hennar ráðast í nóvember á
þessu ári. Þar sjáum við forsetaframbjóðanda að nafni Bernie Sanders sem hefur náð
ótrúlegum vinsældum á stuttum tíma. Ætli
hann noti minnisbók?
Það hlýtur eiginlega að vera.
En það er einmitt ástæðan fyrir því af
hverju ég mun aldrei bjóða mig fram til
forseta.
Kæru lesendur, lesið, ræðið og njótið
þessa blaðs.
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SÍF eru hagsmunasamtök íslenskra framhaldsskólanema og heildarsamtök nemendafélaga í 29 framhaldsskólum af landinu öllu. Skrifstofa SÍF er í Hinu Húsinu í Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík. Heimasíða SÍF er www.neminn.is. Framhaldsskólablaðinu er dreift í alla framhaldsskóla landsins. Því er einnig dreift í alla háskóla landsins og í frídreifingu á almenningsstaði á höfuðborgarsvæðinu og í stærri byggðalögum með framhalds- og háskóla. Inni í framhaldsskólunum fer dreifing fram í
samstarfi við nemendafélag hvers skóla. Á skólaárinu 2014-2015 verða gefin út fimm tölublöð. Þeim sem vilja birta efni eða taka að sér verkefni fyrir ritstjórn blaðsins geta sent tölvupóst
á ritstjori@neminn.is. Þeir sem vilja auglýsa í blaðinu geta sent tölvupóst á grs@neminn.is

KRABBAMEIN ER EKKI
DAUÐADÓMUR

Háskóladagurinn í HR
5. mars kl. 12-16
Á Háskóladaginn kynna allir háskólar
landsins námsframboð sitt. Í Háskólanum
í Reykjavík gefst þér kjörið tækifæri til að
spjalla við nemendur, kennara og námsog starfsráðgjafa um allt sem viðkemur
náminu og boðið verður upp á kynnisferðir
um háskólann.
Börn og unglingar geta sótt örnámskeið
í skapandi tækni og öll fjölskyldan finnur
eitthvað við sitt hæfi í Sólinni þar sem hægt
verður að skoða róbóta, gervigreindarhorn,
kappakstursbíl, tölvutæting, sebrafiska,
prófa nýja tölvuleiki, kynnast
nýsköpunarverkefnum nemenda, virða fyrir
sér ýmis eðlisfræðiundur og spjalla við
nemendur í lögfræðiþjónustu Lögréttu.

Grunnnámskynningar
Stofa V101
13:00 Frumgreinanám
13:30 Íþróttafræði
14:00 Viðskiptafræði
14:30 Sálfræði
15:00 Stúdentafélag HR

HÉR KYNNIST
ÞÚ FRAMTÍÐINNI
HÁSKÓLADAGURINN Í HR

Stofa M101
13:00 Tölvunarfræði / hugbúnaðarverkfræði
13:30 Iðnfræði
14:00 Tæknifræði
14:30 Verkfræði
15:00 MPM
Stofa M103
13:30 Lögfræði

Meistaranámskynningar
Stofa V102
13:00 Íþróttafræði
13:30 Tölvunarfræði
14:00 MBA
14:30 Viðskiptafræði
15:00 Sálfræði
15:30 Verkfræði
Stofa M103
14:00 Lögfræði
14:30 Iceland School of Energy

Dagskráin er á hr.is

HÁSKÓLA
DAGURINN
5. mars
/haskoladagurinn
haskoladagurinn.is
#hdagurinn

Kynning á öllu háskólanámi á Íslandi
Háskólinn á Akureyri,
Háskólinn á Hólum
og Landbúnaðarháskóli Íslands
verða á Háskólatorgi Háskóla Íslands
Háskóli Íslands
kynnir nám sitt á Háskólatorgi,
í Aðalbyggingu, Öskju og Háskólabíói

Háskólinn í Reykjavík
og Háskólinn á Bifröst
verða í Háskólanum í Reykjavík
Listaháskóli Íslands
kynnir nám sitt í húsnæði
skólans að Laugarnesvegi 91
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Skóli lífsins segirðu?
Eva Dröfn H. Guðmundsdóttir

Þ

að sem mér finnst sorglegast er
hvað meint forréttindin að fá og
geta gengið í skóla eru mikil kvöl
og pína fremur en ánægjuefni.
Við vöknum á morgnanna full skólaleiða og „snooze-um“ fremur en að
hendast á fætur full eldmóðs og spennu
fyrir komandi skóladegi. Við skrópum
í tíma því það sem bíður okkar þar er
minna spennandi en t.d. það að leggja
sig í klukkutíma.
Í dag er ég sautján að verða átján
ára og því er þetta tólfta reynsluárið
mitt af skólakerfinu, sem gerir mig í
raun að sérfræðing í málinu. Þessi tólf
ár hafa verið rosalega lærdómsrík. Samt
kannski ekki að því leytinu til sem flestir myndu búast við.
Að mínu mati er svolítið til í því að
það mikilvægasta sem þú lærir, lærir þú
ekki í skólanum. En að sama mati finnst
mér margt mikilvægt sem við ættum
að læra í skólanum sem við einfaldlega
gerum ekki. Eftir allt erum við enn föst
í sama kassalaga skólakerfi sem afar
okkar og ömmur voru í.
Með fyrirfram ákveðnu námsefni
sem helst óbreytt gegnum árin er óhjákvæmilegt að það nái ekki að halda í við
hraða þróun samtímans. Þrátt fyrir að
allt bendi til að breytinga sé þörf ríkir
einhver ótti við breytingar, sem heldur
okkur í sama farinu og sömu hugsun
um skólakerfið.
Vinnumarkaðurinn eins og hann
er í dag er ógnvekjandi. Ungt fólk hefur sætt sig við framtíð fátækra námsmanna sem flytja ekki að heiman fyrr
en rétt undir þrítugt. Einungis svo við
getum þrælað okkur í gegn um nám
með það fyrir augum að geta fengið
vel launaða vinnu til að þrífast í efnahagskerfi sem er vægast sagt að hruni
komið. Ekki bætir svo úr skák að við
útskrift hafa nemendur lítið sem ekkert
vit á fjármálum því mikilvægara er að
vita hvaða ár Súmerar fundu upp ritmálið en að læra að leggja fyrir, kaupa
fasteign eða reikna sér laun.
Ekki það að öll efna- og eðlisfræðivitneskjan sem ég hef áunnið mér
gegnum árin sé ekki mjög gagnleg. Ég
hef samt lært meira á litríkum Youtube-myndböndum sem eru í þokkabót
einfaldari og aðgengilegri en þykkar
og þungar kennslubækur sem draga
mig niður bæði andlega og líkamlega.

Vandamálið í kjarnann er það að í skólanum er
okkur ekki kennt að gagnrýna hluti eða að komast að niðurstöðu.

BANDARÍKIN • KANADA • ENGLAND • SKOTLAND • ÍTALÍA • SPÁNN • ÞÝSKALAND

Háskólanám erlendis
Lingó er umboðsaðili á Íslandi fyrir fjölmarga alþjóðlega fagháskóla á
sviði skapandi greina, sem allir eru í fremstu röð á sínu sviði.

Í boði er hagnýtt nám, sem sameinar frumkvæði, hugmyndir og tækni
og er í góðum tengslum við alþjóðleg fyrirtæki.
Nemum í þessum skólum gefst einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti
hugmynda, með stefnum og straumum víða að úr heiminum og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.

Háskólanám erlendis í hönnun, markaðsfræði, sjónlistum, stafrænni
miðlun, stjórnun, sviðslistum, eða tísku opnar einnig möguleika á að
hitta „rétta“ fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

OPIÐ

fyrir umsóknir

Vandamálið í kjarnann er það að í
skólanum er okkur ekki kennt að gagnrýna hluti eða að komast að niðurstöðu.
Né er okkur kennt að fikra okkur áfram
og rækta hæfileika. Okkur er kennt að
herma eftir og leggja á minnið. Okkur er kennt hvernig við getum öðlast
viðurkenningu í formi góðra einkunna.
Allar áherslur eru á hversu vel þú getur
lagt eitthvað á minnið fremur en hversu
mikinn skilning þú hefur á efninu. Eftir
prófið þá andarðu léttar því þú getur
sleppt takinu á staðreyndunum og
samstundis gleymt því sem þú varst
í prófi úr.
Kannski er ég bara óraunsæ ung
stúlka með draumóra en það þarf einhver að vera það. Ég vil ekki að sköpunarkrafturinn og ímyndunaraflið
mitt sé barið niður með fræðibókum
og fyrirlestrum.
Ég meina, ég eyddi nú heilli önn í
að læra um fyrri- og seinni heimstyrjaldirnar. Er þá ekki sanngjarnt að ég
eyði heilli önn í að læra um hvernig
skal veita skyndihjálp, nú eða mikilvægi
samþykkis í kynlífi?
Hvar er áfanginn um hinseginsamfélagið? Líkamsvirðingu? Geðsjúkdóma? Sterka sjálfsmynd og hvernig
hægt er að byggja hana upp? Áhrif
áfengis og fíkniefna? Hvernig á að kljást
við kvíða? Pólitík á Íslandi og helstu
stefnur flokkanna? Nú eða hvernig ég
get haft áhrif í samfélaginu?
Langfæst félagsstörf eru metin innan skólakerfisins. Tími og orka sem
nemendur eyða í að færa samnemendum sínum gott og fjölbreytilegt félagslíf
fær enga viðurkenningu né tillit. Samt
eru þetta þeir hlutir sem færa okkur
mikinn þroska í leiðtogastörfum og þar
að auki mikla gleði. Þetta eru krefjandi
verkefni sem hafa oft meira fyrir okkur
að segja en bóklega námið. Í félagsstörfunum lærum við meðal annars að
skipuleggja, hvernig starfa á í hóp og
það sem mér finnst skipta mestu máli.
Við öðlumst aukna trú á okkur sjálfum. Þá trú er ekki alltaf hægt að finna
í gegnum bóklega námið.
Áfanginn sem hefur haft mest áhrif
á mig alla skólagöngu mína er heimspekiáfangi sem ég tók síðustu önn.
Þá opnuðust nýjar dyr fyrir mér sem
fyrst gerðu mig óörugga. „Hvað? Á ég
allt í einu að fara að vera með skoðanir
á hlutunum? Kæri kennari viltu segja
mér rétta svarið?“ Kennari okkar opn-

aði nefnilega fyrir okkur og hamraði
sífellt á, eiginleikanum að efast.
Því það að geta efast er grunnstoð
þess að mynda sér sínar eigin skoðanir.
Í staðinn fyrir að veita nemendum svigrúm til að mynda sínar eigin skoðanir
og hvetja til gagnrýnnar hugsunar, veita
nemendum þær staðreyndir og upplýsingar sem þau geta byggt sínar skoðanir
á, þá er okkur kennd ein hlið málsins.
Ein rétt aðferð, ein rétt skoðun, eitt
rétt svar. Jafnt og þétt hefur okkur og
okkar skoðunum verið þjappað saman
í samskonar, einsleita kassa.
Nú breikkar bilið milli skólans og
nemenda með hverju árinu og lítið er
gert til að sporna við því. Nýjungar
eru sjaldgæf sjón. Þetta er líka allt svo
nýtilkomið að sumum finnst mögulega
of snemmt að endurhugsa skipulagið.
Fyrir ekki svo löngu var t.d. ekki svo
sjálfsagt að allir eða flestir færu í framhaldsnám að grunnskóla loknum. En
hvert er markmiðið með skólagöngu?
Hvernig einstaklingum á að skila út í
samfélagið? Þurfum við árgang eftir
árgang af einsleitum nemendum sem
kunna algebru og afturbeygð fornöfn?
Er þessi ótti við breytingar í rauninni
ekki að halda aftur af okkur?
Í aðalnámskrá grunnskóla segir:
„Í grunnskólanum skal unnið að því
í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf.“
Þetta tel ég mjög réttsýnt og flott.
Þetta er einmitt það sem skólagangan,
og þá sérstaklega grunnnámið sem
framhaldsskólinn er í rauninni orðinn
hluti af, ætti að byggjast á. Skólakerfið
hefur lengi staðið óbreytt en samfélagið
tekið örum breytingum. Verkefnin sem
við nemendur þurfum að mæta í okkar
daglega lífi eru nú allt önnur en fyrir
jafnvel aðeins 10 árum! Hver veit síðan
hvaða verkefni við þurfum að kljást við
í framtíðinni?
Þar sem engin leið er fyrir neinn að
svara þessum spurningum. Er þá ekki
nær að kenna nemendum að bregðast
við alls kyns áreiti, verkefnum og hraðri
þróun? Að þeir geta unnið vel í hópi
og borið virðingu fyrir samnemendum
sem og mismunandi fólki samfélagsins.
Nú þarf heldur betur að hrista upp í
skólakerfinu, námsbókum og kennsluaðferðum, þannig að það búi nemendur
sannarlega undir líf og starf sem í raun
enginn veit hvert verður.

