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Þetta er akkúrat málið
Hekla María Arnardóttir segir frá reynslu
sinni við lýðháskóla í Noregi. Hún fer í
fjallgöngur og siglingar með fjölbreyttum
hópi fólks þar sem hún lærir og upplifir.
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Leiðari

Fólkið á bak við blaðið

Ávarp ritstjórnar

K

æru framhaldsskólanemendur, við kynnum með stolti annað tölublað vetrarins!
Á meðan smitum fjölgar og mikil óvissa
ríkir í samfélaginu, getur verið erfitt að
halda sér við efnið. Við hvetjum ykkur öll til þess
að halda í vonina. Áður en við vitum af birtir til
og lífið heldur sinn vanagang á ný. En þangað til
hvetjum við ykkur til þess grípa brakandi ferskt
eintak af Framhaldsskólablaðinu og koma ykkur
vel fyrir. Að þessu sinni er blaðið stúttfullt og
dásamlegt bland í poka. Sjáðu sigurvegara Skáldskaparkeppninnar, yljaðu þér við heitt súkkulaði
og finndu út úr því hvaða COVID-19 bóluefni þú
ert. Þetta og margt fleira má finna á komandi blaðsíðum. Við vonum innilega að þið njótið lestursins.
Við viljum einnig þakka Ungum umhverfissinnum fyrir aðsendar greinar.

Elís Þór Traustason
Ritstjóri

Embla Waage
Ritstjóri

Gabriella Sif
Bjarnadóttir

Ingveldur Þóra
Samúelsdóttir

Ísak Hugi
Einarsson

Katrín Valgerður
Gustavsdóttir

Salka Snæbrá
Hrannarsdóttir

Sif
Egilsdóttir

Tilgangur heimanáms
" Gabriella Sif Bjarnadóttir

Cursed
þýðingar
" Elís Þór Traustason

Þ

að er gaman að þýða enskar slettur
yfir á íslensku. Sumt fólk er jafnvel
gott í því og oft verða íslensku orðin
algengari. En svo eru til algjörlega
cursed þýðingar á perfectly acceptable orðum
og frösum. Þið sem berið enga virðingu fyrir
eigin sómatilfinningu eða geðheilsu annarra
megið endilega nota eftirfarandi þýðingar:

Netflix and Chill = RÚV og
rólegheit

Dæmi: Sætasæta kom í gær í smá RÚV og
rólegheit
Einfalt, gott og auðskiljanlegt. Það stuðlar
meira að segja.

Based = Grunnur

Dæmi: Þetta er grunnurinn. Þú ert grunnur. Gísli Marteinn er grunnurinn. Óvart
grunnurinn.
Beinþýtt úr enska base sem merkir grunnur. Þessi þýðing er frekar mikið grunnurinn, sko.

Crush = Kram

Dæmi: Ég var með svo mikið kram á
þessari gellu, það var ekki eðlilegt.
Ef crush merkir að kremja, þá hlýtur nafnorðið crush að geta verið nafnorðið kram.

Submissive and breedable =
undirgefin/n/ð og auðræktanleg/ur/t
Dæmi: Feelin‘ undirgefinn og auðræktanlegur á Prikinu
Renndi þessu í gegnum Google Translate,
idk.

Bussy = bíka

Dæmi: Hvernig smakkast, Bjúlli? Bíka
Ekki spyrja. Ég hata mig líka.

Slay queen = Sláðu, drolla

Dæmi: Er þetta Harpan? Sláðu. Ég er bara
sládrollandi í kvöld.
Ég biðst innilegrar afsökunar.

NOCCO = ÁNKFY

Dæmi: Drekk ekki mikið af ÁNKFY.
Stendur fyrir Án Kolvetna Fyrirtæki.
Nocco ætti nó djók að kæra mig.
Eins og er sumt einfaldlega óþýðanlegt og
ætti bara að fá að vera í friði.
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2. tölublað, skólaárið 2022/22

H

eimanám er afskaplega eðlilegur þáttur í
lífi nemanda. Fæstir nota þó sönnunina
„Talan er ekki ræð tala“ í sínu daglega lífi.
Margt er óþarft veganesti. Gerir menntakerfið þetta til þess að við göngum með ísskáp af
veganesti á bakinu eða er einhver önnur ástæða á
bak við aðgerðirnar? Hver er hinn raunverulegi
tilgangur með heimanámi?
Vissulega þarf fólk almenna þekkingu meðferðis
inn í háskólann og lífið almennt. Atriði svo sem
sannanir og flokkun holufyllinga eru hins vegar
ekki lykil inntökuskilyrði í flesta háskóla. Þegar
valið er sérhæft háskólanám má búast við að efni
sé kennt frá byrjun, þar sem ekki sé gerð krafa um
meira en almenna þekkingu efnisins. Sérhæfður
fróðleikur í kennsluáætlunum þeirra ýmsu faga
framhaldsskólanna gerir það að verkum að við
lærum námsefni langt umfram það sem gerð er
krafa til. Við lærum of mörg smáatriði í ýmsum
fögum. Sá fróðleikur mun ekki gagnast okkur í
háskólanámi.
Hins vegar er viska sem nemendur tileinka sér
um forgangsröðun, viska sem skiptir öllu máli í
háskólanum. Þetta er dæmi um staðhæfingu sem
flestir vita en fæstir tileinka sér. Oft getur skólinn
orðið að heimi nemandans, nýjum veruleika,
þannig að hann hættir að skilja raunveruleikann.
Nemandinn sér þá aðeins stutt fram á veginn og
tekur einn dag í einu. Heimur skólans er gríðarlega
krefjandi. Of mikið er að lifa bæði í honum ásamt
raunveruleikanum.
Við veljum að sökkva okkur frekar inn í heim
skólans vegna þess að við erum sífellt hvött til þess
að setja námið í 1. sæti. Staðreyndin er sú að það að

klára allt heimanám fyrir næsta dag skiptir ósköp
litlu máli þegar á heildina er litið. Það að koma sér
í kvíðaástand, vaka fram eftir til þess að passa það
að kennarinn hafi ekkert út á að setja o.s.frv. kemur
í raun í veg fyrir það að við lærum að forgangsraða.
Kennarar gera sér illa grein fyrir því að „samviskusömu nemendurnir“ eru í raun á kolvitlausri
leið. Kennarar ýta undir þessa meðvirkni nemenda.
Frekar ættu kennarar að hrósa fyrir milliveginn.
Kennarar ættu að setja fyrir og ætlast til þess að
nemandi forgangsraði. Nemandi þarf að skilja til

hvers heimanám er sett fyrir. Tilgangur heimanáms
er forgangsröðunarhæfni!
Með forgangsröðun finnum við milliveginn.
Jafnvægi í lífinu. Margir nemendur finna það að
þeir brenna út við að setja skólann alltaf í 1. sæti.
Þeir fara þá oftast að gefa gleðinni veigameiri sess.
En ekki allir. Við erum aldrei hvött til þess. Alltaf
er haldið upp á dugnað fram yfir andlega heilsu.
Hvað verður um þá nemendur? Og með þá sem
eru á hinum endanum? Þeir sem vanræktu skólann
algjörlega. Hvernig eiga þeir að finna milliveginn?

Málsháttasafn Framhaldsskólablaðsins
Ef SÍF er Guð, er Framhaldsskólablaðið Biblían?

" Embla Waage
Í dag taldi ég öll orðin sem komu fram í seinasta
tölublaði okkar. Niðurstaðan fór sem eftirfarandi: ,það eru mörg orð í einu tölublaði.” Hvað
áttu öll þessi orð sameiginlegt? Þau voru sum
glæsileg, önnur ómerkilegri en rykrottann sem
þú tínir ekki að fjarlægja undan rúminu. Mikið af
þeim voru vegleg lýsingarorð og heimspekilegar
hugsanir um það sem hefði getað orðið; önnur
voru samtengingar og furðulegar sögusagnir um
guðbarn Jeff Bezos. Öll eiga þessi orð sameiginlegt að tilheyra skrautlegasta blaði landsins;
nefnilega Framhaldsskólablaðinu.
En hvað er Framhaldsskólablaðið? Er það
gagnasafn, sagnfræðirit eða sértrúaðarsöfnuður; kaffihús, blokkarhverfi eða hugarástand?
Nei. Framhaldsskólablaðið er, fyrst og fremst,
samfélag.
Næsta skref á dagskrá ætti hér með að liggja
augum opnum. Við höfum lagt hörðum höndum á komandi verkefni og kynnum með stolti:
Málsháttasafn Framhaldsskólablaðsins. Fyrst
Framhaldsskólablaðið er fremur lítið samfélag,
ætti smátt málsháttasafn að duga. Verði ykkur
að góðu!
Það er skammvinn skemmtun að pissa í skó-

inn sinn, en það er langvinn skemmtun að pissa
í skóinn þinn.
Þið þekkið þetta. Eflaust hafið þið flest
gert eitthvað kjánalegt til þess að fá athygli
eða virðingu annarra. Þið vitið þá hvað fylgir:
skömmin mikla. Líklega hugsið þið ennþá um
niðurlægjandi atvik sem þú stóðst fyrir í 3. bekk.
Við þessu finnst einföld lausn: fylgstu með niðurlægjandi hlutum sem annað fólk gerir. Notaðu
þessa hluti gegn þeim seinna, ef þú vilt. En bara
það að taka eftir þessum hlutum hjálpar þér. Næst
þegar þú færð kjánahroll yfir einhverju sem þú
gerðir skaltu hugsa með þér: ,,að minnsta kosti

Útgefandi: Samband íslenskra framhaldsskólanema | Útgáfustjóri: Sólrún Freyja Sen
Umbrot og hönnun: Jónas Unnarsson Prentun: Landsprent.

pissaði ég ekki á mig í 9. bekk eins og Einar í 9.
KA”. Einar, ef þú lest þetta, vil ég þakka þér innilega. Þú hefur komið mér í gegnum erfiða tíma.
Hamra skal járnið á meðan það er heitt og
lesa skal blaðið á meðan það er heilt
Fyrir þau ykkar sem búa undir steini, er
Framhaldsskólablaðinu dreift í framhaldsskóla
landsins við útgáfu. Það er gríðarlega gefandi
að sjá samnemendur þína halda á fallegu eintaki. Eintak sem hópur af fólki hefur unnið að
hörðum höndum í margar vikur. Það er ögn
minna gefandi að sjá samnemandann snýta sér
með forsíðunni og hendi henni í ruslið. Því er
mikilvægt að lesa blaðið sem fyrst! Áður en þú
veist af eru busarnir búnir að krota yfirvaraskegg
og gleraugu yfir þau öll.
Oft er gott það er gamlir kveða, en oftar er
gott það er ungir kveða.
Hversu oft hafið þið fengið sömu ráðin frá
sama fólkinu? ,,Ekki vera í símanum rétt áður en
þú ferð að sofa.” ,,Ekki bíða með lokaverkefnið
fram að seinustu stundu” ,,Ekki skrifa skelfilegar
greinar ef þær eru birtar undir þínu nafni.” Satt
að segja, hef ég lítin áhuga á ráðum frá miðaldra
hagfræðingi. Taktu frekar ráðum frá jafnöldrum
þínum! Nei, þú munt líklega aldrei stofna fjölskyldu eða viðhalda stöðugu starfi í meira en ár.
En, það sem þú færð í staðin er miklu betra; frelsi.

UPPSKRIFTIR

Heitt
súkkulaði:

Þrjár STURLAÐAR uppskriftir
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" Ingveldur Samúelsdóttir
Þegar jólahátíðin nálgast jafnast fátt á við það að
sötra á heitu súkkulaði við arineldinn með Michael
Bublé á fóninum, sérstaklega þegar maður er búinn
að eyða öllum deginum úti í kuldanum. En hver segir
að maður verði að halda sig við þetta týpíska Sviss
Miss? Hér eru þrjár uppskriftir sem setja skemmtilegt
twist á heita súkkulaðið sem allir þekkja og elska.

Extra heitt chili súkkulaði
Innihald:

( fyrir 1 bolla)
5 dl mjólk
100 gr dökkt súkkulaði (saxað)
1 tsk kanill
1 tsk vanilludropar
1 chilipipar (skorinn í tvennt, fræ
fjarlægð)
1-4 msk hrásykur (eftir smekk)
dass af salti

Aðferð:
1.

2.

3.
4.

Bræðið súkkulaðið með örlitlu
af mjólkinni í potti og hrærið
með písk
Bætið restinni af mjólkinni,
kanil, vanilludropum, dass af
salti og chilipipar um og hitið
að suðu.
Lækkið niður í 1 á hellunni og
látið bíða í 10 mínútur
Fjarlægið chili piparinn, og
pískið sykrinum við þangað til
að þið náið þeirri sætu sem þið
viljið

Best borið fram með þeyttum rjóma og chili flögum

Lúxus súkkulaði
Þessi uppskrift er mjög svipuð klassísku “ömmu kakói” en þó
með nokkrum viðbótum til þess að virkilega draga fram bragðið
Innihald:

( fyrir 1 bolla)
3,5 dl mjólk
1,5 dl rjómi
100 gr dökkt súkkulaði (saxað)
1 msk bökunarkakó
1 tsk kaffi
1 tsk vanilludropar
1 msk smjör (brætt)
2 msk sykur (eða eftir smekk)

Aðferð:
1.

2.
3.
4.

Best borið fram með þeyttum rjóma og súkkulaðispænum

Hitið mjólkina, rjóman og vanilludropana í potti
(gætið þess þó að sjóði ekki)
Þegar mjólkurblandan hefur hitnað og rýkur upp úr
henni skal bæta súkkulaðinu við í litlum skömmtum
og hræra með písk á milli
Bætið kakóinu, kaffinu, sykrinum og smjörinu við
og hitið að suðu
Lækkið hitann og leyfið að malla í nokkrar mínútur.

Heitt hvítt súkkulaði
tilvalið fyrir sælkerana
Innihald:

( fyrir 1 bolla)
3,5 dl mjólk
1,5 dl rjómi
1 tsk vanilludropar
100 g hvítt súkkulaði (saxað)

Aðferð:
1.

2.
3.

Best borið fram með sykurpúðum

Blandið mjólkinni, rjómanum
og vanilludropunum saman
í pott og hitið (gætið þess að
sjóði ekki)
Þegar mjólkurblandan hefur
hitnað, bætið þá súkkulaðinu
við í pörtum og hrærið með písk
Þegar öllu súkkulaðinu hefur
verið bætt í pottinn skal hita
allt saman upp að suðu
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Flökkuleg
E
" Katrín Valgerður Gustavsdóttir

inn góðan veðurdag dag einhvern tíman á fornöld
hélt fólk að ýmsir sjúkdómar og veikindi sem hrjáðu
konur væru einfaldlega vegna þess að legin þeirra
voru í ólagi. Enn fremur töldu fræðimenn að legið
væri ekki fast á einum stað, heldur flakkaði um líkaman eins
og eitthvað óargardýr og olli vanlíðan. Til dæmis gat legið
farið alla leið upp í háls og sat það þar og olli köfnunartilfinningu. Þetta fyrirbæri kallaðist „wandering womb“ eða
„hysterical suffocation“. Eins og má sjá var þekking fornaldarmanna á kvenlíkömum mjög takmörkuð svo vinsamlegast ekki herma neitt eftir sem verður fjallað um í þessari
grein.
En nú standið þið öll á gati og viljið endilega vita hver
eru einkenni þessa sjúkdóms, og ég segja ykkur það. Meðal

einkenna má nefna: öndunarefiðleika, áfónía (talerfiðleikar
vegna skemmda á talfærum), flog, síendurtekin fósturmissi
og að vera ekkja í mjög langan tíma.
Nú fyrst við þekkjum einkenni sjúkdómsins er kominn
tími til að finna út hvernig skal lækna hann. Skal muna að
formenn töldu að eðli legsins væri að flakka um líkamann
hömlulaust eins og eitthvað dýr, svo þeim fannst rökrétt
að til að lækna konur af þessum sjúkdómi þyrfti að hræða
dýrið (legið) til hlýðni.
Ýmsir spekingar komu með kenningar til að lækna þetta
svokallaða flökkuleg, sumar slæmar og aðrar verri. Samkvæmt Sóranusi notuðu flestir fornaldarlæknar eitthvað illa
lyktandi í þeirri trú að legið hræðist illar lyktir. Hippókrates
( já, sá Hippókrates sem allir læknar í dag sverja eið við) lét
sjúklinga sína drekka einhverja blöndu af káli, mjólk ásamt
því að stinga inn smárri pípu og blása lofti upp í leggöngin.

