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Mmm ... 
tími fyrir heitt 
súkkulaði?

Framkvæmdir standa yfir á svæðinu fyrir neðan Veðurstofu Íslands við Bústaðaveg, en þar er verið að búa til hjólreiða- og göngustíg sem mun liggja niður að Öskjuhlíð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

SVEITARFÉLÖG Óformlegar viðræð-
ur hafa átt sér stað milli Seðlabanka 
Íslands, Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og Reykjavíkurborgar um 
að Seðlabankinn gæti átt aðkomu 
að úrlausn fjárhagsvanda sveitar-
félaga. 

Dagur B, Eggertsson  borgarstjóri 
segir að viðræður við Seðlabankann 
hafi hingað til verið mjög góðar. 
„Við höfum verið að benda á að 
ríkisstjórnir og seðlabankar hafa 
verið að styðja við sveitarfélög og 
borgir víðs vegar um heim. Hvort 
heldur að horft er til Bandaríkjanna 
eða Svíþjóðar, þar sem seðlabankar 

hafa verið að kaupa skuldabréf 
sveitarfélaga,“ segir Dagur.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjar-
stjóri í Hafnarfirði, tekur í svipaðan 
streng og segir að Seðlabankinn 
eða ríkissjóður eigi að stíga inn og 
tryggja sveitarfélögum sambærileg 
lánsfjárkjör og ríkið nýtur.

Samkvæmt fjárhagsáætlunum 
stærstu sveitarfélaga landsins eru 
horfur á að veltufé frá rekstri muni 
dragast mjög saman á næsta ári, 
sem hefur áhrif á fjárfestingargetu 
sveitarfélaga. „Miðað við fjármála-
áætlun hins opinbera og nýjustu 
áætlanir sveitarfélaga er mikil 

lánsfjárþörf fram undan. Þessi þörf 
hefur legið lengi í loftinu og hefur 
stuðlað að hækkun langtímavaxta 
allt frá því í vor. Hærri vextir gætu 
leitt til þess að einhver sveitarfélög 
og fyrirtæki falli frá fjárfestingum. 

Sveitarfélög eins og aðrir verða 
auðvitað að gæta að skuldsetningu. 
Það væri vond niðurstaða fyrir hag-
kerfið ef opinberir aðilar skuldsettu 
sig um of. Það væri ávísun á hærri 
vexti og hærri skatta. Hvorugt held 
ég að sé heppilegt,“ segir Stefán 
Broddi Guðjónsson, sérfræðingur í 
skuldabréfum hjá markaðsviðskipt-
um Arion banka. – thg / sjá Markaðinn

Seðlabanki styðji sveitarfélög
Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg hafa átt í óformlegum viðræðum við Seðlabanka 
Íslands um að bankinn kaupi skuldabréf af sveitarfélögum líkt og fordæmi eru fyrir víða erlendis.

Við höfum verið að 
benda á að ríkis-

stjórnir og seðlabankar hafa 
verið að styðja við sveitar-
félög og borgir 
víðs vegar um 
heim. 
Dagur B. Eggerts-
son, borgarstjóri  
í Reykjavík

VIÐSKIPTI Ólafur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Birtu, segir að það 
þurfi að horfa í allar eignir lífeyris-
sjóðanna til að mæta skuldbinding-
um þeirra, ekki bara ríkisbréf. „Það 
er ekki rökrétt að horfa til þess að 
kerfi sem er að verða 200 prósent af 
landsframleiðslu noti eingöngu ríkis-
skuldir sem viðmið.“

Lítill áhugi lífeyrissjóða á ríkis-
bréfum hefur vakið spurningar um 
3,5 prósenta raunávöxtunarviðmið 
við núverandi lágvaxtaumhverfi.

Ólafur segir að þetta sé langtíma-
viðmið og það „þarf að þola bólur og 
bölmóð“. „Ef við viljum breyta því 
ættum við að gera það reglulega og þá 
eftir ákveðnum reglum.“ Hann varar 
við „stórfelldum breytingum í miðju 
hruni“. Frekar eigi að gera þær við 
meira jafnvægi. – hae / sjá Markaðinn

Viðmiðið þurfi 
að þola bólur  
og bölmóð



LÍKAMSRÆKT „Fólk er að klárlega að 
kaupa til að nota heima, hvort sem 
það er inni í herbergi eða bílskúr 
eða hvar sem er,“ segir Árni Helga
son hjá Sportvörum, en verslunin 
fékk nokkrar lóðaskífur til sín í 
sölu í vikunni og seldust þær upp 
á nokkrum mínútum.

Svo virðist sem lóðaskortur sé á 
landinu enda heimalíkamsræktin 
eina ræktin sem má fara í og verður 
svo til 12. janúar. Lausleg könnun 
Fréttablaðsins á vefsíðum verslana 
sem selja slík tæki sýnir að öll lóð 
eru uppseld og ný eru ekki væntan
leg í bráð. Íslendingar lyftu nokkr
um kílóum í upphafi COVID en 
löngunin í að lyfta þungu er farin 
að segja til sín og 15 kílóa lóða
skífur og þyngri eru uppseldar víð
ast hvar. Þá eru þungar ketilbjöllur 
eins og gull nánast þegar þær koma 
í sölu. 100 þúsund króna lyftinga
bekkur með þungum lóðum og 
lyftingastöng fór á uppsprengdu 
verði á bland.is fyrir skömmu og 
buðu færri í hann en vildu.

Þá er einnig mikil eftirspurn 
eftir þrektækjum þó að f lestir vilji 
komast í lóðin. Dæmi eru um að 
þrektækin hjá Sportvörum séu 
nánast uppseld áður en þau lenda 
á landinu. „Allavega nálægt því,“ 
segir hann. „Ég væri alveg til í að fá 
þrisvar sinnum f leiri róðrarvélar 
til dæmis til að anna eftirspurn. 
Við fáum takmarkað magn og það 
eru margir að bíða,“ segir Árni. 
Hann segir að í venjulegu árferði 
sé ekki mikill biðlisti eftir þrek
tækjum en þetta hefur auðvitað 
verið einstakt ár.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Hreysti hefur mikið verið rifið út 
úr hillunum þar til að æfa heima 
fyrir. Það hafi þó aðeins að róast 

frá því í vor. Langur tími geti liðið 
frá því vörur eru pantaðar og þar 
til þær mæti í hillurnar í Skeifunni 
enda allur heimurinn sem þarf að 
æfa heima. Og heimurinn er örlítið 
stærri markaður en litla eyjan í Atl
antshafi. Þannig hefur til dæmis 
róðrarvélin vinsæla Water Rower 
ekki verið til í búðinni síðan í apríl 
en starfsmennirnir fá daglega 
fyrirspurn um róðrarvélina.

Það vinsælasta sem Hreysti 
hefur selt síðan í haust eru þrekhjól 
en þau kosta frá 45 þúsundum og 
upp úr. Einnig eru handlóð vinsæl 
en aðeins þyngri lóð og ketilbjöllur 
eru til í búðinni, annað er uppselt 
eins og virðist vera á f lestum stöð
um þar sem einhvers konar lóð eru 
til sölu. benediktboas@frettabladid.is

Ég væri alveg til í að 
fá þrisvar sinnum 

fleiri róðrarvélar til dæmis 
til að anna eftirspurn. Við 
fáum takmarkað magn og 
það eru margir að bíða.

Árni Helgason

Jólatréssala hefst í vikunni

Hjalti Björnsson hjá Flugbjörgunarsveit Reykjavíkur var í óðaönn að setja upp jólatréssölu sveitarinnar þegar Fréttablaðið bar að garði, í húsnæði 
þar sem salan mun fara fram á Reykjavíkurf lugvelli. Hér er Hjalti að stilla íslenskri fjallafuru haganlega upp á sölusvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Landann þyrstir í að 
lyfta þungum lóðum
Íslendingar eru orðnir óðir í að lyfta þungu. Nýverið kom lóðasending í 
Sportvörur í Kópavogi sem seldist upp á nokkrum mínútum. Lóð eru víðast 
hvar uppseld hérlendis enda erfitt að fá lóð og líkamsræktartæki til landsins. 

Heimaræktin tekur á sig margar myndir. Hér er einn búinn að koma upp 
aðstöðu til þess að hjóla í þvottahúsinu eða geymslunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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COVID-19 Á miðnætti í kvöld taka 
gildi breyttar sóttvarnareglur 
vegna COVID19. Enn verður í gildi 
tíu manna samkomubann en versl
anir mega taka á móti fimm manns 
á hverja tíu fermetra, þó aldrei fleiri 
en 100 manns.

Sundlaugar munu opna að 
nýju og er heimilt að taka á móti 
helmingi hámarksf jölda gesta 
samkvæmt starfsleyfi. Þá verður 
veitingastöðum heimilt að taka á 
móti fimmtán manns í hvert rými 
og leyfilegt verður að hafa opið 
til klukkan 22, en ekki má taka á 
móti nýjum viðskiptavinum eftir 
klukkan 21.

Heimilt verður að bæði sýna og 
æfa sviðslistir og aðra menningar
viðburði og mega allt að þrjátíu 
manns koma saman á sviði. Heim
ild verður til að taka á móti allt að 
fimmtíu sitjandi gestum sem öllum 
er skylt að bera grímur, sæti skulu 
skráð og hvorki hlé né áfengissala 
eru leyfileg. Heimilt er að taka á 
móti allt að 100 börnum fæddum 
2005 og síðar á menningarviðburði.

Öllum er heimilt að stunda skipu
lagðar æfingar utandyra svo lengi 
sem þær krefjast ekki snertingar 
en líkamsræktarstöðvar verða enn 
lokaðar. Íþróttaæfingar með og án 
snertingar eru heimilar í íþróttum 
innan Íþróttasambands Íslands í 
efstu deild fyrir einstaklinga fædda 
2004 og fyrr. Æfingar sem krefjast 
snertingar innan bardagaíþrótta 
eru þó ekki heimilar.

Breytingarnar taka gildi á mið
nætti og gilda til 12. janúar. Reglu
gerð um takmarkanir á skólahaldi 
vera að mestu óbreyttar til áramóta 
en til stendur að kynna f ljótlega 
nýjar reglur um skólahald sem taka 
munu gildi 1. janúar. – bdj

Breyttar reglur 
ráðherra taka 
gildi á miðnætti

Landsmenn fá að fara í 
sund á morgun eftir langa 
bið. 

Heilbrigðisráðherra kynnti breyttar 
reglur eftir ríkisstjórnarfund í gær.

STJÓRNMÁL Samið hefur verið 
um hvaða mál komast á dagskrá 
þingsins fyrir jól. Umhverfisráð
herra mælti fyrir frumvarpi um 
miðhálendisþjóðgarð í gær og stóðu 
umræður um málið yfir fram á 
kvöld. Málið gengur nú til nefndar 
og umsagna aflað yfir hátíðirnar.

Samkvæmt samkomulagi flokka 
mun Ásmundur Einar Daðason einn
ig mæla fyrir frumvörpum sínum um 
nýtt heildstætt kerfi barnaverndar

mála og verður umsagna einnig aflað 
um þau mál í jólaleyfi þingmanna.

Frumvarp um stuðning til einka
rekinna fjölmiðla kemst hins vegar 
ekki á dagskrá fyrir jól.

Nefndarálit og breytingartillögur 
við fjárlög verða birt í dag og áætlað 
er að annarri umræðu um fjárlög 
ljúki í þessari viku. – aá

Samningum 
náð milli flokka

Fjölmiðlafrumvarpinu 
verður ekki vísað til nefndar 
fyrir jól.
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Í þessari áhugaverðu, óvenjulegu og  
fallegu bók fjallar Gísli Pálsson um geir- 
fuglinn, fuglinn ófleyga sem varð eins  
konar tákn tegunda í útrýmingarhættu.

DULARFYLLSTI 
FUGL ÍSLANDS? 
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LANDBÚNAÐUR Fengitíminn er haf-
inn og hrútum hleypt til áa um land 
allt. Um nokkurra ára skeið hefur 
staðið yfir erfðagreining á hrútum 
til að reyna að koma í veg fyrir riðu-
veiki. En sauðfé er erfðafræðilega 
mismóttækilegt fyrir sjúkdómnum.

„Ein arfgerðin er áhættusæknari 
og við viljum útrýma henni,“ segir 
Eyþór Einarsson ráðunautur hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 
Tekin eru erfðasýni úr hrútunum og 
þeim hrútum sem eru í áhættusækn-
ari hópnum ekki hleypt til ánna á 
sæðingarstöðvum. „Þegar byrjað 
var á þessu var mun algengara að 
taka þyrfti hrúta frá vegna þess að 
þeir voru í áhættuhópi,“ segir hann. 
Hefur því augljóslega fækkað í þeim 
hóp.

Flest íslenskt sauðfé er í hinum 
svokallaða hlutlausa hóp. Vanda-
málið er hins vegar að sú arfgerð 
sem er lítið næm fyrir riðuveiki, 
verndandi arfgerð, hefur ekki enn 
fundist á landinu þrátt fyrir leit. 
„Það gæti orðið tilraunaverkefni að 
leita betur að verndandi arfgerðinni 
hér eða finna aðrar leiðir til að koma 
henni inn í stofninn,“ segir Eyþór. 
„Það yrðu ábyggilega allar leiðir 
skoðaðar en ekkert ákveðið á þess-
ari stundu,“ segir hann aðspurður 
um hvort hrútar yrðu fluttir inn til 
landsins eða erfðaefnið sjálft.

Í sumum löndum Evrópu, til 
dæmis Noregi og Bretlandi, hafa 
staðið yfir kynbótaverkefni til þess 
að fjölga fé með verndandi arfgerð og 
sporna við riðuveiki.

Riða er lífseigt prótein sem finnst 
meðal annars í jarðvegi og vatni en 

margt er á huldu um hvernig sjúk-
dómurinn smitast eða sprettur upp. 
Hann er langvinnur, kvalafullur og 
ólæknandi taugasjúkdómur sem 
lýsir sér meðal annars í einkenni-
legri hegðun, fælni, tannagnísti, 

þróttleysi, vanþrifum og kláða. Riða 
kom til Íslands undir lok 19. aldar og 
hefur mestmegnis verið bundin við 
Norðurland og Skagafjörð sérstak-
lega.

Í Skagafirði eru tvö hólf, skipt eftir 
Héraðsvötnunum. Vestra hólfið 
hefur verið eitt versta riðusvæði 
landsins með eitt til tvö tilfelli á ári. 
Eyþór, sem búsettur er í Skagafirði, 
segir það hafa verið mikið áfall þegar 
tilfellið kom upp í eystra hólfinu í 
haust. Enda hafi hólfið verið riðufrítt 
í meira en 20 ár og mikill samgangur 
fjár þar á milli.

Bendir hann þó á að árangur 
hafi náðst í baráttunni við riðu. Á 
síðustu þremur árum hafi tekist að 

opna þrjú hólf sem hafi verið riðufrí 
í 20 ár, það er í Þingeyjarsýslum og á 
Austurlandi.

Þegar riðusmitið kom upp í haust 
var allt fé á viðkomandi bæjum fellt. 
Sigrún Bjarnadóttir, sérgreinadýra-
læknir hjá Matvælastofnun, segir 
sýni hafi verið tekið úr öllum grip-
unum en niðurstöðurnar liggi ekki 
fyrir. „Við athugum hvort gripirnir 
séu með riðuveikismit og arfgerðar-
greinum þá,“ segir Sigrún. Forgangs-
röðunin sé hins vegar sú að riðu-
sýnin eru athuguð fyrst og erfðirnar 
seinna í vetur. Það verða þá mikil-
væg gögn til að meta næstu skref í 
baráttunni við riðuveiki.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Leita að varnargeni gegn riðu   
í genamengi íslenskra hrúta
Verndandi arfgerð gegn riðuveiki hefur enn ekki fundist í íslensku sauðfé þrátt fyrir leit. Ráðunautur hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins segir að leiðir verði skoðaðar til að koma arfgerðinni inn í stofninn. 
Ágætlega hefur gengið að fækka fé með áhættuarfgerðina með því að sigta hrúta frá við tilhleypingar.

Fengitími sauðfjárins er hafinn. Nú eru gerðar erfðatilraunir um útrýmingu riðuveiki. FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNÚS HLYNUR

STJÓRNSÝSLA Sveitarstjórnarráðu-
neytið tekur undir með Garðbæingi 
sem telur bæjaryfirvöld ekki hafa 
farið að lögum með því að streyma 
fjarfundi bæjarstjórnar ekki beint.

Pétur Haraldsson kvartaði til 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðu-
neytis yfir framkvæmd bæjarstjórn-
arfundar Garðabæjar 5. nóvember. 
Fundurinn fór fram með fjarfundar-
búnaði en var ekki í beinni netút-
sendingu. Að mati Péturs braut það 
í bága við þá meginreglu að fundir 
sveitarstjórna séu opnir.

Í svari frá Garðabæ til ráðuneytis-

ins kom fram að bæjarstjórnin hefði 
leyft notkun fjarfundarbúnaðar á 
fundum í kjölfar auglýsingar sem 
ráðuneytið gaf út til að tryggja 
starf hæf i sveitarstjórna vegna 
COVID-19.

„Hefur framkvæmdin verið með 
þeim hætti hjá sveitarfélaginu 
að fundum bæjarstjórnar er ekki 
streymt beint á vefsíðu sveitar-
félagsins heldur eru fundargerðir 
og hljóðupptaka fundar gerðar 
aðgengilegar á vefsíðunni daginn 
eftir fund,“ segir í áliti ráðuneytisins 
um skýringar Garðabæjar.

Ráðuneytið segir að fram hafi 
komið í svörum frá bænum til 
Péturs að samkvæmt lögum sem 
auglýsing ráðherrans hafi byggt 
á mætti víkja tímabundið frá til-
teknum skilyrðum laganna.

„Eitt af þeim skilyrðum er að í 
stað þess að hafa fundina opna er 
að nota fjarfundarbúnað á fundum 
bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Garða-
bæjar hefur ekki gert samþykkt um 
að fundir bæjarstjórnar sé streymt 
í beinni útsendingu,“ vitnar ráðu-
neytið til svars Garðabæjar til 
Péturs.

„Þar kemur hvergi fram heimild 
til að víkja frá ákvæði 16. greinar 
sveitarstjórnarlaga um opna fundi 
sveitarstjórnar,“ segir ráðuneytið 
hins vegar um innihald auglýsingar-
innar. Meginreglan um opna fundi 
sveitarstjórnar sé grundvallarregla 
sem byggi á mikilvægum lýðræðis-
sjónarmiðum. Hún eigi að tryggja 
opna og gagnsæja stjórnsýslu.

„Að mati ráðuneytisins réttmætir 
fjarfundarfyrirkomulag því ekki 
að fundir sveitarstjórna séu lok-
aðir íbúum sveitarfélaganna,“ segir 
sveitarstjórnarráðuneytið. – gar

Hefðu átt að streyma beint frá fjarfundi bæjarstjórnar í Garðabæ

Ein arfgerðin er 
áhættusæknari og 

við viljum útrýma henni. 
Eyþór Einarsson, 
ráðunautur hjá 
RML

Að mati ráðuneytis-
ins réttmætir 

fjar fundarfyrirkomulag því 
ekki að fundir sveitarstjórna 
séu lokaðir íbúum sveitar-
félaganna.
Samöngu- og  
sveitarstjórnarráðuneytið

COVID-19 Ríkisstjórnin hefur ekki 
rætt að fara að fordæmi Breta og 
sækja um neyðarheimild til að 
hefja bólusetningar áður en Lyfja-
stofnun Evrópu hefur gefið út 
markaðsleyfi. Bretar hófu í gær að 
bólusetja almenning gegn COVID-
19 með bóluefni Pfizer og BioNTech, 
Ísland hefur þegar tryggt sér aðgang 
að bóluefninu.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra segir það ekki koma til 
greina að sækja um undanþágu.

„Við fylgjum Lyfjastofnun Evrópu 
í þessum málum og bíðum eftir að 
stofnunin samþykki bóluefnin. 
Vonandi ganga hlutirnir hratt og 
vel fyrir sig,“ segir Svandís. Lyfja-
stofnun Evrópu mun taka ákvörðun 
um markaðsleyfi eigi síðar en 29. 
desember næstkomandi.

Um 92 prósent Íslendinga segja 
að það sé öruggt eða líklegt að þau 
fari í bólusetningu við COVID-19 
þegar hún býðst. Þetta kemur fram 
í niðurstöðum könnunar á vegum 
Maskínu, sem birtar voru í gær. 

Innan við þrjú prósent segjast 
örugglega ekki fara í bólusetningu 
og innan við sex prósent líklega 
ekki. Samkvæmt könnuninni eru 
karlar líklegri til að fara örugglega 
í bólusetningu eða næstum 66 pró-
sent á móti tæplega 56 prósentum 
kvenna. – uö

Sækja ekki um 
neyðarheimild

Svandís Svavars-
dóttir, heil-
brigðisráðherra

92%
Íslendinga telja öruggt að 
þau fari í bólusetningu.
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Reykjavíkurborg 
mun því enn sem 

komið er bíða átekta svars 
íslenska ríkisins 
út þessa viku.

Ebba Schram 
borgarlögmaður

Við höfum farið 
fram á það við 

ráðherra að dagarnir teldu 
aðeins þegar netin væru í sjó 
en hann hefur ekki fallist á 
það hingað til.
Örn Pálsson, fram-
kvæmdastjóri LS 

S J Á V A R Ú T V E G U R  G r á s l e p p u -
sjómenn af hentu Kristjáni Þór 
Júlíussyni sjávarútvegsráðherra 
undirskriftalista í gær til stuðnings 
frumvarpi hans um kvótasetningu 
grásleppuveiða. Á listanum eru 
nöfn 244 handhafa grásleppuleyfa 
en það er meira en helmingur allra 
leyfishafa í landinu. 

Deilur hafa verið innan Lands-
sambands smábátaeigenda (LS) um 
fyrirkomulagið, hvort halda eigi í 
útgáfu sérstakra leyfa og daga-
fjölda, eða hvort setja eigi kvóta.

„Við höfum heyrt það út undan 
okkur hringinn í kringum landið 
meðal grásleppumanna að rödd 
þeirra sem hafa verið iðnir síðustu 
ár hefur ekki náð fram að ganga. 
Þannig að við ákváðum nokkrir 
að gera óformlega könnun, en þó 
nokkuð formlega þar sem þetta var 
unnið mjög skipulega, og eyddum 
tíu dögum í að ræða við hagsmuna-
aðila hringinn í kringum landið. 
Það er augljós niðurstaða,“ segir 
Stefán Guðmundsson, grásleppu-
sjómaður og einn þeirra sem stóðu 
að undirskriftasöfnuninni. 

„Það er mikill meirihluti fyrir 
því að nota aðra veiðistýringu við 
grásleppuveiðar en það dagakerfi 
sem hefur gengið sér til húðar. Þess 
vegna vildum við koma þessu fylgi 
við frumvarp ráðherra á framfæri 
við hann.“

Alls er um að ræða 244 leyfis-
hafa. „Það er fróðlegt í því ljósi að 
síðustu tuttugu ár hafa að meðal-
tali 254 aðilar stundað veiðarnar og 
við náðum í 244 sem telja eindregið 
að skipta þurfi um veiðistýringu.“

Stefán segir dagakerf ið ekki 
heppilegt fyrirkomulag, miða eigi 
frekar við af lamark. „Dagakerfið 
er því marki brennt að þegar þú 

ferð út og leggur grásleppunet þá 
máttu byrja, til dæmis 20. mars 
eins og undanfarin ár, og frá því að 
þau fara í sjóinn þá fara dagarnir 
að telja. Það eru yfirleitt 20 til 25 

dagar sem við fáum úthlutað. Ef 
það kemur bræla eða erf itt að 
sækja, þá halda dagarnir áfram að 
telja.“

Landssamband smábátaeigenda 
leggst gegn kvótasetningu. Örn 
Pálsson, framkvæmdastjóri LS, 
segir að málið sé umdeilt innan 
sambandsins og atkvæðagreiðsla á 
síðasta aðalfundi hafi verið naum. 
Nokkur rök mæli gegn því að grá-
sleppa sé sett í kvóta. „Veiðistýr-
ingin undanfarin ár hefur ekki leitt 
til þess að veitt hafi verið umfram 
ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar,“ 
segir Örn. 

Þá séu uppi áhyggjur um að erfitt 
verði fyrir unga nýliða að komast 
að. Undanfarin ár hafi verið hægt 
að hefja veiðar með því að kaupa 

bát með grásleppuleyfi, þeir sitji 
þá við sama borð og aðrir. Hætt sé 
að slíkir aðilar eigi ekki tök á því að 
hefja útgerð vegna kostnaðar.

Örn segir betra fyrirkomulag að 
hætta að telja daga þegar netin eru 
tekin upp vegna brælu. „Við höfum 
farið fram á það við ráðherra að 
dagarnir teldu aðeins þegar netin 
væru í sjó en hann hefur ekki fallist 
á það hingað til.“

Kristján Þór segir að hann voni 
að frumvarpið komi til þinglegrar 
meðferðar. „Ég vona að þessi sterki 
vilji meðal grásleppuveiðimanna 
skili sér til þingsins því það er mjög 
brýnt að þingið ræði þá veiðistjórn-
un sem í gildi hefur verið fyrir grá-
sleppuna og ræði hvort breyta eigi 
um kúrs.“ arib@frettabladid.is

Grásleppusjómenn afhentu 
ráðherra 244 undirskriftir
Grásleppusjómenn afhentu sjávarútvegsráðherra undirskriftir til stuðnings við kvótasetningu. Fram-
kvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda segir að bæta megi fyrirkomulagið án þess að setja á 
kvóta. Sjávarútvegsráðherra vonast til að frumvarp um kvóta á grásleppu komi til kasta þingsins.