FERÐAFÉLAGAR
MIKIÐ ÚRVAL AF FERÐATÖSKUM
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5%

afsláttur af ÖLLUM
VÖRUM einnig tilboðum

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Kraftlyftingar eru fyrir alla
KRISTÍN
KJARTANSDÓTTIR

É

g tók viðtal við Sturlu Ólafsson,
einn af meðlimum Massa sem
er lyftingardeild í Reykjanesbæ.
Þau munu halda stærsta kraftlyftingarmót sem hefur verið haldið á
Íslandi.
Sturla svaraði nokkrum spurningum
varðandi kraftlyftingar og útskýrði einnig
stórmótið sem haldið verður í Njarðvík
komandi sumar.
Hvenær kviknaði áhuginn á kraftlyftingum?
„Áhuginn hefur svo sem verið frá því
að ég var unglingur en ég varð ekki virkur
í kraftlyftingum fyrr en 32 ára. Ég hef
verið á fullu síðan bæði sem keppandi,
þjálfari og þátttakandi í félagsstörfum
tengdum kraftlyftingum. 13 ár takk fyrir.
Og hvergi nærri hættur.“
Hvað hefur Massinn verið lengi starfandi?
„Massi er í raun samheiti yfir alla
hluta lyftinga- og líkamsræktardeildar
UMFN og samanstendur af Ólympískri
lyftingadeild, kraftlyftingadeild og almennri líkamsræktardeild, eða súrefnisþjófum eins og lyftingafólkið kallar það.
Lyftingadeild Massa varð fyrst til 1973
en varð ekki að formlegu félagi fyrr en
1995 undir merkjum UMFN og er eina
kraftlyftingadeild landsins sem hefur alla
sína tíð verið undir merkjum ÍSÍ.“
Hversu margir eru í lyftingarhópnum
og hver er aldurshópurinn?
„Virkir kraftlyftarar hjá okkur eru
á bilinu 20-25 á öllum aldri, það er að
segja frá 17 upp í 56 ára. Massi telur samt
nokkur hundruð af virkum meðlimum en
þar er stærsti hópurinn fólk í almennri
líkamsrækt.“
Eru kraftlyftingar fyrir alla aldurshópa?
„Eins og svarið að ofan gefur til kynna
þá er aldursbilið ansi breitt og tæknilega
er ekkert því til fyrirstöðu að ungir krakkar 12-13 ára byrji að læra kraftlyftingar
undir leiðsögn. Svo er hægt að stunda
þetta alveg fram á elliárin ef heilsan leyfir.
Öldungamót á heimsvísu eru t.d risastór
mót og ótrúlegar tölur sem fólk er að
lyfta þrátt fyrir að vera jafnvel komið vel
á áttræðis aldur.“
Geturðu sagt mér aðeins frá mótinu
sem þið eruð að halda?
„Massi heldur í sumar stærsta kraftlyftingamót sem haldið hefur verið á Íslandi. Þarna verður keppt í bekkpressu,
bæði í karla og kvennaflokkum, og svo
einnig unglinga. Mótið heitir European
Open and Junior Bench Press Championship 2016 og er næst sterkasta
bekkpressumót í heimi á eftir sjálfu

heimsmeistaramótinu í bekkpressu.
Við eigum von á 180 útlendingum
frá allt að 19 þjóðlöndum sem keppa um
Evrópumeistaratitla í sínum þyngdar og
aldursflokkum.
Skipulagsvinnan fyrir mótið var
komin á fullt ári fyrir mótið sjálft enda
í mörg horn að líta þar sem kröfurnar
eru strangar varðandi allan aðbúnað og
starfsfólk sem að mótinu koma.
Viðbúið er að mörg heimsmet eigi
eftir að líta dagsins ljós í Massanum enda
ekkert íþróttahús á landinu sem státar af
eins mörgum heimsmetum og íþróttahús
Njarðvíkur.“
Hvar og hvenær er mótið haldið?
„Mótið verður haldið 18 – 21 ágúst í
íþróttahúsi Njarðvíkur, þar sem Massi er
með alla sína aðstöðu.“
Af hverju sóttuð þið um að halda
mótið og hvernig kom til að þið fenguð
að halda það?
„Það var alltaf stefnan hjá okkur að

sækja um stærra mót eftir að við héldum
Norðurlandamótið þar sem það gekk svo
frábærlega. Það var reyndar tilviljun að
það gerðist svona fljótt þar sem Danir
gáfu frá sér mótið af óviðráðanlegum
ástæðum. Venjulega er aðdragandinn
rúm þrjú ár. Við buðum í mótshaldið
ásamt Noregi, Svíþjóð og Tékklandi.
Niðurstaðan var síðan að við fengum
mótið og þar spilaði stórt hlutverk velgengni okkar með Norðurlandamótið.
Enda ekki sjálfgefið að fá mót af þessari
stærðargráðu þrátt fyrir að vera dýrasta
landið. Evrópska kraftlyftingasambandið
leggur mikla áherslu á að allur aðbúnaður og umgjörð sé eins og best verður á
kosið og við höfum sýnt það og sannað
að okkur er ekkert að vanbúnaði til að
halda kraftlyftingamót af hæsta staðli.“
Ertu með einhver skilaboð til þeirra
sem að langar að byrja í kraftlyftingum?
„Fyrir þá sem eru að byrja kraftlyftingar þá er mikilvægt að vera helst með

góðan leiðbeinanda þar sem tæknin er
stór hluti af kraftlyftingum. Gæði umfram magn er eitthvað sem ég hef tamið
mér og mínum keppendum sem hefur
skilað sér í færri meiðslum og farsælum
keppnisferli sem getur spannað áratugi
ef fólk hugsar sæmilega um sig.
Best er að setja sér raunhæf markmið
og muna að hvert kíló í bætingu kostar
vinnu og aga. Kraftlyftingar eru fyrir alla
og ekki bara þá sem ætla sér að keppa í
kraftlyftingum. Heldur sem hluti af almennri líkamsrækt þar sem líkamanum
er kennt að vinna sem heild og allir hlutar
hans þurfa að vera virkir svo að vel takist
til. Konur hafa t.d aldrei verið virkari í
kraftlyftingum á heimsvísu en undanfarin ár og ótrúlegt að sjá nettar konur með
riflega hálft tonn í samanlögðu.
Kraftlyftingar fyrir alla, konur og
karla.“

Fyrir þá sem eru að
byrja kraftlyftingar
þá er mikilvægt að
vera helst með góðan
leiðbeinanda þar sem
tæknin er stór hluti af
kraftlyftingum.

Fokk ofbeldi
N
UNNUR BLÆR
KONRÁÐSDÓTTIR

Við viljum
ekki bara
lifa af – við
viljum lifa
með reisn
– sýrlensk
flóttakona

ýja átakið hjá UN Women á Íslandi hefur líklegast ekki
farið framhjá neinum en það eru Fokk ofbeldi húfurnar sem allir eru að pósa með á Instagram og í alvöru
heiminum. Húfan á sumsé að vekja fólk til vitundar um
konur á flótta sem leggja líf sitt að veði í leit að öruggara lífi fyrir
sig og börnin sín.
Stöðug hætta á ofbeldi, kynferðislegri misnotkun eða
mansali er á leiðum þeirra en aldrei hafa fleiri konur verið á
flótta frá því við lok seinni heimstyrjaldarinnar. UN Women
er að bregðast við neyðinni með því að útvega konum vernd
og örugg athvörf, koma upp aðskildum salernum og sturtuaðstöðu fyrir konur og karlmenn, setja upp kynjaskipta svefnskála, veita starfsfólki á landamærunum þjálfun í að þekkja
einkenni mansals og hvernig eigi að bregðast við. Auk þess
auðvitað að veita þolendum kynbundins ofbeldis áfallahjálp.
Þú getur hjálpað að veita konum á flótta öryggi og vernd með
því að kaupa Fokk ofbeldi húfu en ágóðinn rennur til verkefna
UN Women á landamærastöðvum í Evrópu. Það er ósk UN
Women á Íslandi að verkefnið veki fólk til vitundar um allar
þær hugrökku konur um allan heim sem berjast gegn mótlæti,
óréttlæti og misbeitingu í daglegu lífi.
Fokk ofbeldi húfan er nú uppseld en var til sölu í Eymundsson um land allt. Hinsvegar er hægt að styrkja flóttakonur út
febrúarmánuð með því að senda sms-ið konur í síma 1900
(1000 kr.). Svo er auðvitað hægt að gerast mánaðarlegur
styrktaraðili að Systralagi þeirra á heimasíðu UN Women,
www.unwomen.is og lagt verkefnum þeirra um allan heim lið.
Fyrir þá sem hafa áhuga er einnig starfandi ungmennaráð UN
Women á Íslandi og er það opið öllum.

Myndir eftir Sögu Sig. Húfurnar eru nú uppseldar.
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We
can be
heroes,
just for
one day

Kveikjan að þessum myndaþætti varð til í kjölfar
andláts David Bowie. Tilgangurinn var að sýna fólk í
hversdagsleikanum sem þó drýgir hetjudáðir, sama
hversu merkilegar eða ómerkilegar þær eru.
Myndir eru eftir Jenný Mikaelsdóttur.
Förðun: Bára Bryndís Viggósdóttir.
Fyrirsætur:

1

1.
2.
3.
4.
5.

Eva Dröfn
Kári Ísleifsson
Jóna Gréta Hilmarsdóttir
Þórhildur Elínardóttir
Kolbeinn Sveinsson
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Einlæg og framsækin
stafaruna
Ég frétti fyrst af hljómsveitinni asdfhg þegar listi Kraumsverðlauna 2015 var birtur. Þá var hljómsveitin nánast óþekkt og óvíst hvort hún væri til í
raun og veru. Frá þessum tíma aflaði ég mér meiri upplýsinga og setti mig í samband við forsprakka hljómsveitarinnar, Steinunni Sigþrúðar
Jónsdóttir. Steinunn er fædd árið 1999 og stundar nám við Menntaskólann við Hamrahlíð. Hljómsveitinni asdfhg hefur sannarlega vaxið fiskur um hrygg á stuttum tíma en spilaði á síðastliðinni Sónarhátíð. Ég settist niður með Steinunni og hljómsveitarfélaga hennar, Orra Úlfarssyni.
JÓHANNES BJARKI
BJARKASON

É

g vildi byrja á því að hrósa ykkur
fyrir skemmtilegt og einkennilegt
nafn, asdfhg. Það sem mér fannst
skemmtilegra var að þetta er ekki
bara runan eins og hún leggur sig á lyklaborðinu, heldur er h-inu og g-inu svissað.
„Hitt væri mun hentugra,“ segir
Steinunn og hlær.
„Þetta opnar sig sérstaklega vel þar
sem nafnið okkar er ekki skrifað neins
staðar rétt,“ bætir Orri við.
„Ég leitaði að nafninu okkar á Twitter
um daginn og það voru alveg fleiri sem
sögðu það rétt. Ég held að fólk muni fatta
þetta á endanum,“ segir Steinunn.
En hvaðan kom þessi hugmynd? Kom
kannski engin hugmynd?
„Þetta kom bara þegar ég setti plötuna
á netið sem fékk Kraumsverðlaunin. Ég
kom henni út í sumar og þá var Orri
ekki með. Ég birti þetta nafnlaust inn á
Bandcamp-síðuna mína og vissi ekkert
hvað ég átti að skíra hljómsveitina þannig
ég skrifaði bara eitthvað. En ég pældi
ekkert í þessum h og g ruglingi!“ segir
Steinunn. „Það var algjörlega ómeðvitað
að þetta yrði bara listanafnið mitt.“
„Það er í raun að kenna þeim sem
sáu um Kraumsverðlaunin,“ segir Orri.
„Á forsíðu plötunnar stendur Nnunniets sem er nafnið mitt aftur á bak. Þannig
þetta var bara spurning um hvort hefði

Au Pair, Camp USA, Tungumálanám,
Sjálfboðavinna, Work & Travel...
Vertu Au pair í USA, lærðu
spænsku og dans á Kúbu,
hjálpaðu til við að fjölga ljónum í
Afríku eða starfaðu sem
skíðaleiðbeinandi í ölpunum í
Austurríki... taktu þátt í einum af
okkar fjölmörgu spennandi
verkefnum!

Afríka
Ameríka
Asía
Evrópa
Eyjaálfa

Síðumúli 13, 108 Reykjavík, s: 5612700, ninukot@ninukot.is, ninukot.is

átt að vera tilnefnt til Kraumsverðlauna.
En ég er byrjuð að fíla asdfhg. Mér fannst
það skrýtið fyrst en svo vandist það.“
Steinunn birti plötuna sína Steingerving á netið í sumar en í kjölfar þess
byrjuðu þau Orri að spila saman.
„Ég og Orri höfum alltaf djókað með
það að stofna hljómsveit saman. Einu
sinni ætluðum við að stofna marxíska
trap-hljómsveit,“ segir hún í gríni.
„Ég segi að það verði eitthvað af því
einn daginn,“ segir Orri.
„En svo fæ ég þessi verðlaun bara
óvart. Það átti enginn að hlusta á þetta
og þetta var bara sett nafnlaust inn í engri
von um að neitt rættist úr því. Ég fæ þessi
verðlaun, hringi í Orra og spyr hann hvort
við ættum ekki að láta af þessu verða. Það
er í raun bara það sem gerðist.“
Kraumslistinn er verðlaunaafhending
sem miðar að því að kynna, viðurkenna
og styðja við íslenska listamenn. Listinn
er birtur í desember hvers árs og er ekki
litið til einnar plötur heldur setur dómnefnd saman lista af plötum sem skara
fram úr. Það sérstaka í tilviki Steinunnar
var það að hún bjóst alls ekki við þessu.
„Ég var ekki látin vita af tilnefningunni heldur sá Lord Pusswhip nafnið
mitt aftur á bak, sem er líka Instagram-nafnið mitt, og lét mig vita af því. Allt
í einu var ég frekar berskjölduð þegar
framleiðandi sem ég lít frekar mikið upp
til er farinn að hlusta á tónlistina mína
sem enginn átti að heyra til að byrja með.
Ég var ekkert látin vita af þessu,“ segir
Steinunn mér.
„Það vissi heldur enginn að þú hefðir
gert þetta,“ bætir Orri við. „Á tímabili var
fólk einmitt óvisst hvort þetta væri yfir
höfuð íslenskt og hvort að Steinunn væri
til í raun og veru,“ heldur hann áfram.
„Fólkið hjá Kraumi var svo ánægt
þegar við mættum á verðlaunaafhendinguna. Okkur voru sendar margar
ítrekanir um hvort við ætluðum ekki örugglega að mæta. Jú jú, við mætum. Fólk
var greinilega stressað að við værum ekki
til í alvörunni,“ segir Steinunn.
„Þegar ég frétti af þessu tweetaði
ég: ‚óvart orðin tónlistarmaður‘, en fólk
fattaði ekki að tweetið sem ég tweetaði

Ég held að það sé svipuð fjölbreytni núna og
var á 9. áratugnum í
íslenskri tónlist.
fyrir það var: ‚ég skil ekki baun í bala,‘ og
næsta tweet eftir það var: ‚Orri svaraðu
símanum.‘ Ég vissi hreinlega ekkert hvað
var í gangi,“ klárar Steinunn.

Stelpur Rokka kveikjan að
lagasmíð
Höfðuð þið verið að spila saman fyrir
asdfhg?
„Við erum bara búin að vera að búa til
tónlist til gamans í sitthvoru lagi í langan
tíma. Við höfðum verið í tónlistarnámi í
einhvern tíma,“ segir Orri.
„Við spiluðum saman í lúðrasveit!“
skýtur Steinunn inn í.
„Já, fyrir ógeðslega mörgum árum,“
kímir Orri.
„En það er samt fyrsta hljómsveitin
sem við spiluðum saman í,“ svarar
Steinunn og hlær.
Steinunn lærði þá á þverflautu en Orri
á franskt horn.
„Það var ógeðslega leiðinlegt að spila
á franskt horn,“ segir Orri.
„Mig dreymdi samt alltaf um að spila
á slagverk,“ segir Steinunn. „Svo fór ég
í einhverja uppreisn. Ég fór í Stelpur
Rokka. Þær eru frábærar. Það var fyrsta
árið sem það var haldið, 2012. Ég var 13
ára þá. Tveimur vikum fyrir það seldi ég
flautuna mína, keypti mér trommusett
og fór að búa til tónlist,“ bætir hún við.
„[Við sköpum tónlistina] aðallega í
tölvu og svo erum við með einn analog
syntha sem við notum,“ segir Orri.
„En svo erum við líka að prófa með
tilraunakennda hluti eins og að snúa
hljóðfærum aftur á bak og hluti í þeim
dúr. Við gerum rosa mikið bara eitthvað.
Ef það hljómar vel þá erum við sátt. En
við vinnum þetta í tölvu og með midi-
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Við gerum rosa
mikið bara eitthvað.