Einnig er hægt að fara leið Dioclesar, að opna munninn,
halda fyrir nasirnar og láta svo sjúklinginn hnerra. Svo skal
þrýsta á magann í þeirri trú að ýta leginu niður á sinn stað
og svo skal setja krem á fæturna. Mantias leggur til að byrla
sjúklingum sínum tjöru og castoreum olíu blandað í vín, svo
skal leika á flautu og berja á trommur. Xenófónn segir að
skuli kveikja á kyndlum og að hafa afskaplega mikinn hávaða með því að berja saman pottum og pönnum. Asklepíades vill binda saman magann með umbúðum og þörmum,
öskra hátt og blása ediki upp í nasirnar ásamt því að hella
köldu vatni yfir höfuðið.
Má setja spurningarmerki við sumar af þessum aðferðum þar sem ekki er nokkur möguleiki að þær hafi einhver
skilvirkni. Í dag vitum við þó betur og förum aðrar leiðir til
að lækna pestir enda hafa læknavísindin eitthvað þróast í
gegnum þessi árhundruð sem hafa liðið.

Haustskvísan
" Embla Waage

Þ

að er ekkert betra en þetta: dauði,
eymd og volæði. Þú nýtur þess að
finna lyktina af rotnandi viði og
slyddu. Í fjarska falla tár nemanda sem
hafa áttað sig á tilvist jólaprófa. Hinir eiga það
eftir. Þú ert í hópi hinna síðarnefndu, en þú
gerir þér grein fyrir því (og með vitund þinni,
ert þú sjálfkrafa betri en þau öll).
,,Ég elska haustið!” segir þú við vinkonu
þína sem grátbiður gangandi vegfarendur
um trefil, eða úlpu eða teppi, hvað sem er.
Þú dregur ýlfrandi hund á eftir rennblautu
malbikinu. Hann vildi svo gjarnan verða eftir
heima. Nú fær hann kvef, rétt eins og allir
höfðu varað hann við.
Þegar þú færð spurninguna: ,,hvað er
hið fullkomna stefnumót?”, stingur þú upp á
lautarferð, í Nauthólsvík, í nóvember.
Þú hefur ekki tölu á því hversu margir hafa
kallað þig sadista. Þau skilja ekki og munu
aldrei skilja. Haustið er einfaldlega besta
árstíðin. Helsta markmiðið þitt er að komast
á færi við leðurblöku. Þú hvæsir á sólina til
þess að undirbúa þig. Þú trúir ekki á vampírur.
Það er margt við þig sem engin skilur. Þú ert
einfaldlega einsdæmi.
Ein morgunin vaknar þú við yndislega
myrkrið sem kallar svo fallega til þín. Þú veist
að stundin nálgast, þú glottir.
Þú dettur loksins niður, dautt eins og fúið
laufblað. Þú trúir því varla, því þér tókst það
loksins. Öll þessi bið, öll þessi eftirvænting,
allir sem efuðust um þig; þetta var allt þess
virði. Þú ert hún.
Þú ert Haustskvísan.
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Aðlöðunaraflið
" Embla Waage

E: Hvað er aðlöðunaraflið?
,,Þetta orð [aðlöðunaraflið] er mín tilraun til
þess að þýða law of attraction,” segir Þormóður.
Umræðan um aðlöðunaraflið hófst fyrir um
110 árum, en þá var þekking okkar helst
mynduð út frá athugunum og rannsóknum.
Undanfarna áratugi hefur rannsóknin breyst
ögn. Nú byggjum við vitneskju okkar á miðlun
og öðrum óhlutbundnari leiðum. ,,Í grunnin er
þetta þannig að hugsanir okkar, líðan og viðhorf
móta raunveruleikan okkar. Það sem gerist í
dag er útkoman í því hvernig þú hugsaðir og
hvernig þér leið undanfarna 30 daga.”

með, ef hugsun og líðan hefur áhrif á hvaða
raunveruleika þú upplifir, þá er mjög mikilvægt
að vita hvaða hugsanir og líðan er í gangi.“
Þormóður bendir á að til séu margar æfingar
til að átta sig á tilfinningum sínum. Þetta væri
til dæmis hugleiðsla, en margt má skilgreina
sem hugleiðslu. ,,Það er til dæmis hugleiðsla
að föndra! Eða að teikna, eða mála vegg, eða
að labba með hundinn; þetta getur allt verið
hugleiðsla.“ Hugleiðslan getur hjálpað okkur
að finna út úr því hver maður er. ,,Þegar maður
fer að hugsa um hvernig manni líður, þá byrjar
maður líka að skilja hver maður er.“
Þormóður tekur fram að finna má dæmi um
þetta í bókinni sinni. Bíllyklarnir hans höfðu
læst inn í bílnum. ,,Það var eiginlega ekki mér að
kenna, en samt hugsaði ég: ,,þetta er mín ábyrgð,
það er ég sem er að lenda í þessu. Hvernig gat
ég laðað þetta að mér?“ Á meðan hann beið
eftir að eiginkona hans kæmi með annan lykil,
beið hann úti í köldu veðri. ,,Ég mundi eftir
því, að nokkrum dögum áður, hafði mér liðið
eitthvað illa. Þá hafði mér liðið eins andlega,
og mér leið við bílinn á því andartaki.“ Á því
augnabliki áttaði hann sig á þessu: ,,svona virkar
þetta!“ Hvernig honum hafði liðið andlega hafði
endurspeglast í raunveruleikanum. ,,Venjulega
erum við að reyna að sjá hvað er að, við
reynum að laga það.“ Þormóður bendir
á að heilbrigðara sé að líta á björtu
hliðarnar, í stað þess að gera meira
veður úr þeim neikvæðu.

E: Ertu með dæmi um hvernig ungt fólk getur
notfært sér aðlöðunaraflið í daglegu lífi?
Þ: ,,Það eru mjög mörg dæmi. Til að byrja

E: Hvernig getum við lært að
tileinka okkur aðlöðunaraflið?
Þ: ,,Það eru auðvitað margar

,,Ég er Þormóður, og ég er Snæfellingur.” Svona
hefst samtal okkar Þormóðs Símonarsonar einn
sólbjartan mánudag. Á sinni ævi hefur hann
lagt stund á margt.Til dæmis er hann lærður
markþjálfi og hefur lært bæði dáleiðslu og
heilun. Eitt sinn gekk hann í klaustur og síðar
leiddi hann bænahring. Þormóður þylur upp
starf eftir starf, enda er ferilskráin hans býsna
fjölbreytt. ,,Ég hef unnið í matvælageiranum
og á geðdeild. Ég hef verið í sjónum, lífvörður
á sundlaug, leiðsögumaður, vélamaður...”
Þormóður hlær, og heldur svo upptalningunni
áfram. Hann hefur skrifað þrjár bækur og auk
þess byggt hús fyrir sjálfan sig.
Við ákváðum því næst að henda okkur beint
í djúpu laugina.

bækur til.“ Helst eru þessar bækur til á ensku,
sem höfðar mögulega ekki til allra. Þormóður
skrifaði sjálfur bók um aðlöðunaraflið til þess
að sníða þetta fyrirbæri að íslensku hugarfari.
,,Íslendingar eru með öðruvísi vitund til
alheimsins en aðrir í heiminum. Það er svo
stutt síðan við áttum mjög erfitt. Fyrir tveimur
kynslóðum síðan bjuggu sumir enn í torfkofum.
Það var svo mikil harka, og þá sérstaklega
vinnuharka.“ Þetta er eins konar lærð hegðun,
og því gæti þessi bók mögulega höfðað betur
til okkar heldur en þær erlendu.
Auk þess þylur Þormóður upp nokkur góð
ráð í sambandi við aðlöðunaraflið. Ekki vera
langrækin. Betri er að fyrirgefa en að halda
fast í gremjuna. ,,Á Íslandi varði þetta oft í
margar kynslóðir. Ef afi þinn gerði eitthvað
við afa minn, þá áttum við að vera óvinir. Þetta
er algjört rugl.“ Þormóður vill meina að allt sem
gerðist fyrir tveimur árum eða meira, og er ekki
ennþá í gangi, er best að skilja eftir í fortíðinni.
Auk þess bendir hann á gagnsemi þess að dæma
ekki annað fólk eða tala illa um þau.
E: Hvað er kærleikskast?
Þ: ,,Kærleikskast er algengara en fólk heldur.“
Í stuttu máli, er kærleikskast
andstæðan við kvíðakast.
Einkenni kærleikskasts
eru: mikil ró, að
finnast allt vera
frábært, að finnast
allir fallegir og að
allt í heiminum sé
einfaldlega ,,just
right“. Það endist

yfirleitt ekki lengi, en það er yndislegt á meðan
það varir.
,,Ég man ennþá eftir fyrstu kærleiksköstunum
sem ég tók eftir.“ Á þessum tíma starfaði
Þormóður sem leiðsögumaður á Snæfellsnesi.
,,Allir eru ofsalega ánægðir, við erum búin að
stoppa og fá okkur hressingu. Þegar við erum
að fara skín kvöldsól og ég er að keyra rútuna.
Allt í einu finnst mér sólarlagið rosalega fallegt,
tónlistin sem ég var að spila á Spotify var svo
góð og mér þykir vænt um alla í rútunni. Mér
fannst rútan keyra ótrúlega vel á veginum. Mér
langaði bara að stoppa og faðma alla!“ Hann
tekur fram að hann hafi þó staðist freistinguna.
E: Ertu með einhver ráð um hvernig sé hægt
að upplifa kærleikskast?
Þ: ,,Það þarf að skapa skilyrði innra með sér.
Alveg eins og þegar maður fær kvíðakast, eru
ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla: það er
ótti, kvíði og stress sem búa til kvíðakastið.“ Eðli
máls samkvæmt, eru skilyrði kærleikskastsins
andstæðan við hin fyrrnefndu. ,,Það þarf
að dvelja í jákvæðum tilfinningum: gleði,
þolinmæði og samkennd.“ Þegar við pössum
upp á okkur sjálf og jákvæðu tilfinningar okkar,
sköpum við skilyrði fyrir kærleikskast.
Aðlöðunaraflið er aðgengilegt okkur öllum.
Þetta er einfaldlega lífsstíll sem aðstoðar okkur
að taka ábyrgð á eigin lífi og tilfinningum.
Ég hvet lesendur til þess að kanna vefsíðu
Þormóðs, www.leyndarmalid.is, og Facebooksíðuna Kærleikskastið.
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Hvaða
C ovid-19
bóluefni
ert þú?
" Katrín Valgerður Gustavsdóttir
Með rísandi smittölum og á meðan met daglegra cóvid-smita eru slegin
sundur og saman nánast á hverjum einasta degi er tilvalið að velta þessum
þindarlausa faraldri meira fyrir sér. Að þeim orðum sögðum skaltu taktu þessa
bráðskemmtilegu könnun og finndu út hvaða bóluefni gegn þessum skæða
vírusi á best við um þig.
Uppáhalds veður?
a.
b.
c.
d.

Sól og sumar
Fallegt haustveður
много снега
Stormur

Hvað færðu þér í
morgunmat?
a.
b.
c.
d.

ekkert
latte og croissant
сигарета
hráa hafra

Veldu ávöxt:
a.
b.
c.
d.

banani
appelsína
лимон
ananas

Veldu samfélagsmiðil:
a.
b.
c.
d.

snapchat
instagram
гугул
tiktok

Skoðun á stjörnuspá?
a.
b.
c.
d.

ha?
sorry, ætlaði ekki að sparka
í hundinn þinn, mercury er
bara í retrograde:(
звезды определят вашу
судьбу
ég er æðri öllum
stjörnuspekúleringum

Þú vaknar frá vænum
blundi í tíma og kennarinn
starir illilega á þig, hvers
skal taka til bragðs?
a.
b.
c.
d.

Veldu fall:
a.
b.
c.
d.

nefnifall
eignarfall
Творительный падеж
þágufall

Þú lendir í sóttkví, hvað
geriru til að drepa tímann?

Uppáhalds nocco?
a.
b.
c.
d.

verða vandræðalegur og
biðjast forláts
fara í svo rosalegt uppnám
að kennarinn lætur þig í
friði
сон - единственный выход
held bara áfram að sofa

passion
miami
лимон
carnival nocco (sá sem
bragðast eins og verksmiðju
úrgangur)

a.
b.
c.
d.

netflix
lesa skemmtilega bók
считать крупинки соли
tiktok

Flest a.

Þú fékkst Pfizer: Jæja gamli, svo það er pfizer. Hmm, ef þú værir
brauðsneið værir þú bónusbrauð með hörðu smjöri og skinku. Ég vona
að þú takir þessu ekki sem hrósi. Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að
segja, þú ert meðaltal meðaltalsins. En ég hef trú á þér, haltu áfram að
finna sjálfan þig. Þú getur þetta!!

Flest b)

Þú fékkst Moderna: Vá þú ert rosalega classy manneskja og ert með
allt á hreinu. Þú átt eftir að ná langt í lífinu og enginn efast um það. Þú
skipuleggur allt vel og vandlega og margt fólk heldur að þú eigir við
einhverja áráttu að stríða. Þú verður samt að passa að sleppa sjálfum þér
lausum einstaka sinnum, það er ekki hollt að vera svona duglegur alla
daga.

Flest c) (Sputnik)

У тебя есть спутник: Россия священная наша держава, Россия
любимая наша страна. Могучая воля, великая слава Твоё достоянье
на все времена! Славься, Отечество наше свободное, Братских
народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься,
страна! Мы гордимся тобой! От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая
Хранимая Богом родная земля! Широкий простор для мечты и для
жизни Грядущие нам открывают года. Нам силу даёт наша верность
Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!

Flest d)

Þú fékkst Janssen: Vá, þú þarft aðeins að setjast niður og telja hægt upp á
tíu. Þú ert bókstaflega út um allt á sama tíma og ert þar af leiðandi alltaf að
koma þér í einhver vandræði. Þú þarft líka að koma því í kollinn á þér að
þú ert ekki guð og þarft þess vegna að hætta að hegða þér þannig. Þú þarft
virkilega að slaka aðeins á og reyna að finna þinn innri frið. Ef þú reynir
nógu mikið ætti þetta að takast einn daginn hjá þér.

Góðgerlar fyrir leggöng

Your
creative future
starts here

" Gabriella Sif Bjarnadóttir

M

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla víða
um lönd; Á Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Kanada og í
Bandaríkjunum.
Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hugmynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og umhverfi
er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og sérfræðingar.