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra tók við undirskriftum grásleppusjómanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

STJÓRNSÝSLA Kröfufrestur ríkisins 
vegna 8,7 milljarða kröfu Reykja-
víkurborgar rann út á föstudag. 
Borgin telur sig eiga inni vegna 
ósanngjarnra framlaga úr Jöfnunar-
sjóði.

Ebba Schram borgarlögmaður 
segir að sama dag og kröfufrestur-
inn rann út hafi borist svör frá emb-
ætti ríkislögmanns um að svar væri 
í vinnslu og þess væri að vænta fyrir 

lok vikulok. „Reykjavíkurborg mun 
því enn sem komið er bíða átekta 
svars íslenska ríkisins út þessa 
viku,“ segir hún.

Sigurður Ingi Jóhannsson, ráð-
herra sveitarstjórnarmála, hefur 
þegar hafnað kröfunni í fjölmiðl-
um. Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í síðustu viku hefur byggðar-
ráð Skagafjarðar mótmælt henni 
einnig og er að safna liði annarra 

sveitarfélaga gegn henni einnig.
Óttast Skagfirðingar að krafan 

falli á Jöfnunarsjóð sjálfan sem 
myndi laska getu hans verulega. 
Borgarstjóri segir hins vegar að 
kröfunni sé beint gegn ríkinu en 
ekki sjóðnum sjálfum. Málið sé 
réttlætismál fyrir borgarbúa sem 
hafi hingað til niðurgreitt þjónustu 
sveitarfélaga með lægra skatthlut-
fall. – khg

Borgin gefur ríkislögmanni svarfrest út þessa viku

S E YÐIS FJÖR ÐUR Hátt á þriðja 
hundrað einstaklinga skrifuðu 
undir undirskriftalista til að mót-
mæla laxeldi í Seyðisfirði. Skipu-
lagsstofnun auglýsti í lok nóvember 
frummatsskýrslu Fiskeldis Aust-
fjarða um eldi í firðinum, en gert er 
ráð fyrir að ala þar tíu þúsund tonn 
af laxi. 6.500 tonn af frjóum laxi og 
3.500 tonn af ófrjóum.

Þóra Bergný Guðmundsdóttir var 
ein þeirra íbúa sem skiluðu undir-
skriftalistanum til sveitarstjórnar 
Múlaþings í gær og segir hún Björn 
Ingimarsson bæjarstjóra hafa tekið 
vel í hugmyndir bæjarbúa.

„Ég var að hitta hann í fyrsta 
skipti og leist bara mjög vel á hann. 
Hann tók mjög vel á móti okkur og 
fannst við hafa nokkuð til okkar 
máls að vilja ákveða þetta sjálf,“ 
segir Þóra.

„ Þet t a sý nir hver su mik i l 
óánægja er með þetta hér í bænum. 
Þetta eru 280 raddir í einum kór. 
Raddir óánægðra íbúa,“ segir 
Þóra. „Ég myndi segja að þetta væri 
þokkalegur afrakstur, hér búa 650 
manns.“ – bdj

Mikil óánægja 
meðal íbúanna

Undirskriftir voru afhentar í gær. 
MYND/GUNNAR GUNNARSSON

STJÓRNMÁL Lilja Rafney Magnús-
dóttir, þingmaður Vinstri grænna 
og formaður atvinnuveganefndar, 
segir að frumvarp sitt um sam-
vinnufélög muni verða tekið til 
atkvæðagreiðslu þó að það verði 
ekki fyrr en eftir áramót.

Í frumvarpinu er kveðið á um 
beitingu dagsekta sé ekki farið að 
reglum um kynjahlutföll í stjórn-
um fyrirtækja þar sem fleiri en 50 
starfa. Þurfa þá minnst 40 prósent 
stjórnarmanna að vera konur.

Þingmenn Miðf lokksins auk 
nokkurra þingmanna Sjálfstæðis-
f lokksins fóru hörðum orðum 
um áformin á þingfundi á mánu-
daginn, þau væru íþyngjandi og 
ekki væri gætt meðalhófs. Brynjar 
Níelsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, sagði að hægt yrði að ná 
markmiðunum með öðrum hætti. 
Frumvarpið var loks sent aftur 
til nefndar. „Það var niðurstaðan 

þegar það var ljóst að það stefndi 
í málþóf svo að þetta myndi ekki 
stífla önnur mikilvæg mál sem þarf 
að klára fyrir áramót,“ segir Lilja 
Rafn ey. Hún segir að viðbrögðin 
hafi komið sér á óvart þó að vitað 
sé um andstöðu sumra þingmanna. 

„Þetta opinberaði hvernig þeir eru 
þenkjandi, eins og árið sé 1930. 
Þetta er alveg með ólíkindum.“

Er þetta í þriðja skiptið sem Lilja 
Rafney leggur frumvarpið fram. 
„Það virðist vera að margir hunsi 
þessi lög. Við erum að horfa til þess 
að það séu viðurlög, sambærileg og 
eru í Noregi þar sem þessi mál eru 
með allt öðrum hætti. Málið hefur 
setið á hakanum inni í efnahags- 
og viðskiptanefnd vegna andstöðu 
nokkurra þingmanna þar, núna fór 
þetta inn í atvinnuveganefnd þar 
sem ég er formaður,“ segir hún. – ab

Vill atkvæðagreiðslu um frumvarpið

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir 
þingkona VG

Óli Björn Kárason er einn þeirra 
þingmanna sem mótmæla málinu.

SAMFÉLAG Gríðar leg fjölgun hefur 
verið í um sóknum til Hjálp ræðis-
hersins um matar að stoð fyrir jólin. 
Í Reykja vík er um að ræða 200 pró-
senta aukningu og fyrir norðan er 
30 prósenta aukning.

„Það er rosa leg fjölgun. Það hefur 
verið að aukast frá því í sumar. Við 
höfum aldrei séð aðrar eins tölur,“ 
segir Hjör dís Kristins dóttir, foringi 
í Hjálp ræðis hernum í Reykja vík, í 
sam tali við Frétta blaðið.

Í til kynningu frá Hjálp ræðis-
hernum kemur fram að um 470 
ein staklingar og pör fái að stoð frá 
Hjálp ræðis hernum í Reykja vík 
fyrir jólin, saman borið við 170 í 
desember í fyrra. Hjálp ræðis herinn 
í Reykja vík að stoðar ein stak linga 
og barn laus pör á höfuð borgar-
svæðinu en fjöl skyldur geta sótt um 
að stoð til Hjálpar starfs kirkjunnar. 
Að stoðin er í formi gjafa korta í 
verslunum Krónunnar. – la

Mun fleiri leita 
nú til Hersins
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Sumir 
pakkar bara geta ekki beðið



COVID -19 Vendipunktur varð í 
þróun kórónaveirufaraldursins 
sem hefur geisað um heiminn og 
litað samfélög hans frá því í upp-
hafi þessa árs, þegar hin 90 ára 
gamla Margaret Keenan varð fyrsti 
Bretinn til þess að fá bóluefni sem 
Pfizer framleiddi gegn veirunni.

Keenan, sem sagði bólusetn-
inguna vera frábæra fyrir fram 
afmælisgjöf, fékk fyrsta skammt-
inn af þeim 800.000 skömmtum af 
bóluefni sem sprautað verður í fólk 
í Bretlandi næstu vikurnar. Stefnt 
er að því að allt að fjórar milljónir 
manna verði bólusettar í Bretlandi 
áður en árið rennur sitt skeið.

Talið er bandaríska lyfjaeftir-
litið muni heimila bólusetningu 
þar í landi fyrir forgangshópa á 
fundi sínum sem haldinn verður á 
morgun. Þá muni Evrópska lyfja-
stofnunin taka ákvörðun um hve-
nær bólusetning hefjist í löndum 
Evrópusambandsins á fundi sínum 
29. desember næstkomandi. Ísland 
hefur tryggt sér aðgang að nægi-
legu magni til þess að bólusetja alla 
þjóðina í gegnum samninga sem 
Evrópusambandið hefur gert. 

Pfizer var fyrsta fyrirtækið til að 
fá leyfi fyrir notkun á bóluefni sínu. 
Moderna, sem átti raunar óprófaða 
útgáfu af bóluefni fyrir veiru sam-
svarandi kórónaveirunni í janúar 
á þessu ári mun svo innan skamms 
hefja dreifingu á sínu bóluefni.

Um er að ræða umfangsmestu 
bólusetningu í heiminum í sögunni. 
Bloomberg segir að eins og staðan sé 
núna hafi 7,85 milljarðar skammta 
af bóluefninu verið pantaðir af 
þjóðum heims. Það dugir fyrir 
fólksfjölda heimsins en í sumum 
tilfellum þarf að gefa bóluefnið í 
tveimur jöfnum skömmtum.

Kínverjar og Rússar hafa þróað 
eigin bóluefni og heimiluðu notkun 
þeirra í júlí fyrr á þessu ári, áður en 
þau voru prófuð að fullu.

Pfizer hefur í hyggju að framleiða 
50 milljónir skammta af bóluefni 
fyrir lok árs og síðan 1,3 milljarða 
fyrir árslok 2021. Moderna býst hins 
vegar við því að framleiða 20 millj-
ónir skammta fyrir Bandaríkin í 
desember og 100 milljónir skammta 
fyrir heiminn allan. AstraZeneca er 
hins vegar stórtækasti framleiðand-
inn þar sem lyfjafyrirtækið ætlar að 
framleiða 3 milljarða skammta.

Töluverða umgjörð þarf við flutn-

ing á bóluefninu á milli staða en 
margar þjóðir, þar á meðal Banda-
ríkin, munu fá Covax, sem er fyrir-
tæki sem starfar á vegum Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar til 
þess að sjá um f lutninginn til sín. 
Evrópusambandið mun hafa milli-
göngu um f lutninginn til landa 

sambandsins. Þá mun mexíkóski 
milljarðamæringurinn Carlos Slim 
sjá að mestu leyti um flutninginn 
til landanna í Suður-Ameríku fyrir 
utan Brasilíu.

Þrátt fyrir að margir séu orðnir 
óþreyjufullir eftir komu bóluefnis-
ins á markað og skilji ekki hvers 
vegna það tekur svo langan tíma að 
þróa lyf sem nú þegar var til óprófað 
á lager hjá Moderna í það minnsta, 
þá er bóluefnið að koma á markað 
á methraða. Alla jafna tekur það 
nokkur ár að setja saman og þróa 
slíkt bóluefni.
hjorvaro@frettabladid.is

Bólusetnig fer á fullt víða um 
heiminn á allra næstu vikum
Margaret Keenan varð í gær fyrsti Bretinn til að vera bólusett gegn kórónaveirunni þar í landi. Tæpu ári 
eftir að hafa þróað óprófaða gerð af bóluefni er Moderna í startholunum að setja það á markað. Banda-
ríkjamenn stefna að því að fylgja fordæmi Breta á næstu dögum og Evrópubúar í upphafi næsta árs. 

Margaret Keenan var fagnað í kjölfar þess að hún fékk bóluefnið á sjúkrahúsinu í Coventry. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

7,85
milljarðar skammtar af 
bóluefni hafa verið pantaðir. 

Hörð mótmæli í Mumbai

Fjöldi fólks kom saman og mótmælti nýlegum breytingum indverskra stjórnvalda á landbúnaðarkerfi landsins í Mumbai. Bændur eru ekki alls 
kostar sáttir við þá kjaraskerðingu sem felst í breytingunum og þustu reiðir út á götu til þess að láta megna óánægju sína í ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

COVID-19 Almannavarnadeild rík is -
lögreglustjóra sendi frá sér tilkynn-
ingu í gær þar sem landsmenn voru 
varaðir við því að dæmi væru frá 
löndum í Evrópu um sölu á efni sem 
markaðssett sé sem bóluefni en sé 
það alls ekki.

Í kjölfar jákvæðra frétta af þróun 
bóluefna gaf Europol út viðvörun 
til aðildarríkja sinna vegna upp-
lýsinga um að skipulagðir brota-
hópar nýttu tækifærið til að búa til 
og selja önnur efni en eru auglýst 
sem bóluefni. 

Almannavarnadeild ríkislög-
reglustjóra varar við því keypt séu 
efni sem í besta falli veiti falska vörn 
og vinni gegn markmiðum yfir-
valda til að ná faraldrinum niður 
og í versta falli geta verið hættuleg 
heilsu fólks. – hó

Vara við sölu á 
efni sem veitir 
falska vörn

SAMGÖNGUR Flugvélaframleiðand-
inn Boeing af henti í gær banda-
ríska f lugfélaginu United Airlines 
fyrsta eintakið af MAX 737 vél, sem 
farið hefur í gegnum endurbætur á 
búnaði sínum, eftir að tvær vélar af 
slíkri gerð brotlentu fyrir tæpum 
tveimur árum.  

Þetta er afar mikilvægur áfangi 
fyrir Boeing og fyrsta skrefið í átt til 
þess að bæta tekjuflæði fyrirtækis-
ins sem hefur verið af skornum 
skammti eftir f lugslysin.  

Boeing er með 450 Max-flugvélar 
sem hafa ekki verið í notkun síðan 
í mars 2019 þegar 346 fórust í f lugi í 
vélum af þeirri gerð. Bandarísk flug-
málayfirvöld afléttu banni við Max-
flugvéla í lofthelgi sinni um miðjan 
nóvember síðastliðinn.  

Yfirvöld annars staðar í heim-
inum eiga eftir að taka ákvörðun 
um hvort þau fylgi fordæmi banda-
rískra kollega sinna. Boeing stefnir 
að því að afhenda helming Max-véla 
sinna lok næsta árs. Lokið verði svo 
við að afhenda allar vélarnar árið 
2022.  – hó

Boeing afhenti 
fyrsta eintakið 
úr yfirhalningu

HRYÐJUVERK Leyniþjónusta Nýja-
Sjálands og lögregla landsins 
gerðu mistök í aðdraganda hryðju-
verkaárásarinnar sem framin var í 
Christchurch 15. mars í fyrra. Þetta 
er niðurstaða þarlendrar rann-
sóknar.

Hins vegar  segir í skýrslu um 
málið að  óvíst sé hvort mögu-
legt hefði verið að koma í veg fyrir 
árásina. Fjöldi tillagna að úrbótum 
eru listaðar í skýrslunni og Jacinda 
Ardern, forsætisráðherra Nýja-Sjá-
lands, lofaði að innleiða þær þegar 
hún kynnti niðurstöðu skýrslunnar 
í gærmorgun.

Tæplega þrítugur Ástrali varð 
51 manni að bana og særði fjöru-
tíu í árás á tvær moskur í borginni. 
Innan við tuttugu mínútum eftir að 
tilkynnt var um atlögurnar var lög-
reglan búin að yfirbuga manninn. 

Árásarmaðurinn afplánar lífs-
tíðardóm sem hann fékk í ágúst 
síðastliðnum. – hó

Viðurkenna 
mistök í 
Christchurch

Jacinda Arden forsætisráðherra.  
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Það er alltaf 
alvarleg 
aðför að 
hagsmunum 
almennings 
þegar 
skipað er í 
mikilvægar 
stöður með 
spilltum eða 
óvönduðum 
hætti.

 

Enda þótt við 
sjáum ekki 
grátandi 
börn á 
götunni að 
betla, þá eru 
allt of margir 
sem eiga ekki 
fyrir mat á 
borðið eða 
öruggu 
húsaskjóli.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur@frettabladid.is

Formaður Samfylkingarinnar hefur áttað sig á 
því að heitt kakó stendur ekki öllum til boða. 
Þetta segir hann í auglýsingu sem sjá má á 

netinu. Og það er rétt, það geta ekki allir leyft sér 
þann munað að ylja sér við heitan drykk. Allt að 
5.000 börn búa við fátækt og sum við sára fátækt. 
Foreldrar þeirra eiga ekki fyrir mat. Þrátt fyrir að 
borgarstjóri sé einnig í Samfylkingunni og taki 
án efa undir orð formannsins þá studdi hann ekki 
tillögu Flokks fólksins um fríar skólamáltíðir í 
grunnskólum Reykjavíkur. Samfylkingin kaus 
einnig gegn tillögum um lækkun gjalds fyrir skóla-
máltíðir og tekjutengingu gjalda vegna skólamál-
tíða. 

Með því að tekjutengja gjöld af þessu tagi er 
hægt að tryggja að það fólk sem virkilega þarf 
á aðstoð að halda geti greitt fyrir skólamáltíðir 
barna sinna. Ekki þótti Samfylkingunni tilefni til 
þessa aðgerða.

Það er alla vega ekki annað hægt að segja en að 
Flokkur fólksins hafi reynt allt til að tryggja að 
ekkert barn þurfi nokkurn tíma að vera svangt í 
skóla. Vandinn er sá að Flokkur fólksins er í minni-
hluta bæði í borgarstjórn og á Alþingi. Fátækt á 
sér margar birtingarmyndir. Enda þótt við sjáum 
ekki grátandi börn á götunni að betla, þá eru allt of 
margir sem eiga ekki fyrir mat á borðið eða öruggu 
húsaskjóli. Sumir eru á vergangi með börnin sín. 
Flokkur fólksins vill setja málefni þeirra verst 
settu efst á forgangslista borgarinnar og hjá ríkis-
stjórninni. 

Fjöldi fólks hefur undanfarið misst atvinnu og 
ekki má gleyma því fólki sem bjó í fátækt löngu 
fyrir komu COVID. Ef Samfylkingin hyggst beita 
sér í þágu fátækra á Alþingi þá á hún einnig að 
beita sér í þeim efnum í Reykjavík þar sem hún fer 
með völdin. Enginn á að þurfa að vera fátækur í 
Reykjavík.

Heitt kakó  
bara fyrir suma

Kolbrún 
Baldursdóttir 
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Smá báknrugl í lokin
Það hefur að mörgu leyti verið 
aðdáunarvert að fylgjast með 
stjórnvöldum tækla faraldurinn. 
Hefðbundin uppskrift hefði 
verið að setja sóttvarnir í 
hendur vinnuhóps í formennsku 
einhvers atvinnulauss flokks-
gæðings, allar útfærslur í hendur 
nefnda sem skila einhverri 
dellu nokkrum mánuðum síðar 
og allar upplýsingar síaðar í 
gegnum almannatengla sem 
hugsa einungis um ímynd ein-
hverra stofnana. Það gat ekki 
verið annað en að það kæmi 
að smávegis báknrugli áður 
en faraldurinn yrði allur. Nýja 
litakóðunarkerfi almannavarna 
var kynnt í vikunni eftir margra 
mánaða vinnu. Það hvorki 
breytir neinu né verður neinum 
að gagni.

Þór/KA og KA en ekki Þór
Sumir tóku breytingum á 
sóttvarna aðgerðum persónu-
lega. Til dæmis verður nú tekið 
tillit til fermetrafjölda verslana. 
Áður voru fermetrar fjötur um 
fót, nú er kappsmál að hafa sem 
flesta. Þá má fótboltalið Þór/
KA æfa, líka KA, en ekki bara 
Þór. Sundlaugar verða opnaðar, 
nema að nú verða allir að vera 
með hanska og grímu í heita 
pottinum. Opna má Sporthúsið 
í janúar en World Class ekki 
fyrr en mislingum hefur verið 
útrýmt. Prósentin 2 sem ætla 
ekki í bólusetningu geta nú 
einungis verslað í Super1 og í 
Kjarval á Kirkjubæjarklaustri.

Fúsk við skipun í embætti er þjóðaríþrótt 
íslenskra stjórnmálamanna og hefur verið frá 
því land byggðist. Njáli á Bergþórshvoli var 
talið til tekna að hafa útvegað Höskuldi Þrá-
inssyni goðorð með klækjabrögðum. Hann 
veitti vinum sínum vond lögfræðiráð, sem 

urðu til þess að mál ónýttust fyrir dómi svo við lá að 
menn berðust með vopnum. Eftir að hafa orðið valdur 
að illdeilum steig hann fram sem maður sátta með lausn 
á reiðum höndum. Setja þyrfti á laggirnar áfrýjunar-
dómstól, fimmtardóm, sem kallaði á fjölgun goðorða. 
Þessu tóku allir vel, og eins þeirri ósk Njáls að tekið yrði 
upp goðorð á Hvítanesi fyrir Höskuld. Var hann þar 
goði þar til synir Njáls drápu hann og kölluðu með því 
brennuna yfir sig.  – Ekki ósvipað Landsréttarmálinu.
Deilur um dómaraskipanir hafa reglulega blossað upp 
á Íslandi frá því við eignuðumst okkar fyrsta dómstól. 
Vinir og vandamenn ráðherra hafa ítrekað verið teknir 
fram yfir sér hæfari dómaraefni, sem þegið hafa bætur 
í sárabót. Þau tímamót hafa hins vegar orðið nú að ráð-
herra hefur tapað embætti sínu vegna dómaraskipunar 
og sett hefur verið ofan í við Hæstarétt fyrir að taka ekki 
nægilega alvarlega þau brot á mannréttindum borgar-
anna sem ólögmætar dómaraskipanir eru.

Enn á eftir að koma í ljós hvort sú nýja lexía, sem við 
erum að læra um veitingu dómaraembætta, muni leka 
yfir á mannval á öðrum sviðum stjórnkerfisins. Dæmi 
um illa grundaðar skipanir eru mýmörg. Stærsti vand-
inn hlýtur þó að liggja í utanríkisþjónustunni enda hafa 
sendiherrastöður verið skiptimynt milli flokksforingja 
og uppgjafarstjórnmálamanna frá því við fórum að eiga 
samskipti við önnur ríki sem sjálfstæð þjóð.

Í fyrra lagði utanríkisráðherra fram frumvarp um 
skipanir embættismanna í utanríkisþjónustunni. Þar er 
meðal annars fjallað um fjölda sendiherra, nauðsynlega 
hæfni þeirra, skyldu til að auglýsa stöður og fleira sem 
bendir til viðleitni til að koma utanríkisþjónustunni 
í nútímahorf. En við nánari skoðun virðist markmið 
ráðherra vera að auka geðþóttavald sitt með víð-
tækari heimildum til að skipa sendiherra á pólitískum 
forsendum, fram hjá því kerfi sem frumvarpið mælir 
annars fyrir um. Ekki þarf að fjölyrða um að frum-
varpi ráðherra virðist hvergi tekið fagnandi. Það fellur í 
grýttan jarðveg hjá öllum sem hafa þekkingu og reynslu 
í málaflokknum og veitt hafa umsögn um málið.

Ráðherra lagði frumvarpið aftur fram nú í haust, 
eftir að hafa verið gerður afturreka með málið á síðasta 
þingi. Þær úrbætur sem gerðar hafa verið á frumvarpinu 
til að mæta gagnrýninni duga ekki til. Enginn stendur 
með málinu og allar umsagnir um það eru neikvæðar.

Enginn getur vitað fyrir fram hvað bíður embættis-
manns í nýju starfi og það er alltaf alvarleg aðför að 
hagsmunum almennings þegar skipað er í mikilvægar 
stöður með spilltum eða óvönduðum hætti. Það á til 
dæmis ekki að vera hrein heppni að staða sóttvarna-
læknis var vel skipuð þegar faraldurinn reið yfir.

Óhætt er að fullyrða að farsæld í samskiptum Íslands 
við umheiminn hafi aldrei verið eins brýn og nú. Hún 
veltur ekki síst á því að utanríkisþjónustan sé skipuð 
hæfasta fólki sem völ er á.

Fordæmi Njáls
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SKOÐUN



FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Frá 19.120 kr. JÓLATILBOÐ
Fullt verð frá: 23.900 kr.

A F S L ÁT T U R

20%

L Ú X U S  B A Ð S L O P P A R 
T I LV A L I N  J Ó L A G J Ö F

Í síðustu kjarasamningum var 
samið um styttingu vinnuvik-
unnar bæði á almenna og opin-

bera vinnumarkaðnum. Leiðirnar 
sem samið var um eru með ýmsum 
hætti og víða eru flókin úrlausnar-
efni sem atvinnurekendur og starfs-
menn þurfa að leysa til að koma 
styttingu vinnuvikunnar í fram-
kvæmd.

Á opinbera markaðnum var 
víðast hvar samið um styttingu 
sem kemur til framkvæmda um 
næstu áramót. Gert er ráð fyrir að 
starfsmenn og stjórnendur komi 
sér saman um útfærslu bæði á stytt-
ingunni og því hvernig starfsmenn 
nýta hana, sem einnig getur verið 
með ýmsum hætti. Ætla má að opin-
beri markaðurinn sé víða kominn 
vel á veg með að útfæra þennan þátt 
kjarasamninga.

Á almenna markaðnum tók stytt-
ing vinnuvikunnar gildi um síðustu 

áramót hjá þeim sem vinna sam-
kvæmt samningi VR og SA.

Hjá verkafólki innan ASÍ þurfa 
starfsmenn á hverjum vinnu-
stað að kjósa um það í atkvæða-
greiðslu hvort hefja eigi viðræður 
við atvinnurekanda um styttingu 
vinnuvikunnar samhliða niður-
fellingu kaffitíma á dagvinnutím-
bili. Að atkvæðagreiðslu lokinni er 
hægt að hefja viðræður um stytt-
ingu vinnutíma og er það gert á 
grundvelli 5. kafla kjarasamninga 
um svokallaðan fyrirtækjaþátt.

Hjá iðnaðarmönnum er svo enn 
önnur útfærsla þar sem tekinn var 
upp virkur vinnutími í apríl síðast-
liðinn og er hann nú 37 klukku-
stundir á viku, en greiðsla vegna 
neysluhléa var færð inn í mánaðar-
kaup. Jafnframt geta iðnaðarmenn 
kosið um það á hverjum vinnu-
stað hvort hefja skuli viðræður 
við atvinnurekanda um styttingu 
vinnuvikunnar með sama hætti og 
hjá verkafólki. Hjá háskólamennt-
uðum starfsmönnum á almennum 
markaði hefur ekki verið samið 
um vinnutímastyttingu en engu að 
síður getur verið ástæða til að skoða 
stöðu þess hóps einnig með það í 
huga hvort vinnutímastytting eigi 
við og þá hvernig hún geti komið til 
framkvæmda.