Við erum bæði heima
hjá okkur og finnum
einhverja sköpunartengingu þrátt fyrir
að vera á sitthvorum
staðnum.

Platan sem vann til Kraumsverðlauna - Steingervingur

-controller og syntha,“ segir Steinunn.
Á Bandcamp síðu ykkar kemur fram
að hljómsveitin er „Reykvísk, draumkennd, lo-fi elektrónísk tónlist“. Mér
fannst áhugavert hvernig þið notuðuð
orðið Reykvískt. Eins og þetta væri lýsingarorð yfir tónlist. Finnst ykkur það
vera einhver skilgreining á hljómnum
ykkar?
„Við erum bara rosalega reykvísk,“
segir Orri í gamni.
„Við erum rosa miklir urbanistar.
Kannski tengi ég þetta bara við það af því
við erum bara tvö saman að skapa tónlist í
einhverjum kjallara. Við erum bæði uppalin í Reykjavík. Ég held að þetta sé bara
eitthvað skilgreiningaratriði af því það er
ákveðin sjálfsmynd að vera andstæðan
við landsbyggðarbarnið,“ segir Steinunn.
„Við tengjum rosa mikið við það. Að vera
í borg sem er samt ekki borg en er samt
með fáránlega mikið tónlistarlíf,“ heldur
Steinunn áfram.
„Hún þykist rosa mikið vera borg,“
segir Orri.
„Það er einmitt það að hún þykist vera
borg en það gefur manni tækifæri til þess
að fara á fullt af tónleikum og sjá fullt af
fólki sem í stóra samhenginu er ekkert
frægt en getur einhvern veginn gert fullt
af flottum hlutum,“ segir Steinunn og
lýkur máli sínu.
Hvaðan fáið þið innblástur? Er eitthvað þema sem einkennir tónlistina
ykkar?
„Við sækjum ágætlega mikið til
Steinunnar Eldflaugar,“ segir Orri og á
þá við um DJ Flugvél og Geimskip.

Skammdegi er nýjasta plata sveitarinnar

„Já, Steinunn Eldflaug var einmitt
hljómsveitarstýran mín í Stelpur Rokka.
Þannig ég hef lært mikið af henni. Við
viljum líka herma eftir Sigur Rós. Ég
veit það ekki,“ segir Steinunn hugsi. „Ég
reyni oft að pæla í þessu þegar ég fæ þessa
spurningu. ‚Hver er innblástur minn?‘
En ég get ekkert neglt það niður. Ég fæ
rosa mikinn innblástur frá David Bowie
en við gerum allt aðra tónlist en hann.
Hann er svona manneskja sem ég hef
alltaf hlustað á. Hver fær ekki innblástur
frá Bowie?“ segir Steinunn
„Ég held að íslenska tónlistarsenan sé
mikill innblástur fyrir okkur,“ bætir hún
við. „Að vera alin upp í kringum tónlist
og að fá að spreyta sig. Líka það að tónlistarmennirnir sem þú hlustar á eru ekki
allt of fjarlægir þér. Þetta er allt saman
fólk sem er að búa til tónlist og þú getur
bara lært tónlist frá Steinunni Eldflaug.
Mér finnst það flott.
„Það er mjög mikilvægt að manni líður ekki eins og þetta sé allt utan seilingar.
Að þetta sé allt svona vinalegt,“ segir Orri
á meðan Steinunn jánkar.

Einlægni er mikilvæg
Hvað hefur hljómsveitin verið að gera
upp á síðkastið?
„Við héldum semsagt 40 mínútna
spunaverk [á Lagningardögum í MH].
Svona ambient spunaverk. Allt saman var
samið á staðnum. Laglínur og textar líka.
Við misstum okkur bara í einhverju. Ég
veit ekkert hvernig þetta var og ég veit
ekki heldur hvernig áhorfendur upplifðu
þetta,“ segir Steinunn brosandi.

„Mér finnst þetta mun einlægara heldur en að vera með eitthvað skipulagt og
forskrifað. Að spila raunverulega hvernig
þér líður á augnablikinu og túlka það
strax,“ segir Orri.
Þegar þetta viðtal var tekið, þann 10.
febrúar, hafði hljómsveitin ekki komið fram áður. Í kjölfar viðtalsins spilaði
hljómsveitin í MH auk þess að hita
upp fyrir Apparat Organ Quartet á Kex
Hostel.
„Við komum fram í fyrsta skipti á
mánudaginn [15. febrúar]. Við erum
búin að vera að æfa á fullu en við eyddum
fyrstu vikunni sem við komum saman í að
semja EP-plötu, Skammdegi, sem kom
út í janúar. Síðan einhvern veginn var
ekkert í gangi og svo allt í einu vorum við
bókuð á Sónar. Við skildum ekkert hvað
var í gangi,“ segir Steinunn.
„Fyrsta sjokkið var svona what the
fuck… Við erum tilnefnd og unnum til
Kraumsverðlauna. Síðan kom lægð en
síðan kom annað sjokk þegar við föttuðum að við kæmum fram á Sónar. Þetta
er bara í alvörunni að gerast. Þetta er
bara eitthvað sem við erum að stunda,“
heldur hún áfram.
„Það varð allt í einu miklu meiri alvara
þegar við byrjuðum að æfa fyrir gigg,“
segir Orri mér.
„Já einmitt. Þá fengum við allt í einu
pínulítið meiri ábyrgð. Pælingin mín í
sumar var byggð á feimni en líka á því að
það væri engin hætta ef ég semdi tónlist,
setti á Bandcamp og enginn hlustar á það
eða gagnrýnir það,“ segir Steinunn. „Ég
þarf ekki að gera neitt með það. Þetta er

sama pælingin með spunann. Ég gerði
þetta bara og ég setti þetta á netið og
pældi ekkert í því,“ heldur hún áfram.
„Það var líka eitthvað sem við byrjuðum á að gera fyrst. Öll lögin okkar sem við
semjum saman eru þannig að við erum
bæði alltaf vakandi seint á nóttinni. Ég
sendi Orra demó sem sendi mér svo bætta
útgáfu af því til baka. Hann semur eitthvað og ég syng svo yfir það og sendi til
baka. Þetta gerist allt saman í samskiptum um miðja nótt,“ segir Steinunn.
„Öll sköpunin okkar stafar af því að
við getum ekki sofnað. Það er gríðarlegt
svefnleysi innan hljómsveitarinnar. Við
störfum svolítið eins og Batman,“ segir
Orri og hlær.

„Það er líka hugmyndin um einlægni.
Við erum bæði heima hjá okkur og finnum einhverja sköpunartengingu þrátt
fyrir að vera á sitthvorum staðnum. Við
skynjum þetta samt sem áður,“ segir
Steinunn.
Hvaða listamenn finnst vera einlægir?
„Mér finnst rosa mikið af íslenskum
krökkum vera að skapa þannig tónlist,“
segir Steinunn.
„Ég held að flestir ungir íslenskir tónlistarmenn séu mjög einlægir í sköpun.
Milkhouse sem dæmi. Mjög flott. Árni
Grétar líka, Futuregrapher, er alveg frábær,“ segir Orri.
„Ég kann mikið að meta stuðning
hans við okkur. Hann er frábær maður,“
bætir Steinunn við.
Að öðru. Hver er uppáhalds platan
ykkar?
„Ég ætla að segja að mín uppáhalds
plata sé So the Flies Don‘t Come með
Milo,“ segir Orri.
„Allt sem James Blake gerir er
eitthvað sem ég fíla rosa mikið,“ segir
Steinunn. „Sjálftitlaða platan hans, ég
veit ekki hvort hún sé uppáhalds platan mín, en mér finnst hann vera mjög
einlægur í tónlistinni sinni,“ heldur hún
áfram.
„Annars held ég að við hlustum lítið
á tónlist sem er sambærileg okkar. Við
erum mikið minna fléttuð inn í þessa
senu en margir aðrir. Ég held að það
sé svipuð fjölbreytni núna og var á 9.
áratugnum í íslenskri tónlist. Þá, eins
og í dag, var mikið af nýjum, ungum
hljómsveitum sem voru að gera góða
hluti. Mikið af hlutum að gerast,“ segir
Orri mér.
Hvað er svo næst á dagskrá hjá ykkur?
„Við viljum bara spila meira live. Við
viljum taka upp meira efni í sumar og
reyna að gera þemaplötu. Okkur langar
að spila meira, æfast í því og fá meiri
reynslu,“ segir Steinunn.
„Ekkert þema sem við höfum ákveðið
en á radarnum okkar er að gera eitthvað
ágætlega stórtækt dæmi,“ segir Orri.
Spjallið mitt við þetta framsækna
unga tónlistarfólk er nú liðið og er
mér ljóst að hér sé á ferðinni krakkar
sem eiga framtíðina fyrir sér í þessum
bransa. Ég er nú mun fróðari um þessa
áhugaverðu sögu um tilurð og vinsældir
hljómsveitarinnar. Þegar þessi grein birtist mun asdfhg vera búin að koma fram
á Sónarhátíðinni en get sagt með vissu
um að þetta sé ekki í síðasta sinn sem
hljómsveitin kemur fram á tónlistarhátíð.
Fyrir áhugasama er hægt að hlusta
á báðar plötur þeirra, Steingerving og
Skammdegi, gjaldlaust á netinu sem
gefnar eru út af þeim sjálfum.

NÁM Í DANMÖRKU?

Komdu þá á námskynningu í Norræna Húsinu 5 mars
12.00 - 16.00! Þú getur hitt fulltrúa frá eftirfarandi
dönsku menntastonunum:
Aarhus Universitet - Aarhus University
www.au.dk

Aalborg Universitet - Aalborg University
www.aau.dk

Syddansk Universitet - University of Southern Denmark

www.sdu.dk

Danmarks tekniske Universitet - Technical University of Denmark
www.dtu.dk

Erhvervsakademi Lillebælt - Lillebaelt Academy
www.eal.dk

Erhvervsakademi Sydvest - Business Academy Southwest
www.easv.dk

VIA University College
www.via.dk

Vejle Idrætshøjskole
www.vih.dk

Danska Sendiráðið
www.island.um.dk
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STELPUR SEM
HATA STELPUR
UNNUR BLÆR
KONRÁÐSDÓTTIR

Ó

kei ókei, full sterk fyrirsögn. En er það
samt? Frá því að ég man eftir mér hafa
stelpur, sumar hverjar allavega, sett sig í
hlutverk strákastelpunnar. Af því að þær
fíla „strákalega” hluti. Að minnsta kosti gerði ég
það þegar ég var yngri. En hlutir þurfa ekkert að
vera „strákalegir” eða „stelpulegir” og þá allra síst
þegar við erum bara börn. Það er samt eitthvað sem
ég held að allflestir sem lesa þetta vita.
Ég var smá „strákastelpa”. Sem sagt, það fór eftir
því með hverjum ég var hvernig ég hegðaði mér. Í
grunnskóla átti ég tvo bestu vini sem ég var alltaf með
og líka nokkrar vinkonur sem ég var oft með, en fannst
alltaf vera svo mikið drama í kringum þær. Ég var alltaf
að horfa á bróður minn í tölvuleikjum og vildi vera alveg eins og hann (hann var svo sick góður í Tekken sko).
Ég klæddist Henson-galla á hverjum einasta degi þar til
ég fór í sjöunda bekk og var alltaf með buff á höfðinu.
Síðan var það bara ekki málið lengur og ég man ennþá
eftir deginum sem ég klæddist gallabuxum í fyrsta
skipti í skólanum, eins fáránlega og það hljómar. En
þessi skipting úr því að vera krakki yfir í vandræðalega
skvísu byggðist á sínum tíma ekki á löngun til þess að
breytast heldur á þörfinni fyrir að fitta inn. Mér fannst
stelpurnar sem voru með mér í grunnskóla baktala
hvora aðra endalaust, baktala vinkonur sínar og búa
til drama að óþörfu. Ég tók líka alveg þátt í því. Ætlaði
ekki að vera einhver lúser sem var útundan.
Málið var, og er, að í grunnskóla eru mjög margir
alveg ömurlegir. Þar er hrikalega mikið baktal og erfitt
að vita hverjir alvöru vinir manns eru. Flestir verða að
dásamlegum manneskjum seinna meir, en horfumst í
augu við raunveruleikann, í grunnskóla er lifað á því að
vera ömurlegur. Það er síðan látið eins og það séu bara
stelpur sem haga sér þannig en það er bara ekki satt.
Stelpur geta ekki bara verið vondar og asnalegar. Fólk

Það er þetta „I’m not like
most girls” viðhorf sem er
mjög slæmt og eyðileggjandi vegna þess að engin
stelpa er „like most girls”
heldur bara eins og hún sjálf.
getur verið vont og asnalegt. Fólk getur verið það óháð
kyni.
Það er þetta „I’m not like most girls” viðhorf sem
er mjög slæmt og eyðileggjandi vegna þess að engin
stelpa er „like most girls” heldur bara eins og hún sjálf.
Þetta eru óþarfa leiðindi til þess að aðskilja þig og
hinar stelpurnar og er oftast gert til þess að gera lítið úr
stelpum og stelpulegum hlutum til þess að heilla stráka.
Og þurfa strákar alltaf að vinna? Þarf það alltaf að vera
betra að vera strákur? Alveg svo mikið betra að það
þarf að gera lítið úr öðrum stelpum til þess að þú getir
unnið? Kannski er rótin að þessu öllu sú að það er byggt
inn í stelpueðlið að þeirra lífsmarkmið sé að finna sér
mann og út frá því verður þessi endalausa keppni á milli
stelpna. Við erum stanslaust að keppast um að vera sætari, flottari og skemmtilegri til þess að vinna strákana
og erum síðan stanslaust að dæma hvora aðra í þessari
keppni sem engin okkar skráði sig í.
Svo elsku stelpa sem hatar stelpur: þú ert ekki
strákastelpa. Þú ert bara stelpa og stelpur geta verið
alls konar. Þú þarft ekki að elska allar stelpur, en plís
berðu virðingu fyrir þeim og því sem þær kjósa að gera.