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

OPIÐ

fyrir umsóknir

örg okkar hafa þjást af
ertingu sæðis. Sáðvökvi
er nefnilega í eðli sínu
mjög basískur og er þess
vegna mjög ertandi fyrir leggöng
sem eru súr. Þetta hafði ég ekki
hugmynd um í talsverðan tíma og
skildi ég ekki af hverju ég fyndi fyrir
svo miklum sviða eftir smokkalausar leggangasamfarir (þá á pillunni
og í lokuðu sambandi). Leiðinlega
staðreyndin er s.s. sú að sæði svíður! Hvers vegna, þú hinn ósvífni og
fláráði Skapari, hvers vegna?! Ég fæ
bara hugsað aftur til þess þegar að
ég las um Hekúbu með brennandi
kyndil á milli lappanna. Ég sé hreinlega ekki rökin, eða góðvildina, í
því að hanna sæðisfrumur, leggöng,
eggjastokka og boðefni sem hvetja
fólk til þess að nýta
þau, og brenna svo
upp píkubarmana
með ertingu
sáðvökvans. Það
sökkar að eiga rómantíska og notalega
stund og þurfa svo
um miðja nótt að
skakklappast inn á
bað í neðan-mittis-sturtu þangað
til að brunatilfinningunni linnir.
Hingað og ekki
lengra segi ég!

Fyrir um hálfu ári kom ég auga
á mestu snilld veraldar í kynlífstækjaversluninni Losta. Aðspurð
segir afgreiðslukonan mér að þetta
séu geltöflur sem stuðli að betri
leggangaflóru. Að töflurnar myndi
varnarhimnu í leggöngunum sem
vinnur gegn sýkingum og styrkir
einnig slímhúðina í leggöngum til
þess að þola betur ertingu sáðvökva.
Eftir aðeins viku ,,meðferð“, þ.e.
að nota eina töflu rétt fyrir svefninn í viku, ætti slímhúðin að vera
sterkari en áður. Í búðinni sá ég s.s.
geltöflur sem heita Florealis Rosonia
VagiCaps (einnig til sem froða).
Eftir smá grúsk fór ég að koma auga
á fleiri tegundir. Í apótekum ættu
ofangreindu töflurnar að vera til en
svo líka Vagibalance ratiopharm,
Vagimoist ratiopham og gel sem
heitir Multi-Gyn Actigel!
Ég vildi að ég
hefði vitað að
þessum úrræðum
allan þennan tíma
og ég er líka viss
um að ég sé ekki
ein hvað varðar
sæðisertingu. Hafið
augun opin fyrir
þessari snilld og
allir ættu allavega
að vita til hvaða
úrræða þau geta
gripið.
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Listin að vera óþolandi
" Embla Waage

að vera sama hvort þeim finnist þú
bærileg/ur/t, missir þú líklega áhugan
á þeim. Skemmtileg tilviljun! Þessar
þrjár eða fjórar manneskjur sem gera
lítið úr þér við öll gefin tækifæri er
sama um þig. Einhverra hluta vegna
mun þetta líka koma þér á óvart.

F

yrir nokkrum árum var ég
kölluð ,,pirrandi” um það bil
einu sinni í viku. Nú gerist það
sjaldnar, fólk reynir almennt að
vera kurteist. Þó stenst staðhæfingin
enn. Ég skildi fullvel hvað gerði mig
pirrandi, það var aldrei vandamálið.
Það sem ég skildi ekki var hvað ég
gæti gert í staðin. ,,Hvernig get ég ekki
verið pirrandi?” var spurning sem ég
spurði mig oft. Eftir að hafa reynt
margt, í langan tíma, komst ég að einni
niðurstöðu: það er ekkert sem þú getur
gert. Þetta var einfaldlega manneskjan
sem ég yrði alltaf, best væri að sætta sig
við það. Þó það hafi vissulega reynt á í
byrjun leyndi hugsunin á sér.
Ég áttaði mig á þessu fyrir um hálfu
ári. Eftirfarandi er listi af breytingum
sem geta orðið á þeim tíma.

Annað óþolandi fólk leitar
þig uppi

Þú ferð að umgangast
öðruvísi fólk

Ótrúlegt en satt, það fannst ekki öllum

að þú værir pirrandi! Einhverra hluta
vegna var þetta bara einmitt fólkið sem
þú leitaðir uppi. Um leið og þér fer

,,Ó guð, þarna koma þau,” allt óþolandi
fólkið sem þér var sagt frá. Allar
viðvörunarbjöllur fara að klingja.
Af hverju vilja þau tala við þig? Ert
þú ein/einn/eitt af þeim núna? Þú
ferð að hlusta á það sem þau hafa að
segja. Þú áttar þig á því að þú hefur
eiginlega aldrei talað við þau áður.
,,Bíddu, ekki segja mér að þau séu…
skemmtileg?” Þetta ,,stórfurðulega”
lið er bara skítsæmilegt. Þú getur að
minnsta kosti ímyndað þér að vera
óþolandi aðeins lengur.

Þú hættir að vera óþolandi

Smá öfugmæli, ég veit. En það sem
gerir þig óþolandi, sama hvað þú gerir,
er ekki persónuleikinn þinn eða útlit.
Það er sú staðhæfing að, innst inni,
finnst þér þú vera óþolandi. Þegar þér
fer að vera sama um það, skiptir hitt
engu máli. Einhverjum mun finnast þú
pirrandi sama hvað þú gerir. Það eina
sem skiptir máli er hvort þér finnist
það eða ekki. Að því leyti er fremur
einföld lausn á þessu ógnarstóru
vandamáli.
Auk þess eru flest samskiptin þín
gagnkvæm, þú bara tekur ekki eftir
þeim. Flestir í fjölskyldunni þinni,
nokkrir vinir og jafnvel kunningjar;
þau hafa svipaða skoðun á þér og
þú hefur um þau. Þegar þér finnst
þú óþolandi, ferðu að leitast eftir
ummerkjum að öðrum finnist það
líka. Oftar en ekki á þetta sér engin
stoð í raunveruleikanum.

Í lýðháskóla í Noregi
" Elís Þór Traustason
Hekla María Arnardóttir, var svo heppilega til
á landinu í nokkurs konar miðannarfríi og datt
höfundi greinarinnar í hug að ná viðtali við hana
áður en hún færi aftur til Noregs. Hún er í skólanum
Folkehøgskolen 69° Nord (ísl. Lýðháskólinn 69
gráður norður) sem hann heitir það vegna þess
að hann er staðsettur á 69. breiddargráðu. Sá skóli
sérhæfir sig í útivist, siglingum og fjallgöngum.
Hvað fékk þig til að fara í lýðháskóla?
Mig langaði að taka mér ár í pásu og
einbeita mér að sjálfri mér, ekki að
vera að hafa áhyggjur af næsta verkefni eða lokaprófi. Ég hef alltaf haft
áhuga á því að fara í lýðháskóla og
að fá að einbeita mér að mínu helsta
áhugamáli, útivist, í heilan vetur. Svo
fann ég þennan skóla og ég hugsaði að
þetta er akkúrat málið.
Hvernig var fyrsta vikan/dagurinn?
Það var alveg smá erfitt. Ég grenjaði
aðeins fyrsta kvöldið því það var svo
erfitt ferðalagið út. Ég missti af fluginu
mínu og annað flugið féll niður svo
fyrstu dagarnir á leiðinni þangað voru
erfiðir. Ég hugsaði alltaf „Þetta er að
verða búið, Þetta er að verða búið“
en þegar ég kom í skólann fattaði ég
að þetta var bara rétt að byrja. Það
var erfitt en
Hvernig er námið?
Okkur var dáldið hent út í djúpu
laugina. Það er mikið af sameiginlegum
ferðum hjá öllum brautunum. Það er
mikið um léttar dagsferðir upp á fjöll
hjá bara minni braut. Í annarri vikunni
var fimm daga siglingaferð á seglbáti.
Ég er mjög stolt að segja frá því að ég
var sjóveik alla leiðina.
Þetta er byggt upp þannig að það
fer ein vika í að undirbúa ferð og svo
er næsta vika ferðin sjálf. Þá ertu úti í
náttúrunni nokkra daga vikunnar og
hina vikuna ertu að undirbúa á milli
þess að vera í stuttum dagsferðum. Það
er sex daga vika og frí á sunnudögum og við erum búin um 2 eða 3 um
daginn. Oftast er einhver kvöldvaka
eða eitthvað prógramm eftir kvöldmat.
Við skipuleggjum líka spilakvöld eða
bíómyndir.
Hvaða brautir eru í boði?
Það er 3 brautir. Ég er á skíða- og siglingabraut, þar sem við erum mikið að
skíða og sigla. Svo eru hundasleðaog útivistarbraut og útivistarbraut en
hún er bara fyrir harðhausa. Þau taka

ekki með sér prímus eða neitt í útilegu,
heldur höggva þau greinar í eldivið og
búa til bál. Þau nota ekki einu sinni
eldspýtur heldur tinnu. Ég stakk upp
á að nota kveikjara í fyrstu ferðinni og
það var ekki tekið vel í það.
Er þetta mjög alþjóðlegur skóli?
Hvernig er aldurinn og hvað eruð
þið mörg?
Nei, þetta eru mest Norðmenn, svo
ég og tveir Danir. Það eru líka nokkrir
aðstoðarkennarar, ein af þeim er frá
Svíþjóð en hin er frá Frakklandi. Langflestir 02 (nýbúin með menntaskóla)
en nokkur aðeins eldri eða yngri. Mjög
margir fara þangað eftir að hafa verið
í norska hernum. Við nemarnir erum
svona 30 til 40. Við búum nokkur
saman í litlum húsum, mitt hús er það
stærsta með níu manns.
Ertu með herbergisfélaga? Hvernig
er að búa þarna?
Ég er með herbergisfélaga en þú getur
verið einn í herbergi og borgað meira.
Við erum níu saman í einhvers konar
sumarbústað. Eiginlega nákvæmlega
eins og þú myndir ímynda þér íslenskan sumarbústað. Svo sjáum við um að
þrífa húsið tvisvar í viku og svo erum
við í mat í mötuneyti í skólanum.
Hvernig er að búa með níu manns?
Það er ótrúlega skemmtilegt. Það er
alltaf eitthvað í gangi í húsinu, alltaf
einhver að baka eða elda eða gera
eitthvað. Fyrstu vikurnar vorum við
svolítið út af fyrir okkur út af COVID-reglum svo við vorum bara saman
að spila og horfa á bíómyndum. Það
verður samt alveg þreytandi að deila
baðherbergi og þvottahúsi með átta
öðrum.
Hvernig var með COVID og COVID-reglurnar?
Það var allt mjög strangt fyrstu vikurnar. Þá var hvert hús eins og sitt eigið
sóttvarnarhólf. En eftir það er allur
skólinn orðinn eitt sóttvarnarhólf. Og
svo erum við í pínulitlum bæ, það eru

Ég hef alltaf haft
áhuga á því að fara í
lýðháskóla og að fá að
einbeita mér að mínu
helsta áhugamáli,
útivist, í heilan vetur.
Svo fann ég þennan
skóla og ég hugsaði að
þetta er akkúrat málið.
Hekla María Arnardóttir

nánast engar líkur á að það komi upp
smit í bænum og enn síður í skólanum.
Er eitthvað annað sem þú vilt að
komi fram?
Aðstoðarkennarar eða kennaranemar (e. teachers assistants) eru
rosa flott konsept. Það er þannig

staða í öllum lýðháskólum í Noregi
og spila sérstaklega stórt hlutverk
hérna. Þetta eru nemendur sem hafa
verið þar áður en koma svo aftur sem
nokkurs konar kennarar. Það er einn
aðstoðarkennari á hverri braut, svo
einn fyrir allar brautirnar, einn sem
sér um hundana og einn sem sér um

alla samfélagsmiðla. Þeir eru þarna til
að halda uppi móralnum og passa að
öllum líði vel og að enginn sé útundan.
Það er ótrúlegt hvað það hjálpar, það
hafa ekki myndast neinar klíkur og allir
geta verið með öllum. Þeir passa upp
á að stemningin sé svona góð.
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10 Ráð til
þess að
spara
Ert þú alltaf staurblankur? Viltu gera eitthvað
í því? Hér eru tíu atriði sem þú getur byrjað á
strax í dag!

" Ingveldur Samúelsdóttir
1.

Ef þú virðist eyða öllum þínum fjármunum á netverslunum í hluti sem þú endar á að nota aldrei og sérð
eitthvað sem þú virkilega verður að eignast, ekki kaupa
það strax. Vistaðu linkinn og bíddu í viku. Ef þig langar
ennþá í vöruna eftir þennan tíma, endilega keyptu
hana! En oftast endar það þannig að þú fattar að þú
virkilega hefur engin not fyrir hana

2. Nýttu þér útsölur í nóvember og desember til að versla
gjafir út allt árið!

3. Stofnaðu lokaðan reikning hjá bankanum þínum og

leggðu inn ákveðin hluta af laununum þínum inn á
þennan reikning. Þetta er frábær valkostur ef þú ert að
safna þér fyrir einhverju ákveðnu eins og t.d bíl eða utanlandsferð (kynntu þér einnig viðbótarlífeyrissparnað
og séreignarsparnað).

4. Fara mánaðarlaunin öll í skyndibita? Lærðu að elda!

Þú getur bakað rúmlega 5 pizzur fyrir sama verð og að
kaupa þér eina á dominos! Fáðu vini þína með þér og
gerið það að skemmtilegu hópefli. Ekki að minnast á
það að heimalagaður matur er langbestur.

5. Geymdu allar einnota flöskur og dósir og farðu með í
sorpu! Fín leið til þess að redda sér nokkrum aukakrónum!

6. Framhald á fyrra ráði: Nestaðu þig í skólan! Hentu

í djúsí samlokur kvöldið áður og gríptu með þér um
morguninn eða taktu með þér leifar af kvöldmatnum og
hitaðu upp í hádeginu

7.

Frosinn matur endist endalaust! Þú getur keypt brauð,
álegg og kjöt á síðasta séns og geymt í frysti. Eins er
óopnuð matvara sjaldan orðin slæm þó hún sé orðin
,,útrunninn” notaðu nefið og dómgreindina!

9. Djammið gefur en djammið tekur líka. Það er miklu

ódýrara að djamma í heimapartýum heldur en niðri í
bæ. Gakktu þó hægt gegnum gleðinnar dyr!

10. Fer allur peningurinn í bensín? Fjárfestu í góðu hjóli,

eða fáðu gefins hjá einhverjum sem er hættur að nota
sitt. Gott fyrir heilsuna, umhverfið og budduna!

8. Ertu svangur og nennir ekki að elda? Kíktu í heimsókn

til ömmu! Hún á pottþétt eitthvað að borða fyrir þig og
eins verður hún örugglega himinlifandi að fá að sjá þig.

Bókagagnrýni

" Katrín Valgerður Gustavsdóttir

Í þessari grein ætla ég að fjalla um bækur sem
ég hef verið neydd til að lesa í skóla og voru þær
þess virði?
Of Mice and Men, John Steinbeck

Ef að þessi bók hefði verið einni blaðsíðu lengri væri ekki séns að ég
hefði nennt að lesa hana. Sagan gerist í Kreppunni miklu í Bandaríkjunum og fjallar um þessa tvo gæja sem flakka frá bæ til bæjar í leit að
vinnu. Það eina sem þú þarft að vita um þessa bók er eitthvað um Ameríska drauminn og er svona 80% viss um að þetta sé ádeila á Bandarískt
samfélag. Segi að þessi bók sé alveg nokkurn vegin þess virði bara því
hún er svo stutt. Mjög mikið minnst á kanínur.