Það eru eðlilega þó nokkrar vænt-

ingar hjá starfsmönnum tengdar 
styttingu vinnuvikunnar og ekki 
víst að atvinnurekendur geti í öllum 
tilfellum komið að fullu til móts 
við þær. Nefna má að á mörgum 
vinnustöðum hefur þegar komist á 
vinnufyrirkomulag þar sem starfs-
menn skila í raun minni vinnu en 
áskilin er í kjarasamningum. Það er 
því ekki víst að starfsmenn hafi alls 
staðar rétt til að stytta vinnuvikuna 
ef horft er til þess sem samið var um 
í kjarasamningum. Full stytting 
miðar við að stytta fulla vinnuviku, 
oftast 40 stundir á viku.

Markmiðið með vinnutíma-
styttingu er meðal annars að bæta 
nýtingu vinnutíma og vinnustaða-
menningu með það fyrir augum 
að stuðla að bættum lífskjörum og 
samræmingu vinnu og einkalífs. Til 
að svo megi verða er mikilvægt að 
vanda undirbúning að breytingum 
og taka mið af aðstæðum á hverjum 
vinnustað því hér hæfir ekki ein 
lausn fyrir alla.

Það er ekki auðvelt verkefni sem 
bíður stjórnenda og umhverfið 
getur verið flókið. Mikilvægt er að 
gæta að því að um leið og markmið-
um kjarasamninga verði náð þá leiði 
breytingar ekki til aukins kostnaðar 
og óhagræðis. Það eru tækifæri í 
styttingu vinnuvikunnar bæði fyrir 
launþega og fyrir atvinnurekendur.

Minni vinna, meira frí  –    
eða hvert er markmiðið með 
styttingu vinnuvikunnar?

Greinin er skrifuð til foreldra 
og forráðamanna barna 
í leik- og grunnskólum, í 

þeim tilgangi að vekja athygli á 
hversu mikilvægt gott og heilnæmt 
inniloft er okkur öllum, ekki síst 
börnum. Þeir sem hafa haft með 
höndum byggingu, rekstur, eftir-
lit og viðhald loftræstibúnaðar í 
leik- og grunnskólum, hafa greini-
lega ekki staðið rétt að málum eins 
og mörg dæmi sanna. Reglulega 
er fjallað um einhvern skóla sem 
býr við mikinn raka og óheilnæmt 
inniloft og einhver dæmi eru um að 
skólabygging sé jafnvel metin ónot-
hæf. Höfum í huga að öll börn eru 
skyldug samkvæmt lögum til að 
stunda grunnskólanám sem gerir 
ábyrgð okkar á vellíðan og heil-
brigði þeirra enn meiri. Hvað sást 
okkur yfir og hvað er til ráða, sem 
er jú aðalatriðið? Reynsla mín sem 
fagaðila í þessum málum í marga 
áratugi kennir mér að við getum 
ekki tryggt ákvæði reglugerðar 
um gæði innilofts nema með því 
að mæla stöðugt ástand loftsins í 
hverju kennslurými.

Á boðstólum hafa lengi verið 
til fjölmargar tegundir mæla sem 
mæla stöðugt gæði innilofts mjög 
nákvæmlega, jafnframt með því að 
vista og geyma allt að 30.000 mæla-
gildi. (til dæmis með 15 mín. milli-
bil í fjóra mánuði). Mælarnir eru 
fyrirferðarlitlir og mjög auðveldir 
í notkun. Verð einstakra mæla 
er á bilinu 20-30.000 kr., eða sem 
nemur 1.000 til 1.500 kr. á hvern 
nemanda. Mælana er hægt að setja 
á skrif borð eða festa á vegg, og þeir 
birta á skjá gæði inniloftsins með 
skýrum hætti og geyma í minni 
mælagildi eins og nefnt var hér að 

framan. Rekstrarkostnaður þess-
ara mæla er nær enginn.

Samkvæmt upplýsingum sem ég 
hef aflað mér er almennt mjög tak-
markað eftirlit með gæðum inni-
lofts í leik- og grunnskólum. Helst er 
brugðist við þegar einhver kvartar 
um þungt loft eða vonda lykt. 
Kvartanir og mat á loftgæðum eru 
þannig oftast byggð á tilfinningu 
eða þefskyni þess sem kvartar, eða 
þegar best lætur eru mæld augna-
bliksgildi sem segja okkur ekkert 
um almennt ástand. Samkvæmt 
byggingarreglugerð (nr. 112/2012) 
skal í skólum og frístundaheimilum 
loftræsta með loftræstibúnaði og 
inniloftið endurnýjað með fersku 
útilofti. Magn loftsins (l/s) skal 
miðað við stærð hvers skólarýmis 
og fjölda nemenda. Til að tryggja 
að svo sé, er auk þess tekið fram í 
sömu reglugerð, að leyfilegt magn 
af koltvísýringi (CO2) í innilofti sé 
ekki meira að jafnaði en 0,08% og 
fari ekki til skamms tíma yfir 0,1%. 
(1.000 ppm.).

Til að svara spurningunni hversu 
mikið bættari við yrðum með inni-
loftsmælum í hverju kennslurými 
samanborið við núverandi ástand, 
vil ég benda á eftirtalin atriði:

Mælarnir tryggja að ábyrgðar- 
og rekstraraðilum skólanna berast 
reglulega upplýsingar um ástand 
inniloftsins í hverju kennslurými 
sem auðveldar þeim að svara spurn-
ingum um hvort hönnun loftræsti-
búnaðar, frágangur og viðhald sé 

með réttum hætti. Mælarnir auð-
velda fagaðilum hlutverk sitt það er 
að hanna, framkvæma og viðhalda 
loftræstibúnaði þannig að ákvæð-
um laga og reglugerða um loftgæði 
í skólum sé fullnægt. Mælarnir auð-
velda kennurum og umsjónarfólki 
skólanna eftirlit með loftgæðum 
í hverju kennslurými þannig að 
auðveldara verði að bregðast við 
eðlilegum kvörtunum foreldra eða 
annarra ættingja barnanna sem eru 
í þeirra umsjá.

Eðlilegt er að spyrja, hvaða eigin-
leika innilofts í kennslustofum 
skal almennt mæla og hvers vegna? 
Mitt mat er að það sé nóg að mæla 
eftirtalin þrjú gildi í öllum kennslu-
rýmum, 1. Innihita, 2. Raka og 3. 
Koltvísýring. Þá ætti einnig að mæla 
svifryk og eim í innilofti (gildi 4.) í 
að minnsta kosti einu kennslurými, 
en slíkir mælar eru eitthvað dýrari. 
Hér á eftir eru upplýsingar um 
viðmið einstakra gilda til frekari 
glöggvunar.
1.  Hitastig. Almenn viðmiðun er 

22-23°C innihiti hjá kyrrsetu-
fólki. Fyrir hverja eina °C í frá-
viki verða um 30% ósáttir (P.O 
Fanger).

2.  Raki. Almenn þægindamörk 
fólks eru 35-55% hlutfallslegur 
raki (%HR). Höfum í huga að smit-
virkni vírusa er margfalt lengri í 
innilofti við 23% HR en 43% HR. 
(Science News 14.2.2013).

3.  Koltvísýringur (CO2). Hlut-
fall CO2 í útilofti er tæplega 

Um gæði innilofts í leik- og grunnskólum

Kristín Þóra 
Harðardóttir
lögfræðingur í 
forsætisráðu-
neytinu og ráð-
gjafi hjá Gott 
og gilt

Svavar Tryggvi 
Óskarsson
eldri borgari 
og fyrrverandi 
ráðgjafi, meðal 
annars um gæði 
innilofts

0,04%, en eins og fram kemur 
hér að framan gera opinberar 
reglur kröfur um að CO2 í inni-
lofti kennslurýma fari ekki yfir 
0,08% að jafnaði og ekki hærra 
en 0,1% til skamms tíma. Sem 
dæmi hefur mælst 0,4% CO2 í 
kennslustofu, ÁD 2002. Höfum í 
huga að 0,1% CO2 skapar slen og 
höfga hjá fólki og fari CO2 í 0,5% 
eru það tímabundin hættumörk 
heilsu (ASHRAE).

4.  Svifryk og eimur. Svifryk er 
aðallega afurð bæjarumferðar 

og mannvirkjaframkvæmda í 
nærumhverfi skóla. Svifryk er 
að mestu uppspænt malbik og 
mengaðar saltagnir. Eimur (lykt) 
sem til kemur vegna rokgjarnra 
efnasambanda (til dæmis vírus-
ar). Svifryk sest helst í öndunar-
veg en fínar svifagnir geta borist 
langa vegu með lofti, borist í 
lungu og blóðrás viðkomandi 
einstaklinga
Ég hvet Heimili og skóla, lands-

samtök foreldra, til að fylgja þessu 
máli eftir.
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FÓTBOLTI „Þetta er alveg virkilega 
sérstök tilfinning. Maður hefur 
aldrei upplifað neitt þessu líkt og 
þetta er í rauninni eins og einhver 
myndi kaupa Stjörnuna og færa 
félagið til Egilsstaða. Þetta er mjög 
óraunverulegt og ég er ennþá að 
venjast þessu enda búin að vera 
með Utah Royals frá fyrsta degi 
félagsins. Það er synd að sjá félagið 
fara en á sama tíma spennandi að 
fara á nýjan stað,“ segir landsliðs-
konan Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, 
leikmaður Kansas City, aðspurð út 
breytinguna sem átti sér stað hjá 
félagsliði hennar í vikunni. 

Síðastliðinn mánudag var það 
staðfest að Utah Royals sem hefur 
keppt í NWSL-deildinni undanfarin 
tvö ár væri á förum frá Utah eftir að 
hópur fjárfesta gekk frá kaupum á 
félaginu og tilkynnti f lutninga til 
Kansas. Fyrir áhugasama er um sex-
tán tíma keyrsla þar á milli.

Með kaupum fjárfestingahópsins 
og f lutningunum til Kansas fara 
allir leikmennirnir sem voru samn-
ingsbundnir Utah Royals. Gunn-
hildur Yrsa skrifaði fyrr á þessu ári 
undir tveggja ára samning við Utah 
og kemur því til með að leika fyrir 
Kansas City á næsta tímabili. Það á 
þó enn eftir að finna nafn fyrir hið 
nýja félag en meðal þeirra sem eru 
fjárfestar í verkefninu er Brittany 
Matthews sem lék fimm leiki með 
Aftureldingu árið 2017.

„Þær sem ég hef rætt við sem voru 
áður í Kansas tala mjög vel um borg-
ina og segja að áhuginn á kvenna-
knattspyrnu sé til staðar. Fyrstu 
kynnin af nýju eigendunum voru 
góð og það er komin spenna fyrir 

næsta tímabili. Ég er að skipta um 
lið en samt ekki. Það eru sömu liðs-
félagarnir en nýtt umhverfi. Þetta 
er ofboðslega sérstakt,“ segir Gunn-
hildur, aðspurð út í f lutningana.

FC Kansas City var árið 2013 eitt 
af átta stofnliðum NWSL-deild-
arinnar, sterkustu kvennadeild 
Bandaríkjanna og vann tvo meist-
aratitla árið 2014 og 2015. Félagið 
var selt árið 2017 til fjárfestis sem 
gat ekki staðið undir þeim kröfum 
og var félagið því selt aftur síðar 
sama ár til Dell Loy Hansen, fjár-
festis sem átti nokkur knattspyrnu-
lið í Bandaríkjunum sem ákvað að 
flytja liðið til Utah. 

Fyrr á þessu ári vakti viðtal við 
Hansen mikla reiði í Bandaríkjun-
um þar sem hann hafði í hótunum 
gagnvart leikmönnum sem neituðu 
að spila leiki til að styðja við bakið 
á Black Lives Matter-hreyf ing-
unni. Í kjölfarið stigu fyrrverandi 

starfsmenn fram og lýsa eitruðu 
andrúmslofti innan félaga í eigu 
Hansen. Meðal þess sem kom fram 
var að eigandinn og nokkrir sam-
starfsmenn hans vildu helst að allar 
myndatökur hjá Utah Royals væru 
af leikmönnum sem væru nægilega 
fallegir að þeirra mati og var ljós-
myndurum skipað að mynda þær 
eins kynþokkafullt og hægt var.

„Þegar þetta kom í ljós í sumar 
þá kom ekkert annað til greina en 
að félagið yrði selt. Eigandinn og 
nokkrir starfsmenn komu að þessu 
og þetta var hegðun sem á ekki að 
vera í boði í dag. Ég hélt að kvenna-
knattspyrnan væri komin lengra, 
þetta var smá sjokk þegar þetta 
kom út og reyndi alveg á andlegu 
hliðina hjá manni,“ sagði Gunn-
hildur sem kom meðal annars fyrir 
í umræðum innan þessa hóps.

„Það er ömurlegt fyrir kvenna-
knattspyrnuna að vera enn á 

þessum stað. Að mörgu leyti er ég 
ánægð að þetta komst upp þannig 
hægt væri að tala um þetta. Þetta 
er örugglega ennþá að gerast ann-
ars staðar og þetta upprætir von-
andi þessa hegðun. Eigandinn var 
að einhverju leyti góður við okkur, 
vildi setja okkur á sama stall og 
karlaliðið í hans eigu og aðstæð-
urnar voru sennilega þær bestu í 
Bandaríkjunum en svo kemur hann 
með þessi óásættanlegu ummæli. Í 
kjölfarið á því kom í ljós hvað var að 
gerast á bak við tjöldin, sem enginn 
vissi af.“

Gunnhildur segist kveðja Utah 
með söknuði eftir tvö ár í herbúð-
um Utah Royals en nafn hennar 
verður alltaf í sögubókum félags-
ins enda skoraði hún fyrsta mark 
félagsins.

„Ég held að Utah eigi eftir að 
sakna okkar.. Ég hef fundið það á 
skilaboðum, sérstaklega frá foreldr-
um ungra knattspyrnustúlkna á 
svæðinu að liðið hafði mikil áhrif á 
samfélagið. Að hafa loksins kvenna-
lið í borginni og með því hafi 
stelpurnar verið með fyrirmyndir. 
Mér þykir frábært að geta haft 
áhrif á yngri kynslóðir, láta þær 
vita að þær geti náð markmiðum 
sínum. Vonandi halda þær áfram 
að fylgjast með okkur í Kansas.“  
kristinnpall@frettabladid.is

Eins og Stjarnan yrði keypt og 
skyndilega flutt til Egilsstaða 
Félag Gunnhildar Yrsu Jónsdóttur var keypt og flutt eina 1.600 kílómetra í vikunni í Bandaríkjunum. 
Fyrrverandi eiganda félagsins var gert að selja félagið eftir niðrandi ummæli um stuðning við Black Lives 
Matter-hreyfinguna og ósmekklegar kynferðislegar athugasemdir um leikmenn liðs Utah Royals.

Gunnhildur Yrsa í leik með Utah Royals en hún sló í gegn með liðinu í NWSL-deildinni strax á fyrsta tímabili sínu í Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gunnhildur byrjaði alla leiki Íslands í undankeppni EM.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gunnhildur Yrsa er 15. 
leikjahæsti leikmaður 
kvennalandsliðsins frá 
upphafi með 76. leiki.

Í ÞRÓT TI R  Samk væmt ný justu 
reglugerð heilbrigðisráðuneytisins 
verður æfingabanni aflétt á morg-
un eftir tveggja mánaða bann frá 
æfingum. Bannið nær þó aðeins til 
félaga í efstu deildum innan ÍSÍ og til 
einstaklinga sem teljast afreksfólk 
í einstaklingsbundnum íþróttum.

Ákvörðunin var tekin út frá til-
lögum Þórólfs Guðnasonar um 
næstu aðgerðir vegna kórónaveiru-
faraldursins og var miðað við að 
núverandi aðgerðir standi yfir í 
rúman mánuð. Æfingabann hefur 
staðið yfir í tæpa tvo mánuði á höf-
uðborgarsvæðinu og frá því í byrjun 
nóvember utan Reykjavíkur. Æfing-
ar sem krefjast snertinga innan bar-
dagaíþrótta eru áfram bannaðar.

Áður höfðu sérsamböndin HSÍ og 
KKÍ ákveðið að fresta öllu keppnis-
haldi fram yfir áramótin eftir að 
æfingabannið var framlengt í upp-
hafi desembermánaðar. – kpt

Leyfa æfingar í 
efstu deild og í 
afreksíþróttum

Leikmenn í úrtaki HSÍ fyrir HM geta 
hafið æfingar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Málefni Jóns Þórs Hauks-
sonar voru ekki rædd á stjórnar-
fundi KSÍ 3. desember þrátt fyrir að 
Borghildur Sigurðardóttir, varafor-
maður sambandsins, sæti fundinn. 
Stjórnarmenn þurftu því að lesa um 
hegðun landsliðsþjálfarans í fjöl-
miðlum en fengu bréf frá formann-
inum í fyrradag. Jón Þór óskaði eftir 
starfslokum hjá KSÍ í gær. 

Í yfirlýsingu frá Jóni Þór segir 
að hann hafi alltaf lagt áherslu á 
að koma hreint fram við þá leik-
menn sem hann hafi þjálfað. „Að 
hrósa og gagnrýna með það að 
markmiði að hjálpa þeim að gera 
enn betur og styrkja þannig liðið. 
Slík samtöl eiga hins vegar ekki 
heima í fögnuði sem þessum og alls 
ekki undir áhrifum áfengis. Þarna 
brást ég sem þjálfari liðsins,“ segir 
Jón Þór og að hann hafi beðið liðið 
og einstaka leikmenn afsökunar. 
„Undanfarna daga hafa samtöl mín 
við leikmenn liðsins leitt mig að 
þeirri niðurstöðu að erfitt verði að 
endurheimta nauðsynlegt traust á 
milli mín sem þjálfara og einstakra 
leikmanna,“ segir enn fremur og að 
hann hafi óskað eftir starfslokum.

Borghildur var með í ferðinni til 
Ungverjalands þar sem íslenska 
kvennalandsliðið tryggði sér sæti 
á lokakeppni EM. Hún hefur ekki 
viljað tjá sig um ferðina við fjöl-
miðla og bent á Klöru Bjartmarz, 
framkvæmdastjóra. – bb

Mál þjálfarans 
ekki á borði KSÍ

Gleðskapurinn í Ungverjalandi fór 
fljótlega að súrna. MYND/TWITTER
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 9. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd
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Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
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Sá stóri, sá missti og sá landaði

Dauðabókin

Hansdætur
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Þagnarmúr

Gata mæðranna
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Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Jón Hjaltalín Stefánsson
eðlisverkfræðingur,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn  
 1. desember. Útför hans fer fram frá 

Fossvogskirkju, 10. desember kl. 15.  
Vegna aðstæðna verða aðeins nánasta fjölskylda og vinir 

viðstödd athöfnina. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
MS-félag Íslands.

Birna Kjartansdóttir
Kjartan Jónsson
Guðrún Jónsdóttir Pooya Esfandiar
Snorri Brynjar Sölvason
Sara Birna Esfandiar

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir og afi, 

Númi Friðriksson 

lést í faðmi dætra sinna þann  
2. desember á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Útför hans verður gerð frá Höfðakapellu, 
föstudaginn 11. desember klukkan 13. 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða aðeins nánustu 
aðstandendur viðstaddir.

Elva Dögg Númadóttir Þorleifur Lúðvíksson
Telma Hrönn Númadóttir Atli Haukur Arnarsson 

Jóna Dís, Númi Már, Börkur Þorri, Arna Dögg,  
Áki Rafn, Svandís Kara og Darri Hólm

Okkar ástkæri 
Ásmundur Jóhannsson

Ási 
byggingafræðingur, 

Brúnavegi 9, Reykjavík,
 lést á Hrafnistu, Laugardal, 2. desember. 

Útförin fer fram frá Áskirkju, Reykjavík, 
föstudaginn 11. desember kl. 16.00.  

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítala 
Hringsins. Útförinni verður streymt á  

youtu.be/Kb6Bs-kq9Eo

Rúna Didriksen
Jóhann Ásmundsson Sigrún Júlía Kristjánsdóttir
Eva Ásmundsdóttir Jóhann Smári Karlsson
Sif Ásmundsdóttir Sigurjón Örn Ólason
Hanna Kristín Didriksen Ovidijus Zilinskas
Dagmar Ásmundsdóttir Geir Brynjar Hagalínsson
Ragnheiður Ásmundsdóttir Áslaugur Andri Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær dóttir okkar, systir og mágkona,
Líney Ingvarsdóttir

lést á Landspítalanum þ. 25. nóvember síðastliðinn. 
Bálför hennar fór fram 2. desember. 

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför Líneyjar.

Ingvar Á. Guðmundsson
Kristín Andersen

Sóley Margrét Ingvarsdóttir
Ólafur B. Ólafsson

Elskuleg systir, frænka og vinkona,
Ágústa K. Johnson

Flókagötu 61, 
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 10. desember kl. 13.00, að 
viðstöddum nánustu aðstandendum. 

Streymt verður frá athöfninni á slóðinni  
youtu.be/qE4U9mRNS8k og einnig hægt að nálgast hana 
á mbl.is/andlat. Þeim sem vilja minnast Ágústu er bent á 

styrktarreikning Dómkirkjunnar, 513-26-3565,  
kt. 5001695839.

Kristinn Johnson
Ásdís Kr. Smith

Edda Flygenring
Laufey Böðvarsdóttir

Ólöf Jónsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,
Örn Aanes

vélstjóri,  
Kársnesbraut 51,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi þann 3. desember. 

Útför hans fer fram frá Garðakirkju föstudaginn  
11. desember kl. 15.00. Aðstandendur vilja þakka 

starfsfólki sem kom að umönnun hans fyrir alúð og 
umhyggju. Vegna samkomutakmarkana verður streymt 

frá útförinni á síðunni: www.netsamfelag.is

Fyrir hönd aðstandenda,
Kristinn Jón Arnarson

Það var engin stór veisla 
haldin og ég ætla ekkert að 
kenna veirunni um það, 
heldur hefur félagsfælni mín 
aukist með aldrinum,“ segir 
Guðni Finnsson bassaleik-

ari, um hálfrar aldar afmælið sitt í gær. 
„Við vorum bara saman fjölskyldan og 
höfðum það notalegt. Ég hef gaman af 
að búa til góðan mat, enda er það orðið 
þannig að það gerir enginn neitt í eld-
húsinu nema ég, ég skipti mér svo mikið 
af að fólk er hætt að reyna og kemur bara 
í eldhúsið til að matast.“

Hann sleppur ekki með þetta, nú vil 
ég vita hvað var á borðum. „Ég var á 
tímabili að hugsa um að hafa mikinn 
humar og svakalega steik en það er fullt 
að gera í vinnunni þessa dagana svo það 
endaði með að vera bara mikill humar.“

Guðni er að vinna í Hljóðfærahús-
inu við Síðumúla og að hans sögn er 
þar alltaf líf og fjör. „Sem er gott. Ekki 
er maður að spila svo mikið um þessar 
mundir,“ segir hann. Kveðst þó ekkert 

geta kvartað, hann hafi haft nóg að gera 
áður en faraldurinn kom. Meðal þeirra 
sem hann hefur spilað með síðustu árin 
eru Mugison, Jónas Sig., Dr. Spock, Ens-
ími og Pollapönk.

En hvar og hvernig byrjaði ballið? 
„Eins og margir þá slysaðist ég í þetta. 
Ég er uppalinn á Neskaupstað og var 
ráðinn sem söngvari í unglingahljóm-
sveit á staðnum. En þar var ágætur 
vinur söngvari fyrir, svo ég varð f ljótt 
einhver vandræðahlutur og var settur 
á bassann meðan væri verið að finna 

út úr þessu – og er enn á bassanum að 
bíða eftir söngvarahlutverkinu! Annars 
erum við með skemmtilega jólahljóm-
sveit hér í Hljóðfærahúsinu og ég fæ að 
vera söngvari í henni.“

Það var árið 1989 sem Guðni f lutti 
að austan. „Eins og gengur var það til 
að elta stelpu,“ rifjar hann upp. „Móðir 
mín spáði því að ég yrði kominn heim 
eftir tvo mánuði með skottið á milli 
lappanna en ég ákvað strax að láta það 
ekki sannast og hef eiginlega skammar-
lega lítið farið austur síðan, mitt fólk er 
þó allt þar. En ég hef spilað þar og kíkt 
þangað á sumrin, mér þykir vænt um 
æskustöðvarnar,“ segir Guðni sem er 
fjölskyldumaður, harðgiftur, með tvö 
börn á heimilinu og eitt uppkomið. 
Athygli vekur að hann titlar sig lyft-
ingamann í símaskránni. „Það er nú eld-
gamall brandari sem ég hef ekki breytt,“ 
segir hann kíminn. „Ég hef aldrei verið 
mikið að lyfta lóðum, meira glösum. 
Sonur minn sér um lóðin.“
gun@frettabladid.is

Skráir sig lyftingamann
Hinn fimmtugi tónlistarmaður Guðni Finnsson á drjúgan feril að baki sem bassaleikari 
í ýmsum böndum, en slysaðist í það hlutverk hjá unglingahljómsveit á Neskaupstað.

Guðni Finnsson plokkar bassa, svo fær hann að syngja í jólahljómsveit Hljóðfærahússins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Móðir mín spáði því að ég yrði 
kominn heim eftir tvo mánuði 
með skottið á milli lappanna en 
ég ákvað strax að láta það ekki 
sannast.