Einfalt að rukka eða borga með Kass
- það er nóg að hafa símanúmer

Sæktu appið á kass.is

FINNDU ÞIG
veldu úr fjórum deildum

Leikstjórn / framleiðsla

Tækni

Handrit / leikstjórn

Leiklist

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR
á haustönn 2016

sæktu um á www.kvikmyndaskoli.is

Kvikmyndaskóli Íslands - Skipholt 1 - s: 444-3300 - kvikmyndaskoli@kvikmyndaskoli.is - facebook.com/kvikmyndaskoli
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Við höfum engan áhuga
á því að vera listamenn
Keflavík er svo bara
frekar dramatískur
staður. Það þarf ekkert
að fara út í þá sálma.

BIRNA SÍSÍ
JÓHANNSDÓTTIR
ljómsveitin kef LAVÍK samanstendur af tveimur tvítugum
strákum frá Höfn í Hornafirði
sem hafa verið bestu vinir frá
því í 1.bekk. Þeir hafa vakið mikla athygli
upp á síðkastið og er það sérstaklega einkennilegu textarnir þeirra sem hreif mig.
Einnig er það mjög áhugavert að þeir

H

kjósa að nafngreina sig ekki fyrir þetta
viðtal og gef ég þeim því nöfnin Halldór
og Ragnar.
Hvernig myndir þú lýsa tónlistinni
ykkar?
Þetta er aðallega PBR&B með hip
hop og raftæknilegu ívafi.Við reynum
þó að vera lýrískari en aðrir í þeim pælingum, og sækjum mikinn innblástur í
bókmenntir og útpældari textasmíði hvað

www.holar.is

Háskólinn á Hólum

Hagnýtt háskólanám
•
•
•
•

Ferðamálafræði
Viðburðastjórnun
Fiskeldisfræði
Reiðmennska og reiðkennsla

nýprent 03/2015

Tækifærin eru í okkar greinum

Háskólasamfélag með langa sögu

Hólar í Hjaltadal er í senn mikill
sögustaður og útivistarparadís.
Háskólinn á Hólum er lítill en
öflugur háskóli sem sinnir kennslu
og rannsóknum á sviði ört
vaxandi atvinnugreina.

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hólum í Hjaltadal 551 Sauðárkrókur
Sími 455 6300 holaskoli@holar.is www.holar.is

það varðar. En aftur á móti reynum við
að beita fyrir okkur sömu þematíkinni
eins og til dæmis kynlífi, fíkniefnum,
peningum o.s.fv.
Hvernig byrjaði tónlistarferill ykkar?
Þegar ég var svona ellefu ára þá byrjaði ég að gera rapptakta og seinna meir
fórum ég og Ragnar að grínast með eitt
og annað og síðan fórum við að fikta við
línuna á milli gríns og alvöru. [Svo] uppúr 2013 fórum við að fikta af dauðans
alvöru þegar við gáfum út fyrsta lagið
okkar, Í sjálfum mér.
Er einhver saga á bakvið tónlistina
sem þið gerið?
Það er viss heildarhugmynd á bak
við þær tvær plötur sem við gáfum út á
síðasta ári og síðan þá sem kemur núna
á fyrri hluta árs. Í rauninni eru þær allar saman eitt verk sem snýst um sömu
atburðarrásina. Að sama leyti hafa allar
plöturnar sömu þemu, sömu mótíf og
myndmálið í þeim er allt byggt á sömu
stoðum. Fyrstu tvær plöturnar þjóna að
mínu mati sem eins konar sviðsmynd
undir söguna, sem er síðan sett fram á
töluvert skýrari nótum á síðasta hlutanum.
Hver er hugsunin á bakvið nafnið ?
Þessar þrjár plötur sem við gefum
út 2015-2016 ættu að útskýra nafnið
kef LAVÍK. Í fyrsta lagi stafa titlarnir á
plötunum, Kuldinn er fínn, Lifum alltaf
og Vesæl í kuldanum Keflavík. Í öðru
lagi eru þær heildstætt verk sem segir
sögu sem á sér upphafs- og endapunkt í
Keflavík. Og vel á minnst þá sömuleiðis hefjast titlarnir á kuldanum og enda
á kuldanum. Sneddí. Þriðja atriðið, og
raunverulega það mikilvægasta er síðan
atburðarrásin sjálf sem kveikir síðan á
hugmyndinni um nafnið. Það er hægt
að heyra hana þegar Vesæl í kuldanum
kemur út á þessu ári.
Keflavík er svo bara frekar dramatískur staður. Það þarf ekkert að fara út
í þá sálma.
Þegar þið hafið gefið út þessar þrjár
plötur hvað tekur þá við?
Ég er að vinna með pælingu núna
sem gæti jafn vel endað í breiðskífu. Að
sjálfsögðu er þetta líka „concept“-verk
því ef maður tekur púsluspilið í burtu
þá er þetta ekkert jafn skemmtilegt. Þar
að auki er ég líka að gera grunninn að
smærra verkefni hjá okkur, og það gæti
vel verið að það verði ofan á í forgangsröðuninni, þannig það líði ekki of langur
tími milli útgáfa.
Hvar gerið þið tónlistina ykkar?
Ég hef verið að sanka að mér fullt
af drasli inn í skúr frá því ég var 11 ára
og við notum mikið af því ennþá. Mest
tökum við upp í bílskúrnum heima hjá
mér á Höfn en við höfum tekið upp á víð
og dreif. Til dæmis voru nokkur lög tekin
upp heima hjá Rúnari Bergs, hornfirsku

stórskáldi og öðlingi.
Semjið þið báðir textana?
Við erum báðir í hugmyndavinnu en
ég sem flest alla texta og geri tónlistina.
Flest sem ég sem er líka samið um borð
þegar ég er á sjó. Ragnar syngur síðan
allt.
Hvaðan fáið þið innblástur við textagerð?
Í rauninni sæki ég innblástur úr fjórum áttum. Í fyrsta lagi er það náttúrulega
almennt það sem gerist í lífinu. Í öðru
lagi sæki ég innblástur úr bókmenntum og þar vega hæst til dæmis Vladimir Nabokov, Þórbergur Þórðarson og
William Faulkner. Í þriðja lagi sækjum
við náttúrulega innblástur í þessa PBR&B
og „urban músík“ senu og þar höfum við
til dæmis gamla The Weeknd, Sevdaliza
og Nao. Svo er ég svolítið skotinn í svona
lýrískri „singer-songwriter“ tónlist eins
og Sufjan Stevens og Joanna Newsom.
Hver er pælingin á bakvið kuldann
sem er mjög áberandi í tónlistinni ykkar?
Kuldinn er rosalega skemmtileg pæling og í rauninni mjög margrætt tákn. Ég
ætla samt að leyfa fólki að túlka kuldann
á sinn hátt.
Hvað gerið þið utan tónlistarinnar?
Ég er aðallega á sjó núna og svo er ég
hjá kærustunni hérna í Reykjavík í fríum.
Ragnar er síðan kokkur heima á Höfn
og er einmitt aðallega hérna í Reykjavík
hjá kærustunni í fríum. Svo erum við
báðir í einhverjum örfáum áföngum í
skólanum heima.
Stefnið þið á að koma fram eða hafið
þið komið fram?
Nei við höfum aldrei komið fram en
við stefnum klárlega að því þegar netavertíð er búin hjá mér og ég veit hvenær
ég er í fríi. Við höfum verið mjög uppteknir við vinnu síðastliðið ár en ég býst
við að við séum báðir að fara að flytja
í bæinn á næstunni og þá stefnum við
klárlega á það. Fyrst á dagskrá væri þá
að koma fram í framhaldsskólunum þar
sem stærsti aðdáendahópur okkar er.
Hver er ástæðan fyrir allri þessari
leynd sem þið setjið upp?
Fyrst og fremst höfum við engan
áhuga á því að „vera listamenn“. Við viljum bara búa til tónlist og við þurfum ekki
að hafa nöfnin okkar á þessu. Við viljum
ekki að þetta sé um okkur, heldur um
tónlistina okkar. Ekki það að við séum
eitthvað að leggja mikinn metnað í að fela
okkur, það eru alveg myndir af okkur á
samfélagsmiðlum og annað slíkt.
Er þetta eitthvað sem þið sjáið fyrir
ykkur að vinna við í framtíðinni?
Ég veit ekki hvernig Ragnar sér það
en fyrir mér er það alveg pottþétt nei.
Ég elska pening og það að móta list eftir
þörfum annarra endar alltaf á því að gildi
hennar rýrnar.
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Dæmigerður ruslfæðisdagur í
lífi menntskælings
VERA RAGNHEIÐUR JÓNSDÓTTIR

V

ekjaraklukkan orgar á þig að nýr dagur sé upp
runninn. Þér bregður þegar þú gerir þér grein
fyrir því hversu oft þú hefur ýtt á snooze-takkann. Þú hendist fram úr rúminu og keppist við
að hafa þig til fyrir daginn eins fljótt og auðið er. Þú
sleppir morgunmat til að spara þér örfáar dýrmætar
mínútur, enda hefur þú sjaldnast tíma fyrir það hvort
eð er.Þú nærð með naumindum að koma þér á réttum
tíma í skólann og um leið og fyrsta kennslustundin hefst
bíðurðu óþreyjufull eftir að hádegishléið hefjist.Bjallan
hringir. Langþráð hléið loksins hafið. Garnirnar gaula og
þú arkar af stað sársvöng í leit að álitlegu fæði. Þú slæst
í för með samnemendum þínum og valkvíðinn umlykur
ykkur. Það er þriðjudagur og Dominos auglýsingarnar
sem þið hafið verið að skoða allan morguninn á Facebook
glymja í útvarpinu og allt um kring. Þið fáið ykkur pizzu
í dag þar sem það var hamborgari í gær. Pizzunni er að
sjálfsögðu skolað niður með hálfs lítra kók. Þú finnur
snöggt orkuskot og vellíðan umlykja þig.
Aftur er haldið í skólann. Fljótlega byrjar að draga af
þér og námsgreinarnar renna saman í graut. Skólanum
lýkur og þú finnur orkuna hverfa. Garnirnar gaula á nýjan leik. Þú skellir þér í Hagkaup og troðfyllir nammipoka
af gómsætu gúmmelaði að narta í með æsispennandi

þætti af uppáhalds þáttaseríunni þinni á Netflix.Áður en
þú veist af er komið að kvöldmat. Enginn tími gefst til
að elda, enda nóg að gera, svo að fjölskyldan pantar einfaldan skyndibita. Allt að gerast hjá KFC - fríar franskar
fylgja hverjum skammti af kjúlla. KFC verður því að
sjálfsögðu fyrir valinu og fjölskyldan gæðir sér á sveittum
kjúklingaborgara og vel krydduðum frönskum í sameiningu. Öllu skolað niður með tveimur lítrum af kók.
Um kvöldið hringja félagarnir í þig og vilja æstir fá
þig með sér á ísrúnt og að sjálfsögðu verður þú að fara.
Þið gæðið ykkur á lítra af bragðaref að hætti Ísbúðar
Vesturbæjar og kjaftið saman um allt og ekkert. Haldið
heim alltof seint og komin í háttinn eftir tólf.
Eflaust er þetta dæmi um hefðbundin dag í lífi
menntskælings örlítið ýkt en þó er það alls ekki langt frá
sanni. Endalausar auglýsingar um skyndibita, lágt verð
og hentugar lausnir sem seðja sárasta hungrið. Öskrandi
auglýsingar sem lýsa hagstæðu verði, hraða og þægindum. Auglýsingar sem leggja áherslu á gleðina, gæðin
samveruna og hópinn. Auglýsingarnar sem leggja ekki
áherslu á óhóflegt kolvetnisinnihald, sykursprengjur,
löðrandi fitu og endalausar unnar kjötvörur. Hitaeiningar sem eru þrefalt fleiri en menntskælingur hefur
þörf fyrir. Umframorku sem safnast fyrir og býður án
árangurs eftir að á hana verði kallað.

hollráð til
að rjúfa
vítahringinn

Drekktu vatn
- Þetta er kannski einum of klassískt en vatn er
okkur lífsnauðsynlegt og það er (nánast) aldrei
hægt að fá nóg af því.

2. Taktu með þér nesti
- Þú færð meira frelsi til að ákveða hvað þú lætur
ofan í þig og sparar þar að auki peninga!
3. Borðaðu lítið í einu
- Litlir skammtar nokkrum sinnum á dag eru fyrir öllu.
4. Borðaðu oft og reglulega
- Ekki sleppa úr máltíð, sérstaklega ekki morgunmat, annars fær
mallakúturinn að finna fyrir því.
5. Borðaðu fjölbreyttan mat
- Fjölbreytileikinn er mikilvægur. Við þurfum ekki að leita langt til
þess að gera okkur grein fyrir því. Það sama gildir að sjálfsögðu um
mataræðið.
6. Borðaðu nóg af kolvetni
- Pasta, brauð og hrísgrjón geyma mikið kolvetni, til þess að nefna
dæmi – námsmenn þurfa holla orku!
7.

Hjólaðu í skólann
- Strætó er hvort eð er alltaf í veseni. Mér er sama þótt þú búir í Mosó
- hjólaðu samt!

8. Engan mat eftir kl. 20
-Þú þarft enga auka orku fyrir nóttina. Þú ert að fara að hvíla þig.
9. Farðu fyrr að sofa og sofðu lengi
- Þú þarft þína hvíld og tíma fyrir ró. Ekki svindla á svefninum þínum,
það verður þér dýrkeypt.
10. Slepptu laugardagsnamminu
- Upprunalega var þetta hvort eð er bara auglýsingabrella
sælgætisframleiðenda.

Viltu vinna með okkur í sumar?
Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi og í Reykjanesbæ.
Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 manns og algengt að sama sumarstarfsfólkið komi til starfa ár eftir ár.
Einnig er talsvert um að ungt fólk hefji störf í sumarafleysingum og vinni með skóla á veturna og fari síðan í
heilbrigðistengt nám.
Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heimilislegt umhverfi og góðan starfsanda auk þess sem lögð er
áhersla á faglega þjónustu við heimilisfólkið. Starfsfólki gefst þar ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu og
kynnast starfi á sviði öldrunar.
Einnig gefst hjúkrunar-, lækna- og sjúkraliðanemum þar kostur á að nýta þær kenningar og starfsaðferðir sem
þeir hafa lært í náminu og með því lagt sitt af mörkum til að auka lífsgæði heimilismanna og efla starf
Hrafnistuheimilanna.