Macbeth, William Shakespeare

Ég skildi ekki orð í þessu leikriti, myndin var samt alveg fínt. Leikritið
gerist á Skotlandi einhvern tímann á seinasta árþúsundi. Fjallar um
Macbeth sem kemst til valdi með því að myrða grey konunginn Duncan.
Macbeth er síðann étinn upp af samviskubiti og vænisýki. Mæli eindregið með þessari bók einungis Lady Macbeth vegna, hin upprunalega
girlboss.

Lord of the Flies, William Golding

Hef ekki lesið þessa bók svo ég ætla bara giska um hvað hún er. Pottþétt
en önnur ádeilan á Bandarískt samfélag og eitthvað á þeim nótum. Um
einhverja strákspjakka sem verða strandaglópar á einhverri eyðieyju og
taka sig saman og stofna sitt eigið samfélag. Væntanlega fer allt á annan
endan eins og við má búast. Allavega, hver vill ekki horfa á börn rústa
heilu samfélögunum í staðin fyrir fullorðið fólk?

Animal Farm, George Orwell

Kapítalískur áróður. Eitthvað með rússnesku byltinguna að gera man það
ekki. Kommúnismi=slæmur. Fjallar um dýr sem gera hluti en þegar þau
gera of mikið af hlutum hætta þau að vera dýr ándjóks man það ekki. Já
og Napóleon er svín held ég.

Englar Alheimsins, Einar Már Guðmundsson

Ég veit ekki hvort þetta sé óvinsæl skoðun en mér fannst þessi bók vera
bara nokkuð góð. Ef ég man rétt eru allir karakterarnir með bullandi
geðvandamál og helmingurinn af sögunni gerist á Kleppi. Ég man þó ekki
mikið úr bókinni þar sem ég las hana í 8. bekk en mæli alveg með henni.
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Nóvember-Jólin
Þ
" Embla Waage

ið þekkið þetta flest. Helmingur
þjóðarinnar flýr skammdegið með
fallegum hugsunum um frið á jörðu
og dagdraumum um nýja kaffivél.
Þau munu líklega aldrei segja neinum að þau
vilji nýja kaffivél, og verða mjög svekkt þegar
engin las hugsanir þeirra. Hinn helmingurinn
telur fyrrnefnda hópinn barnalegan. Þau vilja
helst fá haglél í augun og eitur í kaffið sitt,
bara til þess að finna tilfinningar aftur. Þetta
er sannkallað stríðsástand sem brýst út, ár
eftir ár. Þetta eru Nóvember-Jólin.
Báðir hópar hafa eitthvað til sín að segja,
svo mikið er víst. ,,Jólabörnin” svokölluðu
kjósa að njóta lífsins til fullnustu. Það að birta
upp skammdegið með hátíð ljóssins er dá-

samleg hugmynd! Auk þess er fátt betra en að
klára dýrindis kræsingar af disknum sínum,
sérstaklega ef þú hugsar um fátæku börnin í
Afríku á meðan. Fáfræði er alsæla.
Hinn helmingurinn mun líklega gera
nákvæmlega sömu hlutina og ,,jólabörnin”, en
þau ætla sér að vera mjög neikvæð á meðan,
sem gerir þau sjálfkrafa betri. ,,Jólin eru ekkert annað en verkfæri spilltra kapítalista til að
græða á láglaunafólki og menga náttúruna,”
þú veist um það bil hvað þú ert að tala um.
Jeff Bezos og allt þannig…
Líklega er ekki hægt að þóknast öllum. Ég
legg til að þið gangið inn í hátíðarnar með
þeirri vitneskju að ekkert sem þið gerið er
rétt.
Gleðilega hátíð!

Prjóna- og heklumenningin
" Gabriella Sif Bjarnadóttir

F

æstir framhaldsskólanemar hafa misst af því
hve áberandi prjóna- og heklumenningin er á
meðal ungs fólks. Að sjálfsögðu er það æðislegt
að þetta sé nú raunveruleikinn, að allir sem hafi
áhuga á handavinnu stundi hana án pressu um að „unglingar geri ekki svoleiðis.“ Ég segi að þróunin sé áberandi
miðað við síðustu ár. En hvers vegna núna?
Fólki hefur fundist gott að prjóna og hekla í mörg ár
núna, fyrst og fremst þá er það nytsamlegt. Þú býrð til
föt úr bandi. Bókstaflega. Það er einnig mjög róandi og
er ákveðin hugleiðsla. Handavinna eru líka verkefni. Það
er svo góð tilfinning að sjá árangur og ljúka við verkefni. Mér líður líka persónulega eins og ég sé afkastamikil þótt ég sé bara að horfa á sjónvarpið þegar ég er með
prjónadótið. En ég held að tískan hafi blossað upp út af
sömu ástæðu og ég varð allt í einu svona mikill prjónafíkill: nefnilega að mér drepleiddist í fjarkennslustundum. Ég fór í göngutíma, bakaði í tímunum, ég þurrkaði
svo oft af hillunum mínum en það var ennþá ekki nóg.
Ég náði bara alls ekki að halda athygli og prjónadótið
hjálpaði við það. Ég hef alltaf verið prjónamanneskja, átt
prjónadót hjá dótinu hennar mömmu og prjónað með
henni sum kvöld við sjónvarpsáhorf. Eftir fjarnámið tók
ég samt eftir því að ég væri háð, -og ég sá aðra í kringum
mig líka (með prjónatöskuna á öxlinni og prjóna eða
heklunál í höndunum labbandi á göngunum). Ég held
líka að Covid hafi neytt fólk til að efla listamanninn í
sér, handavinna, myndlist, tónlist, ritlist o.fl. Ég er alltaf
að sjá fleira og fleira fólk sem hefur tekið að sér listaverkefni. Mér finnst þessi prjóna- og heklutíska svo geggjuð
af því ég held alveg að margir hafi verið eins og ég, fundist gaman að handavinnu en ekki fattað að það er bara
hægt að taka dótið með sér í skólann og prjóna allan
daginn. Núna finnst mér geggjað að sjá hve margar nýjar
hannanir eru alltaf að birtast á instagram og allt í kring.
Ég vil líka minnast á að í MR stofnuðu nokkrir nemendur nefnd sem heitir Saumaklúbbur Framtíðarinnar.
Það var geggjað kósý á saumakvöldi sem þau héldu um
daginn í skólanum og svo margir sem mættu, reyndir
jafnt og óreyndir prjónarar og heklarar.
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Græn störf fyrir
grænna líf?
" Kolbrún Fríða Hrafnkelsdóttir

U

mræðan um græn störf hefur
aukist hratt síðastliðin ár en
almennt er hugtakið „grænt
starf ” frekar nýtt af nálinni.
Loftslagsbreytingar af mannavöldum
munu óumflýjanlega hafa bein áhrif á
m.a. efnahags- og atvinnulíf um allan
heim. Verkalýðshreyfingar, stjórnmálaflokkar og félagasamtök á Íslandi hafa
mörg hver lagt áherslu á mikilvægi þess
að móta atvinnustefnur sem miða að
því að græn störf muni styðja við góð
lífskjör um landið allt. Græn störf skulu
standa undir heilbrigðum, öruggum og
sjálfbærum vinnuaðstæðum, ásamt því
að stuðla að því að Ísland geti uppfyllt
skuldbindingar sínar í alþjóðlegum
samningum um loftslagsmál. Fimm
stjórnmálaflokkar fjalla í stefnum sínum
aðgerðir sem snúa að aukningu grænna
starfa og að tryggja réttlát umskipti í
iðnaði þar sem störfum mun fækka;
Framsókn, Viðreisn, Píratar, Samfylkingin og Vinstri grænir.
Í hnattrænu samhengi, mun sókn
okkar í átt að grænu hagkerfi skapa

störf. Sú sókn mun flytja störf milli atvinnuvega og krefst ábyrgra reglugerða
sem tryggja réttlát umskipti. Sameinuðu
þjóðirnar gera ráð fyrir að um 18 milljón störf geti orðið til við umskiptin frá
núverandi kerfi. Framangreind aukning
í störfum samanstendur af 24 milljón
nýjum störfum og 6 milljón störfum
sem munu leggjast af vegna nýrrar tækni
og tækniþróunar. Umbreytingarnar fela
því í sér gríðarlega mörg tækifæri, en til
þess að tækifærin verði bein tækifæri án
neikvæðra afleiðinga fyrir okkur öll þarf
að leggja út fyrir stofnkostnaði sem þó
verður til langs tíma litið mun lægri en
mögulegur fórnarkostnaður.
En hvað er átt við með „grænum
störfum”? Græn störf leiða af sér varðveislu eða endurheimt umhverfisins.
Störfin styðja við bætta orku- og auðlindanýtingu m.t.t. sjálfbærni, lágmarka
losun gróðurhúsalofttegunda, minnka
úrgang og mengun, vernda og endurheimta vistkerfi og styðja almennt
við aðlögun að loftslagsbreytingum.
Fjölmörg ný atvinnutækifæri fylgja
því þeim lausnum sem eru til staðar á
umhverfisvandamálum. Störfin geta t.d.

verið á almennum atvinnumörkuðum
s.s. í framleiðslu- eða framkvæmdageiranum og landbúnað eða í nýjum
grænum atvinnumörkuðum líkt og
endurvinnanlegri orkuframleiðslu eða
bættri orkunýtni. En græn störf eru ekki
aðeins vinnslu-, framleiðslu- og almenn
skrifstofustörf, heldur geta þau einnig
verið listræn s.s. græn hönnun sem við
trúum að muni verða mikilvæg fyrir
græna framtíð. Þessi störf varðveita
umhverfið og aðlaga hönnunnar-, viðskipta- og framleiðsuferli fyrirtækja og
einstaklinga að sjálfbærni.
Fjölmörg græn störf eru nú þegar
til staðar í atvinnulífinu hérlendis. Sem
dæmi má nefna íslenska orkugeirann,
sem hefur skapað verðmæti og lífsgæði
með vinnslu á endurnýjanlegri orku,
eða t.d. á umhverfisdeildum verkfræðifyrirtækja, umhverfisdeildum ríkisins.
En við nemum ekki staðar hér, Ísland
þarf að auka græn störf til muna og ýta
undir mikilvægi grænnar hönnunar sem
gæti átt stóran þátt í umhverfis
byltingunni. Það þurfa allir, öll
fyrirtæki og samfélagið í heild sinni
taka ábyrgð á loftlagsbreytingum og

Á kostnað hvers?

" Kristófer Orri Guðmundsson

M

ikil umræða hefur verið um fiskeldi í
opnum sjókvíum að undanförnu, en
sjókvíaeldi á Íslandi felst í ræktun laxa
þar sem þeir eru geymdir og fóðraðir
í netapokum út í sjó þar til sláturstærð er náð.
Góð og gild ástæða er til að ræða málið þar sem
fiskeldi er áhrifamikill iðnaður þegar litið er til
margra átta. Hér vil ég varpa ljósi á viðfangsefnið
með tilliti til náttúruverndar. Umræða um t.d.
arðgreiðslur, fiskeldi sem tól til byggðaþróunar og
áhrif á ferðamennsku á Íslandi, t.a.m. með tilliti til
laxveiða, er því látin liggja á milli hluta að sinni.
Í þessu samhengi er gott að líta til þeirrar
hugmyndafræði sem sjálfbærni byggir á. Atvinnugreinar af öllu tagi og fyrirtæki innan þeirra eru í
auknum mæli krafin um að innleiða sjálfbærni í
stefnumótun og að tileinka sér hana í verki. Sjálfbærni í fiskeldi snýst um að viðhalda framboði á
ræktuðum eldisfiski í þágu mannsins án þess að
skaða líffræðilega fjölbreytni og núverandi vistkerfi sem mörg hver binda kolefni úr andrúmsloftinu, og án þess að fara yfir getu plánetunnar
til að endurnýja þær náttúruauðlindir sem þarf
til framleiðslunnar.
Hagsmunaaðilar um fiskeldi eru flestir á einu
máli um að styðja sjálfbært fiskeldi, en stofnanaumboð þeirra og hvatar eru ekki alltaf á pari við
þá ósérplægni sem þarf til þess að ná jafnvægi á
milli þriggja grunnþátta sjálfbærni, þ.e.a.s. umhverfis, samfélags og efnahags. Í Argentínu er ekki
séð fram á að hægt sé að ná þessu jafnvægi með
fiskeldi í opnum sjókvíum en stjórn þar í landi
bannaði, í júlí síðastliðnum, fiskeldi í opnum sjókvíum. Þetta er fyrsta bann þess eðlis þar í landi,
og nær bannið yfir þann flóa þar sem það þykir
langvænlegast að stunda sjókvíaeldi. Með þessu
móti hafa stjórnvöld í Argentínu gefið ákveðna
yfirlýsingu hvað þetta varðar sem ber að taka
tillit til þegar velt er vöngum um jákvæðar og
neikvæðar hliðar sjókvíaeldis.
Þegar það kemur að því að framleiða próteinríka fæðu til neyslu hefur fiskeldisiðnaðurinn
almennt, þar sem fisktegundum er breytt með
kynbótum, orðið sífellt mikilvægari. Því verður
ekki neitað. Vel heppnuð útrás sjávartegunda í
eldi, bæði á landi og í sjó, býður upp á verulega
aukningu sjálfbærrar fiskeldisframleiðslu og með
samþættu átaki til að auka skilvirkni getur sjálfbær
fiskeldisframleiðsla stuðlað að því að fullnægja
aukinni eftirspurn á heimsvísu eftir fæðuöryggi.
En til þess að við njótum góðs af þeim ávinningi sem sjálfbært sjókvíaeldi getur stuðlað að,
þá þarf framleiðslan fyrst og fremst að vera vel
uppsett, örugg og sjálfbær svo að hún megi teljast heppnuð. Sú aðferðafræði sem notast hefur
verið við til þessa við laxeldi í opnum sjókvíum
veldur neikvæðum umhverfisáhrifum sem lítið
eftirlit er með og getur starfsemin því ekki talist

sjálfbær, og þar með ekki vel heppnuð í samhengi
við kröfur nútímans.
Þar til skýr stefna og aðgerðaráætlun hefur
verið mörkuð um sjálfbærni sjókvíaeldis í íslenskum fjörðum, og lagt hefur verið mat á hvort
sjálfbærni í greininni sé raunhæfur kostur, þá
eru ýmsar spurningar sem koma upp. Hverju er
verið að fórna með því að stunda þennan iðnað?
Noregur er gott dæmi um tilvik þar sem náttúran
hefur ekki fengið að njóta vafans í þágu efnahagslegra hagsmuna. Hversu langt er í að við getum farið að sjá sjálfbæra fiskeldisframleiðslu hér á
landi áður en mögulegar óafturkræfar neikvæðar
afleiðingar á náttúru og umhverfi eiga sér stað?
Afleiðingarnar eru m.a. í formi erfðablöndunar
við villta stofna þar sem eldislax sleppur ítrekað
úr netapokunum og ógnar tilvist villtra stofna;
sníkjudýra og sjúkdóma sem ná út fyrir sjókvíarnar; úrgangs ásamt laxalúsarsem sest á sjávarbotninn með meðfylgjandi neikvæðum áhrifum