 Merkisatburðir
1749 Skúli Magnússon er skipaður landfógeti, fyrstur 
Íslendinga.

1793 Fyrsta dagblað í New York-borg, The American 
Minerva, er stofnað af Noah Webster.

1926 Sjö hús brenna á Stokkseyri, eða mestallur miðhluti 
þorpsins. Ekkert manntjón verður.

1956 Hamrafell, stærsta skip sem Íslendingar hafa þá 
eignast, kemur til landsins. Það er 167 metra langt og getur 
aðeins lagst að bryggju á einum stað á landinu, í Hafnarfirði.

 1982 Kvikmyndin E.T. frumsýnd í Laugarásbíói. Það er 
frumsýning myndarinnar í Evrópu.
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Guðbjörg Finnsdóttir 
íþróttafræðingur segir 
að þótt freistingarnar 
séu á hverju strái í des-
ember sé mikilvægt að 
hreyfa sig reglulega, hafa 
hollt mataræði í fyrir-
rúmi og muna að hvílast 
vel til að halda góðri 
heilsu.   ➛6
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Laufey Steindórsdóttir hjúkrunarfræðingur ræðir opinskátt um „hægðaheilsu“ og mikilvægi góðrar meltingar. MYND/AÐSEND

Nú er lífið hægðarleikur
Laufey Steindórsdóttir hjúkrunarfræðingur, jóga- og hugleiðslukennari og 
stofnandi Kyrrðarjóga, hefur glímt við meltingarvandamál um árabil. Hér deil-
ir hún með okkur á skemmtilegan hátt reynslu sinni af því hvernig hún hefur 
náð tökum á meltingarvandamálum og fundið jafnvægi í daglegu lífi. ➛2



Magnesíum Sleep baðflögur 
Better You baðflögurnar innihalda steinefnið magnesíum 
klóríð ásamt ilmkjarnaolíunum lavender og kamillu sem 
geta hjálpað til við að undirbúa líkamann fyrir væran 
svefn. Baðflögurnar leysast auðveldlega upp í vatni og 
upptökum við steinefnið í gegnum húðina. Örugg og 
áhrifarík leið til að fylla á magnesíum birgðirnar. 

Við mælum með að bæta flögunum út í baðið, heita 
pottinn eða fara í magnesíum fótabað til að endurnæra 
líkamann eftir erfiðan dag.

Magnesium sleep húðmjólk 
Better You húðmjólkin inniheldur steinefnið magnesíum 
sem stuðlar að því að draga úr þreytu og lúa ásamt því 
að stuðla að eðlilegri starfsemi taugakerfisins. Blandan 
inniheldur einnig lavender og kamillu sem geta hjálpað 
til við að undirbúa líkamann fyrir væran svefn. 

Við mælum með að bera á sig húðmjólkina fyrir 
svefninn. Magnesíum húðmjólkin smýgur auðveldlega 
inn í húðina og getur auðveldað líkamanum að ná 
slökun og þar af leiðandi betri svefngæðum til að 
endurnæra sig fyrir nýjan dag.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.

Magnesium
Sleep

Gefðu gjöf sem gefur!

Sem hjúkrunarfræðingur er ég 
mjög meðvituð um mikil-
vægi heilbrigðrar þarmaflóru 

og góðrar meltingar, því fagna 
ég allri umræðu um hægðir og 
klósettferðir fólks. Í gegnum mitt 
starf og einkalíf hef ég áttað mig á 
hversu stór partur af heilsu fólks 
er tengdur meltingarveginum. 
Mér finnst algerlega nauðsyn-
legt að hver og einn hugi að sinni 
„hægðaheilsu“ og sem betur fer er 
þetta málefni mér engan veginn 
óþægilegt eða viðkvæmt. Fjöl-
skyldunni minni finnst þó algjör 
óþarfi að ræða þessa hluti við eld-
húsborðið, yfir kvöldmatnum eða 
fyrir framan gesti og gangandi en 
mér finnst það hið besta mál og vil 
leggja mitt af mörkum til að dætur 
mínar skilji mikilvægi heilbrigðrar 
meltingar. Það að fara á klósettið 
og pæla í því sem lendir þar er bara 
nauðsynlegt heilsutékk. Þeir sem 
þekkja mig vel vita að ég á það til 
að vera með hægðir á heilanum. 
Ekki í orðsins fyllstu merkingu en 
svona allt að því. Ástæðan er ein-
faldlega sú að ég sjálf hef glímt við 
meltingarvandamál um árabil sem 
kallast hægðatregða og hefur oft á 
tíðum gert mér lífið leitt.

Ótalmargir einstaklingar á 
öllum aldri glíma við þennan 
hvimleiða kvilla og vita nákvæm-
lega hvað ég er að tala um. Ein 
líklegasta ástæðan og upphaf þess 
að ég fæ þessa kvilla má rekja til 
sýklalyfjagjafar vegna sýkingar 
í móðurlífi í kjölfarið á barns-
fæðingum. Mikið gríðarlega var ég 
þakklát fyrir sýklalyfin og endur-
heimt heilsunnar en eftir sátu 
þarmarnir með bakteríuflóruna í 
algeru ójafnvægi og reglubundin 
hægðalosun heyrði sögunni til. 
Það er þreytandi þegar ekkert er 
að frétta og þarmarnir bara í fríi og 
börnin þín halda að þú sért komin 

sex mánuði á leið og eigi von á 
systkini. Það er líka mjög þreyt-
andi að vera alveg stíflaður og 
finna þreytu og slen byggjast upp 
í takt við þensluna á kviðnum. Nú 
fer þetta að verða meira og meira 
spennandi, frásagnargleði mín fer 
á f lug og ég ætla því að fá að deila 
með ykkur ferðasögu síðasta árs.

Við fjölskyldan dvöldum á 
Tenerife í tæpar tvær vikur í fyrra. 
Ég gerði þau skelfilegu mistök að 
taka ekki með mér neina góð-
gerla því ég hélt að hægt væri að 
kaupa slíkt í næsta heilsuhúsi á 
eyjunni í Atlantshafi. Ónei, ekki 
aldeilis. Eyjarskeggjar eru eflaust 
f lestir með fína meltingarheilsu 
því hvergi fann ég heilsuhús eða 
apótek sem seldi slíkar gersemar 
sem meltingarensím og fjölgerlar 
eru. Að kaupa kröftug laxativ-lyf 
var alveg síðasta sort því ég nennti 
ekki að ganga í hægðum mínum 
í fína sundbolnum á ströndinni. 
Loks á degi sjö í hægðastoppi fann 
ég einhverja rándýra góðgerla-
blöndu en þrátt fyrir að hafa 
klárað alla pakkninguna næstu 
daga hafði það engin áhrif. Allir 
gerlarnir greinilega löngu dauðir 
úr hita og ég hélt áfram að burðast 
með nokkur kíló af úrgangsefnum 
sem sátu sem fastast. Ég flaug heim 
til Íslands töluvert sverari um mig 
miðja og tilkynnti fjölskyldunni 
minni að einungis eitt grjóthart 
lambasparð hefði skilað sér í 
skálina allt fríið. Þeim fannst ég 
ekki fyndin!

Ég hef í mörg ár þurft að taka 
inn góðgerla og ég hef ekki tölu á 
því hve miklum fjármunum ég hef 

Laufey tekur 
Bio-Kult kvölds 
og morgna og 
finnur að það 
hefur góð áhrif 
á meltinguna. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Bio-Kult góðgerlar fyrir alla fjölskylduna. Bio-Kult Candéa og Original 
henta fyrir alla, einnig barnshafandi konur, mjólkandi mæður og börn. 
Ávallt er mælt með að ráðfæra sig við lækni fyrir inntöku fæðubótarefna. 

Það að fara á 
klósettið og pæla í 

því sem lendir þar er 
bara nauðsynlegt heilsu-
tékk.

Framhald af forsíðu ➛

eytt í alls konar vörur sem stuðla 
að öflugri og betri meltingu og 
heilbrigðari þarmaflóru. Sumt 
virkar og annað alls ekki. Það er 
því með mikilli ánægju sem ég segi 
frá reynslu minni af Bio-Kult sem 
ég hef notað með hléum undan-
farin ár en sem ég hef nú gefið 
meiri gaum og tekið að staðaldri. 
Ég ákvað í ljósi minnar reynslu og 
tregðu að taka tvöfaldan skammt 
í tvær vikur af bæði Bio-Kult og 
Bio-Kult Candéa. Með því móti 
náði ég að koma öllu vel af stað og 
ná jafnvægi. Í dag tek ég ráðlagðan 
skammt bæði kvölds og morgna og 
finn að það hefur mjög góð áhrif 
á meltinguna og garnahljóðin eru 
fyrir mér kærkominn og ómfagur 
hljómur. Enn fremur þoli ég betur 
flestalla fæðu núna og bíð með 
eftirvæntingu eftir jólamatnum.”
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Lostætt Shak
shouka með 
Zhougsósu. 
Rétturinn er 
mjög þekktur 
í MiðAustur
löndum og 
tilvalinn í 
góðan bröns, en 
Zhougsósan á 
rætur að rekja 
til Jemen.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Þráinn Freyr Vigfússon opn-
aði veitingastaðina Sumac og 
ÓX árið 2017 og hefur starfað 

á mörgum virtum veitingastöðum 
á Íslandi og erlendis. Hann hefur 
verið valinn kokkur ársins hér-
lendis, keppt fyrir Íslands hönd í 
Bocuse d’Or og verið meðlimur og 
þjálfari kokkalandsliðs Íslands. 
Loksins, loksins hefur hann tekið 
saman yfir hundrað rétti í nýrri 
matreiðslubók sinni, Sumac.

„Við á Sumac viljum hafa elda-
mennskuna einfalda og það er 
meginstefið okkar. Við erum í 
raun alltaf að elda eitt aðalhrá-
efni, hvort sem það er kjöt, græn-
meti eða fiskur. Allt annað, með-
læti og sósur, er tilbúið og hægt að 
bera strax fram,“ segir Þráinn sem 
hugsar alla rétti þannig að auðvelt 
sé að breyta þeim í glútenlausa, 
laktósalausa og vegan, sé þess 
óskað.

„Við státum af hollum og léttum 
réttum með mikla áherslu á gott 
grænmeti,“ segir Þráinn á Sumac 
sem verið hefur einn vinsælasti 
veitingastaður landsins um árabil.

„Ég legg áherslu á ferskt og gott 
hráefni sem er matreitt undir 
áhrifum Mið-Austurlanda og 
Norður-Afríku. Eldur, framandi 
krydd, fjölbreytileiki og hollar 
og girnilegar uppskriftir eru í 
hávegum hafðar og meginstef 
bókarinnar sem inniheldur f leiri 
en hundrað uppskriftir sem prýtt 
hafa matseðil staðarins.“

Krydd og meðhöndlun þeirra er 
grunnur að réttunum á Sumac.

„Mikið og djúpt bragð – ekki 
sterkt í f lestum tilfellum – en þó 
með nokkrum undantekningum. 
Í stað smjörs og rjóma eru jógúrt 
og ólífuolía undirstaðan í sós-
unum sem gerir matinn heilsu-
samlegri. Í burðarhlutverki eru 
svo krydd á borð við sumac, 
cumin, kóríanderfræ, papriku-
duft, túrmerik og Aleppo-pipar. 
Hráefni sem við notum mikið eru 
til dæmis granateplasíróp, döðlur, 
tahini, hvítlaukur og saltaðar 
sítrónur,“ segir Þráinn og gefur 
lesendum uppskriftir að heilsu-
samlegum kosti sem er gott að 
gæða sér á á aðventunni og allan 
ársins hring.

Skötuselur + saltaðar 
sítrónur + toum
1 kg skötuselur
Salt
Toumsósa
Kóríander

Marínering:
1 msk./10 g fennelfræ
1 msk./10 g kóríanderfræ
Börkur af einni sítrónu, rifinn
50 ml olía

Ristið fennelfræ og kóríanderfræ 
á pönnu. Látið standa og kólna 
aðeins og myljið fræin svo í mortéli 
eða í kaffikvörn. Blandið afgang-
inum af hráefnunum saman við.

Hreinsið og snyrtið skötu-
selinn og skerið hann í um 70 g 
bita. Marínerið fiskinn og setjið á 
spjót. Saltið skötuselinn og grillið 
á rjúkandi heitu grilli í 2 mínútur 
eða þar til komnar eru flottar 
rendur á hann. Snúið skötuselnum 
og ljúkið við að grilla hann á hinni 
hliðinni. Mikilvægt er að ofelda 
skötusel ekki og helst á hann ekki 
að fara yfir 45°C í kjarnhita.

Toumsósa
Toum þýðir hvítlaukur á arabísku 
og á uppruna sinn að rekja til 
Líbanons.

8 hvítlauksgeirar
3 msk./30 g sítrónusafi
300 ml repjuolía
½ tsk./2 g salt

Hrærið saman hvítlauksgeirum, 
salti og sítrónu í blandara og bætið 
svo olíu rólega út í. Sósan á að vera 
þykk.

Samsetning
Leggið skötuselinn á disk og setjið 
þunnar línur af Toum-sósu yfir 
ásamt söltuðu sítrónu-vinaigrette. 
Toppið með stökku brauði og 
kóríander. Uppskriftir að sítrónu-
vinaigrette og stökku brauði má 
finna í bókinni.

Shakshouka + zhoug
Shakshouka er mjög þekktur 
réttur í Mið-Austurlöndum og 
tilvalinn í góðan bröns. Eins er 
frábært að nota hann sem meðlæti 
eða ídýfu með brauði og öðrum 
réttum.

4 egg
750 g tómatar í dós
1½ laukur
300 g paprika, rauð
3 tsk./15 g hvítlaukur
1 msk./10 g cuminduft

Heilnæmar krásir með djúpu bragði
Bragðlaukar landsmanna geta nú aldeilis kæst yfir að geta loksins eldað hollan kost meistara-
kokksins Þráins Freys á Sumac, sem kann upp á tíu leiðina að hjarta mannsins í gegnum magann.

Þráinn Freyr Vigfússon á Sumac. MYNDIR/HEIÐDÍS GUÐBJÖRG GUNNARSDÓTTIR

Skötuselur á spjóti með söltuðum sítrónum og Toumsósu frá Líbanon.
Heirloomtómatur með rabarbara
dressingu er fallegur og góður.

1 tsk./5 g múskat
1 tsk./5 g isotpipar
1 tsk./5 g Aleppopipar
3 tsk./15 g tómatpuré
100 ml extra jómfrúarólífuolía
4 tsk./20 g zhougsósa

Sigtið vökvann af tómötunum og 
bakið þá á 180°C í klukkutíma. 
Geymið vökvann af tómötunum 
en tilvalið er að nota hann í drykki 
eða súpur. Skerið lauk og papriku 
og steikið rólega í potti þar til kara-
melliserað. Blandið svo öllu saman 
nema eggjum og bökuðu tómöt-
unum og eldið í 10 til 15 mínútur. 
Léttmaukið bökuðu tómatana 
þannig að það séu svolítið grófir 
bitar eftir. Blandið svo öllu saman 
og kryddið með salti og ediki. 
Takið fram fjögur lítil eldföst mót. 
Setjið sósu í hvert og brjótið eitt 
egg í miðjuna. Bakið í 15 mínútur á 
170°C. Dreypið loks einni teskeið 
af zhoug-sósu á hvert egg.

Zhougsósa
Á rætur sínar að rekja til Jemen.

50 g serranoeldpipar
4 stk./20 g hvítlauksrif
1 tsk./5 g cuminduft
80 g steinselja
80 g kóríander
300 ml hlutlaus olía
75 ml ólífuolía
½ tsk./2 g salt

Hrærið saman serrano-eldpipar 
og hvítlauk í blandara. Bætið svo 
olíu og jurtum saman og gætið 
þess að olían hitni ekki. Blandið 
síðan öllu saman og kryddið með 
salti.

Heirloomtómatar
1 stór þroskaður heirloom 
tómatur
Ólífuolía
Sjávarsalt
Svartur pipar

Skerið tómatinn í þunnar sneiðar, 
leggið á smjörpappír og raðið 
sneið fyrir sneið í hring.

Rabarbaradressing
1 skalottlaukur, meðalstór
1 stk. rabarbari, pikklaður
1 msk./10 g sumackrydd
2 msk./20 g granateplasíróp
100 ml ólífuolía
2/3 tsk./3 g sjávarsalt

Skerið skalottlaukinn mjög smátt 
og rabarbarann í litla teninga. 
Blandið öllu saman og látið 
standa í 1 til 2 klukkustundir. 
Geymið í kæli í loftþéttu íláti. 
Tilvalið að nota sem dressingu á 
salat.

Samsetning
Leggið tómatsneiðar á disk og 
kryddið með ólífuolíu, sjávarsalti 
og svörtum pipar. Dreifið svo 
rabarbaradressingu yfir tómatinn 
ásamt fimm góðum teskeiðum af 
shanklish (uppskrift í bókinni). 
Dreypið yfir með fersku kórían-
der eða óreganó.

Jólalukka!
Jólamiðinn er kominn á sölustaði um

allt land. Gríptu hann með fyrir pakkann!
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Upplifðu faglega og persónulega þjónustu

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ásókn í fyrirtækjabréf
Vaxtaálag fyrirtækjabréfa farið 
lækkandi með hækkandi kröfu 
á ríkisbréf. Tilkoma bóluefnis 
og lágvaxtaumhverfi stuðlar að 
ásókn í bréfin.

2

Þoli bólur og bölmóð
Framkvæmdastjóri Birtu segir 
ekki rökrétt að í jafn stóru lífeyris
sjóðakerfi séu ríkisskuldir aðeins 
notaðar sem viðmið fyrir ávöxt
unarkröfu.
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Inngripin skiluðu árangri
Seðlabankinn keypti gjaldeyri í 
fyrsta sinn frá því í júní. Styrking 
krónunnar hafi verið of mikil á 
of skömmum tíma. Lífeyrissjóðir 
gætu farið að auka við kaup sín.

8

Auki handbært fé um 1,5 milljarða
Allt að 1,5 milljarðar af handbæru 
fé gætu myndast við mögulega 
sölu Sýnar á óvirkum fjarskipta
innviðum, samkvæmt nýrri 
greiningu.
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Ósjálfbærar skuldir
„Hið opinbera á Íslandi „spilar ekki 
í sömu deild“ og aðrar vestrænar 
þjóðir og efnahagsleg viðbrögð 
þurfa að taka mið af því,“ segir 
sjóðsstjóri hjá Kviku.

10

Bæjarsjóðir á hálum ís
Fjárhagsstaða stærstu sveitarfélaga landsins mun versna töluvert á næsta 
ári ef marka má fjárhagsáætlanir sem nú liggja fyrir. Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborg hafa þegar átt í óformlegum viðræðum 
um aðkomu Seðlabankans að úrlausn vandans. Yfirfærsla ákveðinna fé-
lagslegra málaflokka frá ríki til sveitarfélaga hefur verið vanfjármögnuð, 
segja stjórnendur sveitarfélaga.  »6-7

 
Sem handhafar nær alls 
sparnaðar almennings 
þurfa svo lífeyrissjóðir 
auðvitað að fjárfesta með 
þeim hætti að þeir styðji 
við verðmætasköpun í 
landinu – til dæmis tíma-
bundið á kostnað þess að 
fjárfesta erlendis.
Stefán Broddi Guðjónsson, sér
fræðingur á skuldabréfamarkaði



Betri efnahags-
horfur með tilkomu 

bóluefnis hafa hjálpað 
ásamt lágvaxtaumhverfinu 
sem hefur ýtt undir áhættu-
sækni fjárfesta.

Birgir Haraldsson, sjóðsstjóri  
hjá AKTA sjóðum

GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

RAFMÓTORAR

350

300

✿   Markaðsskuldabréf atvinnufyrirtækja í eignasafni 
lífeyrissjóða (milljarðar króna)

jan. 20 feb. 20 mar. 20 apr. 20 maí. 20 jún.20 júl.20 ágú. 20 sep. 20 okt. 20

H
EI

M
IL

D
: S

EÐ
LA

BA
N

KI
 ÍS

LA
N

D
S

MARKAÐURINN
 

ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

Vaxtaálag fyrirtækja-
skuldabréfa hefur 
farið lækkandi eftir 
því sem f járfestar 
leita betri ávöxt-
unar í áhættumeiri 

eignum. „Við höfum verið að sjá álag 
á fyrirtækjaskuldabréfum lækka í 
haust og þannig er sú hækkun sem 
átti sér stað í kjölfar COVID-19 að 
miklu leyti gengin til baka,“ segir 
Birgir Haraldsson, sjóðsstjóri hjá 
AKTA sjóðum, og bendir á að svipuð 
þróun hafi átt sér stað á erlendum 
skuldabréfamörkuðum síðustu 
mánuði.

„Betri efnahagshorfur með til-
komu bóluefnis hafa hjálpað ásamt 
lágvaxtaumhverfinu sem hefur ýtt 
undir áhættusækni fjárfesta.“

Í bókum lífeyrissjóða hafa mark-
aðsskuldabréf atvinnufyrirtækja 
aukist úr 302 milljörðum króna í 
332 milljarða, nær 10 prósent, milli 
mars og október. Ætla má að aukn-
ingin haldi áfram í nóvember í ljósi 
þess að fasteignafélögin Reginn og 
Reitir hafa gefið út töluvert magn 
skuldabréfa á tímabilinu.

Hrafn Steinarsson, sérfræðingur 
í skuldabréfamiðlun hjá Arion 
banka, segir að góður gangur hafi 
verið í útgáfu fyrirtækjaskuldabréfa 
hjá bankanum. Álag fyrirtækja-
bréfa ofan á áhættulausa vexti hafi 
farið lækkandi sem skýrist meðal 
annars af aukinni ásókn í bréfin.

„Við búum við sögulega lágt 
vaxtastig og við slíkar aðstæður er 
viðbúið að fjármagn leiti úr örugg-
ari fjárfestingakostum í áhættu-
samari í leit að betri ávöxtun, á 
sama tíma og fyrirtæki sjái sér hag í 
endurfjármögnun skulda,“ útskýrir 
Hrafn.

Læg ra álag f y r ir t æk jabréfa 
skýrist einnig af snarpri hækkun á 
ávöxtunarkröfu ríkisbréfa síðustu 
mánuði að sögn Hrafns. Krafa á 
lengri verðtryggð ríkisbréf hefur 
hækkað um 70 – 80 punkta síðustu 
þrjá mánuði en þar sem krafa fyrir-
tækjabréfa hefur ekki fylgt ríkis-
bréfunum að fullu hefur vaxtaálag-
ið farið minnkandi.

Þá bendir hann á að lífeyrissjóðir 
hafi fengið uppgreiðslur á sjóð-
félagalán síðustu mánuði sem bæt-
ist ofan á hreint innflæði í sjóðina, 
sem kann að hafa aukið eftirspurn 
eftir fyrirtækjabréfum.

„Horft fram á við held ég að fleiri 
fyrirtæki geti séð tækifæri í útgáfu á 
skuldabréfamarkaði, allt frá útgáfu 
víxla eða stuttra óverðtryggðra 
bréfa yfir í lengri verðtryggð bréf.“

Minnka vægi ríkisbréfa
Markaðurinn hefur að undanförnu 
fjallað um að lífeyrissjóðir hafi 
sýnt lítinn áhuga á því að fjárfesta 
í ríkisskuldabréfum. Ásgeir Jóns-
son seðlabankastjóri sagðist hafa 
áhyggjur af því að lífeyrissjóðirnir 
væru að mestu fjarverandi þegar 
kemur að því að fjármagna ríkissjóð 
með kaupum á ríkisskuldabréfum 
á markaði.

Á sjóðsfélagafundi Gildis lífeyris-
sjóðs í síðustu viku var farið yfir 
stöðu sjóðsins og stefnu til framtíð-
ar. Þar kom fram að aukin áhersla 
yrði á veðskuldabréf, og skuldabréf 
fyrirtækja og banka. Á móti yrði 
dregið úr vægi skuldabréfa með 
ábyrgð ríkisins.

Heildareignir samtryggingar-
deildar Gildis námu ríf lega 727 
milljörðum króna í byrjun nóv-
ember. Þar af námu skuldabréf 
fyrirtækja 4,9 prósentum af heildar-
eignum, sem samsvarar 36 millj-
örðum, en samkvæmt stefnu Gildis 

Ásókn í fyrirtækjabréf  
og vaxtaálag minnkar
Vaxtaálag fyrirtækjabréfa farið lækkandi með hækkandi kröfu á ríkisbréf.  
Tilkoma bóluefnis og lágvaxtaumhverfi stuðla að ásókn í bréfin. Gildi hyggst  
auka vægi fyrirtækjabréfa töluvert. Stórir sjóðir vilja minnka vægi ríkisbréfa.

Lífeyrissjóðir hafa sett sér markmið um að minnka vægi íslenskra ríkis-
skuldabréfa í eignasafni sínu á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fyrir árið 2020 vill sjóðurinn hækka 
hlutfallið upp í 8 prósent. Miðað 
við stöðuna í byrjun nóvember má 
áætla að Gildi vilja bæta fyrirtækja-
bréfum við eignasafn sitt fyrir um 
22 milljarða króna.

Almenni lífeyrissjóðurinn birti 
einnig uppfærða fjárfestingarstefnu 
síðustu mánamamót. Samkvæmt 
henni verður lítil breyting á vægi 
fyrirtækjabréfa en Almenni ætlar 
að stórauka vægi veðskuldabréfa 
í samtryggingasjóði úr tæplega 16 
prósentum af heildareignum og upp 
í 25 prósent. Á móti verður hlutfall 
ríkistryggðra skuldabréfa lækkað 
úr tæplega 22 prósentum niður í 10 
prósent.