Óskum eftir að ráða í
sumar í afleysingar fyrir:
• Hjúkrunarfræðinga
• Aðstoðarlækni
• Sjúkraliða
• Starfsfólk í umönnun
• Starfsfólk í félagsstarfi/Iðjuþjálfun
• Starfsfólk í borðsal og eldhús
• Starfsfólk í ræstingu

Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars nk. Allar nánari upplýsingar og
umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is
og heimasíðu Talent ráðningar & ráðgjöf, www.talent.is

HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær
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101 Yoga
THEA
ATLADÓTTIR
ann 1. desember síðastliðinn var opnuð lítil
og falleg yogabúð á Njálsgötu 26a sem nefnist
101 Yoga. Á bakvið hana stendur Þóra Rós
Guðbjartsdóttir, dansari og nýútskrifaður
yogakennari. Búðin fangaði athygli mína og ræddi
ég því aðeins við Þóru um yoga og lífsstílinn sem
fylgir því.
Ég geng inn í verslunina ásamt Antoníu ljósmyndara í nístandi kulda einn miðvikudagseftirmiðdag. Á móti mér tekur notalegur ylur, hugguleg
lýsing og róandi ilmur. Verslunin er mun minni en
mig hafði grunað en snyrtilega uppstillt. Umhverfið
er fallegt og mig langar strax að skoða allar vörurnar
sem til eru. Þarna eru nálastungudýnur, húðolíur,
yogadýnur, vatnsbrúsar, yogabolir, lampar og margt
fleira girnilegt. Við litla afgreiðsluborðið situr Þóra
Rós, kasólétt, og heilsar okkur brosandi. Ég sest á
móti henni og byrja spjallið.
Mér finnst mjög gott andrúmsloft hérna.
„Já takk fyrir! Ég held við myndum ekki vilja
hafa þetta stærra. Okkur finnst rosalega gott að hafa
þetta svona lítið og „kósí“. Eins með vörurnar þá
erum við byrjuð að taka bara inn vörur sem okkur
finnst flottar. Við byrjuðum að versla við heildsölur
hérna á Íslandi, sem kláraðist reyndar voða mikið
um jólin, en núna erum við byrjuð að skoða okkur
betur um og tökum inn vörur sem fást ekki mikið
á Íslandi. Yogadýnurnar eru til dæmis allar ólíkar
þannig að ef þú kaupir yogadýnu mun enginn annar
á Íslandi eiga eins.“
Hvernig byrjaði áhugi þinn á yoga og hvenær?
„Minn áhugi á yoga byrjaði fyrst þegar ég var
úti í dansnámi í Mexíkó, 2007-2011. Þar var boðið
uppá mjúka og góða teygjutíma með yogaívafi. Ég
heillaðist alveg að þeim og byrjaði að taka yogatíma
með dansinum. Þá kynntist ég yoga fyrst. Eftir það
hef ég alltaf notað yoga með dansinum til þess að fá
það sem maður fær útúr því, semsagt góða orku og
slökun. Eftir að ég kom til Íslands aftur sá ég að Yoga
Shala var með yogakennaranám. Þá langaði mig svo
mikið að læra fræðina á bakvið yoga, heimspekina.
Ég kunni æfingarnar en öndunin og fræðin heilluðu
mig mjög mikið og langaði mig þess vegna að fara í
meira nám. Svo útskrifaðist ég úr yogakennaranáminu í nóvember 2015.
Ertu ánægð með yogakennaranámið hér á Íslandi?
„Já ég er ótrúlega ánægð með það nám. Yoga
Shala er æðislegt yogastúdíó. Ég held að það sem
mér hafi fundist svo gott við það nám er að það stóð
yfir í svo langan tíma. Við fengum góðan tíma til þess
að einbeita okkur að náminu, fara í yogatímana og
fleira. Við fórum rosalega djúpt í allt, þetta var ekki
bara svona „intensive workshop“.“
Einblínir þú á einhverskonar sérstakt yoga?
„Grunnurinn hjá okkur í skólanum var Ashtanga
yoga, Vinyasa yoga og yogaflæði. Við fórum vel í

Þ

Viðtal við
Þóru Rós

allar öndunaræfingar og stöður, lærðum hvað er
gott fyrir líkamann og líkamsbyggingu. Mér finnst
gott að kynna mína tækni sem yoga flæði og tek efni
svolítið alls staðar frá, líka úr dansinum. Mér finnst
gott að kenna það sem hefur hentað best mínum
líkama. En svo er til rosa mikið af ólíkum stílum
sem hafa ólíkar áherslur.“
En er þetta samt allt sami grunnurinn?
„Ég myndi halda það já. Ég held að allt yoga sé
að einblína á það sama. Þó æfingarnar geti verið
mismunandi þá er markmiðið það sama, semsagt
að ná kyrrðinni innra með okkur. Ná smá slökun
yfir daginn, sérstaklega með önduninni. Og ég finn
að mér finnst hún vera mikilvægust, öndunin, því
allir geta gert einhverjar æfingar og stöður en ef
þú ert ekki að anda rétt þá í rauninni skiptir það
ekki máli. Og ég held að flest allir yoga stílar séu
að einblína á það.“
Helduru að yoga sé fyrir alla og að hver og einn
geti fundið sinn yoga stíl?
„Já ég held það klárlega. Ég held að allir hafi gott
af smá yoga í sínu lífi. Í nútímasamfélagi erum við
öll svo mikið að drífa okkur að komast á einhvern
ákveðinn stað. Fá þetta, fá hitt. Bíða eftir að dagarnir
líði því við hlökkum til einhvers. Við gleymum oft að
staldra aðeins við og njóta. Það er ótrúlegt hvað gerist
þegar okkur tekst það. Ég held að það sé rosalega
gott fyrir alla. Hugur, líkami og sál róast, þú sérð
hlutina í skýru ljósi og þér líður vel að innan. Ég
held að allir vilji láta sér líða vel.“
Finnst þér yoga hafa breytt einhverju fyrir þig
persónulega?
„Hvernig á ég að orða það... Áður en ég fór í
námið fannst mér ég þurfa alltaf að vera að gera

eitthvað. Ég þurfti að hafa eitthvað fyrir stafni og
varð að vera upptekin. Ég varð fljótt óþolinmóð ef
hlutirnir gengu ekki upp eins og ég vildi. En eftir
yoganámið náði ég að lifa með því. Ég varð rólegri
og var ekkert að stressa mig yfir litlum hlutum. Eins
með búðina. Það er ótrúlegt hvernig hún varð til. Ég
bjóst við því að þetta myndi vera meira stressferli
hjá mér en það var það ekki. Þetta gekk vel og ef
eitthvað gekk ekki upp þá andaði ég mig í gegnum
það og eitthvað annað kom í staðinn. Og því held ég
að yoga hafi alveg breytt mér til hins betra.“
Hvað kom til að þú ákvaðst að opna búðina?
„Eftir að ég kláraði námið í nóvember þá langaði
mig svo að gera eitthvað. Mér fannst vanta búð sem
selur flottar yogavörur. Mér fannst allir bjóða uppá
sömu merkin og ég vissi ekki um búð sem sérhæfði
sig í þessu á Íslandi. Ég hafði haft það í huga að mig
langaði einhvern tímann síðar meir að opna yogaverslun, en maðurinn minn hvatti mig til þess að kýla
á það strax. Svo fundum við þetta húsnæði og hlutirnir byrjuðu að gerast. Ég hafði ekki hugsað mér að

h a f a
yogatíma
hér. Mér fannst
plássið of lítið en svo
sáum við að það var gerlegt.“
Boðið er uppá yogatíma í búðinni sjálfri sem mörgum finnst mjög
undarlegt. Þá er mitt gólfið tæmt og teppi sett
yfir. Vegna þessa eru opnunartímar verslunarinnar
óreglulegir.
„Opið er í raun alla daga vikunnar og um helgar
en vegna yogatímanna auglýsum við opnunartímana
í gegnum Facebook. Við reynum að hafa alltaf opið
þegar við getum. Þegar yogatímarnir eru í gangi er
búðin lokuð. Þá drögum við fyrir gluggana og setjum
skilti út sem segir „Yogatími í gangi, vinsamlegast
ónáðið ekki“. En við erum mjög dugleg að setja á
Facebook alltaf þegar yogatímar eru. Tímarnir eru
oftast eftir klukkan sex á kvöldin svo það hefur aldrei
verið neitt vandamál. Fólki finnst yfirleitt mjög
spennandi að það skuli vera yogatími í gangi inní
búðinni. Því finnst líka skemmtilegt að koma þegar
verslunin er opin og síðan á sama stað í yogatíma
þegar búið er að færa til og breyta um stemningu.
Á vefsíðunni okkar, 101yoga.is, er hægt að panta
tíma í yoga og kaupa og skoða vörur.“
Þannig að ykkur tókst, á mánuði, að hanna og
opna nýja búð?
„Já. Við erum ótrúlega heppin með stuðningsnet og vinir og fjölskyldur hjálpuðu okkur ótrúlega
mikið. Það þurfti ekki að gera mikið við húsnæðið
og þaðan fór boltinn að rúlla.“
Við klárum spjallið á því að ræða hve mikið áhugi
fyrir yoga hefur vaxið meðal fólks á undanförnum
árum. Þóra er ánægð yfir því og segist glöð að sjá
hve margir karlmenn eru farnir að láta sjá sig í
yogatímum.
Fyrir áhugasama má finna verslunina á Facebook, undir 101 Yoga, og vefverslunin er á slóðinni
www.101yoga.is.
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Átakinu lauk með ör-ráðstefnu á Stúdentakjallaranum.

Krabbamein er ekki tabú
Stuðningsfélagið Kraftur var stofnað 1. október árið 1999 með það að leiðarljósi að beita sameinuðum kröftum sínum til að styðja við
bakið á ungu fólki sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þess. Félagið er fyrir fólk á aldrinum 18-40 ára, en þar sem
félagið er einnig fyrir aðstandendur er fólk á öllum aldri í félaginu. Núna í janúar stóð félagið fyrir átakinu #shareyourscar sem vakti mikla
athygli. Ég ræddi við Ragnheiði Davíðsdóttur framkvæmdastjóra Krafts um átakið, félagið og hve dýrt það er að veikjast á Íslandi.
ANNA SIGRÍÐUR
JÓHANNSDÓTTIR

R

agnheiður segir mér að að hafi
verið ungir brautryðjendur með
hugsjónir sem stofnuðu félagið
og vildu nýta krafta sína sína
og reynslu af krabbameini til að hjálpa
öðru fólki í baráttunni. Ég er forvitin að
vita í hverju starfsemi félagsins felst frá
degi til dags?
„Starfsemin felst í því að vera í
samskiptum við
félagsmenn, veita
upplýsingar um
hvaðeina
sem
tengist krabbameini og þá þjónustu sem félagið
býður uppá. Þá
vinnum við náið
með RáðgjafarRagnheiður
þjónustu KrabbaDavíðsdóttir,
meinsfélagsins en
framkvæmdarþar erum við til
stjóri Krafts
húsa. Þá fer drjúgur tími í að afla fjár fyrir starfseminni
þar sem Kraftur nýtur engra opinberra
fjárframlaga. Einnig beitum við okkur fyrir ýmiss konar uppákomum og
boðum til málþinga af og til. Þá tökum
við reglulega á móti háskólanemum á
svokölluðum vísindakvöldum. Í seinni tíð
hefur æ meiri tími farið í hagsmunagæslu
fyrir félagsmenn okkar og ber þar hæst
gagnrýni okkar á greiðsluþátttöku fólks
í heilbrigðiskerfinu. Þar brenna eldarnir
heitast þessa dagana auk þess sem við
gagnrýnum skort á fjármagni til heilbrigðiskerfisins almennt.“
Hvers vegna er mikilvægt að til sé
stuðningsfélag sem einblínir sérstaklega
á ungt fólk?
„Þegar félagið var stofnað áttuðu
stofnendur sig á því að ungt fólk býr við
allt aðrar aðstæður en þeir sem eldri eru.
Ungt fólk er e.t.v. nýbúið að festa kaup
á íbúð, er með börn á framfæri sínu og
námslán. Í ljós kom að þetta fólk þurfti
á annars konar stuðningi að halda sem
miðar að þörfum þess.“

Kraftur mun berjast áfram
Ragnheiður segir eitt stærsta hagsmunamál Krafts vera að berjast fyrir lægri
greiðsluþátttöku almennings í læknisog lyfjakostnaði. Nú hefur það verið í
umræðunni upp á síðkastið hve dýrt það
er að veikjast á Íslandi og ég spyr því
Ragnheiði hvort að hún verði mikið vör
við það í sínu starfi?
„Hvergi í samanburðarlöndum okkar

Margir lifa góðu
lífi með ólæknandi
krabbamein þar sem
læknavísindunum
hefur fleygt fram á
þessu sviði undanfarna
áratugi.
sína og konu sinnar við að eignast barn
og hvernig hann breytti mataræði sínu í
baráttunni við krabbameinið. Auk þess
talaði ung stúlka um útlit og krabbamein
og ungur maður með heilakrabbamein
talaði um áhrif krabbameins á fjölskylduna sína.“

Munu halda áfram að berjast

KRABBAMEIN ER EKKI
DAUÐADÓMUR
Ingveldur greindist 37 ára með brjóstakrabbamein

í hinum vestræna heimi er ástandið verra
en hér á landi. Við fáum daglega fréttir
af félagsmönnum okkar sem berjast í
bökkum fjárhagslega vegna gríðarlegs
kostnaðar við það að bjarga lífi sínu.
Meðal annars þess vegna urðum við að
stofna neyðarsjóðinn okkar sem við erum
að reyna að halda úti, en óljóst hvort það
tekst lengi þar sem við eigum takmarkað
fjármagn. Sem dæmi má nefna að við
úthlutuðum út sjóðnum í haust til fimm
einstaklinga og var meðaltals upphæð
400.000 krónur en það skal tekið fram
að einungis er veitt úr sjóðnum til að
standa straum að læknis- og lyfjakostnaði. Það sér því hver maður að það er dýrt
að veikjast af krabbameini á Íslandi.“
Ertu vongóð um að þetta geti breyst
á næstu árum?
„Því miður sé ég engin teikn á lofti
um að ástandið sé að lagast hvað þetta
varðar en víst er að Kraftur mun berjast áfram við að vekja athygli á þessu
ófremdarástandi.“