á botndýralíf og aukinnar mengunar í sjó sem fer
almennt súrnandi. Setja má spurningamerki við
það að eldisfyrirtækin hafi eftirlit með sér sjálf
hvað varðar vöktun á laxalús, en ekki óháðir
aðilar. Auk þess dregur iðnaðurinn úr fegurð
íslenskra fjarða með því að breyta upprunalegri
ásýnd og vekur upp siðferðislegar spurningar
hvað varðar dýravelferð miðað við núverandi
vinnubrögð en mikill fiskidauði hefur fylgt sjókvíaeldi á norrænum slóðum.
Þetta eru dæmi um afleiðingar sem laxeldi í
opnum sjókvíum á Íslandi og víðar hefur haft,
en iðnaðurinn mun halda áfram að valda neikvæðum áhrifum á lífríki ef aðferðafræðin og
afmörkuð stefna breytist ekki. Eins og sjá má eru
víðsvegar vísbendingar um að sjókvíaeldi skaði
lífríki, líffræðilega fjölbreytni og þar með vistkerfi
sem við mannkynið reiðum okkur svo á í ýmsum
skilningi. Þar að auki sýnir norsk úttekt frá 2020
að eldislax sem ræktaður er í opnu sjókvíaeldi sé

með fimm sinnum stærra kolefnisspor en þorskur.
Til að draga fram mikilvægi loftlagsmála í þessu
samhengi má nefna skýrslu sem UNICEF gaf ut
nýverið sem sýnir að hamfarahlýnun ógni nú
milljarði barna.
Öll matvælaframleiðsla hefur sínar afleiðingar
en velta má fyrir sér þeirri þörf á að leyfa laxeldi
í opnum sjókvíum á Íslandi þegar horft er til
ofangreindra atriða og þeirrar staðreyndar að
starfsemin, framkvæmd með núverandi hætti,
er ekki sjálfbær.
Með þessum skrifum hvetur undirritaður öll
til að leggja mat á og kynna sér betur þær aðferðir sem liggja að baki fiskeldis í sjó á Íslandi.
Mikilvægt er að bera þann iðnað saman við aðrar
mögulegar aðferðir, sbr. landeldi og innanhúsarækt, sem væri mögulegt að nýta í staðinn. Við
stöndum vel að vígi hvað varðar innanhúsarækt
með okkar endurnýjanlegu orkugjafa ásamt
þekkingu og færni í beinni nýtingu jarðhita sem
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rmagjafa. En fyrst og fremst á ákvarðanataka
málaflokki fiskeldis og umhverfismála ávallt að
ggja á vísindum og sérfræðiþekkingu og ef
indin eru ekki nógu skýr á náttúran alltaf að
óta vafans þar til vísindin skýrast.
Auk þess hvet ég fólk til þess að kynna sér
nkunnir sem allir þingflokkarnir fengu í loftss- og umhverfismálum fyrir Alþingiskosningar
Ungum umhverfissinnum í gegnum verkefnið
ÓLIN. Málefnið sem hér var rætt fellur svo
nnarlega innan þess stóra og mikilvæga málakks sem ætti að vera í hávegum hafður hjá
æstu ríkisstjórn.

Höfundur er ferðamálafræðingur og meðstjórnandi Náttúruverndarnefndar Ungra umhverfissinna. Greinin er hluti af greinaskrifaátaki sem
ætlað er að vekja athygli á mikilvægi loftslags- og
mhverfismála í komandi kosningum. Öll þau mál
sem tekin eru fyrir birtast í SÓLINNI - Eink

umhverfisáhrifum af mannavöldum.
Vissulega væri einfaldast að hvert fyrirtæki væri ábyrgt fyrir að fylgjast með
og lágmarka bein neikvæð áhrif eins
og hægt er. Fyrirtæki þurfa að fylgjast
með umhverfisáhrifum rekstursins og
umhverfisáhrif starfsmanna sem tengd
eru vinnu þeirra. Hins vegar verður ekki
hjá því komist að ríkið hafi yfirumsjón
yfir áhrif landsins í heild líkt og öll ríki
ættu að gera.
Eins og staðan er í dag, eru flest
stærri fyrirtæki með t.a.m. fjármálaog samskiptadeildir en alls ekki öll með
umhverfisdeild. Hröð breyting hefur
orðið þar á síðustu misserum en betur má ef duga skal. Við stöndum nú
frammi fyrir þeirri framtíð að öllum
fyrirtækjum ætti að bera skylda að gera
grein fyrir umhverfisáhrifum sínum,
axla ábyrgð á neikvæðu áhrifunum og
móta sér langtíma stefnu um bætta ferla.
Öll fyrirtæki munu þurfa að lágmarka
losun sína eins og kostur er og síðan
kolefnisjafna á ábyrgan hátt þá losun
sem eftir stendur. Flest fyrirtæki þurfa
að finna betri framleiðslu- og þjónustuleiðir til að lágmarka umhverfisáhrif
sín. Hönnuðir þurfa einnig að gera sér
grein fyrir að ekki er hægt að hanna
vörur og hús eins og hefur verið venjan vegna umhverfisáhrifa, heldur þarf
að hanna og framleiða með sjónarmið
umhverfisins að leiðarljósi. Umhverfisvænni framleiðslu- og þjónustuleiðir
munu ekki aðeins hafa jákvæð áhrif á
umhverfið, heldur munu breytt ferli
skapa svigrúm til að auka tekjuöflun
fyrirtækja og auka skilvirkni.

Þrátt fyrir að það geti fylgt því kostnaður að lágmarka og fylgjast með umhverfisáhrifum þá fylgja því töluvert
fleiri tækifæri og verðmæti. Ef við förum
ekki með jörðina okkar og auðlindir
hennar á sjálfbæran hátt munu einn
daginn ekki vera neinar auðlindir og
fá tækifæri frá jörðinni okkar. Þetta er
það málefni sem er hvað verðmætast að
fjárfesta í um þessar mundir.
Við sjáum fyrir okkur framtíð þar
sem öll stærri fyrirtæki hafa umhverfisdeild eða umhverfisstjóra sem fylgist
með umhverfisáhrifum fyrirtækisins
frá öllum vinklum og breytir og bætir til
að lágmarka áhrifin eða draga úr þeim
til fulls. Hönnuðir munu þurfa huga að
umhverssjónarmiðum og hanna með
alla hringrás vörunnar (eða öðru sem
hannað er) frá framleiðslu til “end-of-life” stiginu. Hönnun þarf að gera ráð
fyrir að hægt sé að varan endist lengi,
hægt sé að laga hana, endurvinna hana
eða endurnýta efnin sem í vörunni er
á sem einfaldastan hátt. Flest fyrirtæki
munu þurfa mannskap í græn störf.
Græn störf eru fjárfesting sem mun
skila sér margfalt til baka. Ríkið þarf
mögulega að styrkja slíkar fjárfestingar
til að byrja með en fljótlega fer þetta að
borga sig margfalt til baka. Fyrirtæki
sem ná fram neikvæðri kolefnislosun
geta selt sparnaðinn til fyrirtækja sem
ekki ná að koma í veg fyrir alla losun
sína. Bætt og betri meðferð á umhverfinu og neikvæð kolefnislosun á að vera
álitin sem verðmæti jafn mikilvægt og
peningar, jafnvel mikilvægara.
Allt sem maðurinn hefur skapað,

framleitt og nýtt hefur komið frá auðlindum jarðarinnar og því er umhverfisvernd mikilvægari fyrir fyrirtæki og
samfélagið en góður efnahagur. Fyrir
okkur er þetta einfalt, allir peningar
koma á einn eða annan hátt frá umhverfinu og því verða engir peningar
ef við höfum ekkert umhverfi. Ef við
verndum ekki umhverfið okkar og förum að nýta það og hanna vörur á sjálfbæran hátt þá verða einn daginn mögulega engir peningar, enginn hagvöxtur
og engin velmegun fyrir mannkynið.
Mörg tækifæri leynast í umhverfisvanda
nútímans og það er verðmætt að fjárfesta í framtíðinni. Mannkynið hefur
skapað allt sem við höfum nú í kringum
okkur þannig við erum fullfær um að
breyta til og aðlaga að umhverfisváinni
með breyttu hugarfari. Við verðum að
hætta að líta á loftslags- og umhverfismálin sem vandamál og opna augun
fyrir öllum þeim jákvæðu tækifærum
sem felast í réttlátum umskiptum til
grænnar framtíðar.
Höfundur eru meðlimur í stjórn
Hringrásarhagkerfisnefndar Ungra
umhverfissinna og stundar nám í
Sjálfbærniverkfræði við Konunglega
tækniháskólann (KTH) í Stokkhólmi.
Greinin er hluti af greinaskrifaátaki
sem ætlað er að vekja athygli á mikilvægi loftslags- og umhverfismála í
komandi kosningum. Öll þau mál sem
tekin eru fyrir birtast í SÓLINNI Einkunnagjöf Ungra umhverfissinna
fyrir Alþingiskosningar.

Við erum hluti
af líff ræðilegum
fjölbreytileika
" Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir

Í

upphafi þessa mánaðar hélt ég stutt erindi á Fundi fólksins til að vekja
athygli á kröfum ungs fólks til bjargar líffræðilegum fjölbreytileika. Um
2.200 ungmenni á Norðurlöndunum tóku þátt í að setja fram þessar
kröfur. Í sama mánuði fórum við í Ungum umhverfissinnum af stað með
verkefnið Sólina sem vakið hefur mikla athygli. Með því vildum við upplýsa
almenning um umhverfisstefnur stjórnmálaflokka og leggja áherslu á umhverfis- og loftslagsmál í komandi Alþingiskosningum. Fyrir nokkrum árum
fór af stað verkefni sem enn er í gangi í dag. Þar hittast fjöldamörg ungmenni
einu sinni í viku til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum. Þetta eru nokkur
dæmi um það hvernig ungt fólk getur og hefur haft mikil áhrif á gang mála í
heiminum. Það er mikilvægt að ungt fólk hafi hátt um þau málefni sem skipta
þau máli. Þannig fáum við í gegn þær breytingar sem eru nauðsynlegar til að
tryggja framtíð okkar. Ein af þessum nauðsynjum fyrir framtíðina er verndun
líffræðilegs fjölbreytileika.
Mannkynið á það til að gleyma því að það er hluti af líffræðilegum fjölbreytileika Jarðar. En ég held að það að minna sig reglulega á það setji hlutina
í samhengi. Við förum að hugsa um okkur sem hluta af náttúrunni, sem
jafningja annarra lífvera. Það er þá ekki lengur náttúran og við, heldur bara
náttúran. Náttúran fær að njóta vafans.
Einhver gætu spurt við hvað ég á þegar ég segi að mannkynið sé hluti af
líffræðilegum fjölbreytileika. En öll okkar tækni, þekking og jafnvel siðir eru
háð náttúrunni. Við verðum fyrir áhrifum náttúrunnar og sömuleiðis verður
náttúran fyrir áhrifum frá okkur. Samband milli lífvera jarðarinnar, þar á
meðal okkar, skiptir öllu fyrir heilbrigð vistkerfi. Án heilbrigðra vistkerfa
falla undirstöðurnar undan samfélagi okkar og öllu því sem mannkynið reiðir
sig á. Líffræðilegur fjölbreytileiki er grundvöllur fyrir því að þessi sambönd
haldist í jafnvægi og þar með fyrir heilbrigði vistkerfa. Þetta jafnvægi stuðlar
til dæmis að mildun loftslags og sjúkdóma en að undanförnu höfum við án
efa flest fundið fyrir röskun á þessu jafnvægi hvað það varðar. Án heilbrigðra
vistkerfa væri framtíðin frekar dapurleg.
Ég veit að ungt fólk hefur áttað sig á því að líffræðilegur fjölbreytileiki er
okkur jafn nauðsynlegur og hann er vistkerfunum. Ljóst er að ungt fólk vill
breytingar. Það vill að verndun líffræðilegs fjölbreytileika og náttúruvernd verði
í brennidepli í öllum ákvarðanatökum. Það veit að líffræðilegur fjölbreytileiki
er mikilvæg undirstaða fyrir og í raun partur af samfélagi okkar. Ungt fólk
vill eiga möguleika á framtíð með heilbrigðum vistkerfum og sanngjörnu
samfélagi. Það veit að samband okkar við náttúruna þarf að breytast til að

þetta verði möguleiki. Við þurfum að átta okkur á því að við getum ekki án
náttúrunnar verið. Við erum hluti af líffræðilegum fjölbreytileika.
Baráttan fyrir verndun líffræðilegrar fjölbreytni er samofin öðrum baráttumálum sem ungt fólk brennur fyrir líkt og loftslagsbreytingum. Ég tel að ungt
fólk þurfi að sameinast í sínum baráttumálum; tala saman, skilja hvert annað
og ekki síst berjast í sameiningu fyrir því sem er okkur mikilvægt. Unga fólkið
mun koma til með að taka við framtíðinni og þess vegna er mikilvægt að það
taki þátt í að skapa hana.
Höfundur er líffræðingur og náttúruverndarfulltrúi Ungra umhverfissinna
og er greinin byggð á erindi sem höfundur hélt á málþinginu: Fjölbreytileiki
lífs í nútíð og framtíð.
Greinin er hluti af greinaskrifaátaki sem ætlað er að vekja athygli á mikilvægi loftslags- og umhverfismála í komandi kosningum. Öll þau mál sem
tekin eru fyrir birtast í SÓLINNI - Einkunnagjöf Ungra umhverfissinna fyrir
Alþingiskosningar.
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Ungir
umhverfissinnar
Flest ungmenni kannast við samtökin sem kallast Ungir umhverfissinnar. Hagsmunir umhverfisins
eru hagsmunir allra. Ritstjórn fékk
nokkrar greinar sendar og ákveðið
var að tileinka þeim ákveðið pláss
innan blaðsins. Annars hvetjum við
ykkur öll til þess að kynna ykkur
starfsemi Ungra umhverfissinna
og taka þátt. Unga umhverfissinna
má finna á Instagram sem @
ungirumhverfissinnar og á síðu
þeirra www.ungirumhverfissinnar.is.
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Ein brýnasta gáta tungumáls Íslendinga (nr. 2)
" Ísak Hugi Einarsson

Þ

að var sagt mér, er setning sem sögð er
en jafngildir vægri syndgun. Í stað þess
að segja mér var sagt og ganga á snið við
syndgunina ásamt því að minnka orðafjöldann, þjást sumir af því sem kallast hefur hin
nýja þolmynd. Svona málsbrúkun er álíka léleg
og t.d. ...síðan var lesið textann í stað ...síðan var
textinn lesinn. En ein gildasta synd þessa efnis
væri; það var síðan lesið textann.
Við lestur þessa texta er auðgert að átta sig
á að málfarsnotkun af þessu tagi er einfaldlega
skökk. Því miður virðist ekki vera eins lafhægt að
fatta það við hagnýtingu talmálsins.
Einnig er hægt að benda til dæmis á Það
kom gestur til okkar í gær andspænis því að
segja Gestur kom til okkar í gær. En um leið og
fornafnið það er fjarlægt, er ekki lengur hægt að
greina á milli gests og Gests því stóri stafurinn í
upphafi setningar gleypir gest gefið að hún hafist á

gesti. En í þokkabót má athuga að hrynjandinn sé
meiri í setningunni með notkun fornafnsins. Það
kom gestur til okkar í gær.
Þetta voru einungis yfirborðskennd dæmi, en

hvar er hægt að draga línuna milli þess að réttlæta
notkun það´s eða banna, og er þessi gestur tæknivæðingin sem virðist vera að breyta málinu?

Aðlögun flóttafólks að íslensku
samfélagi og stytting stúdentsprófs
Verðlaun fyrir framúrskarandi lokaritgerðir í stjórnmálafræði

" Eva H. Önnudóttir, formaður Félags
stjórnmálafræðinga.