Lífeyrissjóður starfsmanna rík-
isins og Lífeyrissjóður verzlunar-
manna hafa einnig sett markmið 
um að draga úr vægi ríkisskulda-
bréfa. Hjá báðum sjóðum er hlut-
fallið rúmlega 20 prósent en stefnt 
er að því að ná hlutfallinu niður í 17 
prósent. Eignarhald lífeyrissjóða á 
ríkisskuldabréfum sem hlutfall af 
heildarmagni, hefur lækkað úr 40 
prósentum niður í 37 prósent frá 
áramótum.

Fasteignafélögin Eik, Reginn og 
Reitir gáfu út skuldabréf fyrir um 

30 milljarða króna á síðustu vikum. 
Mikil eftirspurn eftir skuldabréf-
unum, einkum frá lífeyrissjóðum, 
varð til þess að vaxtaálag bréfanna 
ofan á áhættulausa vexti, sem hafði 
risið úr um 1,5 prósentum upp í 
um 2,5 prósent á síðustu 3 árum, 
fór aftur niður í kringum 1,6 pró-
sent. Til samanburðar gefur Lána-
sjóður sveitarfélaga út skuldabréf 
með 1,1 prósents vaxtaálagi en 
sjóðurinn getur tekið veð í tekjum 
sveitarfélaga og er gjaldgengur í veð-
lánaviðskipti hjá Seðlabankanum. 
Ávöxtunarkrafan á skuldabréf fast-
eignafélaganna hefur lítið haggast 
frá því í sumar en hækkandi ávöxt-
unarkrafa á ríkisbréf veldur því að 
vaxtaálagið minnkar.

Kvika eignastýring kom á fót 
sjóðnum ACF III slhf. í sumar, en um 
er að ræða samlagshlutafélag sem 
mun koma að fjármögnun fyrir-
tækja. Heildaráskriftaloforð sjóðs-
ins, sem er í eigu f lestra af stærstu 
lífeyrissjóðum landsins, námu 19,5 
milljörðum króna og er fjárfestinga-
tímabil hans þrjú ár. Sjóðurinn mun 
fjárfesta í skuldabréfum og lánum 
til fyrirtækja, einkum með veði í 
fasteignum og fastafjármunum.

Þorkell Magnússon, forstöðu-
maður sjóðsstýringar, segir að 
sjóðurinn sé nú þegar byrjaður 
að fjárfesta og mörg verkefni séu í 
vinnslu og skoðun. Um 15-20 pró-
sentum af sjóðnum hefur verið ráð-
stafað í verkefni.

„Horfur eru góðar og mörg áhuga-
verð fyrirtæki að skoða sín fjár-
mögnunarmál og viljug til að skoða 
aðra valmöguleika en hefðbundna 
bankafjármögnun,“ segir Þorkell. 
„Við finnum fyrir því að lágir inn-
lánsvextir auka eftirspurn eftir 
skuldabréfum fyrirtækja til lengri 
tíma.“
thorsteinn@frettabladid.is

Afar ólíklegt er talið að gengið 
verði frá sölu á leigufélaginu 
Ölmu, sem áður hét Almenna 

leigufélagið, heldur er þess í stað nú 
stefnt að skráningu félagsins á First 
North markaðinn í Kauphöllinni 
fyrir áramót.

Alma, næststærsta leigufélag 
landsins með um 1.200 eignir, var 
sett í formlegt söluferli í október og 
höfðu fjárfestar frest til 23. nóvem-
ber til að skila inn skuldbindandi 
tilboði. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins voru þau tilboð sem 
bárust hins vegar ekki í samræmi 
við væntingar, meðal annars hjá 
stórum hluthöfum félagsins, og 
því sé einsýnt að niðurstaðan verði 
fremur sú að ráðast í skráningu á 
hlutabréfamarkað.

Ef marka má viðskipti sem hafa 
verið með bréf í félaginu að undan-
förnu hafa fjárfestar verið að meta 
virði leigufélagsins á liðlega 11 millj-
arða króna. Þannig hafa sjóðfélagar 
fagfjárfestasjóðs í rekstri GAMMA, 
sem er eigandi Ölmu, selt í sjóðnum 
á gengi sem nemur um 0,85 til 0,9 
miðað við bókfært eigið fé, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins, 
en það var um 12,4 milljarðar króna 
um mitt þetta ár.

Til stendur að slíta sjóðnum, sem 
heitir Almenna leigufélagið eignar-
haldssjóður (ALE), fyrir áramót 
þegar líftími hans rennur út.

Fyrirtækjaráðgjöf Kviku banka 
hefur haft umsjón með söluferlinu, 
eins og fram hefur komið í Markað-
inum, en á anna tug fjárfesta, meðal 
annars erlendir aðilar, hafa sýnt 
félaginu áhuga frá því að ferlið hófst.

Heildareignir Ölmu námu um 

46,6 milljörðum um mitt þetta ár. 
Rekstrartekjur voru 1.335 millj-
ónir á tímabilinu og drógust saman 
um 146 milljónir. Rekstrarhagn-
aður félagsins (EBITDA) nam um 
748 milljónum króna á fyrri árs-
helmingi og minnkaði um 45 millj-
ónir milli ára. Vaxtaberandi skuldir 
Ölmu nema nú um 29 milljörðum 
en ljóst er að stjórnendur félagsins 
horfa til þess að með lækkun vaxta 
að undanförnu sé hægt að lækka 
verulega vaxtabyrði fyrirtækisins 
með því að ráðast í endurfjár-
mögnun.

Áform Ölmu á sínum tíma stóðu 
til þess að fara með félagið á Markað 
en horfið var frá því haustið 2019. Þá 
hafði reksturinn verið undir vænt-
ingum í nokkurn tíma og aðstæður 
á mörkuðum ekki taldar fýsilegar. 
Með væntanlegri skráningu Ölmu 
á First North markaðinn verður 
leigufélagið eina sinnar tegundar 
í Kauphöllinni en Heimavellir, 
stærsta leigufélag landsins, var sem 
kunnugt er tekið af markaði fyrr á 
árinu eftir skamma viðveru í Kaup-
höllinni.

Í hópi stærstu hluthafa Ölmu 
í dag er meðal annars sjóðastýr-
ingarfyrirtækið Stefnir og Guð-
björg Matthíasdóttir, aðaleigandi 
Ísfélagsins í Vestmannaeyjum.
– hae

Leigufélagið Alma verði 
skráð á hlutabréfamarkað 

María Björk 
Einarsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Ölmu

46,6
milljarðar króna eru heild-
areignir leigufélagsins. 
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Góð yfirsýn
yfir reksturinn

Bókhald  /  Laun  /  Skattur  /  Ráðgjöf

Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á einfaldan og 

öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur góða yfirsýn yfir stöðuna.

Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu  

bókhaldinu og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.



Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Það þarf að horfa í allar 
eignir til að mæta líf-
eyrisskuldbindingum, 
ekki bara ríkisbréf. 
Það er ekki rökrétt að 
horfa til þess að kerfi 

sem stefnir í að verða 200 prósent 
af landsframleiðslu noti eingöngu 
ríkisskuldir sem viðmið,“ segir 
Ólafur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Birtu lífeyrissjóðs.

„Það elur á trú um að hægt sé að 
mæta lífeyrisskuldbindingum með 
kaupum á ríkisskuldabréfum og allt 
annað teljist vera umframáhætta 
sem hafa þurfi áhyggjur af,“ útskýrir 
hann í viðtali við Markaðinn og 
bætir við:

„Ef við horfum til nýlegrar eigna-
könnunar OECD þá er hlutfall 
ríkisskuldabréfa af heildareignum 
íslenskra lífeyrissjóða í samræmi 
við það sem gengur og gerist annars 
staðar í heiminum. Ríkisskuldabréf 
þjóna eftir sem áður sem vaxta-
grunnur í uppbyggingu verðbréfa-
safna og þá sem ákveðið hlutfall af 
eignum. Það er sjálfsagt að takast á 
um það hlutfall við hvern sem er.“

Lítill áhugi lífeyrissjóða á ríkis-
skuldabréfum hefur vakið upp 
spurningar um lögbundna 3,5 
prósenta uppgjörskröfu sjóðanna 
– einnig kölluð ávöxtunarviðmið 
– og hún sögð mögulega vera of há 
miðað við núverandi lágvaxtaum-
hverfi. Ríkissjóður mun þurfa að 
fjármagna gríðarlegan hallarekstur 
á næstu árum – hann er áætlaður 
um þúsund milljarðar fram til 2025 
– og ljóst að aðkoma lífeyrissjóð-
anna, sem eru stundum nefndir 
hinir náttúrulegu kaupendur að 
ríkisbréfum, getur ráðið miklu um 
hvernig til tekst.

Margir hafa talað fyrir því að 
undanförnu að endurskoða þurfi 
uppkjörskröfu lífeyrissjóðanna 
vegna gjörbreyttra aðstæðna á fjár-
málamörkuðum. Hvernig horfir sú 
umræða við þér?

„Þessi krafa hefur endurtekið 
verið endurskoðuð óformlega og í 
f lestum tilfellum verið látin standa. 
Í byrjun árs 2018 lagði ég til að við 
kæmum okkur upp reikniverki til 
að meta allar forsendur þessa kerfis, 
ekki bara núvirðiskröfuna. Á þeim 
tíma vildu margir lækka iðgjaldið 
og eflaust sumir hverjir þeir sömu 
og vilja lækka vaxtaviðmiðið núna 
og þá verðum við líka að ræða 
nægjanleika lífeyris til framtíðar. 
Lífeyrisjafnan er nú ekki f lókin 
og við verðum að leysa hana sem 
samfélag og horfast í augu við allar 
forsendur, ekki bara þá sem hentar 
okkur,“ segir Ólafur.

Í umfjöllun Markaðarins í síð-
ustu viku sagði Daníel Svavarsson, 
forstöðumaður hagfræðideildar 
Landsbankans, að það kæmi „sífellt 
betur í ljós hversu úrelt þetta við-
mið“ lífeyrissjóðanna væri nú þegar 
hagkerfið er komið inn í allt annað 
vaxtaumhverfi. Þá sagðist Friðrik 
Már Baldursson, prófessor í hag-
fræði við Háskólann í Reykjavík, 
skilja að lífeyrissjóðir væru „tregir 
til“ að fjárfesta í ríkisbréfum sem 
væru kannski að gefa neikvæða 
raunávöxtun um þessar mundir.

Benti Friðrik Már á að raunávöxt-
unarviðmið upp á 3,5 prósent hefði 
verið sett við allt aðrar aðstæður 
þegar raunvextir á öruggum ríkis-
bréfum á alþjóðamarkaði, til dæmis 

í Bandaríkjunum, voru á svipuðu 
róli. Það var á tíunda áratug síðustu 
aldar en núna eru alþjóðlegir raun-
vextir í kringum núllið og verða 
það sennilega um þó nokkurt skeið. 
„Þetta segir óhjákvæmilega til sín 
hér á landi og það virðist því eðlilegt 
að taka tillit til þessarar þróunar. 
Það þýðir ekki að viðmiðið eigi að 
fara í núll.“

Ertu sammála þeim sem halda því 
fram að uppgjörskrafan sé úrelt?

„Ef það er úrelt þá er umræðan 
síðustu daga og vikur það líka að 
mínu mati. Umræðan ætti frekar að 
snúast um hvernig breyta ætti þessu 
viðmiði og þá á hvaða forsendum. 
Það ætti ekki að eingöngu að horfa á 
ríkistryggða vexti við endurskoðun 
á þessu viðmiði. Þegar ég talaði fyrir 

reikniverki um lífeyrismál í byrjun 
árs 2018 gerði fjármálaáætlun ráð 
fyrir að skuldir hins opinbera yrðu 
um 26 prósent af landsframleiðslu í 
lok árs 2021. Þá var tómt mál að tala 
um að kerfi sem nálgast 180 prósent 
af landsframleiðslu hafi ávöxtunar-
kröfu ríkisskuldabréfa sem viðmið, 
viðmið þurfa að vera fjárfestanleg,“ 
segir Ólafur.

Hann telur ljóst að það þurfi að 
búa þessu viðmiði betri umgjörð. 
„Þar væri meðal annars hægt að 
horfa til gildandi laga um starfs-
tengda eftirlaunasjóði, sem byggja 
á Evróputilskipun (2003/41/EB með 
síðari breytingum), en þar segir í 15. 
grein að þessi núvirðiskrafa skulu 
ákvörðuð með hliðsjón af: ávöxtun 
samsvarandi eigna sem stofnunin 
á og með hliðsjón af framtíðarfjár-
festingatekjum; markaðsávöxtun 
hágæðaskuldabréfa eða ríkisskulda-
bréfa; eða blöndu af báðu.“

Ólafur, sem fer fyrir fjórða stærsta 
lífeyrissjóði landsins með eignir upp 
á um 450 milljarða króna, rifjar upp 
að fyrir um áratug hafi margir haft 
sterka skoðun á ávöxtunarviðmiði 
lífeyrissjóða og haft uppi stór orð.

„Nú tíu árum síðar hafa blönduð 
eignasöfn skilað þessu að meðaltali 
og það kennir okkur að hafa ekki 
uppi stór orð um það hvað fram-
tíðin ber í skauti sér. Það er auðvelt 
að vera svartsýnn í miðjum heims-
faraldri og kalla eftir breytingum. 
Það er hægt að bæta hlýnun jarðar 
við bölsýnina, óvissu í alþjóðlegum 
stjórnmálum, skuldsetningu og 
öldrun þjóða. Ekkert af þessu gefur 
beint tilefni til bjartsýni. Það er 
stundum eins og margir hafi tapað 
trúnni á að til dæmis tæknifram-
farir, aukin skilvirkni og að fjár-
festing í innviðum geta aukið hag-
vöxt,“ útskýrir Ólafur og bætir við:

„Þetta er langtíma viðmið og það 
þarf að þola bólur og bölmóð. Ef við 
viljum breyta því ættum við að gera 
það reglulega og þá eftir ákveðnum 
reglum. Það er erfitt að búa sig undir 
heimsfaraldur og margt að því sem 
við höfum lært af þessari kreppu 
mun sennilega ekki nýtast okkur 

við þá næstu. Frá aldamótum jafn-
ast þetta á við þriggja þátta blús á 20 
árum. Ef það er eitthvað sem hægt er 
að læra af þessu öllu er það að ráðast 
ekki í stórfelldar breytingar í miðju 
hruni. Það er mun heillavænlegra 
að ræða breytingar við meira jafn-
vægi ef það er hægt að tímasetja 
það. Við hjá Birtu vorum að ljúka 
við endurmat á fjárfestingarstefnu 
okkar og teljum að til lengri tíma 
geti sjóðurinn nái þessu viðmiði. 
Það er eðlilega háð óvissu og næstu 
ár verða klárlega krefjandi.

Viðmið eru viðmið og það er nú 
ekki hægt að halda því fram að 
markaðshegðun lífeyrissjóða hafi 
haldið uppi vöxtum undanfarin 
fimm ár. Seðlabankinn birtir mán-
aðarlega eignastöðu lífeyrissjóða og 
mér finnst fullsnemmt að kalla þá 
til ábyrgðar við þessar vægast sagt 
óvenjulegu aðstæður,“ segir Ólafur.

Hann minnir á að lífeyrissjóðir 
hafi svarað kalli Seðlabanka Íslands 
í vor þegar þeir gerðu umdeilt hlé 
á gjaldeyriskaupum og skrifuðu 
nýlega undir yfirlýsingu með stjórn-
völdum um sjálfbærar fjárfestingar.

„Samfélagsábyrgð er okkar DNA 
og sjálfbærni er meira en bara græn-
ar fjárfestingar. Okkar eina hlutverk 
er að greiða lífeyri og til þess að fjár-
festingar teljist sjálfbærar þurfa þær 
jafnframt að vera arðbærar og það 
er nú varla hægt að tala sjálf bærni 
þegar raunvextir eru neikvæðir.“

Þú tekur þá ekki undir með þeim 
sem telja ykkur stjórnendur sjóð-
anna vera í afneitun gagnvart þeim 
möguleika að við séum að sigla inn 
í lágvaxtaumhverfi til lengri tíma?

„Það getur vel verið að heimhag-
kerfið sigli nú inn í vaxtalægðina 
miklu sem taka muni tugi ára að 
komast út úr. Lífeyrissjóðir geta 
aðlagað sig því, hver með sínum 
hætti, eins og aðrir fjárfestar og 
engin ástæða til að ætla að þeir séu 
í einhverri afneitun. Jafnvel þó ein-
hverjum finnist það vont að vinna í 
umhverfi neikvæðra raunvaxta þá 
ættum við ekki að gera þá kröfu til 
nokkurs fjárfestis að hann venjist 
því að gefa frá sér lífeyrissparnað 
landsmanna til áratuga.“

Ávöxtunarviðmið lífeyrissjóða  
þarf að þola bólur og bölmóð
Framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs segir ekki rökrétt að í jafn stóru lífeyrissjóðakerfi og á Íslandi séu ríkisskuldir aðeins notaðar 
sem viðmið fyrir ávöxtunarkröfu. Hafnar því að lífeyrissjóðir séu í afneitun gagnvart nýju umhverfi lágra vaxta. Ræða eigi breyting-
ar á kröfunni þegar meira jafnvægi er í hagkerfinu. Varla sé hægt að tala um sjálfbærar fjárfestingar þegar raunvextir eru neikvæðir.

Ólafur segir „lífeyrisjöfnuna ekki vera flókna og við verðum að leysa hana sem samfélag og horfast í augu við allar forsendur, ekki bara þá sem hentar okkur.“ 

Sagðist vera „hugsi yfir nærveru Seðlabankans“ 
Ólafur gagnrýndi ummæli seðla-
bankastjóra um lífeyrissjóðina  
í síðasta mánuði og sagðist 
vera „hugsi yfir nærveru Seðla-
bankans og þeim grímulausu 
eignastýringarskilaboðum til 
lífeyrissjóða sem nálgast orðið 
brot á tveggja metra reglunni“.

Þetta kom fram í færslu 
sem hann birti á Facebook 19. 
nóvember síðastliðinn en tilefni 
skrifanna var viðtal við Ásgeir 
Jónsson seðlabankastjóra sem 
hafði birst í Fréttablaðinu fyrr 
þann sama dag. Þar sagðist 
Ásgeir hafa áhyggjur af því, sem 
hefði skapað ákveðið misvægi 
á fjármálamarkaði, að lífeyris-
sjóðirnir væru að mestu fjar-
verandi þegar kemur að því að 
fjármagna bankakerfið og eins 
ríkissjóð með kaupum á ríkis-
skuldabréfum á markaði.

„Ég hefði viljað sjá lífeyris-
sjóðina, sem eiga um 200 
milljarða á innlánsreikningum, 
binda þá fjármuni í meira mæli í 
bankakerfinu. Þeir eru eðlilega 
með mikið af innlánum en þau 
eru mikið til óbundin og því er 
ekki grundvöllur fyrir bankana 
til að miðla þeim áfram í útlán, 

til dæmis til fyrirtækja. Þetta er 
áhyggjuefni sérstaklega þegar 
fram í sækir,“ sagði seðlabanka-
stjóri.

Ólafur sagðist í færslunni ekki 
ætla að vera „ofurviðkvæmur 
fyrir gagnrýni í okkar garð“ og að 
Seðlabankinn geti auðvitað gert 
athugasemdir við fjárfestingar-
stefnu Birtu sem sjóðurinn sendi 
bankanum í lok þessa mánaðar.

„Ég er umvafinn frábæru fólki 
sem myndar bæði stjórn og fjár-
festingaráð Birtu og þetta viðtal 
fer klárlega inn í þá umræðuna. 
Hvernig er skynsamlegast að 
ráðstafa eignum á milli ára, það 
er vel að margir hafi skoðun á 
því.

Hvað kerfið varðar þá sýnist 
mér að lífeyrissjóðir eigi um 55 
prósent af útgefnum sértryggð-
um skuldabréfum bankanna 
og ætli Íbúðalánasjóðurinn 
sálugi eigi ekki líka mikið, maður 
finnur ekkert um það á netinu. Af 
þessum tölum skynja ég nú ekki 
beint fjarveru lífeyrissjóða frekar 
en of mikla nærveru þeirra á 
markaði. Hann er klárlega vand-
rataður þessi gullni meðalvegur,“ 
sagði Ólafur.

Við ættum ekki að 
gera þá kröfu til 

nokkurs fjárfestis að hann 
venjist því að gefa frá sér 
lífeyrissparnað landsmanna 
til áratuga.

3,5%
er lögbundin uppgjörskrafa 
íslensku lífeyrissjóðanna. 
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Óformleg samtöl hafa 
átt sér stað milli 
Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og full
trúa stærstu sveit
arfélaga landsins 

við Seðlabanka Íslands um magn
bundna íhlutun Seðlabankans á 
skuldbréfamarkaði sem gagnast 
gæti sveitarfélögum. Þær aðgerðir 
gætu snúið að því að Seðlabank
inn keypti upp hluta útistandandi 
skuldabréfaflokka stærstu sveitar
félaganna. Skuldabréfaeigendur 

sem seldu gætu þá notað afrakstur 
sölunnar til að kaupa nýja skulda
bréfaf lokka af sveitarfélögunum. 
Annar möguleiki væri að Seðla
bankinn keypti beint nýja útgáfu 
af sveitarfélögunum. Þriðja leiðin 
væri sú að Seðlabankinn keypti 
upp hluta útgáfu Lánasjóðs sveitar
félaga, annaðhvort beint af sjóðnum 
eða á markaði. Lánasjóðurinn 
myndi svo í kjölfarið hafa meira 
svigrúm til að stíga inn í rekstrar
vanda sveitarfélaga. Öll eru þessi 
mál þó ennþá á viðræðustigi.

Viðræður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og einkum Reykja
víkurborgar hafa þó ekki ratað í 
efstu lög Seðlabankans, að því er 
heimildir Markaðarins herma. Alls
endis óvíst er hvort æðstu stjórn

endum Seðlabankans hugnist þess
ar vangaveltur sveitarfélaganna. Á 
peningamálafundi Viðskiptaráðs 
sem fór fram 19. nóvember síðast
liðinn sagði seðlabankastjórinn 
Ásgeir Jónsson að næsta ár væri ár 

peningaprentunar. Seðlabankinn 
hefði hingað til lagt áherslu á stöð
ugleika verðlags og gengis íslensku 
krónunnar en peningaprentun – 
sem felur einna helst í sér kaup á 
útistandandi skuldabréfum – hafi 
enn ekki hafist. „Við eigum eftir að 
byrja að prenta peninga og peninga
prentunin felst í því að kaupa ríkis
skuldabréf. Það veltur síðan á ríkinu 
hvert ábati peningaprentunarinnar 
fer. Ekki Seðlabankanum,“ sagði 
Ásgeir.

Í umræðu um magnbundna íhlut
un Seðlabankans hefur einnig verið 
bent á að þó svo að Seðlabankinn 
leggist gegn því að hefja uppkaup 
á öðru en skuldabréfum ríkissjóðs, 
feli slíkar aðgerðir þó í sér óbeina 
aðstoð við sveitarfélögin í formi 

lækkunar ávöxtunarkröfu skulda
bréfamarkaðarins í heild.

Dagur B. Eggertsson borgar
stjóri segir hins vegar að viðræður 
borgarinnar og Seðlabankans hafi 
verið góðar hingað til. „Samskipti 
okkar við Seðlabankann eru trún
aðarmál en við höfum rætt bæði 
veðhæfi bréfa borgarinnar sem nú 
eru tæk í endurkræfum viðskipt
um. Það er hvernig farið er með 
þau varðandi svokallað frádrag 
skiptir einnig máli. Síðast en ekki 
síst þá höfum verið að benda á að 
ríkisstjórnir og seðlabankar hafa 
verið að styðja mun ákveðnar við 
sveitarfélög og borgir víðs vegar 
um heim. Hvort heldur að horft er 
til Bandaríkjanna eða Svíþjóðar 
þar sem seðlabankar hafa verið að 

Vilja að Seðlabankinn láti til sín taka 
við lausn fjárhagsvanda sveitarfélaga 
Æðstu stjórnendur stærstu sveitarfélaga landsins vilja að Seðlabankinn og hið opinbera komi að úrlausn erfiðrar fjárhagsstöðu 
þeirra. Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg hafa átt í óformlegum viðræðum við Seðlabanka Íslands um að bank-
inn stígi inn með kaupum á skuldabréfum. Yfirfærsla ákveðinna málaflokka frá ríki til sveitarfélaga er sögð vanfjármögnuð. 

Lokun sundlauga stóran hluta ársins hefur haft í för með sér tekjufall fyrir sveitarfélög, en starfsfólk sundlauganna hefur hins vegar haldið launum að mestu á meðan.   MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

Í málaflokki 
fatlaðra var mjög 

uppsöfnuð þörf og miklar 
væntingar um betri þjón-
ustu eftir að 
sveitarfélögin 
tóku við.  
Rósa Guðbjarts-
dóttir, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar
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Hægindastólar
KYNNINGARBLAÐ

Valberg Snær Ólafsson, markaðs- og vörustjóri húsgagnasviðs, segir að hægindastóllinn sem hefur verið hvað vinsælastur hjá Pennanum síðustu ár sé Eames Lounge Chair frá Vitra. Stóllinn var 
fyrst framleiddur árið 1956 og er hannaður af hjónunum Charles og Ray Eames, en þau eru af mörgum talin einhverjir áhrifamestu húsgagnahönnuðir tuttugustu aldarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Falleg hönnunarhúsgögn og 
hægindastólar fyrir heimilið
Penninn húsgögn býður klassíska hægindastóla frá heimsþekktum framleiðendum og mikið 
úrval af fallegum og vönduðum húsgögnum fyrir heimili, fyrirtæki og stofnanir.  ➛2



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, 

Framhald af forsíðu ➛

Hjá Pennanum fást meðal 
annars húsgögn sem 
hönnuð eru af einhverjum 

áhrifamestu húsgagnahönnuðum 
tuttugustu aldar. Fjöldi fallegra 
hönnunarhúsgagna fyrir heimilið 
er nú á tilboði til 14. desember 
og er fólk hvatt til að kynna sér 
úrvalið á vefnum eða mæta í 
verslunina í Skeifunni 10.