Krabbamein alls ekki í öllum
tilfellum banvænt
Eins og áður segir setti félagið af stað
átakið #shareyourscar núna í ársbyrjun.
Stjórnarfólk Krafts hefur af og til heim-

sótt systurfélög Krafts á Norðurlöndunum og þaðan kom hugmyndin að átakinu.
Slíkt átak var sett af stað í Danmörku og
vakti mikla athygli.
„Með #shareyourscar vildum við
opna umræðuna um krabbamein og ungt
fólk og vekja athygli á að krabbamein
er ekki tabú og alls ekki í öllum tilfellum banvænt. Margir lifa góðu lífi með
ólæknandi krabbamein þar sem læknavísindunum hefur fleygt fram á þessu
sviði undanfarna áratugi. “
Átakið fól í sér að teknar voru ljósmyndir af tíu einstaklingum sem allir
bera ör eftir krabbameinsmeðferðir.
„Það þarf mikinn kjark til að láta birta
af sér svo persónulegar myndir en allir
einstaklingarnir gerðu þetta með glöðu
geði og erum við afar þakklát þeim. Við
birtum eina mynd á dag í janúar og hvöttum aðra til að birta mynd af sínum örum
á samfélagsmiðlunum; sama hvernig þau
ör voru tilkomin. Það gekk glimrandi vel
og fjölmargir tóku þátt í átakinu með
okkur.“
Birtar voru heilsíðumyndir af fólkinu
í ýmsum blöðum, sjónvarpi og á vefmiðlum. Ragnheiður segir þau hafa lagt mikla
áherslu á að koma fram í viðtölum á ljósvakamiðlum og prentmiðlum. Hún segir

þau jafnframt hafa notið góðs samstarfs
og stuðnings frá öllum fjölmiðlum.
„Þar gafst okkur tækifæri til að kynna
starfsemi Krafts sem reyndist ómetanlegt
þar sem fjölmargir skráðu sig í félagið og
heimsóknir á vefsíðu okkar og samfélagsmiðla sem við rekum margfölduðust. Viðtökurnar voru vægast sagt stórkostlegar
og framar okkar björtustu vonum. Allir
fjölmiðlar tóku okkur opnum örmum og
nær allir gáfu okkur birtingar auk þess
sem prentun plakata, myndataka og önnur fagvinna var gefin. Það yrði of langt
mál að telja upp alla þá sem styrktu okkur
og erum við þeim óendanlega þakklát
fyrir það. En stærsta heiðurinn eiga þeir
huguðu einstaklingar sem tóku þátt í
átakinu með því að deila örum sínum.“
Átakinu lauk síðan með ör-ráðstefnu
í Stúdentakjallaranum sem vakti mikla
lukku en um 140 manns sóttu viðburðinn.
„Þar talaði engin fagmanneskja
heldur eingöngu fólk sem greinst hefur
með krabbamein og aðstandendur þess.
Fjallað var um allt mögulegt sem tengist
krabbameini. Ung stúlka talaði um móðurmissi og kærasta ungs manns talaði um
samband í skugga krabbameins. Ungur
maður, sem greinst hafði sex sinnum
með krabbamein, talaði um baráttu

Hvað er næst á dagskrá hjá Krafti?
„Verkefnin eru endalaus hjá Krafti.
Við munum halda áfram að berjast fyrir
hagsmunum félagsmanna okkar hvað
varðar greiðsluþátttökuna. Við fylgjumst með nýjum lyfjum sem eru í notkun
erlendis í baráttunni við krabbamein en
hafa ekki fengið náð fyrir augum Lyfjagreiðslunefndar og munum berjast fyrir
því að þau fáist samþykkt. Við vorum að
stofna FítonsKraft, útivistar- og endurhæfingarhóp sem notið hefur vinsælda
meðal félagsmenna okkar og þann hóp
viljum við efla enn frekar. Þá erum við
að útvíkka Stuðningsnet Krafts og höfum haldið stuðningsfulltrúanámskeið
á landsbyggðinni og hyggjumst halda
því áfram. Einnig vorum við að stofna
svokallaðan „kaffihúsahóp“ en þar
hittist ungt krabbameinsgreint fólk og
aðstandendur þess og ræða málin. Við
stefnum einnig að því að efla samskipti
við Landspítalann en starfsfólkið á þeim
deildum sem fær krabbameinsveikt fólk
til sín dreifir fyrir okkur kynningarefni.
Átakið #shareyourscar hefur haft þau
jákvæðu áhrif að fjöldi manns hefur haft
samband við okkur, skráð sig í félagið og
styrkt okkur á ýmsan hátt. Það þökkum
við af heilum hug og heitum því að halda
fram að berjast fyrir ungt fólk sem greinst
hefur með krabbamein og aðstandendur
þess.“
Ég þakka Ragnheiði kærlega fyrir
spjallið og vil benda lesendum á heimasíðu Krafts www.kraftur.org ef einhverjir
hafa áhuga á því að leggja þessu mikilvæga málefni lið.
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Það eru yfirleitt
allir að horfa á
[Eurovision], hvort
sem þeir viðurkenna það eða ekki.

Viðtal við Karlottu
Sigurðardóttur, keppanda í
Söngvakeppni sjónvarpsins.

Fer í annan heim
og svo var ég í Voice. Þar áður var ég í
Söngkeppni framhaldsskólanna. Þetta
er búið að vera svo mikið.“ Hins vegar
sér Karlotta fyrir sér að gera meira af því
þegar tími leyfir.

JESSÝ
JÓNSDÓTTIR

Í

ár eru 30 ár liðin síðan hljómsveitin
ICY tók þátt í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva, og var þar með fyrsta
framlag Íslands í Eurovision með lagið
Gleðibankinn. Gleðibankinn braut blað
í íslenskri sjónvarps- og tónlistarsögu
þegar lagið var flutt í Noregi 1986. Íslandi
hefur gengið misvel í Eurovision í gegnum árin, stöku sinnum komist nálægt
því að hreppa hnossið, en alltaf erum við
sigurvegarar í hjarta og styðjum okkar
framlag alla leið.
Í undankeppninni í ár voru tvö atriði
flutt af nemendum í framhaldsskóla og
voru allir þátttakendurnir á framhaldsskólastigi nemendur í Menntaskólanum
við Hamrahlíð. Karlotta Sigurðardóttir
komst áfram úr fyrri undankeppninni og
á því möguleika á að komast til Svíþjóðar
og flytja lag sitt Óstöðvandi eða Eye of the
Storm eins og það heitir í enskri þýðingu
sinni og yrði flutt í Stokkhólmi.
Karlotta Sigurðardóttir er átján ára
gömul og nemandi við Menntaskólann
við Hamrahlíð. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Karlotta tekur þátt í söngkeppnum
en hún tók þátt í Söngkeppni framhaldsskólanna 2014 fyrir hönd Menntaskólans
á Akureyri og í the Voice árið 2015.
Karlotta var bæði broshýr og hláturmild þegar við hittumst í kaffi á notalegu
kaffihúsi þar sem hún rak ævintýrið sem
Eurovision hefur verið hingað til.

Fimm kílómetra löng
skilaboð
Karlotta útskýrir hvernig það kom
til að henni var boðið að gerast flytjandi lagsins Óstöðvandi. „Stuttu eftir
að ég datt út í Voice fékk ég skilaboð
frá tveimur höfundum lagsins. Svona
fimm kílómetra löng skilaboð,“ segir
Karlotta hlæjandi. „Þær sögðust vera
með lag og að þær hefðu verið að fylgjast með mér í Voice og fannst ég henta
best í flutninginn á laginu.“ Hún segist þó ekki hafa slegið umsvifalaust til.
„Ég hugsaði með mér: nei, ég er ekkert að fara að taka þátt í Eurovision,
er það ekki eitthvað plebbalegt?“
En móðir hennar taldi henni hughvarf,
enda er þátttaka í Eurovision mikið og
stórt tækifæri fyrir upprennandi tónlistarfólk sem vill láta taka eftir sér. Karlotta
segist ekki hafa tekið þátt í keppninni
vegna óbilandi áhuga á keppninni sem
slíkri. „Ég er rosalega mikið að nýta mér

Fer í annan heim
Aðspurð hvernig henni líki sviðsljósið
segir Karlotta að henni finnist það fínt.
Fólk er ekki mikið í að þekkja hana úti
á götu. „Til dæmis þegar ég kem í útvarpsviðtöl þá fæ ég að heyra að ég bæti
alveg svona 10 árum á myndunum. En
svo er bara ung, lítil stelpa mætt í hljóðverið.“ Henni finnst erfitt að tengja við
myndavélar en segir það mun auðveldara
að standa á sviði fyrir framan fullt Háskólabíó. „Í Söngvakeppninni þá er ég
ekkert að horfa á fólkið. Margir hafa sett
út á það að ég gretti mig of mikið þegar
ég syng og að ég sé með of mikið lokuð
augun. En það er bara það að maður fer
í einhvern annan heim.“

Er sinn eigin stílisti
Karlotta ásamt teymi sínu í Söngvakeppninni. Hún tekur alfarið fyrir að hún hafi búist við því að komast áfram úr undanúrslitunum.

þetta til að koma mér á framfæri. Ég
er ekki bara þarna því ég ætla að vinna
Eurovision, heldur til að skapa nafn.“

mér finnst ég ekki jafn feimin lengur. Svo
fékk ég boðið með Eurovision í gegnum
það, svo þetta veltur allt á hvort öðru.“

Eurovision er stökkpallur

„Ekki svona ástarlag“

Karlotta segir Eurovision stökkpall fyrir ungt tónlistarfólk, allavega eins og
keppnin er á Íslandi. Þrátt fyrir að þetta
er ekki í fyrsta skiptið sem Karlotta tekur
þátt í söngkeppnum þá er Eurovision
að marka upphafið að ferlinum, að
mati hennar sjálfrar. „Stærsta markmið
sem ég hef náð var að komast áfram úr
undankeppninni í Eurovision.“ En hún
þvertekur fyrir að hún hafi búist við því
að komast áfram. Það hafi komið henni
skemmtilega á óvart en ekki verið eitthvað sem hún taldi víst og var í raun búin
að afskrifa. Karlotta segir reynsluna af
Söngvakeppninni hingað til bæði uppbyggjandi og lærdómsríka. „Bara það
að koma fram í sjónvarpi vitandi það
að þetta er eiginlega mesta áhorf sem
sjónvarpsþáttur fær á Íslandi er mjög
þroskandi,“ segir Karlotta í einlægni.
„Það eru yfirleitt allir að horfa á þetta,
hvort sem þeir viðurkenna það eða ekki.
Annað hvort hata þeir þetta eða elska
þetta.“ Hún segir það hafa hjálpað sér
að koma fram, ekki bara í Söngvakeppni
sjónvarpsins, heldur einnig þegar hún tók
þátt í Voice í fyrra. „Ég var til dæmis rosalega feimin áður en ég tók þátt í Voice, en

Á undanúrslitakvöldinu 6. febrúar söng
Karlotta lagið sem hún flytur í keppninni, Óstöðvandi, af mikilli innlifun.
Hvaða merkingu ætli lagið hafi fyrir
henni sjálfri? Hún nefnir strax hversu
sterkt lagið er. „Og það sem mér finnst
töff við þetta lag er að þetta er ekki svona
ástarlag.“ Ástin er tvímælalaust umfjöllunarefni flestra laga sem samin eru, ekki
bara í Eurovision. „Þetta lag er aftur á
móti bara um það að standa með sjálfri
sér og bara halda áfram og vera sterkur.“
Karlotta samdi einmitt sjálf íslenska textann við lagið en sótti aðallega innblástur í
ensku útgáfu lagsins. Þegar hún er spurð
út í sitt uppáhalds Eurovisionlag svarar
hún að bragði: „In my dreams með Wig
Wam. Það er frá Noregi. Ég vissi ekki
einu sinni að það væri Eurovision lag
fyrr en fyrir stuttu!“

Tekur toll á náminu
Karlotta er í fullu námi í MH ásamt því að
vinna og er því vert að spyrja framhaldsskólanemann hvort þátttaka í keppni
eins og Eurovision, sem hlýtur að vera
tímafrek og taka mikla orku, hafi ekki
áhrif á námið. „Jú, ég bara veit ekkert

hvað er í gangi í neinum tímum sem ég
er í,“ segir Karlotta hlæjandi. „Ég mæli
ekki með því að vera í námi, vinnu og
vera í Eurovision. Það tekur rosa mikinn
tíma,“ bætir Karlotta við hreinskilnislega.
Hefurðu þá einhvern tíma fyrir einkalíf?
„Jú, jú, námið er sett svolítið aftast!“
svarar Karlotta um hæl og skellir upp úr.

Hvött til að hætta að syngja
Karlotta segist hafa fengið mörg skilaboð á Facebook þess efnis að hún eigi að
leggja hljóðnemann á hilluna og snúa sér
að fegurðarkeppnum. Karlottu finnst þó
ekki mikið til þessara gullhamra koma
og hyggst gera tónlistina að ævistarfinu.
Hún segist hafa sungið síðan hún man
eftir sér. „Ég hef alltaf séð það fyrir mér
að fara út í eitthvað svona, kannski ekki
bara söng, en að vera í tónlist. Að búa til
tónlist, ekki bara ég upp á sviði að syngja
eftir aðra.“ Það liggur vel við að grennslast fyrir um hvort Karlotta semji mikið
af tónlist sjálf. „Ég hef ekki haft mikinn
tíma til þess, svona upp á síðkastið,“ segir Karlotta og vísar til annríkisins sem
fylgir þátttökunni í Söngvakeppninni.
„En ég var ofboðslega mikið í því þegar
ég var lítil. Éhalds Eurovision-lag?ð kaffi
ra orð yfir það, seinheppin sem karakter. Hæfileikarlska þetta. Þannig jruð og
límist við hann á óþg hef bara engan veginn haft tíma. Núna er ég í Eurovision

Karlotta segist ekki treysta neinum til að
velja föt á sig nema sjálfri sér og er aðal
ástæða þess hversu kræsin hún er á föt.
Hún viðurkennir að hún gæti hugsanlega þurft að skipta út skónum. „Ég datt
næstum fimmtíu sinnum á æfingunum á
skónum. Þeir eru svo háir og líka númeri
of stórir þannig við þurfum að binda þá
á eins og skíðaskó.“ segir Karlotta kímin.
Karlotta segist hafa mikinn áhuga á tísku
og ef það væri ekki fyrir tónlistina hefði
hún áhuga á að fara út í fatahönnun, eða
jafnvel förðunarfræði. Ljóst er að hugur
Karlottu liggur í skapandi greinum.