F

élag stjórnmálafræðinga veitti
þann 3.september síðastliðinn
verðlaun fyrir framúrskarandi
lokaritgerðir í stjórnmálafræði
sem var skilað árið 2020.
Veitt voru ein verðlaun fyrir BA
ritgerð og ein fyrir meistararitgerð.
Báðar ritgerðir fjalla um áhugavert efni
á sviði stjórnmálafræði og opinberrar
stjórnsýslu, önnur um mikilvægi æðri
menntunnar þegar kemur að aðlögun
flóttafólks að íslensku samfélegi (BA)
og hin um aðdraganda og innleiðingu
styttingu námstíma til stúdentsprófs
(MPA). Þetta eru efni sem fjölmiðlar
geta mögulega haft áhuga á.
Anastasía Jónsdóttir (anastasiajons@gmail.com) hlaut verðlaun fyrir
BA ritgerð sína „Ef þú vilt komast inn
í samfélag, þá er háskólinn sú stofnun
sem aðstoðar þig við að gerast þátttakandi í því samfélagi: Æðri menntun
fyrir frekari aðlögun flóttafólks“. Leiðbeinandi Anastasíu var Eva Bjarnadóttir. Ingileif Oddsdóttir (ingileif@
fnv.is) hlaut verðlaun fyrir MPA ritgerð sína „Stytting námstíma til stúdentsprófs. Aðdragandi, stefnumótun
og framkvæmd“. Leiðbeinandi var
Margrét S. Björnsdóttir.
Umsögn um verðlaunaritgerð
Anastasíu Jónsdóttir á BA stigi – Ef
þú vilt komast inn í samfélag, þá er
háskólinn sú stofnun sem aðstoðar
þig við að gerast þátttakandi í því
samfélagi: Æðri menntun fyrir frekari aðlögun flóttafólks“
Markmið rannsóknarinnar var
að greina þær kerfislægu hindranir
sem standa í vegi fyrir æðri menntun
flóttafólks á Íslandi og varpa ljósi á
hvernig aukinn aðgangur þeirra að
námi getur aðstoðað við aðlögun að
íslensku samfélagi. Niðurstöðurnar
leiddu í ljós að helstu hindranir flóttafólks í námi á Íslandi væru tungumálakunnátta, fjárhagslegir erfiðleikar og
skortur á upplýsingum. Skert íslenskuog enskukunnátta flóttafólks og háar
tungumálakröfur háskólanna ýtir þeim
í burtu frá æðri menntun auk þess sem
skortur á upplýsingum leiðir til mikillar óvissu meðal þeirra. Einnig sýndu
niðurstöður rannsóknarinnar að nám
getur komið í veg fyrir einangrun, aukið félagslíf flóttafólks og bætt andlega
líðan þeirra.

Um er að ræða eigindlega rannsókn
þar sem höfundur tók meðal annars
viðtöl við fólk sem hefur hlotið alþjóðlega vernd á Ísland og jafnframt
var stuðst við fjölbreyttar rannsóknir um æðri menntun flóttafólks. Að
mati dómnefndar er þetta virkilega
vel unnin ritgerð um mikilvægt mál.
Um frumrannsókn er að ræða þar sem
höfundur þurfti að leysa úr krefjandi
áskorunum varðandi aðgengi að viðmælendum, en flókið var að finna
þátttakendur fyrir rannsóknina. Að
mati dómnefndar fer höfundur fer vel
yfir fræðasviðið en líka takmarkanir
rannsóknarinnar og dregur ekki of víðtækar ályktanir. Rannsóknin er mjög
þarft innlegg í rannsóknir og opinbera
umræðu um stöðu flóttafólks á Íslandi.
Í dómnefnd sátu Grétar Þór Eyþórsson, Jón Gunnar Ólafsson og
Sigurður Ólafsson
Til álita við val á verðlaunaritgerð
komu þær BA ritgerðir sem fengu
ágætis einkunn, allar frá Háskóla Íslands að undanskilinni einni ritgerð

sem kom frá Bifröst. Dómnefnd las
þær yfir og valdar voru 3 úr þessum
hópi. Auk ritgerðar Anastasíu komu til
greina ritgerðin „Ný-lýðhyggja. Er hún
frábrugðin hefðbundinni lýðhyggju
og á hvaða hátt?“ höfundur Bergur
Frostason og „Limitations to Indigenous Peoples Participation in the Arctic
Council” eftir Esther Jónsdóttur.
Umsögn um verðlaunaritgerð
Ingileifar Oddsdóttur á meistarastigi – „Stytting námstíma til stúdentsprófs. Aðdragandi, stefnumótun
og framkvæmd“
Árið 2016 voru gerðar viðamiklar breytingar á íslenska skólakerfinu
þegar nám til stúdentsprófs var stytt
niður í þrjú ár. Í ritgerðinni Stytting
námstíma til stúdentsprófs – Aðdragandi, stefnumótun og framkvæmd
fjallar Ingileif um framkvæmd þessara
breytinga. Ingileif gerir tilviksrannsókn á ferli styttingar námstíma til
stúdentsprófs með hliðsjón af kenningum um innleiðingu stefnu og ár-

angurstjórn. Leggur ritgerðin mat á
stefnumótun í veigamiklum málaflokki
og beitir Ingileif til þess viðeigandi
kenningum um árangursstjórn og
innleiðingu stefnu. Ritgerðin er vel
upp byggð og fjallar ítarlega um þær
kenningar sem liggja til grundvallar
mati höfundar og setur þær í samhengi
við stefnumótun í menntamálum.
Höfundur beitir fjölbreyttum heimildum til að greina frá innleiðingu
styttingar námstíma til stúdentsprófs,
en byggir jafnframt á spurningalista
sem hún lagði fyrir skólameistara
allra framhaldsskóla, sem er einkar
metnaðarfull nálgun. Meginniðurstöður ritgerðarinnar eru að innleiðing
stefnunnar hafi ekki verið í samræmi
við þau viðmið sem kenningar á sviði
árangursstjórnunar leggi áherslu á
og eigi það bæði við um undirbúning innleiðingarinnar, sem og mat á
áhrifum hennar á árangurs framhaldsskólanemenda.
Ritgerðin er afar vönduð í allri
nálgun og frágangi, höfundur hefur

greinilega yfirgripsmikla innsýn í viðfangsefnið sem skilar sér í djúpri umfjöllun sem er mjög gagnlegt innlegg til
fræðanna. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er mikilvægt innlegg og sýnir
fram á mikilvægi þess að vandað sé
til verka við opinbera stefnumótun.
Að yfirfæra pólitísk stefnumið í opinbera stefnu er vandasamt verkefni
sem mikilvægt er að fái vandaðan og
viðeigandi hátt.
Rannsóknin er merkilegt framlag til
stjórnsýslufræða á Íslandi. Í ritgerðinni
er mat lagt á ákvörðun stjórnvalda
um styttingu framhaldsskólans út frá
kenningum um stefnumótun og varpar
höfundur ljósi á veikleika á vinnulagi
innan stjórnsýslunnar. Ritgerðin er vel
fram sett og leiðir lesanda með skýrum
hætti í gegnum kenningaramma, gögn
og greiningu. Breytingar á námstíma
til stúdentsprófs eru vandmeðfarnar
og mikilvægt að framkvæmd þeirra
sé vönduð og ígrunduð. Sýnir ritgerð Ingileifar mikilvægi fræðilegrar
umfjöllunar um stjórnsýslumál og er
því mikilvægt innlegg sem draga má
nokkurn lærdóm af. Greining sem
þessi, á afdrifaríkum ákvörðunum
yfirvalda, er mikils virði fyrir bæði
stjórnvöld og almenning og getur
stuðlað að bættum vinnubrögðum. Í
dómnefnd fyrir vali á framúrskarandi
meistaraitgerð voru Bjarni Bragi Kjartansson, Eva Bjarnadóttir, Eva Marín
Hlynsdóttir og G. Rósa Eyvindardóttir.
Í dómnefnd sátu Agnar Freyr
Helgason, Bjarni Bragi Kjartansson,
Eva Bjarnadóttir, G. Rósa Eyvindardóttir og Sigurlaug Anna Jónsdóttir.
Til álita við val á verðlaunaritgerð
komu þær MA ritgerðir til greina
sem fengu ágætis einkunn, allar frá
Háskóla Íslands að undanskilinni
einni ritgerð frá Háskólanum á Akureyri. Dómnefnd las þær yfir og
valdar voru 5 úr þessum hópi. Auk
ritgerðar Ingileifar komu til greina
ritgerð Katrínar Hjörleifsdóttur:
„Stjórntæki. Skyndilausnir eða „Hið
heilaga orð““, Lindsey Mitchell: „Theoretical Understanding of Corruption
in Iceland“, Árný Lára Sigurðardóttir:
„Kyn- og frjósemisréttindi kvenna í
friðar- og öryggisstefnum ríkja“ allar
frá HÍ, auk ritgerðar Ölfu Drafnar
Jóhannsdóttur: „Hið kvenlæga dufl.
Framtíðarsýn Grímseyinga“, frá HA.
Ritgerð Ingileifar Oddsdóttur varð
að endingu fyrir samdóma vali dómnefndar.
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Hvernig

ert þú?

" Embla Waage
Samkvæmt daglegri rútínu þinni ertu ákveðin tegund af hatti. Hvernig hattur ert þú?

Hvað er það fyrsta sem þú
gerir þegar þú vaknar?
a.
b.
c.
d.

þú opnar Snapchat
þú kveikir á 15 klst. playlistanum þínum
þú dregur frá gardínurnar
og gerir sólarhyllinguna
þú skvettir köldu vatni yfir
andlitið þitt

2. Hvað færðu þér í
morgunmat?
a.
b.
c.
d.

ekkert
tvær ristaðar brauðsneiðar
og appelsínusafa
chia-grautinn sem þú undirbjóst í gærkvöldi
hrátt egg

3. Hvernig kemur þú þér í
skólann?
a.
b.
c.
d.

keyrandi
labbandi
hjólandi
með hvaða móti sem er

4. Hvenær mætir þú í fyrsta
tímann?
a.
b.
c.
d.

kennarinn er heppinn ef þú
lætur sjá þig
5 mínútur of seint
5 mínútur fyrir tímann
helst kvöldið áður

5. Á hvaða borði situr þú?
a.
b.

c.
d.

á aftasta bekk
einhvers staðar þar sem
enginn annar situr
við glugga
eins nálægt kennaranum og
þú getur

6. Hvað gerir þú eftir
skólann?
a.
b.
c.
d.

rúntar um bæinn
læsir þig inn í herbergi
ferð í sund
lærir á bókasafninu

7. Fjölskyldan er að fara í
matarboð, hvað gerir þú?
a.
b.
c.
d.

neitar að koma með
kemur með, en situr út í
horni að lesa bók
kemur með, en ert með
nesti
neitar að koma með, þú
þarft að læra

8. Hvað gerir þú áður en þú
ferð að sofa?
a.

b.
c.
d.

þú grætur og sendir myndir
af því á ,,private story:ið”
þitt
þú grætur og hugsar um
grimmd mannsins
þú grætur og skrifar í dagbókina þína
þú grætur, greddan er yfirþyrmandi

9. Klukkan hvað ferð þú að
sofa?
a.
b.
c.
d.

svona 2-3 kannski
um miðnætti
klukkan 22:30
ekki seinna en 9

Flest A: kúrekahattur

Þú hefur tvö áhugamál: tequila og fólk sem er á föstu. Hvað varðar
tequila, hefur aldrei verið vandamál að nálgast það. Hvað varðar fólkið í
samböndum, er málið aðeins flóknara. Það er ekki þér að kenna að það
sé einfaldlega miklu skemmtilegri leikur. Að einhver kjósi þig fram yfir
maka sinn er mesta ,,egó-boost” sem fyrirfinnst. Þegar þú hefur náð þeim
áfanga missir þú allan áhuga; markmiðinu var náð. Nánast öllum finnst
þú hræðileg manneskja, kæri kúrekahattur. Þér er samt alveg sama, þín
vegna mega allir aðrir rotna í helvíti.

Flest B: fedora

Þú lest bækur sem engin hefur heyrt um og albúm sem hljóma eins og
galdraþulur, þú ert ekki eins og hinir hattarnir. Hvernig geta allir aðrir
alltaf haft rangt fyrir sér? Það er ótrúleg byrði að þurfa að útskýra
einföldustu hluti fyrir fólkinu í kringum þig. Þú getur að minnsta kosti
huggað þig við það að listin þín sé engri annarri lík, hún er virkilega góð.
Hún er hreinskilin og dökkleit, rétt eins og lífið.

Flest C: stráhattur

Þú skilur ekki hina hattana. Hvað er að því að eyðileggja engi af túlípönum fyrir sæta Instagram-mynd? Af hverju geta þau ekki bara skroppið til
Tene í sæluna í örfáa daga? Ef ekki bara til þess að skapa betri orku fyrir
fólkið í kringum sig. Þú nýtur þess að vera betri en allir: sötrandi á grænum safa á meðan þú ,,manifestar” draumalífið þitt. Smágerði hundurinn
þinn er snyrtilega greiddur og hreinn, alveg eins og þú. Þetta er allt svo
ótrúlega auðvelt og þægilegt. Allir ættu að fara í sálfræði eins og þú gerðir
í 9. bekk. En, því miður, einhver þarf að taka þetta á sig. C‘est la vie!

Flest D: pípuhattur

,,Vissir þú að skólakerfið á Bretlandi er miklu betra en okkar?” Þú þekkir
þetta, því þú hefur lesið þér til um þetta. Pabbi þinn er strangur og agaður. Hann er helsta fyrirmyndin þín. Ungmenni á Íslandi eru óforskammað
lið, það ætti að senda þau öll í betrunarvist! En, því miður situr þú sem
fastast með kúreka- og stráhöttum. Þú tekur kaffið þitt svart og hefur ekki
innbyrt sykur í fjórtán ár… Þú ert ósköp einmanna.