„Penninn hefur selt húsgögn 
síðan árið 1982,“ segir Valberg 
Snær Ólafsson, markaðs- og 
vörustjóri húsgagnasviðs. „Okkar 
helsta sérstaða á húsgagna-
markaðnum liggur í gæðum 
húsgagnanna, sterkum vöru-
merkjum eins og Vitra, Herman 
Miller, Kinnarps og fleirum, miklu 
úrvali í vöru og verði og víðtækri 
þekkingu og reynslu starfsfólks 
húsgagnadeildarinnar.“

Vandaðar vörur frá áhrifa-
mestu hönnuðum heims
„Hægindastóllinn sem hefur 
verið hvað vinsælastur hjá okkur 
síðustu ár er Eames Lounge Chair 
frá Vitra. Stóllinn er hannaður af 
hjónunum Charles og Ray Eames 
en þau eru af mörgum talin vera 
einhverjir áhrifamestu húsgagna-
hönnuðir tuttugustu aldarinnar,“ 
segir Valberg. „Þau hönnuðu 
heimsþekktar vörur eins og 
Eames Plastic stólana sem svo 
margir þekkja og Aluminium 
Group stólana sem oft sjást í kvik-
myndum og þáttaseríum, sem og 
fjölda annarra fallegra og þekktra 
húsgagna.

Svissneska fyrirtækið Vitra 
hefur unnið með mörgum af 
þekktustu húsgagnahönnuðum 
heims og byggt upp þetta sterka 
vörumerki sem Vitra er í dag, en 
þeir sem þekkja Vitra vita að það 
stendur fyrir framúrskarandi gæði 
og fallega hönnun,“ segir Valberg. 
„Við vinnum einnig með öðrum 
þekktum húsgagnaframleið-
endum eins og Flos, MDF og Artek 
og erum því með breitt úrval af fal-
legum og vönduðum húsgögnum.“

Einstök og klassísk gæðavara
„Í hægindastólum erum við til 
dæmis með Grand Relax, Grand 
Repos og Eames Lounge Chair frá 

Vitra, sem er alveg einstakur,“ segir 
Valberg. „Hann fæst í fjórum mis-
munandi útgáfum, svartbæsuðum 
aski, kirsuberjavið, dökkri hnotu 
og palisander. Það sem er einstakt 
við útlit stólsins eru þessir þrír 
fallega beygðu flekar úr viði sem 
stóllinn samanstendur af. Stóllinn 
er svo klæddur vönduðu gæðaleðri 
en hægt er að fá það í brúnu, hvítu 
eða svörtu. Hver stóll fer í gegnum 
strangt gæðaeftirlit áður en hann 
er f luttur til söluaðila og þess 
vegna veitir framleiðandinn tíu 
ára ábyrgð á stólunum.

Stóllinn var fyrst framleiddur 
árið 1956 og hefur verið vin-
sæll á heimsvísu síðan. Það er 
enginn vafi á að stóllinn er fyrir 
löngu orðinn að svokallaðri 
klassík, enda má finna stólinn 
á fjölmörgum söfnum um allan 
heim,“ útskýrir Valberg. „Svona 
stóll gengur á milli kynslóða, frá 
foreldrum til barna og svo síðar 
frá börnum til barnabarna. Þetta 
er stóll sem endist og útlit hans er 
sígilt. Stóllinn sómir sér einstak-
lega vel heima í stofunni eða í 
sumarbústaðnum.

Það tók hönnuðina fjölda ára að 
móta og raungera hönnunina en 

það er svo sem aldrei neitt alveg 
fullkomið því með tímanum geta 
hlutir eins meðalhæð fólks breyst. 
Bak stólsins var því til dæmis 
hækkað fyrir nokkrum árum 
síðan,“ segir Valberg. „Ástæðan 
er sú að fólk er að meðaltali 
hávaxnara í dag en það var á sjötta 
áratugnum og því var þörf á að 
aðlaga hæð stólsins. Að öðru leyti 
hefur stóllinn haldið óbreyttu 
útliti frá 1956 en það er enn hægt 
að fá stólinn í upprunalegri hæð 
óski fólk þess.“

Tilboð til 14. desember
„Við erum með fjölda fallegra 
hönnunarhúsgagna fyrir heimilið 
á tilboði til 14. desember,“ segir 
Valberg. „Ég hvet þau ykkar sem 
eruð að íhuga að kaupa eitthvað 
fallegt á heimilið fyrir jólin til að 
skoða vörurnar og tilboðin á vef-
síðunni okkar eða í verslun okkar í 
Skeifunni 10.“

Penninn húsgögn er með opið alla 
virka daga í Skeifunni 10 á milli 
08-18 og á laugardögum til jóla frá 
11-15. Það er líka hægt að skoða 
úrvalið á penninn.is.
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Eames Lounge 
Chair frá Vitra er 
alveg einstakur 
og fæst í fjórum 
mismunandi út-
gáfum. Stóllinn 
var fyrst fram-
leiddur árið 
1956 og hefur 
verið vinsæll 
á heimsvísu 
síðan.  
MYND/AÐSEND

Penninn býður líka upp á Grand Relax stólinn frá Vitra. Helsta sérstaða 
Pennans á húsgagnamarkaði liggur í gæðum húsgagnanna. MYND/AÐSEND

Grand  Repos 
stóllinn frá 
Vitra er 
annar vandaður 
gæðahæginda-
stóll sem fæst 
í Pennanum. 
MYND/AÐSEND



Verslunin Vogue hefur líklega 
að geyma eitt besta úrval 
landsins af hægindastólum, 

og þó víða væri leitað. Hæginda-
stólar eru líka alger klassík þegar 
kemur að jólagjöfum. „Það er mjög 
vinsælt að fólk kaupi hægindastól 
sem eins konar jólagjöf heimilis-
ins. Þá er líka algengt að systkini 
taki sig saman og gefi mömmu 
eða pabba hægindastól í jólagjöf. 
Mér þykir það mjög fallegt að gefa 
þægindi í jólagjöf,“ segir Kolbrún 
Birna Halldórsdóttir hjá Vogue.

Verslunin sem staðsett er bæði 
í Reykjavík og á Akureyri heldur 
úti glæsilegri vefverslun, vogue. is. 
Þess má geta að sé verslað fyrir 
15.000 krónur eða meira í vef-
versluninni er sent frítt heim að 
dyrum. „Við erum með allt frá 
þessum hefðbundnu hæginda-
stólum með klassísku útliti yfir í 
háþróaða og hágæða rafmagns-
hægindastóla sem bjóða upp 
á hinar ýmsu stellingar. Til að 
mynda erum við með eina týpu 
af hægindastól, Kingston frá 
Violino, með Gravity Zero eigin-
leika sem lætur þér líða eins og þú 
sért þyngdarlaus. Þetta er eins og 
að svífa um á bleiku skýi og allt 
amstur dagsins og skrokk eymsli 
líða burt.“

Notalegt og fagurt stofustáss
Vinsælustu hægindastólarnir sem 
Vogue býður upp á þessa stundina 
eru án efa Wizar hægindastól-
arnir. „Íslendingar hafa slegist um 
þessa hægindastóla undanfarin 
ár síðan við byrjuðum að f lytja þá 
inn. Við höfum vart undan því að 
anna eftirspurn enda rokseljast 
þeir upp hjá okkur eftir hverja 
sendingu. Í augnablikinu er hann 
búinn í mörgum litum. Það kemur 
þó ný sending þann 15. desember 
og er fólk nú þegar byrjað að panta 
stóla úr þeirri sendingu,“ segir 
Kolbrún.

Wizar hægindastóllinn er dönsk 
hönnun og er stóllinn framleiddur 
í Evrópu. „Ástæðan fyrir þessum 
gífurlegu vinsældum er sú að þetta 
eru með smekklegustu hæginda-

Gefðu þægindi í jólagjöf
Verslunin Vogue fyrir heimilið byggir á gömlum og traustum grunni og flytur inn og framleiðir 
allt í senn húsgögn, vefnaðarvörur, rúmdýnur, heilsurúm, gluggatjöld og fleira fyrir heimilið.

Kolbrún Birna 
Halldórsdóttir 
hjá Vogue mælir 
heils hugar 
með hæginda-
stólunum frá 
Wizar. Hönn-
unin er falleg og 
stóllinn er eins 
og hæginda-
stólar eiga að 
vera: þægilegur.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Wizar hægindastólarnir eru dönsk hönnun og eru þeir framleiddir í Evrópu. Í stólnum koma saman skandinavískar 
línur, einfaldleiki og þægindi. Stóllinn fæst í 13 mismunandi heillandi litatónum með tau- eða leðuráklæði.

Vogue er 
staðsett að 
Síðumúla 30 í 
Reykjavík og 
Hofsbót 4 
á Akureyri. 
Einnig er starf-
rækt vefverls-
unin vogue.is.

stólum sem fást enda kunna 
Skandinavar að hanna falleg hús-
gögn. Enn fremur er þetta einfald-
lega sérstaklega fallegt og vandað 
húsgagn, burtséð frá því hvort um 
hægindastól sé að ræða eða venju-
legt húsgagn. Svo er líka virki-
lega þægilegt að sitja í honum. 
Armarnir eru ekki of háir sem 
gerir hann afar eftirsóknarverðan 
á meðal handavinnufólks þar 
sem þeir eru í fullkominni hæð og 
vöðvabólgan er úr sögunni. 

Þá fæst Wizar stóllinn í þrettán 
fallegum litum, hvort tveggja með 
tauáklæði og leðri sem prýða sér-
hvert heimili. Það kemur kannski 
einhverjum á óvart að vinsælustu 
litirnir þessa stundina eru gulur, 
rauður og grænn, og þá er ég ekki 
að tala um dempaða liti. Þeir 
taka sig líka einstaklega vel út í 
björtum og skemmtilegum litum, 
eins og í þessum hefðbundnu 
svörtu og gráu tónum.“

Fjárfestu í þægindum
Kolbrún segir að fólk á öllum aldri 
sé að fjárfesta í góðum og þægi-
legum hægindastólum, enda er 
ekkert aldurstakmark þegar kemur 
að þægindum. „Það er heldur ekki 
amalegt að geta boðið upp hæg-
indastól sem er líka stofustáss. Það 

gerist líka mjög oft að þegar hjón 
kaupa einn Wizar stól í stofuna, að 
stuttu síðar koma þau aftur til að 
kaupa annan í settið. Það myndast 
nefnilega ósjaldan örlítill núningur 
heima fyrir um það hver fær að sitja 
í hægindastólnum í kvöld. Þá er 
einn hægindastóll í viðbót ekki hátt 

gjald til að halda friðinn á heimil-
inu,“ segir Kolbrún og glottir.

Allar vörur verslunarinnar má 
nálgast í vefverslun vogue.is, Síðu-
múla 30 í Reykjavík, og Hofsbót 4 
á Akureyri.
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík
Sími 554 6969
lur@lur.is • lur.is

Verið velkomin 
í heimsókn

Mikið úrval 
hvíldarstóla 
fyrir alla

Hvíldin 
byrjar í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

Berglind gerir upp fallegan stól á bólstrunarverkstæðinu sínu á Selfossi. MYND/GUÐMUNDUR KARL

Berglind ólst svo að segja upp 
á bólsturverkstæði föður 
síns en það kveikti áhuga hjá 

henni á að starfa sjálf við bólstrun.
„Pabbi er enn starfandi sem 

bólstrari í Hamraborg 5 í Kópa-
vogi. Þar byrjaði ég á því að sópa 
gólfin og rífa af gamla áklæðið. 
Ég fylgdist með illa förnum hús-
gögnum sem oft virtust vera ónýt 
fara út af verkstæðinu uppgerð og 
sem ný, þetta heillaði mig mikið,“ 
útskýrir hún.

Berglind byrjaði að læra bólstr-
un í Iðnskólanum í Reykjavík, en 
þá hafði enginn nemi útskrifast úr 
bólstrun í fjöldamörg ár og ekki 
var til nein námskrá fyrir bólstrun.

„Það tók alveg sinn tíma að fara 
í gegnum námið, ég endaði með 
því að klára síðustu sex mánuðina 
í Danmörku í Skive tekniske skole 
og tók einnig sveinsprófið þar í 
antik-bólstrun. Þar skipta þeir 
prófinu þannig að þú ræður hvort 
þú takir prófið í antik-bólstrun, 
svampbólstrun eða bílsætabólstr-
un. Samhliða náminu úti vann ég á 
bólsturverkstæði,“ segir hún.

Berglind segir að 26 ár séu liðin 
frá því hún tók ákvörðun um að 
læra fagið.

„Ég sleit mig lausa frá pabba og 
köllunum á því verkstæði árið 
2007, f lutti á Selfoss og opnaði 
minn eigin rekstur, Bólsturlist, 
í bílskúrnum árið 2008. Eftir sjö 
ár var ég gjörsamlega búin að 
sprengja hann utan af mér enda 
fékk ég ekki nema helminginn 
af rúmlega 50 fermetra skúr en 
maðurinn minn neitaði að gefa 
eftir hinn helminginn,“ segir 
Berglind og hlær. „Þannig að við 
ákváðum að fjárfesta í iðnaðar-
húsnæði á Selfossi og starfa ég þar 
í dag.

Aðspurð að því af hverju hún 
valdi að sérhæfa sig í antik-
bólstrun svarar Berglind að það 
hafi verið vegna þess hve ótrúlega 

fallegt handverkið er.
„Ég er í raun ekki eingöngu 

í antik-bólstrun heldur allri 
almennri bólstrun, en það eru alls 
ekki allir bólstrarar sem taka að 
sér antik-bólstrunina. Þegar ég 
var að læra þá fékk pabbi snilling 
í antik-bólstrun á verkstæðið til 
þess að kenna mér réttu tökin við 
bindingarnar og svo endaði ég 
á að taka sveinsprófið í antik-
bólstrun,“ útskýrir hún.

„Antik-bólstrunin er nánast 
eingöngu unnin með höndunum 
og lítið um vélar sem koma þar 
að, þarna er verið að binda upp 
fjaðrir eða gorma með níðsterk-
um böndum, svo er setan mótuð 
með sérstöku efni sem kallað er 
blår eða viðarull. Allir kantar eru 
stangaðir út, það er saumaðir í 
höndunum. Yfir þetta kemur svo 
tætt íslensk ull til þess að mýkja 
setuna áður en áklæðið er sett á, í 
antik-bólstrun er aldrei notaður 
svampur.“

Berglind segist hafa mjög 
gaman af að gera upp húsgögn frá 
sjöunda og áttunda áratugnum 
þar sem litadýrðin ræður ríkjum 
en hún segir fólk oftast óhrætt við 
að viðhalda henni.

Berglind segir nóg að gera í 
bólstruninni og að samkomu-
bannið hafi aukið viðskiptin.

„Um leið og það tók gildi hafði 
fjöldi fyrirtækja samband við 
mig. Þar sem að þau neyddust til 
þess að loka hjá sér ákváðu þau 
að líta á björtu hliðarnar og nota 
tímann til þess að endurbólstra 
hjá sér, þar á meðal líkamsræktar-
tæki og nuddbekki sem eru 
annars í stöðugri notkun. Einnig 
er mikill áhugi hjá einstaklingum 
að gera upp gamlar mublur og þá 
sérstaklega þær sem hafa tilfinn-
ingalegt gildi eins og gamla hæg-
indastólinn frá afa eða ömmu.“

Berglind segir að hún bólstri 
líka sín eigin húsgögn.

„Ég hef mjög gaman af því en 
það getur reyndar tekið aðeins 
lengri tíma í framkvæmd eins 
og kannski hjá flestum iðnaðar-
mönnum og konum.“

Illa farin húsgögn 
urðu eins og ný
Samkomubannið hefur aukið viðskiptin hjá Berglindi 
Hafsteinsdóttur bólstrara á Selfossi. Hún sérhæfir sig í 
antik-bólstrun en áhuginn á bólstrun kviknaði snemma.

Sýnishorn af handverki í bólstrun.

Antik-bólstrun í vinnslu.

Nýuppgerðir og fínir stólar.
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Komdu til okkar og veldu þér þitt draumasæti. 
Glæsilegur 250 m2 sýningasalur frá LA-Z-BOY með allt 
það nýjasta fyrir þig í Húsgagnahöllinni Bíldshöfða.

18 MISMUNANDI 
HÆGINDA STILLINGAR

MEST SELDI  
HÆGINDASTÓLL  
Í HEIMI

LA-Z-BOY 
STOFNAÐ  

1928

Hinn eini sanni!
● LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem 

þægindi, notagildi og ending fara saman.  

●	Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu þægindi  

inn á þitt heimili með LA-Z-BOY. 

●	LA-Z-BOY er eini stóllinn sem er með  

18 mismunandi hægindastillingar. 

●	Í Húsgagnahöllinni getur þú valið á milli 

yfir annað hundrað útfærslna á LA-Z-BOY 

hægindastólum, lyftistólum og sófum. 

●	LA-Z-BOY er skrásett  vörumerki og fæst 

eingöngu í Húsgagnahöllinni. 

Góður heimilisvinur

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

11 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

LA-Z-BOY Á TAXFREE TILBOÐI FRÁ 9. TIL 14. DESEMBER*

taxfree

* Taxfree tilboðið gildir af öllum La-Z-Boy stólum og sófum og jafngildir 19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

www.husgagnahollin.isS
ENDUM FRÍT

T
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E F V E R S L U N  



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það má með sanni segja að 
Eggið sé tímalaus hönnun 
og eftirsóttur hægindastóll 

um allan heim. Stóllinn er klassísk 
eign og í raun ákveðið stöðutákn 
enda kostar hann sitt. Hann er 
mikill gæðagripur og lífstíðar-
eign. Eggið er framleitt úr leðri 
eða áklæði og getur fólk valið um 
margvíslega liti. Rauði stóllinn er 
vinsæll enda fallegur og sómir sér 
alls staðar vel.

Arne Jacobsen er einn af áhrifa-
mestu arkitektum 20. aldar-
innar. Arne hefur sett svip sinn 
á danskan módernisma og hefur 
hönnun hans gjarnan verið tengd 
við fagurfræði. Á sjötta áratugnum 
urðu húsgögn Arne sjáanleg í 
ráðhúsum, bókasöfnum, hótelum 
og opinberum byggingum í Dan-
mörku. Hönnun hans setti svip 

á þá hönnun sem á eftir kom og 
hafði mikil áhrif á list og arki-
tektúr.

Arne fædd-
ist 11. febrúar 
1902. Hann 
nam fræðin í 
Konunglegu 
listaaka-
demíunni í 
Kaupmanna-
höfn. Önnur 
fræg verk 
eftir hann eru 
stólarnir Sjöan, 
Maurinn og 
Svanurinn. Arne 
hannaði þekktar 
byggingar í Dan-
mörku, Þýskalandi 
og Bretlandi. Árið 
1930 stofnaði hann eigin 
arkitektastofu sem hann rak 
til dauðadags árið 1971.

Þegar Arne var 
fenginn til að 
hanna SAS Royal 

hótelið í Kaupmanna-
höfn tók hann sig til 
og hannaði allt frá 

silfuráhöldum á veit-
ingastaðnum upp í hús-

gögn. Ein merkilegasta 
uppfinningin þótti vera 

hægindastóllinn sem hann 
nefndi Eggið. 

Hótelið var 
hannað fyrir 
SAS flug-
félagið og var 

opnað 1. júlí 
1960 af Friðrik 

IX. konungi og 
Ingrid drottningu. 

Árið 1994 breyttist 
nafn hótelsins í Radisson 

SAS Royal hótel. Þegar 
hótelið var opnað 
var það hæsta bygg-

ing Danmerkur og fyrsti 

skýjakljúfur Kaupmannahafnar. 
Aðeins eitt herbergi á hótelinu, 
númer 606, er með upprunalegri 
hönnun, jafnt húsgögn sem litir. 
Arne setti glæsilegan svip á hótelið 
og er það eitt af meistaraverkum 
hans enda vann hann aðeins með 
hágæða handverk.

Þegar hótelið var opnað vakti 
heildarhönnun Arne Jacobsen 
mikla athygli og öll voru smáatriði 
útpæld. Hótelið þótti nútímalegt 

Einn frægasti 
stóll í heimi
Eggið eftir Arne Jacobsen er eflaust 
frægasti stóll í heimi. Fyrsti stóllinn 
var hannaður fyrir SAS Royal hótelið í 
Kaupmannahöfn árið 1958.

Hér situr Mary, 
krónprinsessa 
Danmerkur, í 
Egginu hans 
Arne Jacobsen 
þegar hún 
heimsótti sýn-
ingu á verkum 
hans í München 
í Þýskalandi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Arne Jacobsen arkitekt fæddist í 
Danmörku árið 1902. Vandað hand-
verk hans er eftirsótt enn í dag. 

og listrænir hæfileikar Arne koma 
fram á öllu hótelinu. Núverandi 
anddyri er svipað og það var upp-
haflega, rólegt andrúmsloft þar 
sem sjá má bæði Eggið og Svaninn 
eftir Arne. Stiginn upp á að minna 
á svaninn, bogalaga og glæsilegur. 
Hann er svo þróaður að það var á 
mörkunum að tæknilega væri ger-
legt að smíða hann á sínum tíma. 
Hótelið er fimm stjörnu og staðsett 
í miðborg Kaupmannahafnar.

ELITE 
hvíldarstólar

3 tegundir
3 möguleikar

Anelin leður allan hringinn 
3 litir

Teg. ALEX

Teg. Charles

Teg. CHARLES

Teg. WILLJAM

Húsgagnaverslunin Nýform ehf. • Strandgata 24 • Sími 565 4100 • nyform@nyform.is • www.nyform.is

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Komið og skoðið úrvalið
Opið virka daga

 

11-18
laugardaga

11-15

Teg. WILLJAM
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SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

ALLA FIMMTUDAGA
KL. 21:30

Öryggismiðstöðin og Húsasmiðjan
bjóða landsmönnum upp á Sir Arnar Gauta

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

SIR ARNAR GAUTI  
 

Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti mætir aftur á skjáinn með glænýjan lífsstílsþátt. 

Í þáttunum heimsækir hann falleg og vel hönnuð íslensk heimili og sýnir áhorfendum 

fyrir og eftir breytingar. Hann kynnir sér íslenska veitingahúsamenningu, skoðar 

uppbyggingu nýrra hverfa þar sem nútíma arkitektúr er í fyrirrúmi og fjallar einnig 

um ýmis lífsstílstengd málefni. 

Sir Arnar Gauti er á dagskrá Hringbrautar alla fimmtudaga kl. 21:30.
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MODULAX HVÍLDARSTÓLAR
HÖNNUN OG ÞÆGINDI Á HVERT HEIMILI

NÝTT!
MODULAX
MARGAR GERÐIR

Góð
hvíld

10
0%

 SVEFN – 100% HEILSA
    100%

 SVEFN – 100% HEIL
SA

   

ZERO
GRAVITY

ZERO
GRAVITY

IRIS
RAFSTILLANLEGUR
Verð 209.900.-

POSEIDON
RAFSTILLANLEGUR
Verð 249.900 kr.-

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR
Verð 219.900.-

APOLLO
RAFSTILLANLEGUR
Verð 249.900.-

VÆNTANLEGUR
Í JANÚAR

MODULAX:
• 3-mótora hvíldarstóll. 
• Handvirk og þægileg
 höfuðpúðastilling 42°
• Innbyggð hleðslu-
 rafhlaða. Endist 250 
 sinnum fyrir alla mótora. 

SÆKTU APPIÐ 
MODULAX OG SKOÐAÐU 
HVERNIG STÓLLINN 
LÍTUR ÚT Á ÞÍNU 
HEIMILI

modulax.be

STILLINGAR

ALLA MODULAX STÓLA 
ER HÆGT AÐ SÉRPANTA 
SEM LYFTUSTÓLA

JAMES
STÓLL MEÐ 
SKEMLI
Verð 149.900.-

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

JÓLABÆKLINGUR OKKAR ER KOMINN ÚT – FRÁBÆR TILBOÐ

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233  
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150 
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

Einn af ástsælustu hæginda-
stólum sögunnar er úr sjón-
varpsþáttunum Frasier sem 

sýndir voru á árunum 1993 til 2004. 
Í þeim bjó sálfræðingurinn Frasier 
með föður sínum Martin sem 
kom með hundinn Eddie og lúinn, 
grænröndóttan hægindastól í búið. 
Sjálfur átti Frasier heimsfrægan 
Eames-hægindastól í ægiflottri 
hönnunaríbúð og var stóll Martins 
því mikið stílbrot.

Hægindastóll Martins hafði 

stóru hlutverki að gegna. Hann 
var sérhannaður af leikmunadeild 
Frasier-þáttanna og bólstraður 
með gatslitnu áklæði frá því um 
1970. Hann var líka myndlíking 
fyrir fjölskylduerjur sem risið geta 
vegna lemstraðra en kósí mubla á 
heimilum, þegar sumir vilja fá allt 
nýtt. Eða eins og Daphne, vinkona 
Frasiers, sagði í einum þáttanna, og 
hún elskaði stól Martins: „Eins og 
ég hef alltaf sagt, þá byrjar maður 
með einni góðri mublu og skiptir 

um rest þegar maður hefur efni 
á því.“ Stóllinn er því jafnframt 
prófsteinn á mælikvarðann um það 
sem þú metur mest: Eru það hag-
kvæmni eða útlitið eitt og sér?