Seinheppin sem karakter
En hvernig lýsir Karlotta sjálfri sér í
þremur orðum? Henni líst ekkert á þessar
spurningar, enda getur reynst erfitt að
vera með slík svör á reiðum höndum.
„Klaufi, eða seinheppin er kannski
betra orð yfir það. Seinheppin sem
karakter,“ nefnir Karlotta fyrst. „Hæfileikarík,“ hvíslar hún hógvær, „og ákveðin.“
Þegar Karlotta er spurð hvaða þrír
hlutir það eru sem hún getur ekki lifað
án, leggur hún símann frá sér á borðið.
„Síminn minn,“ svarar hún hiklaust, „píanóið mitt og kaffi,“ segir manneskjan
með ísteið. „Ég er búin að drekka svo
mikið kaffi í dag,“ útskýrir hún brosandi.
Það má með sanni segja að Karlotta
er áhrifarík og einkennandi persóna. Ég
þakka henni fyrir spjallið og óska henni
alls hins besta í framtíðinni.
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Háskólinn
eru dyrnar
að fram
tíðinni
Senn líður að vori og þýðir það að stúdentum
Íslands muni fjölga. Margir hverjir hafa enga
hugmynd um hvert skuli halda að loknu námi. Aðrir
vita upp á hár hvað þeir vilja. Hinsvegar eiga þessir
stúdentar það sameiginlegt að þurfa að kynna sér
möguleikana. Hvað bíður þeirra í framtíðinni?
Til þess að svara þeirri spurningu er
Háskóladagurinn til staðar. Háskóladagurinn
verður haldinn þann 5. mars næstkomandi á milli
klukkan 12 og 16 og kynna sjö háskólar landsins
allar þær námsleiðir sem eru í boði á Íslandi. Ég hitti
Hallfríði Þóru Tryggvadóttur, verkefnastjóra
Háskóladagsins, í stutt spjall þar sem við ræddum
um daginn og mikilvægi þess að kynna sér
möguleikana sem eru í boði.

Hallfríður Þóra Tryggvadóttir

JÓHANNES
BJARKI BJARKASON

H

áskóladagurinn er fyrir mjög
ólíka hópa,“ byrjar Hallfríður á
að segja mér þegar við setjumst
niður með kaffið okkar. „Hann er
ekki bara fyrir fólk sem veit ekkert hvað
það vill læra en vill fá tilfinningu fyrir því
hvaða nám hentar því eða hvaða leið það
vill fara. Hann er líka fyrir þá sem eru í atvinnulífinu og vilja efla sig á einhverjum
sviðum og fyrir þá sem eru með mótaðar
hugmyndir um framtíðarplön, en vita
ekki hvaða nám er best. Það er allt annað
að fara á netið og vera alltaf að Googla
námsleiðir. [Á Háskóladeginum] geturðu
hitt aðila og nemendur sem hafa reynslu
af náminu og líka námsráðgjafa sem geta
leiðbeint þér. Þó þú vitir hvert þú stefnir
þá veistu kannski einungis um nám sem
eru algeng og vinsæl,“ segir Hallfríður.
„Raunin er að það er mikið framboð
af spennandi námi og margt sem er
praktískt. Það sem ég kalla praktískt er
það sem nýtist hverjum og einum best á
sínum vettvangi. Mér finnst mjög mikilvægt að fólk komi á daginn til þess að
sjá þetta framboð sem er í boði. Þú getur valið á milli 500 námsbrauta og það
er svolítið magnað hérna á litla Íslandi.
Maður einhvern veginn fattar það ekki.
Fólk skoðar þetta kannski á netinu og
heldur að möguleikarnir séu takmarkaðir
en raunin er önnur. Það er til nám fyrir
alla á Íslandi.“
Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Listaháskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskólinn á Hólum
standa í sameiningu fyrir Háskóladeginum. Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á
Hólum og Landbúnaðarháskóli Íslands
munu kynna sitt nám á Háskólatorgi í
Háskóla Íslands en Háskólinn á Bifröst
og Háskólinn í Reykjavík verða með
kynningar í húsakynnum Háskólans í
Reykjavík. Listaháskóli Íslands opnar
dyrnar fyrir framtíðarnemendum í húsnæði skólans við Laugarnesveg 91.
Háskóladagurinn er árlegur viðburður og er núna haldinn í 12. sinn.
„Hann er alltaf að vaxa og það er
alltaf rosalega lifandi stemning,“ segir
Hallfríður.
Fjölbreytt dagskrá er í boði á Háskóladeginum en síðastliðin ár hafa
sýningar Sprengjugengisins, Vísindabíó,
Háskóladansinn og lifandi tónlistaratriði
slegið í gegn. Einnig verða fríar rútuferðir
á milli HÍ, HR og LHÍ á milli 12-16 til
þess að tryggja það að fólk komist ferða
sinna.

Hallfríður hvetur alla til þess að koma
og kynna sér námið vel.
„Ekki mæta í hálftíma og ætla bara
að hitta á námsráðgjafa frá einni námsbraut. Komdu, kynntu þér málið til hlýtar
og skemmtu þér. Þú getur til að mynda
verið í Stúdentakjallaranum í HÍ og farið
á tónleika með vinum þínum um leið
og þið spjallið um framtíðarnám,“ segir
Hallfríður.
„Þegar ég var í framhaldsskóla man ég
eftir því að það var alltaf verið að spyrja
mann: ‚Hvað tekur svo við?‘ Þetta er erfitt
val því maður er einhvern veginn ekki alveg viss. Þú þarft helst að mæta í skólana
og finna fyrir stemningunni í stað þess
að ákveða þetta bara í gegnum netið. Því
annars gætir þú byrjað í námi sem þú
finnur þig ekki í. Þá er betra að koma á
daginn, kynna sér námið og fá tilfinningu
fyrir því. Það er miklu betra að vita til að
mynda hvernig námið hefur nýst öðrum

Það eru til allskonar leiðir hvernig þú
hagar náminu og mér finnst að fólk
ætti að kynna sér þetta.
nemendum. Til að undirstrika mikilvægi
Háskóladagsins bendi ég á að Menntaskólinn á Akureyri kemur sérferð til að
sækja daginn,“ segir Hallfríður.

Kynning á landsvísu
„Eftir stóra daginn fer Háskóladagurinn í
hringferð í kringum landið. Við byrjum 7.
mars á Ísafirði og bjóðum upp á kynningu
í MÍ. Daginn eftir förum við á Akranes
og Grundarfjörð. Í vikunni þar á eftir
verðum við með daglegar kynningar úti á
landi. Á mánudeginum verðum við í FSU
á Selfossi og endum vikuna á Sauðárkróki. Það er alveg rosalega mikill metnaður lagður í þessa dagskrá og það væri

synd ef framhaldsskólanemar nýttu sér
þetta ekki. Kynningarnar bjóða svör við
spurningum sem dynja á þeim akkurat
núna,“ segir Hallfríður.
„Ég fékk snemma áhuga á því sem ég
er að gera í dag. Ég hefði þó viljað sækja
Háskóladaginn, ekki bara rétt fyrir stúdentspróf, heldur fyrr. Ég talaði við námsráðgjafa sem sýndu mér að ég gæti hagað
náminu eftir mínu höfði. Þannig gat ég
lagt stund á tvö ólík fög og útskrifaðist
með draumagráðuna mína sem ég hefði
annars ekki vitað af,“ segir Hallfríður
sem er útskrifuð úr HÍ úr almennri bókmenntafræði með lögfræði sem aukafag.
„Þú getur sett saman allskonar braut-

ir. Þú getur til dæmis farið í mannfræði
og verið með fjölmiðlafræði sem aukafag.
Það eru ekki margir sem gera sér grein
fyrir þessum möguleika. Það eru til allskonar leiðir hvernig þú hagar náminu
og mér finnst að fólk ætti að kynna sér
þetta,“ segir hún og bætir við: „Það er
mjög gott starf unnið í háskólunum við
það að tryggja að nemendur viti hvað er
í boði. Það er afar mikilvægt enda búum
við í samfélagi sem þarf fólk með ólíka
menntun. Einstaklingar eru líka með
mismunandi áhugasvið og það þarf að
virkja hæfileika hvers og eins.“
Kennarar í háskólunum halda mjög
vel utan um nemendur og veita þeim
gott aðhald hvað varðar námið. Sífellt er
reynt að breyta og bæta kerfið með hjálp
nemenda. Hallfríður segir háskólanám á
Íslandi vera mjög gott hvað varðar gæði
og kostnað.
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Þetta er einmitt leiðin til þess að
svara spurningum sem dynja á þeim.
Eftir Háskóladaginn mun stór hópur frá háskólunum halda
í hringferð um landið. Hér eru birtar dagsetningar og staðsetningar kynninganna.
11:00–12:30

Ísafjörður, MÍ 7. mars

10:00–11:30

Akranes, FVA 8. mars

14:00–15:30

Grundarfjörður, FSN 8. mars

10:00–11:30

Selfoss, FSU 14. mars

10:00–11:30

Höfn, FAS 15. mars

10:00–11:30

Egilsstaðir, ME 16. mars

9:30–11:00

Akureyri, VMA 17. mars

13:00–14:30
9:45–11:15

Akureyri, MA 17. mars
Sauðárkrókur, FNV 18. mars

Nokkrar myndir frá fyrri Háskóladögum.

Mennt er máttur
Hallfríður nefnir að ekki eigi að taka
námið sem íslenskum stúdentum býðst
sem gefnu.
„Orðatiltækið ‚mennt er máttur‘ er
heldur ekkert alvitlaust,“ byrjar hún.
„Námið eflir mann mikið og menntun er
eitthvað sem þroskar þig sem einstakling.
Námssetan gefur þér ekki bara skírteini
eða titil heldur ertu að fara að taka þátt í
samfélagi með fullt af fólki sem er á sama
stað og þú í lífinu,“ segir Hallfríður. „Eða
ekki á sama stað og það er mjög þroskandi,“ bætir hún við. „Þú ert að velja þér
ákveðna braut sem þig langar virkilega
að kafa ofan í sem er frábrugðið því sem
finnst í menntaskólum, þar sem þú þarft
að taka mikið af ólíkum fögum.”
Fólkið á bak við Háskóladaginn vinnur mikið og gott starf til að tryggja að
allir komist á daginn og viti af honum.
„Þetta er hátíð sem er sérsniðin
að einstaklingum eins og framhaldsskólanemum. Við erum að sýna þeim að
framtíðin er innan veggja háskólanna og
hjálpa þeim að finna sína framtíð. Ég held
einmitt að fólk eigi ekki að hunsa þessar

kynningar þó það sé búið að ákveða sig.
Þetta er einmitt tækifæri fyrir þá til að
verða fullvissir um ákvörðun sína,“ segir
Hallfríður.

Yfir 500 námsleiðir í 7
háskólum
Af hverju er dagurinn mikilvægur og
af hverju ætti maður ekki að taka þessu
sem gefnu?
„Það er mjög mikilvægt að kynna sér
hvað er í boði. Það er spennandi framtíð
framundan hjá öllum. Þú getur ákveðið
framtíðina. Þú stígur skrefið og þetta er
dagur sem kynnir þig fyrir öllum þeim
valmöguleikum sem bjóðast á Íslandi.
Við erum að tala um yfir 500 námsleiðir
í sjö háskólum. Þetta getur opnað augu
þín fyrir einhverju sem þú vissir ekkert
um,“ segir Hallfríður.
Hallfríður segir að í gegnum starfið
hjá Háskóladeginum hafi hún sjálf kynnst
nýjum námsbrautum og möguleikum.
Hún hrósar einnig skiptinámi sem er í
boði hjá háskólunum.
„Ef þig langar að fara út í nám þá er
ótrúlega gott skiptinám í boði. Það er

afar einfalt og mjög flottir skólar í boði,“
segir hún. „Skólarnir bjóða líka upp á
nýjar námsbrautir og þó þú hafir ákveðið
námsval þitt fyrir tveimur árum getur
verið að það sé komið eitthvað nýtt sem
henti enn betur. Ég held að fólk ætti ekki
að treysta bara á googlið,“ heldur Hallfríður áfram.
Hvað fannst þér best eða mikilvægast
við háskólann þegar þú lærðir þar?
„Það sem mér fannst best var að ég gat
valið mér ólík nám og samtvinnuð þau.
Það var eitthvað sem ég hafði mikinn
áhuga á og vildi fara þá leið. Og gat það.
Í dag finn ég að námið nýtist mér mjög
vel í vinnu. Einhvern veginn er ég alltaf
að þakka fyrir námið og þá í ótrúlegustu
hlutum,“ segir Hallfríður.
„Þú þroskast svo mikið og verður
víðsýnni. Í lögfræði lærði ég hluti sem
mér finnst skylda fyrir alla að vita. Í bókmenntafræðinni lærði ég mikið um hugmyndafræði og hugsun sem mér finnst
að allir ættu að kunna. Þetta hefur mótað
mig mikið sem persónu og ég er rosalega
þakklát að hafa farið í háskólanám og
ætla að mennta mig meira. Þetta er bara

byrjunin. Maður getur alltaf eflt sig og
háskólanámið eru dyrnar að framtíðinni,“
segir hún.
„Ég hvet þá sem geta ómögulega hugsað sér að halda áfram námi eftir stúdentspróf til að kynna sér það nám sem
þeir hafa áhuga á. Þá hafa þeir skýrari
mynd af framtíðaráformum sínum, sem
er heldur betur mikilvægt,“ heldur hún
áfram.

Ísland er lítið en
fjölbreytileikinn mikill
„Það kannski gleymist líka að þó að Ísland sé lítið, þá er mjög mikil fjölbreytni
í námsframboði. Þú getur valið að læra
tónsmíðar, hugbúnaðarverkfræði, viðburðastjórnun eða landbúnaðarfræði.
Það er líka til ótrúlega metnaðarfull
læknadeild. Það er ekki bara ein hjúkrunarfræðideild á landinu. Það eru nokkrar lagadeildir. Þú getur verið í fjarnámi.
Þú getur verið í sviðshöfundanámi. Svo
er auðvitað þrælöflugt rannsóknarstarf
unnið í háskólunum. Fólk getur farið
í doktorsnám og sérhæft sig í mjög afmörkuðum hlutum,“ segir Hallfríður.