Furðulega dísel-geimflaugin
" Gabriella Sif Bjarnadóttir

V

atnið var mjög slétt þennan
dag. Sólin skein og það glitti
í glampandi gárur við
fæturnar þar sem að ég
óð. Ég reyndi að fara varlega til þess
að hreyfa sem minnst við yfirborði
vatnsins. Skyndilega þaut pínulítil
geimflaug hjá. Hún sneri svo við
og lenti á einni gárunni. Geimflaugin var svo lítil að það lægi
við að hún gæti brimað á gárunum. Rétt í því opnaðist pínulítil
hurð að ofan á geimflauginni og út
kom lítil vera sem fór að brima á
gárunum með geimflauginni. Mér
fannst þetta mjög skrýtið.  „Mér
finnst mjög skrítið að nota geimflaug sem gengur augljóslega á
dísel eldsneyti til þess að brima
á“ sagði ég. „Mér finnst það ekki
skrítið,“ sagði veran. „Ok,“ sagði
ég. Ég var samt ekki alveg viss. Ég
vildi fá annað álit þannig að ég fór
upp úr en lagði sprikklandi laufblað á vatnið þar sem að fóturinn
minn hafði verið til þess að veran
gæti haldið áfram að brima. Ég
sat uppi á þurru í svolitla stund og
notaði hárblásara til þess að þurrka
lappirnar og fæturnar og tásurnar
og öklann og hælinn og ilina af
því að ég vildi hvorki að sandur
festist við fæturnar, né tásurn-

ar, né öklann, né hælinn, né ilina. Ég stóð upp og fann hve grasið
kitlaði undir fótunum. Ég gekk í
hægri átt miðað út frá mér sem sný
baki í vatnið og sú átt sem ég stefni í
er vestur. Ég geng þá átt en þá geng
ég ekki lengur í hægri átt heldur
beint áfram. Ég gekk bara 72 skref
og ég er komin að hurð fræðimannsins. Ég banka á hurðina og hann
hleypir mér inn í eldfjallið. „Viltu
te?“ spyr hann. „Já ég væri alveg til
í te,“ segi ég. Hann græjar te. Mér
finnst te hjá fræðimanninum alltaf
gott. Ég smjatta á teinu. „Hvað er í
teinu í dag, fræðimaður?“ spyr ég
fræðimanninn. „Þessa könnu lagaði
ég úr fjallagrösum, sítrónumelissu,
eplamintu, timjan, berserkjum, belladonnu, kísilsýru, afgöngum
pizza madness, skáldamiðinum og
einnota grímu. -Engar áhyggjur
samt, hún var ónotuð.“ „Hjúkk!“ segi
ég. Mig langar nefnilega alls ekki
til að verða veikt. Ég hugsa til þess
hvers vegna ég kom til fræðimannsins. „Fræðimaður,“ segi ég, „Finnst
þér ekki skrítið að brima á gárum
með geimflaug sem gengur á dísel?“
Hann hugsar sig aðeins um og segir
loks: „Ekki ef hún er hybrid og gengur líka á hestöflum.“ Ég þakka fyrir
upplýsingarnar og býst þá við því
að geimflaug verunnar sé hybrid og
gangi líka á hestöflum.
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Brot úr smásögunni:

XOXO, God

" Penni: Embla Waage

...
Bobo’s ego made her debut. What followed was
shocking: another year long hibernation. Bobo
always made excuses for Ursula’s antisocial behavior.
Sometimes Ursula would crash Bobo’s family dinners
and openly discuss taboo topics. During one particularly uneventful dinner party with her dad’s boss,
Ursula subtly accused Bobo’s mother of owning
orange fishnet stockings, simply to “stir some drama”.
Of course, Bobo ended up taking the blame for this
imaginary piece of orange fishnet stockings. For some
inexplicable reason, Bobo had stayed neutral towards
Ursula. Although not thrilled about being grounded,
Bobo had been unable to bear a hint of resentment
towards her best friend. Bobo usually was. Today was
an exception.
To imagine, Bobo had stayed silent and scared
all night. Her dreams were filled with the horrors of
the dark nights. She had even considered beginning
a (completely platonic) relationship with her youth
leader and up-and-coming pastor. It was a desperate
place to dwell. A place dwelt in futility. Through the
classroom door walked Ursula with her perfect hair
and disgustingly sharp eyeliner. Bobo had prepared
to sit through French alone, her flute lay weary
in Ursula’s usual seat. For once, the class could sit
through a full, uninterrupted, class of awful choking

sounds. Instead, Bobo’s flute was pushed off her chair
and replaced by the lady of the hour. The lady who
had been too busy to return approximately forty calls
from her best friend. At first Bobo was angry (alas,
the ego had been awakened). Or maybe, Ursula had
replaced Bobo. Could it be? Just as she had feared,
now it had truly been confirmed. Ursula had finally
realized she deserved better and moved on to someone prettier, better…
“You will not believe what just happened!” Ursula
interrupted Bobo’s worries, reminding her of Ursula’s
nature. She was unpredictable, that’s precisely what
Bobo should have expected. That Ursula had wandered off on impulse yesterday. Instead of being angry,
Bobo became relieved.
“What now?” Bobo answered, unable to contain
her smirk.
“I-“ Ursula began while pulling a red notebook
out of her tote bag “-just had the most interesting
conversation with God!”
After a long and confusing story, which Ursula
decided to tell non-chronologically for some reason,
Bobo was relieved. Her best friend had not forgotten
about her; she had simply gone insane! Although well
anticipated, Bobo was expecting Ursula to become
a cold-hearted murderer when the insanity would
eventually kick in. Ursula’s childhood had been rough.
Ursula’s teenage years as well, although that was
probably her own fault.

Hvaða
jólasveinn
ertu?
" Elís Þór Traustason
Ertu vinsæll jólasveinn meðal krakka?
a.
b.
c.
d.

Frekar
Ekki sérstaklega
Kannski
Mjög

Hvernig kaffi drekkurðu?
a.
b.
c.
d.

Macchiato
Latté
Pumpkin Spice Latté
Svart

Hvar myndurðu helst fá þér að borða?
a.
b.
c.
d.

Tapas-barinn
Ísey skyr
Nings
Kertadeildin í Hagkaup

Tengir fólk þig við mat?
a.
b.
c.
d.

Nei
Já
Já en nei
Við hvað ég borða en ekki við mat

Hvernig er samband þitt við mömmu þína?
a.
b.
c.
d.

Vont
Gott
Veit ekki
Vil ekki svara

Fílarðu ilmkerti?
a.
b.
c.
d.

Nei
Veit ekki hvað það er
Já
Já

Ertu með kertakink?
a.
b.
c.
d.

Nei
Nei
Nei
Já

Flest A: Stúfur

Stúfur er lítill og upplifir mikla fordóma vegna smæðar sinnar. Hann
þjáist af bullandi minnimáttarkennd og tekur það út á bræðrum sínum. Ef
sálfræðiþjónusta væri ekki svona dýr gæti hann fengið aðstoð í stað þess
að setja gjafir í skóinn hjá börnum. Stúfur styður gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu.

Flest B: Skyrgámur

Skyrgámur er vel uppþembdur af öllu skyrinu og helsti viðskiptavinur
MS og Örnu. Eftir að hann uppgötvaði grískt jógúrt hefur líf hans batnað
til muna. Skyrgámur er sáttur í eigin skinni og lætur fólk almennt í friði.
Verið eins og Skyrgámur.

Flest C: Gáttaþefur

Gáttaþefur hefur afar stórt nef og er því mjög óöruggur með sig. Hann
kann ekki að meta sitt góða lyktarskyn því að horfir aldrei á góðu
hliðarnar í lífinu. Hann rak ilmvatnsverslun við Laugaveg en hún fór
nýlega á hausinn í COVID. Gáttaþefur hefur ekki gaman af grímum þar
sem þær komast ekki auðveldlega fyrir á andlitinu á honum fyrir þessu
stóra nefi.

Flest D: Kertasníkir

Ef þú fékkst Kertasníki þá er ég hræddur við þig. Ég hleypi þér ekki
nálægt mínum kertum.
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Velvakandi

Nóvemberburnout

" - Elís Þór Traustason

N

óvember er ekki einu sinni
hálfnaður en mér líður eins og
ég sé búinn með heilan mánuð
af stressi og verkefnum. Á
minn týpíska hátt hef ég enn og aftur
tekið að mér of mikið af skuldbindingum sem ég get engan veginn staðið undir (þ. á m. þetta blað). Allt lenti á einni
helgi, ég þarf að dreifa athygli minni á
það marga staði að ég veit ekki hvar ég
á að byrja eða hvert ég er að stefna. Svo
hjálpar ekki að svefninn er kominn í rugl
og ég borða þegar ég man eftir því. Ég
held mér gangandi á engu nema þremur
kaffibollum á dag og þrjósku.
Ég sit hérna, klukkan 11 að kvöldi
fyrir skil, að skrifa grein fyrir Velvakanda, nokkurs konar Bakþanka Framhaldsskólablaðsins, til að fylla upp í
kvótann minn. Svo er aldrei sól úti nema
þegar ég er inni. Skítt er það, maður.
En að minnsta kosti er ég farinn að
hlusta á jólalög. Það er eitthvað til að

koma mér í gegnum dimmasta svartnættið og þyngstu álagspunktanna. Ég
skildi ekki comfort-lög fyrr en núna í
nóvember þegar ég byrjaði að hlusta
á jólalög. Og gera jólakakó. Og borða
piparkökur. Mmmm… piparkökur.
Þessi grein hefur engan tilgang
og þess vegna enga lykilsetningu eða
niðurlag. (Þetta er ekki ritgerð). Hins
vegar mætti fólk vera duglegra að skrifa
án þess að það hafi neinn tilgang, því
þá sleppir maður við leiðinlegu partana eins og lykilsetningar eða niðurlög.
Það er gott fyrir hugann að koma allri
óreiðunni út á blað. Eða í Word eða
Notes (við lifum nú í nútímanum eftir
allt saman). Eða á Twitter. Ég veit ekki
hvað ég er að segja. Vel gert, kæri lesandi, ef þú hefur nennt að klára þennan sundurleita pistil. Ég lofa að standa
mig betur næst. Og taka að mér færri
verkefni. Og hætt að hlusta á jólalög
fyrr en 1. desember. Og borða minna
af piparkökum (ok, kannski ekki þetta
seinasta).

Uppáhaldslögin þessa stundina
Já, allir heilvita menn hlusta á tónlist, svo
mikið er víst. En hvað um okkur hin? Við sem
ekki myndum flokkast undir þann fágaða
hóp? Engar áhyggjur, þið eruð ekki einsömul.
Eftirfarandi er lagalisti af uppáhalds lögunum
mínum þessa stundina, ásamt afar faglegu
gagnrýni um hvert og eitt þeirra.

" Penni: Embla Waage
Iliaxtida eftir Melentini

Veit ég hvað lagið fjallar um? Hef ég
heyrt um Melentini? Er eitthvað sem
stendur út við þetta lag? Svarið við
öllum fyrrnefndu spurningunum er
hið sama: ,,Nei.” Þó, myndi ég mæla
eindregið með því. Þetta er eitt af
þessum lögum sem er nánast alltaf
viðeigandi. Ertu að baka brauð,
læra eða að rífast við móður þína?
Engar áhyggjur, tónlistin mun ekki
skemma fyrir þér verkefni dagsins.

Pitch the Baby eftir Cocteau
Twins
Þetta lag kemur mér alltaf í gott
skap. Ég kýs að fylgjast ekki með
textanum. Fáfræði er alsæla.

Talk to Strangers eftir TV
Girl

Titilinn er misleiðandi, þú skalt ekki
tala við ókunnuga. Við förum yfir
hættur þess að verða ástfangin og
búa við hliðina á morðingja. Mikill
fróðleikur. Að minnsta kosti er þetta
þægilegt lag.

Why Do I Cry eftir Margo
Guryan

Rétt eins og Margo, grátum við mörg
yfir kaffinu okkar. Þetta lag er vissulega um sambandsslit, en skemmtilegra er að tileinka það öllu sem
gengur illa í lífi þínu þessa stundina.
Hver veit, kannski er gælusnigillinn
þinn veikur og neitar að borða neitt

nema gúrku. Kannski ertu búin að
reyna allt, en hún velur ávallt sult
yfir tímabundnu fullnæginguna sem
gúrkan veitir henni. Þá er þetta að
minnsta kosti algjörlega lagið fyrir
þig.

Caladan eftir Grimes

Þetta er lag eftir Grimes. Ég kýs að
útskýra þetta ekki frekar.

The righteous wrath of an
honourable man eftir Colin
Stetson

Einn góðan veðurdag, á meðan ég
njósnaði um lagalista litla bróður
míns, fann ég í sakleysi mínu þetta
lag. Aldrei á ævi minni hefur reiði
blossað upp svo hratt. Þetta er gjörsamlega óþolandi lag, það er nánast
ekki hægt að hlusta á það í meiri
en hálfa mínútu í senn án þess að
fá eyrnaskemmdir. Einhverra hluta
vegna elska ég það. Mæli með!

Eh eftir Death Grips (E)

Ímyndaðu þér að þú kynnist nýrri
manneskju. Ykkur gengur vel,
straumarnir sem fljúga á milli ykkar
eru nánast áþreifanlegir. Þú minnist
á Death Grips. Þau fara og tala
aldrei við þig aftur.
Þetta var lýsing á hinu fullkomna
samfélagi.

Story 7 eftir clipping. (E)

Í stuttu máli er Cynthia girlboss.

Þessi lög eiga enga samleið. En þó, þar sem
þetta er lagalisti fyrir sjálfskipaða hálfvita, getið
þið sem hafið áhuga nýtt ykkur kóðan sem á að
vera staðsettur einhvers staðar hér um slóðir.
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Draumur um vodkapela og sígarettur
" Magnús Orri Aðalsteinsson

H
Þegar
Rómeó
deyr, hættir
hans ást að
vera til, eða
deyr hún
bara þegar
Júlía deyr
líka? Ástin
er gagnkvæm,
skilurðu,
og virkar
frekar sem
ein heild
heldur en
tvö púsl
sem passa
saman.

ann var mér allt. Það styttist í
að það séu þrjú ár síðan ég sá
hann fyrst. Þá var hann bara
fræ fyrir mér. Fallegasta fræ
sem fyrir fannst á fallegu og köldu landi,
tilbúinn til að vaxa og dafna, en ekki
jafn mikið og ég gerði samhliða honum,
með honum, fyrir hann, vegna hans.
Þetta hafa verið þrjú ár sem enginn gæti
lýst með orðum sem ættu nægilega vel
við. Þrjú ljúfsár ár. Ljúf því vínið spillti
okkur flestar helgar, ljúf því hann er
blóm í haga sem vex, þrátt fyrir frostið
sem umlykur hann allann. En sár, því
vínið spillti okkur flestar helgar, sár því
hann var blóm í haga sem óx, þrátt fyrir
frostið sem umlukti hann allann, sár því
ég vissi allan tímann að hann yrði ekki
minn að eilífu. Ég vissi að allt gott tæki
enda einhverntímann, og viti menn.
Núna er hann ekkert nema fjarlægur
draumur. Þessvegna hef ég tamið mér
lifnaðarhætti kattarins míns og sef af
mér flestar stundir dagsins. Þessvegna
sæki ég svona mikið í einsemdina í
rúminu mínu. Af því það er eini staðurinn sem ég er ekki einn. Af því það er
eini staðurinn þar sem ég get hitt hann.
Hann er kannski fjarlægur draumur
en hann er mér næstur hjarta og hann
er sálin mín, rétt eins og Cathy var sál
Heathcliff og hann var hennar. Þessi
draumur, þessi ljúfsári draumur um þrjú
ár sem aldrei verða endurtekin.
Héðan fer lífið niður á við. Lífið er
fjallganga er það ekki? Ég kleif fjallið
og það var eins og Tómas sagði: Urð og
grjót, upp í mót, ekkert nema urð og
grjót. Ekkert nema urð og grjót þangað
til ég stóð sigursæll á fjallstindinum. Þar
sat hann, Mundi minn. Mundi Aðils.
Þar sá ég hann fyrst. Við töluðum um
allt og ekkert. Hann var allt, ég var
ekkert.
„Nei blessaður, löng ganga?” sagði
hann með blíðum og óþreyttum róm.
„Jah, ja.. jahá.. jájá hún, huh hefur
verið erfið. Soldill spölur” svaraði ég
lafmóður og sveittur, frekar vandræðalegur í samanburði við hann. Hann var
í ullarpeysu, bláum Levi’s gallabuxum,
tiltölulega hávaxinn, allavega hærri en
ég og með gyllt hár og margir hefðu
kannski sagt hann vera frá huldufólki
kominn en hann minnti samt á sveita-