Kelsey Grammar, sem fór með 
hlutverk Frasiers, sagði eitt sinn 
að allir hefðu viljað eignast stól 
Martins þegar þættirnir hættu en 
að bannað hefði verið að taka neitt 
úr settinu. Líklegast færi stóllinn 
því á Smithsonian-safnið eins og 
settið úr Staupasteini (e. Cheers). 
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Stóllinn Lou Speak Driade er falleg 
hönnun og klæddur lúxusleðri. 

Einn þekktasti hönnuður 
nútímans, hinn franski Phil-
ippe Starck þykir hafa einstaka 

framtíðarsýn og sköpun hans 
þykir einstök. Hann vill að hlutir 
sem hann hannar séu gagnlegir en 
óhefðbundnir. Sömuleiðis er hann 
ákaflega umhverfisvænn í hönnun 
sinni og er meðvitaður um sjálf-
bærni og loftslagsvá. Hönnun hans 
nær til smávöru á borð við sítrónu-
pressu upp í hótel og stórsnekkjur, 
vindmyllur og rafmagnsbíla. Phil-
ippe er hugsjónamaður, skapari, 
arkitekt, hönnuður og listrænn 
stjórnandi.

Philippe fæddist árið 1949. 
Faðir hans var verkfræðingur og 
flugvirki sem hafði mótandi áhrif 
á soninn í æsku. Philippe hefur 
hannað mikinn fjölda lúxushótela 
um allan heim og hlotið margvís-
legar viðurkenningar. Þá hefur 
hann hannað bæði veitingastaði 
og næturklúbba. Húsgögn hans og 
smávara til heimilisins hafa verið 
mjög vinsælar vörur.

Stóllinn á myndinni er hæginda-
stóll með snúningssetu. Hann þykir 
svo þægilegur að fólk vill helst 
sitja sem lengst. Þar fyrir utan er 
hann glæsilegur í stofunni. Stóllinn 
nefnist Lou Speak Driade og er hluti 
af Lou stólasamstæðu eftir Philippe 
Starck.

Glæsilegur  
frá Starck

John Mahoney sem Martin Frasier í 
stólnum góða. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Prófsteinn á mælikvarða góðra gilda

Minningin um þennan sófa á eftir 
að lifa lengi í hugum þeirra sem 
ólust upp á 10. áratugnum.

Eftir erfiðan dag er gott að 
hlamma sér í sófann og slaka 
á. Persónur í frægum sjón-

varpsþáttum njóta þess líka og 
áhorfendur hafa eytt miklum tíma 
á sófanum með mörgum þeirra.

Þegar talað er um fræga sjón-
varpssófa hugsa líklega margir um 
sófann á kaffihúsinu í Friends. Í 
þáttunum er meira að segja gert 
grín að því hvað aðalpersónurnar 
eyða miklum tíma þar. Í einum 
þætti var hópur sem var mjög líkur 
þeirra eigin búinn að taka sófann 
yfir og í öðrum taka hrekkjusvín 
sófann af Ross og Chandler. En 
sófinn var yfirleitt frátekinn fyrir 
vinahópinn, sem má sjá á litlu skilti 
á borðinu. Þess vegna gátu per-
sónur þáttarins alltaf gengið að því 
vísu að geta hist þar og það skapaði 
margar eftirminnilegar stundir.

Sófinn á heimili Simpson-fjöl-
skyldunnar er annar sem er 
greyptur í minni ófárra Íslendinga. 
Í byrjuninni á hverjum einasta 
þætti kemur brandari sem tengist 
sófanum og misvel heppnuðum til-
raunum fjölskyldunnar til að tylla 
sér þar og ófá ógleymanleg augna-
blik hafa átt sér stað á þessum sófa.

Frægustu sófar 
sjónvarpsins



✿   Fjárhagsstaða fjögurra stærstu sveitarfélaga landsins á næsta ári samkvæmt fjárhagsáætlunum*
 þúsundir króna

A-hluti 2021 Veltufé frá  Skammtímaskuldir Rekstrartekjur Heildarskuldir Skuldir sem  Veltufé sem Veltufjárhlutfall

Reykjavíkurborg -4.067.102 23.919.849 133.602.594 155.851.900 117% -3% -0,17
Hafnarfjörður 409.798 6.745.430 28.091.991 43.540.332 155% 1% 0,06
Kópavogur 876.877 12.925.623 34.438.717 44.240.124 128% 3% 0,07
Akureyri 785.554 3.827.709 20.403.024 26.597.472 130% 4% 0,21

A- og B-hluti  Veltufé frá Skammtímaskuldir Rekstrartekjur Heildarskuldir Skuldir sem Veltufé sem  Veltufjárhlutfall

Reykjavíkurborg 20.461.827 51.691.471 199.743.377 412.327.618 206% 10% 0,40
Hafnarfjörður 1.665.897 5.012.281 30.283.322 47.639.710 157% 6% 0,33
Kópavogur 1.725.641 12.789.065 36.309.205 49.941.659 138% 5% 0,13
Akureyri 2.356.196 5.053.672 24.705.812 37.770.357 153% 10% 0,47

2021 rekstri  hlutfall af tekjum hlutfall af tekjum

rekstri hlutfall af tekjum hlutfall af tekjum

Fimmta stærsta sveitarfélag landsins, Reykjanesbær, hefur ekki birt fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Samkvæmt upplýsingum frá Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra 
verður skuldahlutfall A-hluta undir 150% á næsta ári

kaupa skuldabréf sveitarfélaga.“
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri 

í Hafnarfirði, segir að Seðlabankinn 
eða ríkissjóður eigi að stíga inn og 
tryggi sveitarfélögum sambærileg 
lánsfjárkjör og ríkið nýtur: „Til 
dæmis með því að kaupa núverandi 
útgáfur þeirra sveitarfélaga sem eru 
með skuldabréf á markaði.“

Lítið afgangs frá rekstrinum
Sá mælik varði sem Samband 
íslensk ra sveit ar félaga not ar 
einkum til að meta rekstrarhæfi og 
fjárfestingargetu sveitarfélaga til 
skemmri tíma er veltufjárhlutfall. 
Veltufjárhlutfall er hlutfall veltufjár 
frá rekstri og skammtímaskulda, en 
sú kennitala gefur vísbendingu um 
greiðsluhæfi og getu rekstrar til að 
standa undir fjármagnskostnaði 
og nýjum fjárfestingum. Almennt 
er miðað við að veltufjárhlutfall 

sveitarfélaga sé í kringum einn. Með 
öðrum orðum þýðir það að hlutfall 
veltufjár frá rekstri sé yfir 10 pró
sentum af skammtímaskuldum. 
Samkvæmt samantekt Sambands 
íslenskra sveitarfélaga á ársreikn
ingum sveitarfélaga fyrir árið 2019 
var veltufé frá rekstri ríflega 10 pró
sent af tekjum Reykjavíkurborgar 
og tæp 9 prósent hjá öðrum sveitar
félögum á höfuðborgarsvæðinu. Á 
landsvísu var meðaltalið 9,8 pró
sent.

Fjárhagsáætlanir stærstu sveitar
félaga landsins bera hins vegar með 
sér mikla lækkun á veltufjárhlut
falli. Veltufé frá rekstri Reykjavíkur
borgar verður neikvætt um fjóra 
milljarða króna á næsta ári og því 
einsýnt að veltufé frá rekstri í hlut
falli við skammtímaskuldir verður 
undir þeim mörkum sem Samband 
íslenskra sveitarfélaga miðar við.

„Reykjavíkurborg hefur verið 
með sterkt veltufé frá rekstri öll 

undanfarin ár, borgarsjóður kring
um 10 prósent og samstæðan allt 
að 20 prósentum. Lægra veltufé nú 
er vegna tímabundins tekjufalls og 
við gerum ráð fyrir að það muni 
styrkjast aftur á næstu árum. Hitt 
er annað mál að það þarf að leið
rétta framlög vegna málaf lokks 
fatlaðs fólks og fleira þar sem ríkið 
hefur skilgreint fjölmargar skyldur 
sveitarfélaga en ekki látið fjármagn 
fylgja,“ segir Dagur B. Eggertsson.

Undir þetta tekur Rósa Guð
bjartsdóttir: „Eftir að málaflokkar 
grunnskóla og fatlaðra voru fluttir 
yf ir til sveitarfélaganna hefur 
þjónustan aukist og eflst til muna. Í 
hvorugt skiptið hefur verið gert ráð 
fyrir nægu fjármagni til að standa 
undir þeirri þróun. Í málaf lokki 
fatlaðra var til dæmis mjög upp
söfnuð þörf og miklar væntingar 
um betri þjónustu eftir að sveitar
félögin tóku við. Því hefur vitaskuld 
fylgt mikil kostnaðaraukning og 
sífellt er verið að fela sveitarfélögun
um ný verkefni á því sviði sem ekki 
hafa fylgt næg fjárframlög með.“

Rósa segir að tilfærsla fleiri mála
f lokka frá ríki til sveitarfélaga, á 
borð við málefni aldraðra, séu ekki 
tímabærar miðað við núverandi 
stöðu mála, þó æskilegt væri að öll 
þjónusta við þann hóp væri á sömu 
hendi. Dagur B. Eggertsson tekur í 
sama streng og segir að allar áætl
anir um tilfærslu málaflokka félags
legrar þjónustu séu á bið núna.

Áhættuflokkun verði breytt
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs, segir að ein leið til að 
koma til móts við sveitarfélögin 
þegar kemur að fjármögnun næstu 
missera væri að breyta áhættu
f lokkun skuldabréfa þeirra. Sam
kvæmt reglum fjármálaeftirlits 
Seðlabankans ber að flokka skuldir 
sveitarfélaga í annan áhættuflokk 
en hins opinbera. Ef sveitarfélögin 
yrðu sett í sama áhættuf lokk og 
ríkissjóður, væru heimildir banka 
og lífeyrissjóða til að eiga skuldir 
sveitarfélaga víðtækari.

Samkvæmt reglum Fjármálaeftir
lits Seðlabanka Íslands hafa áhættu
skuldbindingar sveitarfélaga, sem 
gefnar eru út og fjármagnaðar í 
heimamynt þeirra, áhættuvogina 
20 prósent. Hærri áhættuvog þýðir 
að banki þarf að binda meira eigið 
fé vegna skuldbindingarinnar, en 
það hefur áhrif á vaxtakjör. Skuld
bindingar ríkissjóðs hafa hins 
vegar áhættuvogina núll prósent, 
sem skilar sér í hagstæðum vaxta
kjörum, en frá þessu var greint í 
Markaðnum þann 25. nóvember 
síðastliðinn. Meðal þeirra ríkja 
sem hafa þennan háttinn á eru 
Danmörk, Finnland, Þýskaland, 
Svíþjóð, Bretland og Holland.

✿   Útsvarstekjur  
síðastliðin þrjú ár  
(milljarðar króna) 

 2018 2019 2020 Aukning 
   frá 2019
   til 2020
Reykjavík  65,8   69,2   70,1  1,4%
Hafnarfjörður  14,8   15,4   15,8  2,2%
Kópavogur  19,4   20,7   21,3  3,1%
Akureyri  8,8   9,4   9,7  3,1%

Vegna kjarasamn-
ingshækkana er 

aukning á útsvarstekjum en 
launakostnaður er hins 
vegar að hækka 
miklu meira.
Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri 
Kópavogs

Ríkisstjórnir og 
seðlabankar hafa 

verið að styðja mun ákveðn-
ar við sveitarfélög og borgir 
víðs vegar um 
heim.
Dagur B Eggerts-
son, borgarstjóri

Útsvarstekjur fimm stærstu sveit
arfélaga landsins (að Reykjanesbæ 
undanskildum) hafa hækkað milli 
ára. Á fyrstu ellefu mánuðum ársins 
hækkuð útsvarstekjur Reykjavíkur
borgar um 1,4 prósent, en útsvars
tekjur Kópavogs, Hafnarfjarðar og 
Akureyrar hafa hækkað um á bilinu 
2,2 til 3,1 prósent. „Þó að útsvars
tekjur hafi hækkað í krónum talið 
er hækkunin töluvert undir fjár
hagsáætlun. Vegna þessara miklu 
kjarasamningshækkana kemur 
fram aukning á útsvarstekjum en 
launakostnaður sveitarfélagsins er 
hins vegar að hækka miklu meira 
hlutfallslega. Í upphafi árs reiknuð
um við með sambærilegri hækkun 
á tekjum og útgjöldum, en vegna 
aukins atvinnuleysis á almennum 
vinnumarkaði hafa útsvarstekjur 
hækkað minna en við gerðum ráð 
fyrir. Tekjufall miðað við fjárhags
áætlun ársins er vel á annan milljarð 
króna. Bara eitt dæmi er sundlaug
arnar sem hafa verið lokaðar stóran 
hluta ársins. Allt starfsfólk sund
lauga og íþróttahúsa hefur hins 
vegar haldið stærstum hluta launa 
sinna í gegnum allar þessar lokanir 
en minni tekjur en gert var ráð fyrir 
á móti,“ segir Ármann.

Hálfur milljarður á ári
Þrátt fyrir að erfið ár séu fram undan 
nýtur Akureyrarbær nú góðs af því 
að hafa viðhaft íhaldssama fjármála
stjórn síðastliðin ár, segir Ásthildur 
Sturludóttir, bæjarstjóri á Akur
eyri. Veltufé frá rekstri sem hlutfall 
af skammtímaskuldum verður 21 
prósent á næsta ári, sem er töluvert 
hærra en hjá flestum stærri sveitar
félögum á Íslandi. „Við erum fyrst og 
fremst að glíma við sjóðstreymis
vanda frekar en skuldavanda. Til 
að mæta þessari stöðu munum við 
leitast við að hagræða í rekstri en 
einnig er stefnt á lántöku, bæði til 
að mæta fjárfestingaþörf en líka til 
að styðja við reksturinn. Við munum 
nálgast 150 prósent skuldahlutfall á 

næstu þremur árum en ég á ekki 
von á því að við förum yfir það,“ 
segir Ásthildur, en fari samanlagðar 
langtímaskuldir og lífeyrisskuld
bindingar sveitarfélaga yfir 150 pró
sent ber eftirlitsnefnd um fjármál 
sveitarfélaga að stíga inn.

Ásthildur segir að stærsta vanda
málið í rekstri Akureyrarbæjar sé 
hækkandi launakostnaður, einkum 
vegna mikillar fjölgunar starfsfólks 
við umönnun fatlaðra. „Kostnaður 
vegna málefna fatlaðra hefur hækk
að alveg gríðarlega á undanförnum 
árum. Það er vegna síaukinna krafna 
í þeim efnum. Auknar kröfur eru hið 
besta mál og sjálfsagðar en þegar hið 
opinbera gerir auknar kröfur verður 
að fylgja aukið fjármagn. Þessi mála
f lokkur hefur verið fjársveltur af 
ríkissjóði árum saman og nú sjáum 
við afleiðingarnar af því,“ segir Ást
hildur. Hún nefnir einnig hjúkrunar
heimili, en Akureyrarbær hefur sagt 
upp samningi við hið opinbera um 
rekstur slíkra heimila á Akureyri. 
„Akureyrarbær borgar um hálfan 
milljarð á ári með rekstri hjúkr
unarheimila í ár, en þetta er kostn
aður sem átti að falla á ríkið. Hið 
opinbera hefur ekki viljað hækkun 
daggjalda og því er þetta afleiðingin. 
Við sinnum þessum verkefnum samt 
mjög vel en getum ekki gert það 
áfram þegar fjármagn fylgir ekki 
með,“ segir Ásthildur.

Mikil lánsfjárþörf fram undan hjá hinu opinbera

„Það er mjög stór spurning hvern-
ig við ætlum að fjármagna skuldir 
hins opinbera á næstu árum,“ 
segir Stefán Broddi Guðjónsson, 
sérfræðingur í skuldabréfum hjá 
markaðsviðskiptum Arion banka. 
„Miðað við uppsafnaðan sparnað 
í lífeyriskerfinu ætti það við 
fyrstu sýn að vera hægur vandi. 
Sjóðirnir eru hins vegar bæði að 
fjármagna aðra útgáfu atvinnu-
lífsins og smám saman að byggja 
upp erlendar eignir,“ bætir hann 
við. Heilmikil samkeppni ríki um 
sparnað í landinu sem birtist 
meðal annars í því að langtíma-
vextir hafi hækkað. Mismunur 
langtímavaxta og stýrivaxta 
Seðlabankans hafi líklega aldrei 
verið meiri.

„Miðað við fjármálaáætlun 
hins opinbera og nýjustu 
áætlanir sveitarfélaga er mikil 
lánsfjárþörf fram undan. Þessi 
þörf hefur legið lengi í loftinu og 
hefur verið að stuðla að hækkun 
langtímavaxta allt frá því í vor. 
Hærri vextir gætu leitt til þess að 
einhver sveitarfélög og fyrirtæki 

falli frá fjárfestingum. Sveitar-
félög eins og aðrir verða auð-
vitað að gæta að skuldsetningu. 
Það væri vond niðurstaða fyrir 
hagkerfið ef opinberir aðilar 
skuldsettu sig um of. Það væri 
ávísun á hærri vexti og hærri 
skatta. Hvorugt held ég að sé 
heppilegt,“ segir Stefán.

Hann nefnir einnig að ríkið og 
sum sveitarfélaga hafi safnað 
í sarpinn síðustu ár og skulda-
staða víðast hvar nokkuð góð. 
Árin eftir hrun hafi jafnframt sýnt 
að þegar hagkerfið tekur við sér 
geti rekstur sveitarfélaganna rétt 
snögglega úr kútnum. 

„Það er líklegt að umræða 
verði enn háværari um að 
Seðlabankinn taki stærri þátt í 
fjármögnun ríkissjóðs og jafnvel 
sveitarfélaganna. Sem handhafar 
nær alls sparnaðar almennings 
þurfa svo lífeyrissjóðir auðvitað 
að fjárfesta með þeim hætti að 
þeir styðji við verðmætasköpun 
í landinu – til dæmis tímabundið 
á kostnað þess að fjárfesta er-
lendis,“ segir Stefán Broddi.

Akureyrarbær 
borgar um hálfan 

milljarð á ári með rekstri 
hjúkrunarheimila í ár, en 
þetta er kostnaður sem átti 
að falla á ríkið.

Ásthildur Sturlu-
dóttir, bæjarstjóri 
Akureyrarbæjar
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Greinandinn áætlar bók-
fært verð eignanna um 750 
milljónir króna og því er 
áætlað söluverð 6.750 
milljónir.

Í flestum tilfellum 
getum við vænst 

leiðréttingar á ýktum 
hreyfingum en það er langt 
frá því að vera augljóst 
núna. 
Stefnir Kristjánsson, gjaldeyris
miðlari hjá Landsbankanum

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Inngripsstefna Seðlabankans 
á gjaldeyriseyrismarkaði 
hefur heppnast vel og skilað 
árangri, að mati gjaldeyris
miðlara. Bandaríkjadalur 
hefur veikst um 1,4 prósent 

frá 1. mars, sem er um það leyti sem 
COVID19 kom til Íslands. Aftur á 
móti hefur evra styrkst um 7,5 pró
sent á sama tíma.

„Inngripsstefna Seðlabanka 
Íslands var að mínu mati rétt og 
ágætlega heppnuð enda eðlilegt 
að selja úr forðanum til að mæta 
áföllum af þessu tagi,“ segir Ragnar 
Björn Ragnarsson, gjaldeyrismiðlari 
hjá Arion banka. „Hins vegar er jafn 
eðlilegt að krónan gefi eftir þegar ein 
undirstöðuatvinnugrein þurrkast út 
og við bætist svo að stórir erlendir 
fjárfestar selja krónur fyrir tugi 
milljarða. Þetta er því fín lína sem 
Seðlabankinn þarf að stíga og tókst 
ágætlega. Gleymum því ekki að 
megnið af styrkingunni kom eftir 
að Pfizer tilkynnti um niðurstöður 
úr prófunum bóluefnis þann 9. nóv
ember,“ segir hann og bendir á að þá 
kostaði evran 163 krónur.

Stefnir Kristjánsson, gjaldeyris
miðlari hjá Landsbankanum, bendir 
á að gengisvísitala krónunnar hafi 
verið 184 stig við upphaf mars, hafi 
farið í 212 stig í lok október en sé nú 
195 stig. Krónan sé því ekki komin á 
nánast sama stað og fyrir heimsfar
aldurinn. „Verkefni Seðlabankans var 
meðal annars að vinda ofan af vænt
ingum um að það væri áhættulaust 
að eiga gjaldeyri. Það hefur tekist. 
Seðlabankastjóri var líka skýr við 
útgáfu síðasta tölublaðs Peningamála 
um að krónan myndi styrkjast,“ segir 
hann og bendir á að þá hafi gengis
vísitala krónu verið 208 en standi 
nú í 195. „Stefna Seðlabankans hefur 
klárlega skilað árangri.“

Seðlabankinn greip inn í gjald
eyrismarkaðinn á fimmtudaginn 
og keypti gjaldeyri fyrir rúmlega 2,6 
milljarða. Var það í fyrsta sinn síðan 
í lok júní sem bankinn beitti gjald
eyriskaupainngripum, samkvæmt 
gögnum frá Seðlabankanum.

Krónan hefur styrkst um fjögur 
prósent gagnvart evru á einni viku 
og um 7,5 prósent frá 29. október. 
Evran kostar nú 153 krónur. „Styrk
ingin er vissulega mikil á stuttum 
tíma,“ segir Stefnir. Hann segir að 
sama skapi að ekkert sé að því að 
evran kosti um 150155 krónur eins 
og í maí og júní. „Í flestum tilfellum 
getum við vænst leiðréttingar á 
ýktum hreyfingum en það er langt 
frá því að vera augljóst núna,“ bætir 
Stefnir við.

Ragnar Björn segir að til skamms 

Inngrip Seðlabankans skilað árangri
Seðlabankinn keypti gjaldeyri á fimmtudaginn í fyrsta sinn frá því í sumar. Lífeyrissjóðir gætu keypt meira af Bandaríkjadal en að 
undanförnu í ljósi lágs gengis. Fín lína sem þarf að stíga enda eðlilegt að krónan hafi gefið eftir þegar ferðaþjónustan þurrkaðist út. 

Ásgeir Jónsson stendur vaktina sem seðlabankastjóri nú þegar Ísland glímir við mestu kreppu í 100 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Undirliggjandi kraftar þrýsta á veikingu krónu

Sérfræðingar á fjármálamarkaði 
hafa bent á að undirliggjandi 
kraftar þrýsti á veikingu krónu. 
Halli á vöru og þjónustujöfnuði 
frá mars til og með september 
er 42 milljarðar króna. Áfram 
verði halli næstu mánuði. Halli 
á vöruviðskiptum frá janúar til 
nóvember sé 95 milljarðar króna. 
Innflutningur á vörum jókst um 
17 prósent á milli ára í nóvember 
síðastliðnum á föstu gengi.

Eins er nefnt að hagvaxtar
horfur hérlendis í ár og á næsta 

ári séu ekki eins bjartar og í helstu 
viðskiptalöndum okkar. Það 
geti meðal annars fælt erlenda 
fjárfesta frá því að fjárfesta hér 
á landi. Þess vegna sé hægt að 
rökstyðja veikara gengi. Hag
vaxtarhorfur gætu þó breyst á 
skömmum tíma.

Aðrir telja að í ljósi mikils áhuga 
á kaupum á krónu að undanförnu 
sé ólíklegt að hún muni veikjast 
að ráði, nema eftirspurnin dagi 
uppi og til þess þurfi eitthvað sér
stakt að koma upp á í desember.

✿   Gengisþróun evru gagnvart krónu
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tíma hafi styrking krónu verið of 
mikil, sem væntanlega muni „leið
réttast eitthvað til baka“. Líklegt sé 
að lífeyrissjóðir muni nýta lágt gengi 
Bandaríkjadals til að kaupa meiri 
gjaldeyri en þeir hafi gert undan
farnar vikur og mánuði. Horft lengra 
fram í tímann, fram á mitt næsta ár, 
sé krónan nokkuð eðlilega verðlögð 
núna, ef væntingar gangi eftir um 
opnun landamæra og að ferðaþjón
ustan taki við sér.

Aðspurðir um þýðingu þess fyrir 
viðspyrnu hagkerfisins að krónan 
hafi styrkst mikið að undanförnu, 
bendir Ragnar Björn á að of sterk 
króna rýri samkeppnishæfni lands
ins og komi í veg fyrir kröftuga upp

risu ferðaþjónustunnar, sérstak
lega þegar tekið sé tillit til þróunar 
launa hér undanfarið samanborið 
við önnur lönd sem séu háð ferða
þjónustu. „Hins vegar held ég að 
með evrugildið í kringum 150 sé ekki 
verið að veikja viðspyrnu landsins að 
neinu marki enda raungengið frekar 
hóflegt,“ segir hann.

Stefnir segir að styrking krónu nú 
segi lítið til um getu hagkerfisins til 
að ná viðspyrnu. Hann bendir á að 
krónan hafi yfirgefið verðbil sem 
myndaðist þegar erlendir fjárfestar 
seldu ríkisskuldabréf fyrir háar fjár
hæðir og skiptu yfir í erlenda mynt. 
Nú sé krónan komin í þau gildi sem 
voru fyrir söluna.

Fram hefur komið í Markaðnum 
að BlueBay Asset Management, sem 
var einn stærsti eigandi íslenskra 
ríkisskuldabréfa, hafi í lok októ
ber selt öll ríkisskuldabréf sín. Frá 
byrjun ágúst hefur sala BlueBay 
á íslenskum ríkisskuldabréfum 
numið nærri 50 milljörðum króna.