Hvað með félagslífið í háskólunum?
„Það er rosalega öflugt félagslíf í háskólunum. Þar er skemmtileg stemning
sem er þó ólík eftir deildum og skólum.
Þess vegna er svo mikilvægt að mæta á
Háskóladaginn, setjast upp í strætóinn
og fara á milli háskólanna og finna fyrir
stemningunni. Nemendurnir í skólunum
munu gefa þér tilfinningu fyrir því hvernig félagslífið er. Það er oft sagt að félagslífið í framhaldsskólum sé það besta. Ég
er á því að háskólanám sé tvímælalaust
eitt það skemmtilegasta sem þú gerir
á ævinni,“ segir Hallfríður og þar með
ljúkum við viðtalinu.
Háskóladagurinn er einstakt tækifæri
fyrir alla tilvonandi stúdenta til þess að
kynna sér mismunandi valmöguleika
framtíðarinnar. Leiðirnar eru margar
og bjóða háskólarnir upp á alls konar
námsbrautir sem henta hverjum og einum einstaklingi. Því væri leiðinlegt að
missa af Háskóladeginum og bið ég alla
þá sem hafa áhuga á háskólanámi að taka
frá laugardaginn 5. mars.
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insegin er mun flóknara hugtak en
við flest höldum. Í gegnum árin hefur
hugtakið hinsegin stækkað og stækkað. Það að vera hinsegin þýðir ekki
lengur eingöngu það að vera samkynhneigður.
Ó, trúðu mér. Hinsegin er svo miklu stærra
en það.
Svona til þess að hræða þig ekki of mikið
frá hugtakinu þá mun ég hér í þessari grein
útskýra á skýran og vonandi auðveldan hátt
hvað hinsegin er.
Hugtakið hinsegin er regnhlífarhugtak yfir
þrjá undirflokka:
Kynhneigð
Hverjum löðumst við að?
Kynvitund
Hvernig upplifum við kyn okkar?
Kyneinkenni
Hvernig er okkar meðfædda líffræðilega kyn?
Áður en ég fer í hvern og einn einasta flokk
til þess að útskýra nánar þá vil ég byrja á því að
tala aðeins um kynjakerfið. Ástæðan fyrir því er
vegna þess að með því að vera hinsegin erum
við að brjóta reglur kynjakerfisins. Þegar ég
tala um reglur kynjakerfisins er ég ekki að tala
um einhverjar reglur sem eru settar í lögum,
skrifaðar niður af dómsvöldum, heldur er ég
að tala um þær ósýnilegu reglur sem settar
eru fyrir okkur af samfélaginu og vitum oft
ekkert af. Þessar reglur geta verið breytilegar
eftir samfélagsgerðum en í vestrænu samfélagsgerðinni sem við búum í erum við minnt
á hvaða kyn við höfum frá fæðingu eða hvaða
kynfæri við höfum. Stelpur elska litinn bleikan
og leika sér með barbí. Strákar elska bláan og
leika sér með Action Man o.s.frv. Með því að
falla í skilgreininguna hinsegin þá ertu sjálfkrafa að brjóta þá ósýnilegu reglu um að vera
t.d. gagnkynhneigður eða að kynfæri þín passi
við þitt líffræðilega kyn. Ég gæti talað endalaust um kynjakerfið en ég vona að þið skiljið
hvað ég meina því núna ætla ég að hoppa yfir
í hugtakið hinsegin.
Byrjum á kynhneigð. Þetta er hugtak sem
flestir kannast við. Dæmi um kynhneigð getur
verið samkynhneigð, gagnkynhneigð, tvíkynhneigð, pankynhneigð, asexúal og svo fylgir
oftast langur langur listi af allskyns kynhneigðum. Það eru tvær kynhneigðir sem ég nefndi
sem kannski ekki margir kannast við, en það
eru pankynhneigð og asexúal. Til þess að koma
með stutta skilgreiningu þá er pankynhneigð
mjög lík tvíkynhneigð og er línan þar á milli
ekki alltaf skýr. Pankynhneigð hefur verið lýst
þannig að einstaklingur laðist að fólki burtséð frá kynvitund þeirra. Pankynhneigð er því
víðtækara en tvíkynhneigð þar sem pankynhneigð tekur algjörlega kyn og kynvitund úr
dæminu. Margir tengja betur við það að kalla
sig pankynhneigða, einfaldlega vegna þess að
augljóslega er aðeins gert ráð fyrir tveimur
kynjum með orðinu tvíkynhneigð. Asexúal
er oftast skilgreint þannig að einstaklingur
laðast lítið sem ekkert kynferðislega að annarri
manneskju en asexúal er svo mun flóknara en
það. Einstaklingar sem eru asexúal aðgreina
muninn á rómantískri og kynferðislegri hrifningu. Asexúal einstaklingar geta t.d. hrifist

Það að tilheyra einhverri
skilgreiningu eða að tilheyra hópi fólks sem skilur hvernig þér líður getur
gefið manni ró.

rómantískt að konum og viljað vera í sambandi
með konu en hrífst ekki af henni kynferðislega.
Mikilvægt er þó að muna í sambandi við kynhneigðir er að það er allt í lagi að skipta um
skoðun og vera ekki viss. Þú þarft ekki að vera
100% viss um að vera samkynhneigður til þess
að geta kallað þig samkynhneigðan.
Í augum gagnkynhneigðrar manneskju þá
getur manni eflaust brugðið við að sjá allar
þessar skilgreiningar á kynhneigð. Ég meina,
mega allir ekki gera það sem þeir vilja? Þetta er
því miður ekki svona auðvelt. Með því að alast
upp í gagnkynhneigðu samfélagi þar sem það
eina sem sést í fjölmiðlum eru gagnkynhneigðar ástir og að vera talinn gagnkynhneigður
áður en annað kemur fram, getur manni liðið
einsog maður sé aleinn í heiminum. Þar koma
skilgreiningarnar til hjálpar. Það að tilheyra
einhverri skilgreiningu eða að tilheyra hópi
fólks sem skilur hvernig þér líður getur gefið
manni ró. Skilgreiningar eru líka gott verkfæri
til þess að útskýra fyrir vinum og ættingjum
hvaða kynhneigð þú ert með ef sú kynhneigð
er ekki gagnkynhneigð. Ef þér líður þannig að
þú einfaldlega þarft ekki að skilgreina þig sem
eitt eða neitt þá er það frábært að heyra! Það er
alveg frábært að þú hefur sjálfsöryggið til þess
að búa utan þessara skilgreininga. Það væri nú
alger draumur ef allir gætu lifað þannig en á
meðan samfélagið heldur áfram að troða niður

í kokið á okkur að við séum gagnkynhneigð
þá held ég að skilgreiningarnar geti komið
mörgum til hjálpar.
Nú er komið að kynvitund. Kynvitund
er eitthvað sem við erum öll með en kynvitund er einfaldlega það hvernig við upplifum
og viljum lifa í okkar kyni. Kynvitund hefur
ekkert með kynfæri, líffræði eða útlit að gera.
Kynvitund skiptist oftast í cis og trans en til
þess að útskýra það stuttlega þá er cis-gender,
eða sís-kynjaður, það að kynvitund passar við
það líffræðilega kyn sem okkur var úthlutað
við fæðingu. Trans er stærra hugtak og þess
vegna mun ég skipta því upp í minni hluta.
Til þess fara í algerlega grundvallarútskýringu
þá á transfólk það sameiginlegt að kynvitund
passar ekki við það líffræðilega kyn sem því
var úthlutað. Til þess að taka dæmi þá er til
fólk með píku sem upplifir sig sem karlmann
og öfugt. En það er líka til fólk sem finnur sig
í hvorugum kassanum, flæðir á milli eða er
einhversstaðar þarna í miðjunni. Það er mikilvægt að muna í trans umræðunni að það er
ekki allt trans fólk sem fer í aðgerðir til þess
að breyta líkamanum. Munið að kynvitund
hefur ekkert með útlit, kynfæri eða líffræði
að gera. Plís ekki nota orðið kynskiptingur.
Manneskjan er ekki að skipta um kyn. Þetta
er ekki svona auðvelt. Þessi manneskja hefur
mest allt líf sitt upplifað sig í þessu kyni og er
að leiðrétta kyn sitt, ekki að skipta.
Kynsegin er eflaust hugtak sem ekki
margir þekkja en kynsegin er regnhlífarhugtak innan trans regnhlífarinnar. Kynsegin er
hugtak yfir það fólk sem finnur sig algerlega
fyrir utan kynjatvíhyggjunnar, flæðir á milli
eða er akkúrat í miðjunni. Fyrir það fólk sem
finnur sig fyrir utan kynjatvíhyggjunnar getur
verið svolítið erfitt að ávarpa það þar sem íslenskan er svo ótrúlega kynjað tungumál. En
engar áhyggjur! Það er verið að prufukeyra

ný fornöfn. Þau eru hán, hé og hí. Til þess að
taka dæmi um beygingar þá get ég sagt „hán
er svangt“, en vert er að taka fram að ekki allt
kynsegin fólk ákveður að nota hvorugkynsbeygingar. Þá kemur eiginleiki okkar til þess
að spyrja spurninga svo vel til hjálpar! Ef þú
ert ekki viss, spurðu bara og sýndu virðingu
fyrir þeim persónufornöfnum sem manneskjan
vill nota.
Núna erum við komin að seinasta flokkinum, en það eru kyneinkennin eða líffræði
parturinn af hinsegin. Það hljómar eflaust
mjög asnalega þegar ég segi líffræðilega hinsegin en þá er ég að tala um intersex. Intersex
fólk eru einstaklingar sem falla ekki að hefðbundnum stöðlum okkar þegar það kemur að
líffræðilegum þáttum eða eru með ódæmigerð
kyneinkenni. Það getur birst í hormónastarfsemi, kynlitningasamsetningu og/eða ytri og
innri kyn- og æxlunarfærum. Intersex einstaklingar falla því ekki inn í líffræðilegu kassana
um „karl“ eða „konu“. Athugið að intersex
tengist á engan hátt kynvitund. Kynvitund er
í hausnum en kyneinkenni í buxunum. Mikið
af intersex fólki veit ekki endilega að það sé
intersex fyrr en síðar meir, t.d. þegar viðkomandi er á kynþroskaaldri, þegar viðkomandi
reynir að eignast börn þar sem í flestum tilfellum er intersex fólk ófrjótt eða jafnvel aldrei.
Ástæða þess að það er mikilvægt að vekja
athygli á intersex er vegna þess að þegar barn
fæðist greinilega intersex eða þegar það sést á
ytri eða innri kynfærum, þá eru framkvæmdar
aðgerðir á barninu til þess að „laga“ það. Læknir fer og talar við foreldri og segir að barnið sé
gallað en að hægt sé að laga það. Hann þarf
aðeins að fá leyfi. Auðvitað segir foreldrið já en
það sem foreldrið veit ekki er að barnið hefði
getað lifað fullkomlega eðlilegu lífi. Það passaði
bara ekki inn í þá algengu mynd af líffræðilegu
kyni og því var framkvæmd aðgerð á barninu.
Í flestum tilfellum þegar þessar aðgerðir eru
framkvæmdar þarf einstaklingurinn að vera
á hormónalyfjum allt sitt líf og fara nokkrum
sinnum í aðgerð þar sem aðgerðin vex ekki
með barninu. Intersex fólk hefur í langflestum tilfellum lýst yfirgnæfandi óánægju með
að slíkar aðgerðir hafi verið framkvæmdar á
þeim og hafa alþjóðastofnanir gefið út tilskipanir að hætta skuli slíkum aðgerðum nema að
nauðsyn beri til, t.d. ef barnið er í lífshættu,
og að intersex fólk fái sjálft að taka ákvarðanir síðar meir hvort að þau vilji undirgangast
einhverskonar aðgerðir.
Ég vona að þið öll skiljið hugtakið hinsegin eitthvað betur, annars getið þið Googlað
samviskusamlega.

Eftirtaldir styrktu
útgáfuna
Apótek vesturbæjar
Ás Fasteignasala
Bisk-Verk ehf
Bílaleiga Húsavíkur
Bílasmiðurinn ehf
Bókasafn Reykjanesbæjar
DMM lausnir
Efling
Eldhestar ehf
Fínpússning
Fótaaðgerðarstofa Ásdísar
Gleraugnaverslunin Ég C
Glæðir blómaáburður
Guesthouse Borg

Smiðjuvöllum 38
Fjarðargötu 17
Reykholti
Garðarsbraut 66
Bíldshöfða 16
Hafnargötu 57
Iðavöllum 96
Guðrúnarstíg 1
Völlum
Rauðhellu 13
Vesturgötu
Hamrabog 10
Borgarhrauni 2

300
220
801
640
112
230
230
105
810
221
101
200
380
240

Akranes
Hafnarfjörður
Selfoss
Húsavík
Reykjavík
Keflavík
Keflavík
Reykjavík
Hveragerði
Hafnarfjörður
Reykjavík
Kópavogur
Króksfjarðarnes
Grindavík

Hjartaheill
Hnýfill ehf
Kópavogsbær
Mennaskólinn á Ísafirði
Norðurpóll
Nýji Ökuskólinn
Samhentir
Síladarvinnslan
Skinney Þinganes
Stofnun Árna Magnússonar
Tark teiknistofa
TV-Verk
Vélvík ehf
Ögurvík

Síðumúla 6
Óseyri 22
Fannborg 2
Trofnesi
Laugum
Klettagörðum 11
Austurbrún 1
Hafnarbraut 6
Krossey
Suðurgötu
Brautarholti 6
Strandgötu 37
Höfðabakka 1
Týsgötu 1

108
603
200
400
650
104
210
740
780
101
105
460
112
101

Reykjavík
Akureyri
Kópavogur
Ísafjörður
Laugum
Reykjavík
Garðabær
Neskaupstað
Höfn í Hornafirði
Reykjavík
Reykjavík
Tálknafirði
Reykjavík
Reykjavík
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Fríar rútuferðir
á milli HÍ, HR og LHÍ

Kynning á öllu
háskólanámi
á Íslandi
5. mars
kl. 12 til 16

Háskólinn á Akureyri,
Háskólinn á Hólum og
Landbúnaðarháskóli Íslands
verða á Háskólatorgi
Háskóla Íslands
Háskóli Íslands
kynnir nám sitt á Háskólatorgi,
í Aðalbyggingu, Öskju
og Háskólabíói
Háskólinn í Reykjavík
og Háskólinn á Bifröst
verða í Háskólanum í Reykjavík
Listaháskóli Íslands
kynnir nám sitt í húsnæði skólans að
Laugarnesvegi 91

Háskóladagurinn um allt land
Ísafjörður, MÍ 7. mars kl. 11–12:30
Akranes, FVA 8. mars kl. 10–11:30
Grundarfjörður, FSN 8. mars kl. 14–15:30
Selfoss, FSU 14. mars kl. 10–11:30
Höfn, FAS 15. mars kl. 10–11:30
Egilsstaðir, ME 16. mars kl. 10–11:30
Akureyri, VMA 17. mars kl. 9:30–11
Akureyri, MA 17. mars kl. 13–14:30
Sauðárkrókur, FNV 18. mars kl. 9:45–11:15
/haskoladagurinn
haskoladagurinn.is
#hdagurinn