strák, alinn upp í hlöðu, frekar en hól
(en hver veit fyrir víst?).
„Mundi”, sagði hann og rétti fram
traustvekjandi hönd og kaffimál. „Mundi
Aðils”.
„Orri”, svaraði ég og fékk mér sopa.
Ég brenndi mig aðeins á tungunni og leit
upp á hann og brenndi ég mig aðeins
í augunum. Augun hans Munda voru
skerandi, samt svo góð. Þau voru svipuð
og himininn: blá og grípandi og það var
eitthvað við þau sem sögðu mér að þau
væru stjörnubjört á næturna. Ég vissi
það ekki þá en þau voru miklu meira en
bara stjörnubjört á næturna. Þegar sólin
ákvað að skríða bakvið fjallið hinumegin
í firðinum birtust stjörnur á himninum
og eitthvað allt annað og miklu meira,
í augunum hans. Þar var allt. Allur
heimurinn virtist búa í þessum bláu,
grípandi augum og ég vildi ekkert annað.
Við eyddum nokkrum vetrum saman.
Veturinn okkar var svo hlýr, eða allavega
á meðan ég var með honum. Mér fannst
alltaf ótrúlegt hversu mikla hlýju ein
manneskja var megnug um að framleiða
á augabragði, aðeins með að ganga inn
um dyr eða leggjast upp í. Ég sá hann
ganga inn í þykkri dúnúlpu, sparkandi af
sér snjónum og ég fann hvernig hlýjan
streymdi um líkamann minn. Allt var svo
kalt og allir kvartandi og gegnfreðnir á
meðan ég lifði mínu besta lífi í hlýjunni
hans Munda. Þegar við rétt skutumst
upp í búð í pásum spurði hann mig oft
hvort mér væri nokkuð kalt.
„Er þér ekkert kalt, Orri minn”? sagði
hann og kastaði snjóbolta í beran kálfann
minn.
„Nei, ekkert þannig, aldrei verið
betri,” svaraði ég. Og ég var ekki að ljúga,
jafnvel þó líkaminn minn og þá helst
af öllu hálfbláar lappirnar hefðu haldið
öðru fram. Mér leið vel.
Við vorum á lokaárinu okkar í
menntaskóla og mætingareinkunnin var
ekki neitt til að hrópa húrra fyrir. En það
skipti engu, því ég lærði mest nóttina
fyrir skil á stóru verkefnunum og nóttina
fyrir próf. Við lærðum margt í menntaskóla, mest á þessum nóttum, þó var
kannski fæst af því úr kennslubókunum.
Lífið er meira en bara líffræði frumunnar
og sætisnúmer gulls í lotukerfinu.
Við töluðum sjaldnast um námsefnið.
Reyndar gátum við átt langar samræður um Shakespeare, leiklist og aðra list

líka. Um ástina, því ástin er listform útaf
fyrir sig. Abstrakt listform. Listform sem
við skiljum ekki, og ef við reynum það
breytist eðli þess, styrkur og staða (og
kannski sætisnúmer í lotukerfinu líka).
Ástin geislar eina stundina en hvarf
þá næstu. Shakespeare lét hana hverfa
með augum þess sem setti hana á hæsta
stallinn. Ástin hverfur ekki, nema hýsill
hennar hverfi fyrst. Við áttum einhverntíman samtal um þetta síðasta vetur, rétt
fyrir eitthvert tilgangslaust próf þegar
það er sett í samanburð við kvöldið og
lífið í heild sinni.
„Manstu þegar við töluðum um að
ást hyrfi þegar líkami þess sem átti hana
hættir að starfa?” heyri ég Munda segja,
út frá líffræðibókinni minni. Hann leggur
sína aðeins til hliðar og endurtekur
spurninguna.
Ég lít upp frá hvatberanum og í augun
hans og bið hann um að opna gluggann.
„Já, ég man.”
„Þegar Rómeó deyr, hættir hans ást
að vera til, eða deyr hún bara þegar Júlía
deyr líka? Ástin er gagnkvæm, skilurðu,
og virkar frekar sem ein heild heldur en
tvö púsl sem passa saman”.
„Ja, pæling sko,” svara ég mjög óviss
um svar. „Ég meina… Rómeó getur ekki
elskað lengur, hann er steindauður…
uhm.. og þetta hljóta að vera tvö púsl,
því Rómeó byrjaði að elska hana áður
en hún vissi af honum…” Í raun veit ég
ekkert hverju ég ætti að svara, eða hvert
samtalið er að leiða, en það eru bestu
samtölin, sem leiða hvergi og enda á
enda heimsins. Samtöl þar sem niðurstaðan skiptir litlu máli, heldur aðeins
leiðin að henni.
„Já en ást vex og dafnar eins og allt
annað, er það ekki? Hún getur þróast úr
púsluspili í heilsteypta mynd sem er ekki
púsluspil lengur.” Hann horfir á mig og
ég sé á svipnum að við erum sammála
um eðli samtalsins og ég legg frá mér
kennslubókina.
„Ef hún getur þróast úr púsli, getur
hún alveg þróast til baka úr því og staðið
ein.” svara ég, enn óviss.
„Þarf ást samt ekki að vera gagnkvæm
til að vera ást. Og hún getur ekki verið
gagnkvæm ef hún stendur ein”.
„Neinei, ást getur verið ást þótt hún
sé ekki gagnkvæm. Ég elska helgar, en ég
held að helgar sem hugtak elski mig ekki
til baka. Og ég myndi ennþá elska þig

jafnvel þótt þú elskaðir mig ekki. Það er
það góða við hana. Rétt eins og list á að
geta staðið ein, þá getur ást það líka. Hún
er sjálfstætt afl út af fyrir sig og þarf ekki
sjálfa sig til að verða fullmynduð mynd af
sjálfri sér, skilurðu?”
Ég horfi á hann og sá að hann skildi
og hann horfði á mig og sá að ég elskaði
hann. Við héldum áfram að tala um lífið,
listina og dauðann og flest þar á milli og
allar tengingar á milli þessara náskyldu
hugtaka.
En svo kom vorið. Helvítis vorið. Ekki
misskilja, ég elska vorið jafn mikið og
næsti maður. Þegar fyrst fer að glitta í
græna grundu og sólin ákveður að verma
okkur lengur en til fimm á daginn og
himininn er bleikur og hann gæti étið
mig lifandi hann er svo fallegur. Tíminn
er góður en á eftir vori kemur sumar
og í sumar fer hann. Í sumar fer hann
út í sveit að vinna og kemur lítið heim í
millitíðinni. Í sumar fer hann að vinna og
mér verður aftur kalt. Ég frýs að innan
á meðan næsti maður fer í sólbað. Sama
hversu skært sólin ákveður að skína og
hversu lengi hún ákveður að halda á okkur hita þá verður mér samt kalt. Og sama
hversu skaðbrunninn ég verð í helvítis
andlitinu þá verður mér samt kalt.
Kannski gæti ég heimsótt hann.
Kannski einu sinni, jafnvel tvisvar, í
sumar og hann heimsótt mig jafnoft. Við
gætum átt einhverja helgi saman í sumar,
kannski eina útilegu. Kannski bara við
tveir, tjald, vodkapeli, sígarettur og ást.
Ég vona það. En að lokum líður sumarið.
Sumarið hlýnar kannski á köflum þegar
ég fæ að elska en samt… Sumarið líður
og þá verður hann farinn. Farinn-Farinn.
Hann sagði mér það í vetur. Hann ætlar
út, bara eitthvert út, í burt. Ég grét þá, og
ég grét og græt enn. Það er samt allt í lagi
að gráta og það er svosem allt í lagi að
hann sé að fara, þá verður mér bara jafn
kalt og hinum þegar vetrar. Þá verður
mér jafn kalt og hinum og engin dúnúlpa
eða sæng getur hlýjað mér eins og Mundi
gerði á meðan hann var hér, á klakanum
hjá mér.
Nú verð ég að treysta á minninguna
um þessa helgi sem vonandi á sér stað í
sumar. Því þangað til og eftir það verður
hann ekkert nema fjarlægur draumur. Ég
verð að treysta á minningu um tjald og
vodkapela, og drauminn um sígerettur
og ást.
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Krossgáta

Lárétt

Lóðrétt

2. Hleypt sojamjólk
7. Árstíðarbundin andleg
vanlíðan
8. Söngvari sem gengur
einnig undir nafninu „Mr.
Worldwide“
9. Atvinnustaða Kamala Harris

1. Mikil og stórflygsótt snjókoma
í logni
3. Hráefni í þekktustu súpu
Frakka
4. Þegar einstaklingur eða
fyrirtæki lýsir sig vanhæfan til
að greiða skuldir sínar
5. Hlaut Óskarsverðlaun fyrir
bestu kvikmyndina 2021
6. Ω
7. Fjórfætt jórturdýr

Skáldskapar
keppnin 2021

Ef vel er leitað má finna gífurlega hæfileikaríkt fólk
innan veggja framhaldsskóla landsins. Það getur
tekið bæði tíma og þolinmæði, þannig við ákváðum
að óska eftir þeim! Eftirfarandi eru efstu þrjú sætin í
ljóðaflokki Skáldskaparkeppnarinnar 2021. Að þessu
sinni eru þau öll send inn nafnlaus. Við óskum
hinu nafnlausa skáldi innilega til hamingju með
árangurinn.
Vinningarnir eru gjafabréf á Tasty, gjafabréf
á Kore og ríflegur afsláttur á prentun á fyrsta
verki hjá Prentmet Odda.

1. sæti

2. sæti

Ljóðskáld

Vargur í véum

Ljóðskáld eru námumenn
sem grafa í sálir sínar.
Höggv‘a og höggva þar til senn
hugar þeirra dvína.

3. sæti
Hrúðurkarlar

Sit ég á ystu klettanöf
Ásamt örlitlum verum
Var ég fallinn í algjöra döf
En nú blasir viđ vargur í véum

Kemst ég þó bráđlega ađ því
Ađ hvert sem ég hleyp eđa flý
Mun þetta örhilpa líf
Vera huliđ skuggans kífi

Hret og hrúðurkarlar
harðneskjulegir fjandar
dvelja duttlungafullir
á dökkum steinum þunnir

Bíður þeirra gimsteinn sá
sem situr afar bjartur.
Mun ljóm‘i hans verða tungumál
þeirr‘a er reyna aftur.

Órjúfanlegur hluti af líkama og sál
Sem birtist í sólarbirtu
Skýin áttu ađ tálma þetta brjál
Sem sýnir sig, svartur, meinyrtur

Linnir kvölinni ekki fyrr
En dvöl minn‘i á jörđinni endi
Því skugginn varđ til í sinnis ókyrrđ
Og læt ég því hold mitt af hendi

í fjörunni liggja þeir fastir
þar sem freri og gerringur ríkja mest
líkt og kaldur logheimur, sú kölskapest
mun kæf‘a allt og alla í hasti

Daglega blasir við þeim sjón
svo fögur að gasið breytist fljótt
úr skaðlegri martröð í heimsins ljóð
sem aðrir lít‘a á sem eilífa sótt.

Sendur frá djúpi hugans
Međ ađeins þađ eitt í huga
Ađ afmá, deyđa og buga
Samviskuna sem mér reynir ađ duga

En hvort sem ég end‘a undir jörđu grafinn
Eđa í köldu hafi á bólakafi
Veit ég međ viss‘u ađ hann verđur farinn
Því þar verđ ég fyrir ljósi varinn

Þrífast þeir ýmist í flóđi eđa fjöru
Og þrákelknir límast ađ stafni
Og jafnvel í heitasta hyldýpi Möru
Heita þeir hrjúfara nafni

Upp úr heimi kaldra kola
koma þeir með námuvagn.
Ber hann marga gullmola.
Margir hverjir eru agn
sem tæla menn í námuheiminn
er fáir fá að sjá líkt og geiminn.

Óskandi þess ađ ég gæti
Skolađ í burtu varginn
Sem ætíđ fær sér sæti
Þegar loks sýnir sig bjarminn

Síđan bíđ ég nú eftir þeim degi
Þar sem hann bankar á gröf mína og segir:
,,komdu út ađ leika, hér getur þú ekki
Faliđ þig fyrir þeim sem þú þekkir“

Lifa međ öđrum en lifa þó senn
í langgæđri einsemd og biturđ
Von fyrir frelsinu finna þeir enn
Þar til Maran draum þeirra hylur

Lausn hef ég fundiđ, þó tímabundin
Og ekk‘i er hún góđ en þó fundin
Ég fel mig frá kallin‘u í annarra bóli
Til þess ađ forđast allt góliđ

Sit ég á ystu klettanöf
Ásamt örlitlum verum
Var ég fallinn í algjöra döf
En nú blasir viđ vargur í véum
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Ritstjórn
mælir með …

Eftirtaldir
styrktu útgáfuna
Súðavíkurhreppur

No Love Deep Web:
albúm

Verslunartækni Geira

Eftir: Death Grips
Upptökustjórar: Death Grips
Lengd: 45:47
Bestu lögin: ,,No Love” og ,,Lil Boy”

Bifreiðaverkstæði KS

Grettistak
Bókhaldsstofa Þórhalls
Bruggsmiðjan
Útfarastofa Rúnars

Leðurjakkaveður:
ljóðabók
Skáld: Fríða Ísberg
Útgefandi: Forlagið

Frida: kvikmynd

Lægra verð – léttari innkaup

Söguþráður: Frida Kahlo er einn besti
listamaður í sögu Mexíkó. Með súrrealískum
myndverkum hennar og mögnuðu persónutöfrum, er ekki annað hægt en að njóta
ævisögu hennar. Farið er yfir bæði starfsferil
Kahlo og einkalíf.
Leikstjóri: Julie Taymor
Hvar er hægt að horfa: Hulu

Rumours: albúm
Eftir: Fleetwood Mac
Label: Warner Bros
Lengd: 39:41
Þekktustu lög: Dreams, You Make Loving
Fun, Go Your Own Way

Svefn: lífsnauðsyn
D-Vítamíni: bætiefni
Ritstjórn hvetur alla lesendur til þess að innbyrða D-vítamín á þessum köldu dögum.

Ritstjórn hvetur alla lesendur til að passa
upp á svefnrútínuna yfir dimmustu vetrarmánuðina.
Ritstjórn mælir líka með bókinni, Why We
Sleep, eftir Matthew Walker. Í besta falli
lærirðu um svefn og í versta falli sofnarðu við
lesturinn.

Bifreiðaverkstæði Nethamar
Björn Harðarsson
Blikrás
Bókasafn Reykjanesbæjar
Bókhaldsstofa Tálknafjarðar
Bókráð bólhaldsstofa

Garðsvegi
Holti
Óseyri 16
Hafnargötu 57
Strandgötu 30
Miðvangi 2-6

900
801
603
230
460
700

Vestmannaeyjar
Selfoss
Akureyri
Keflavík
Tálknafjörður
Egilsstaðir

DMM Lausnir ehf
Endurskoðun Vestfjarða
Fagtækni
Fínpússning
Fjölbrautarskóli Norðurlands
Fjölbrautarskóli Snæfellsinga
Framhaldsskólinn Á Húsavík
Gleraugnaverslunin Ég C
Græni hatturinn
Guesthouse
Ice Group
Ís og Ævintýri
Litlalón ehf
Sólrún ehf
Stoðtækni
Vélvirki ehf

Hafnargötu 91
Aðalstræti 19
Akralind 6
Rauðhellu 13
Sæunnarhlíð 5
Snæfellsnesi
Stóragarði 10
Hamraborg 10
Klettaborg 25
Borgarhrauni 2
Iðavöllum 7a
Vagnsstöðum
Skipholti 8
Sjávargötu 2
Lækjargötu 34
Hafnarbraut 7

230
415
201
221
550
350
640
200
600
240
230
781
355
621
220
620

Keflavík
Bolungarvík
Kópavogur
Hafnarfjörður
Sauðárkrókur
Grundarfjörður
Húsavík
Kópavogur
Akureyri
Grindavík
Keflavík
Höfn í Hornafirði
Ólafsvík
Dalvík
Hafnarfjörður
Dalvík