Hvorki Ragnar Björn né Stefnir 
segjast eiga von á því að Seðlabank

inn muni lækka stýrivexti í febrúar 
aðspurðir, í ljósi þess að sterkari 
króna ætti að leiða til minni verð
bólguþrýstings. Björn Ragnar segir 
að styrking sé að stórum hluta byggð 
á fréttum af bóluefni og væntingum 
um að ferðaþjónustan muni taka 
við sér á næsta ári. Þannig hafi 
Icelandair hækkað um rúmlega 60 
prósent, byggt á sömu væntingum, 
frá 9. nóvember þegar fréttir bárust 
af því að bóluefni Pfizer við COVID
19 virkað á 90 prósent fólks. „Ef það 
raungerist munu umsvif í efnahags
lífinu aukast, atvinnuleysi minnka 
og þörf fyrir frekari vaxtalækkanir 
minnka,“ segir hann.

Stefnir segir að miðað við það sem 
kom fram í máli seðlabankastóra 
við síðustu stýrivaxtalækkun þyki 
honum „sennilegt að Seðlabankinn 
sé að rýna meira í hagvaxtarhorfur 
og atvinnustig“.

Allt að 1,5 milljarðar króna af 
handbæru fé gætu myndast 
við mögulega sölu Sýnar 

á óvirkum fjarskiptainnviðum. 
Þetta kemur fram í umfjöllun 
markaðsviðskipta Landsbankans 
um áformin.

„Við áætlum að á bilinu 1,0 til 1,5 
milljarðar króna af handbæru fé 
myndist við söluna miðað við svip
aða skuldsetningu og svipað eigin
fjárhlutfall fyrir og eftir sölu,“ segir í 
umfjölluninni. Ábati af sölunni gæti 
því numið um 1015 prósentum af 
markaðsvirði félagsins.

„Slíka upphæð yrði hægt að nýta 
til að styðja við fjárfestingar (5G) og 
mögulega skila til fjárfesta í formi 
endurkaupa á eigin bréfum.“

Sýn tilkynnti 23. október að náðst 

hefði samkomulag við erlenda fjár
festa um einkaviðræður og helstu 
skilmála í tengslum við mögulega 
sölu og endurleigu á óvirkum inn
viðunum. Í tilkynningunni kom 
fram að viðskiptin, miðað við þá 
skilmála sem liggja fyrir, myndu 
styrkja efnahagsreikning félags
ins og „gæti væntur söluhagnaður 
Sýnar numið yfir sex milljörðum 

króna, gangi viðskiptin eftir“.
Ráðgert er að selja ríf lega 200 af 

um 600 sendastöðum félagsins. 
Greinandi bankans áætlar að bók
fært verð eignanna sé um 750 millj
ónir króna og því er áætlað söluverð 
6.750 milljónir.

Þá kom fram í tilkynningunni 
að gerður yrði langtímaleigusamn
ingur til 20 ára, sem tryggja myndi 
áframhaldandi aðgang Sýnar að 
hinum óvirku farsímainnviðum. 
Undir IFRS 16 reikningsskilastöðl
unum myndast leiguskuld og leigu
eign þegar langur leigusamningur 
er undirritaður.

Greinandi Landsbankans bendir 
á að áhrif á hagnað félagsins, og 
sjóðstreymi til hluthafa, velti síðan 
á upphæð leigugreiðslunnar, fjár

magnskostnaði leiguskuldarinnar, 
hvaða lán verða greidd upp eftir 
söluna og skattalegri meðferð.

„Ef vaxtaberandi lán eru greidd 
upp sem samsvara leiguskuldinni 
þá lækka vaxtagreiðslur um ríflega 
200 milljónir króna. Rekstrarkostn
aður við stöðvarnar dettur út, upp
hæð sem við vitum ekki. Á móti er 
sjálf leigugreiðslan sem þarf að inna 
af hendi sem við teljum að geti verið 
hið mesta á bilinu 350450 milljónir 
króna.“

„Nettó áhrif á sjóðstreymi sam
kvæmt okkar forsendum ætti 
ekki að vera nema í mesta lagi 200 
milljónir króna á ári, þó hver leigu
greiðslan er og hversu mikið verði 
ráðstafað í uppgreiðslu eldri skulda 
ræður eðlilega þessum mun.“

Eins og greint var frá í Markað
inum er fjarskiptafélagið Nova í 
einkaviðræðum við sömu erlendu 
fjárfesta og Sýn um mögulega sölu 
og endurleigu á óvirkum farsíma
innviðum félagsins samkvæmt 
heimildum Markaðarins.

Samsetning fjarskiptakerfisins, 
eignarhald og núgildandi sam
komulag á milli fyrirtækjanna 
tveggja er með þeim hætti að Nova, 
sem er að mestu leyti í eigu banda
ríska eignastýringarfyrirtækisins 
Pt Capital og Novator, fjárfestinga
félags Björgólfs Thors Björgólfs
sonar, þarf að vera með í ráðum ef 
Sýn ákveður að selja óvirka inn
viði sína. Viðræðurnar hafa verið 
aðskildar en að baki þeim liggja 
sömu forsendur. – þfh

Sala innviða gæti aukið handbært fé Sýnar um allt að 1,5 milljarða
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Grænar lausnir frá 
Íslandi fela í sér 

gríðarlega mikilvæg tæki-
færi fyrir íslensk fyrirtæki, 
bæði þau sem nú þegar hafa 
aflað sér mikilvægrar 
þekkingar og reynslu og eins 
fyrir fyrirtæki í nýsköpun.

Stærstu áskoranir þjóða heims í 
loftslagsmálum snúa að orku-
skiptum. Hvernig er mögulegt 

að skipta út því gríðarlega magni 
af jarðefnaeldsneyti, sem knýr öll 
hagkerfi heimsins, fyrir endurnýj-
anlega og hreina orku? Hvernig er 
hægt að framleiða rafmagn án kola 
og gass, hvernig er hægt að hita og 
kæla húsin, knýja samgöngutækin 
og reka framleiðslufyrirtækin?

Ísland er í sérstakri stöðu í þess-
um málum. Í byrjun síðustu aldar 
hófst rafvæðing landsins með virkj-
unum fallvatna og síðar með jarð-
hita. Nú hafa tilraunir með virkjun 
vindorku bæst við. Árangurinn er sá 
að 100 prósent af íslenskri raforku 
koma frá endurnýjanlegum orku-
gjöfum.

Sama á við um húshitun. 100 pró-
sent af orku til húshitunar koma nú 
frá endurnýjanlegum orkugjöfum, 
langmest frá jarðhita.

Á f leiri sviðum hefur mikill 
árangur náðst. Losun gróðurhúsa-
lofttegunda frá fiskiskipum dróst 
saman um ríf lega fjórðung á milli 
áranna 2005 og 2018. Þetta tókst 
með betri stýringu veiða, betri 
hönnun skipa og þróun orkuspar-
andi veiðarfæra.

Enn eru stór verkefni óleyst. 
Þau stærstu snúa að því skipta út 
því jarðefnaeldsneyti, sem enn er 
notað, fyrir græna orku. Rafvæð-
ing einkabíla er komin á fulla ferð 
og verða hreinorkubílar vonandi 
sjálfsagður kostur á næstu árum. 
Orkuskipti f lutningabíla og vinnu-
véla taka lengri tíma. Þau munu þó 
væntanlega byggja á vetni, fram-
leiddu með endurnýjanlegum 
orkugjöfum, eða öðru rafeldsneyti. 
Losun frá úrvinnslu úrgangs hefur 
lækkað hratt undanfarin ár, þótt 
enn sé margt óunnið. Losun frá 
landbúnaði hefur verið nokkuð 
stöðug í mörg ár og þar er kröftugra 
aðgerða þörf.

Losun frá orkusæknum iðnaði, 
svo sem álverum, er brot af því sem 
hún væri ef framleiðslan væri knúin 
með kola- eða gasorku, eins og við-
tekið er í f lestum öðrum löndum. 
Losun þessara fyrirtækja lýtur tak-
mörkunum Evrópska viðskipta-
kerfisins og mun því lækka jafnt og 
þétt á næstu árum eins og það kerfi 
kveður á um.

Framlag erlendis
Ísland hefur frábæra sögu að segja. 
Þótt verkefnin séu næg og okkur sé 
lífsnauðsynlegt að takast á við þau 
eins hratt og mögulegt er, þá eru 
tækifærin líka fjölmörg.

Á mörgum sviðum höfum við 
þegar náð afar góðum árangri. 
Íslensk fyrirtæki hafa öðlast dýr-
mæta reynslu, sem við höfum deilt 
með öðrum þjóðum og tekið þátt 
í umfangsmiklum verkefnum til 
nýtingar endurnýjanlegrar orku 
víða um heim. Ef tölur um árangur 
í þeim verkefnum eru skoðaðar sést 
samdráttur í losun, sem er meiri en 
sem nemur allri losun Íslands. Eðli-
lega þarf að fara varlega í slíkan 
samanburð, en víst má telja að eitt 
mesta framlag Íslendinga í loftslags-
málum hafi orðið á erlendri grundu.

Þessi þróun heldur áfram. Fjöldi 
íslenskra fyrirtækja þróar nú og 
hefur þegar markaðssett f jöl-
breyttar lausnir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda, meðal ann-
ars með því að nýta lausnir hring-
rásarhagkerfisins. Margar þessara 
lausna gera hvort tveggja í senn. 
Annars vegar hjálpa þær okkur að 
takast á við þau verkefni sem enn 
eru óleyst. Hins vegar hjálpa þær 
öðrum þjóðum í sinni vegferð og 
auka um leið útflutning frá Íslandi 
og þar með gjaldeyrisöflun.

Grænar lausnir frá Íslandi fela í 
sér gríðarlega mikilvæg tækifæri 
fyrir íslensk fyrirtæki, bæði þau 
sem nú þegar hafa aflað sér mikil-
vægrar þekkingar og reynslu og eins 
fyrir fyrirtæki í nýsköpun. En þær 
geta á sama hátt orðið mikilvægt 
framlag Íslands til baráttunnar í 
loftslagsmálum á heimsvísu. Það 
er því til mikils að vinna að styðja 
við og kynna þær með öflugum og 
markvissum hætti.

Metnaðarfull markmið
Grænvangur er samstarfsvett-
vangur atvinnulífs og stjórnvalda 
um loftslagsmál og grænar lausnir. 

Hann var stofnaður fyrir rúmu ári, 
einmitt í þeim tilgangi að tengja 
saman þessi tvö viðfangsefni. 
Erlendis vinnum við undir vöru-
merkinu Green by Iceland að því 
að kynna íslenskar, grænar lausnir 
og íslensku söguna sem á erindi við 
marga. Hér heima vinnur Græn-
vangur með atvinnulífinu að því 
að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda og kynna þær lausnir sem 
í boði eru.

Verkefnin fram undan eru stór. Á 
næstu tíu árum þurfa Íslendingar 
eins og aðrar þjóðir að standa við 
skuldbindingar sínar gagnvart 
Parísar samkomulaginu. Til enn 
lengri tíma litið hefur Ísland einsett 
sér að verða kolefnishlutlaust árið 
2040. Þetta er metnaðarfullt mark-
mið – en raunhæft í ljósi þess árang-
urs sem þegar hefur náðst og þeirrar 
vinnu sem er í gangi og áætluð er. 
Hugvit sem hér er til staðar, lausnir 
sem orðið hafa til og sú dýrmæta 
reynsla sem við höfum af endur-
nýjanlegum orkugjöfum og kol-
efnisbindingu sýna að Ísland getur 
enn frekar lagt sitt á vogarskálarnar 
til að efla grænar atvinnugreinar og 
sigrast á loftslagsvandanum. Við hjá 
Grænvangi hlökkum sannarlega til 
að taka þátt í því verkefni.

Framlag Íslands í loftslagsmálum  
Eggert Benedikt 
Guðmundsson 
forstöðumaður 
Grænvangs

Ísland Noregur Danmörk Þýskaland Bretland Bandaríkin

✿   Hlutfall endurnýjanlegrar orku af allri orkunotkun árið 2019
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SUSHI SOCIAL
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík

 

TILBOÐS
sushibakkinn

32 geggjaðir sushibitar

5.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR
af öllum sushirúllum
á matseðli í

TAKE AWAY

Panta þarf tilboðsbakkann fyrir kl. 14.00 samdægurs.

Tekið er við pöntunum í síma 568 6600
eða með fyrirvara á netfangið

sushisocial@sushisocial.is

Nánar á sushisocial.is
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Stýrivextir á Íslandi hafa aldrei 
í sögunni verið lægri en nú og 
standa í 0,75 prósentum. Það er 

því við hæfi að velta því upp hvar 
tækifæri leynast fyrir almenning 
að ávaxta sparifé sitt. Með lágum 
vöxtum koma fram nýjar áskor-
anir – fjárfestar þurfa að taka meiri 
áhættu – en öllum áskorunum 
fylgja alltaf tækifæri.

Ástæða þessara lág u va xta 
skýrist að miklu leyti af COVID-
19 ástandinu. Íslenskt efnahags-
líf er mjög háð ferðaþjónustunni 
en um 16% vinnuaf ls á íslenskum 
vinnumarkaði starfa nú í greininni. 
Heimsfaraldurinn hefur haft mikil 
áhrif á afkomu ferðaþjónustunnar 
sem og á útflutningstekjur Íslands. 
Í efnahagsspá Seðlabanka Íslands 

kemur fram að landsframleiðsla 
muni dragast saman um 8,5 pró-
sent í ár og lítið verði um fjárfest-
ingar annarra en opinberra aðila. 
Til að stemma stigu við þeirri stöðu 
mála hefur Seðlabankinn lækkað 
vexti til að örva eftirspurn í hag-
kerfinu.

Samfara lækkunum stýrivaxta 
hafa vextir á óbundnum inn-
lánsreikningum stóru bankanna 
lækkað og liggja nú nálægt 0 pró-
sent. Verðbólguspár fyrir árið 2021 
hljóða upp á 3,1% – 3,6% en 12 mán-
aða verðbólga stendur nú í 3,5%. Því 
má gera ráð fyrir að raunávöxtun 
innlána, það er nafnávöxtun að frá-
dreginni verðbólgu, verði neikvæð 
næstu misseri. Það vekur því upp 
þá spurningu hvort almenningur 
sé að fara á mis við betri tækifæri 
til að ávaxta sparifé sitt.

Samhliða vaxtalækkunarferli 
síðustu ára hefur átt sér stað gífur-
leg aukning í sparnaði og hafa inn-
lán heimila aldrei verið meiri en nú. 
Sérfræðingar Kviku eignastýringar 
meta það svo að hluti þessara inn-
lána, sem telur um 1.000 milljarða 
króna, leiti inn á verðbréfamark-

aðinn þar sem verðlagning er hag-
stæð miðað við stöðu hagkerfisins. 
Nýlegar fréttir af þróun bóluefnis 
vekja vonir um að viðspyrna í hag-
kerfinu verði mikil.

Áhættuvilji einstaklinga skiptir 
öllu máli þegar þeir ákveða hvort 
ávaxta skuli sparifé í innlánum eða 
á verðbréfamörkuðum. Þessu tengt, 
liggur nú fyrir á Alþingi frumvarp 
f jármála- og efnahagsráðherra 
um breytingar á fjármagnstekju-
skatti. Þar er meðal annars að finna 
ákvæði um fjármagnstekjuskatt 
sem ætti að hvetja til aukinnar 
þátttöku almennings á hlutabréfa-
markaði og gera hann að enn álit-
legri fjárfestingarkosti.

Við val á f járfestingarstefnu 
teljum við að einstaklingar þurfi 
að setja sér raunhæf markmið um 
ýmsa þætti og má þá nefna fjárfest-
ingartíma, áhættuþol og ávöxtun. 
Sérfræðingar Kviku eignastýringar 
gera sér grein fyrir að þörfin hefur 
sjaldan verið meiri fyrir virka stýr-
ingu eignasafna. Áskorunum fylgja 
tækifæri og í krefjandi umhverfi, 
sem við búum öll við í dag, þarf að 
koma auga á þessi tækifæri.

Tækifæri í lágvaxtaumhverfi  
Dóra  
Axelsdóttir  
forstöðumaður 
einkabanka-
þjónustu Kviku 
eignastýringar



Þrátt fyrir 2 prósenta 
vaxtalækkun Seðla-
banka Íslands á árinu, 
t i ltölu leg a stöðug t 
verðlag en versnandi 
efnahagshorfur, hafa 

langtíma raunvextir á Íslandi 
hækkað verulega síðustu mánuði. 
Þróun sem er á skjön við það sem er 
víðast erlendis og sem dæmi hefur 
bandaríski seðlabankinn lækkað 
stýrivexti um 150 punkta á sama 
tíma og langtíma raunvaxtamunur 
Íslands við Bandaríkin hefur meira 
en tvöfaldast á árinu og er nálægt 2 
prósentum í dag.

Fjármálaráðherra lét hafa eftir sér 
í lok nóvember að vel hefði gengið að 
fjármagna hátt í 300 milljarða króna 
hallarekstur ríkissjóðs á líðandi ári 
og „margir möguleikar“ væru fyrir 
hendi við fjármögnun hallans horft 
fram á veginn, sem stefnir í vel yfir 
1.000 milljarða króna til ársins 2025. 
Þetta eru athyglisverð ummæli. Það 
sem af er ári hefur langmesti hluti 
fjármögnunar ríkissjóðs verið í 
formi stuttra skuldabréfa sem hafa 
að mestu verið fjármögnuð af fjár-
málastofnunum, með fjármunum 
sem Seðlabankinn „úthýsti“ úr 
bundnum innlánum í bankanum 
síðastliðið vor. Útboð ríkissjóðs á 
lengri tíma skuldabréfum, sem og 
Lánasjóðs sveitarfélaga, hafa hins 
vegar gengið brösuglega og verið 
framkvæmd „á hnjánum“ þar sem 
nær öllum tilboðum fjárfesta í 
umræddum útboðum hefur verið 
tekið. Slíkt kann ekki góðri lukku 
að stýra ef markmiðið er að við-
halda góðum fjármagnskjörum og 
endurspeglast í stöðugt versnandi 
lánsfjárkjörum ríkissjóðs og sveitar-
félaga á lengri tíma skuldbindingum 
á síðari hluta ársins, þrátt fyrir 
vaxtalækkanir Seðlabankans.

Ólíka þróun langtímavaxta hér 
og erlendis má að miklu leyti rekja 

til þess að vestrænir seðlabankar 
hafa almennt stutt við fjármögnun 
opinberra aðila og viðhaldið nægri 
eftirspurn á eftirmarkaði, sam-
hliða mikilli fjárþörf útgefenda 
á frummarkaði. Ásgeir Jónsson 
seðlabankastjóri hefur hins vegar 
verið skýr í málflutningi sínum og 
einfaldlega sagt að hér gildi önnur 
lögmál á Íslandi en í öðrum litlum, 
opnum hagkerfum. Seðlabankinn 

hefur því ekki treyst sér til að kaupa 
íslensk skuldabréf í neinum mæli 
sem skiptir, hingað til.

Ummæli seðlabankastjóra þarf 
að setja í samhengi við skulda-
söfnun ríkis og sveitarfélaga. Hið 
opinbera á Íslandi „spilar ekki í 
sömu deild“ og aðrar vestrænar 
þjóðir og efnahagsleg viðbrögð 
þurfa að taka mið af því. Erlendir 
seðlabankar og ríkissjóðir hyggjast 

víða stíga samstíga dans þar sem 
vöxtum til lengri og skemmri tíma 
er haldið lágum á meðan vonir eru 
um að vaxandi verðbólga og hag-
vöxtur muni minnka skuldafjall 
heimsfaraldursins með tíð og tíma. 
Líkt og ofangreind þróun ber með 
sér, eru langtímavextir mun hærri 
hér en í öðrum þróuðum ríkjum og 
hljóta því að setja stífari skorður við 
skuldaaukningu en annars staðar.

Jafnvel þótt ótti margra um 
að framtíðin muni bera með sér 
kreppuverðbólgu (vegna hárra 
skulda og mikils peningamagns) 
muni ekki rætast, er ljóst að áskor-
un bíður íslenska þjóðarbúsins, að 
skapa þær útf lutningstekjur sem 
bera eiga uppi hagvöxt framtíðar, 
eftir að verstu áhrif heimsfarald-
ursins hafa gengið yfir. Verði árleg-
ur hagvöxtur sem dæmi almennt 
2% næsta áratuginn, munu skuldir 
sem bandaríska ríkið fjármagnar 
í dag, minnka um 26% af lands-
framleiðslu á tímabilinu, á meðan 
skuldir íslenska ríkisins lækka um 
10% og skuldir íslenskra sveitar-
félaga standa í stað.

Það er engin sérstök ástæða til 
að óttast að skuldir hins opinbera 
verði ekki á endanum greiddar á 
tíma. Hitt er hins vegar ljóst að hin 
mikla skuldasöfnun í dag verður að 
sköttum og klyfjum framtíðarinnar 
– við því er engin töfralausn. 

Hið opinbera á 
Íslandi „spilar ekki 

í sömu deild“ og aðrar 
vestrænar þjóðir og efna-
hagsleg viðbrögð þurfa að 
taka mið af því.

Davos-ráðstefnan til Singapore

 Ráðstefnan The World Economic Forum, sem alla jafna er haldin í Davos í Sviss, verður færð til Singapore. Ástæðan er rakin til smithættu af COVID-
19 í Evrópu. Yfirleitt er ráðstefnan haldin í janúar en hafði áður verið færð fram í maí. Í október var tilkynnt að viðburðurinn yrði í borginni Lucerne 
sem er ekki jafn hátt uppi og Davos. Þetta verður í annað skiptið í 20 ára sögu ráðstefnunnar sem hún verður haldin í öðru landi. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Skuldir framtíðarinnar 
Agnar Tómas 
Möller 
sjóðstjóri 
skuldabréfa hjá 
Kviku eign-
astýringu

Dýrkeypt 
afskipti
Fréttir af bóluefni 
hafa keyrt upp 
hlutabréfaverð 
Icelandair sem 
stendur nú í 1,7 
krónum á hlut 
samanborið við 
útboðsgengið 1. Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins, sem bætti 
við sinn hlut í útboðinu, hefur á 
undanförnum dögum og vikum 
selt hluti í Icelandair með mörg 
hundruð milljóna króna hagnaði. 
Skörp hækkun bréfanna skapar 
þreifanlegan ávinning fyrir LSR en 
er umhugsunarefni fyrir sjóðfélaga 
Lífeyrissjóðs verzlunarmanna sem 
tók ekki þátt í útboðinu. Vitaskuld 
voru málefnalegar ástæður fyrir 
því að fjárfesta ekki í Icelandair og 
fleiri lífeyrissjóðir en LIVE ákváðu 
að sitja hjá. En ólíkt LIVE þá lék eng-
inn vafi á því hjá hinum sjóðunum 
að stjórnir þeirra tóku sjálfstæða 
ákvörðun. Ragnar Þór Ingólfsson, 
formaður VR, beitti grímulausum 
þrýstingi fyrir opnum tjöldum 
og jafnvel þó að hann hefði 
dregið yfirlýsingar sínar til baka var 
skaðinn skeður. Óhjákvæmilegt 
var að grunsemdir myndu vakna 
um sjálfstæði stjórnarmanna LIVE. 
Afskipti hans kunna að hafa reynst 
sjóðfélögum dýrkeypt.

Horfa til 
Arnarlax
Fjárfestar vonast til 
þess að Arnarlax 
verði skráð tví-
hliða í Kauphöll 
Íslands á nýju ári 
samhliða því að 
félagið færi sig yfir 
á Aðallistann í Noregi. 
Það er þrennt sem einkum er horft 
til; þrír íslenskir hluthafar, þar á 
meðal Kjartan Ólafsson stjórnar-
formaður, eru á meðal þeirra tíu 
stærstu eftir vel heppnað hluta-
fjárútboð á dögunum. Ef fram fer 
sem horfir verður fiskeldi í náinni 
framtíð ein af burðarstoðunum í 
útflutningstekjum þjóðarbúsins. 
Auk þess vex fyrirtækið hratt um 
þessar mundir en frá bankahruni 
hafa vaxtarfélög ekki sóst eftir 
skráningu í Kauphöllina sem skerðir 
verulega valkosti fjárfesta. Eins 
er líklegt að Marel muni fyrr en 
síðar hverfa af íslenska hlutabréfa-
markaðnum og þá munar um að fá 
félag á markað sem er metið á 49 
milljarða króna í norsku Kauphöll-
inni.

Vagg og vitleysa
Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé, 
þingmaður VG, 
fullyrti að RÚV 
væri vagga upp-
lýsingaflæðis á 
Íslandi. Því yrði að 
ausa meira fé í stofnunina. Það er 
rangt. RÚV hefur margoft misstigið 
sig og flutt rangar fréttir án þess 
að leiðrétta fréttaflutninginn. 
Nærtækt dæmi fyrir þingmanninn 
er að RÚV gerði því góð skil að farið 
væri fram á að Landspítalinn skæri 
niður í rekstrinum um 4,3 milljarða. 
Rétt fjárhæð er 400 milljónir. 
RÚV sá ekki sóma sinn í að koma 
skikk á eigin upplýsingaóreiðu. 
Sannleikurinn er sá að fjölbreytt 
fjölmiðlaflóra er bóluefnið gegn 
upplýsingaóreiðu. Ekki RÚV.
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sérverslun með vandaðar gjafavörur
Kringlan · Sími 568 1400 · kunigund.is

Allir fá eitthvað fallegt, úr Kúnígúnd
Stútfullur jólabæklingur af fallegum og vönduðum gjafahugmyndum.

Kíktu á www.kunigund.is og kynntu þér úrvalið.

Verslaðu
jólagjafirnar heima!

Frí heimsending á öllum netpöntunum yfir 10.000 kr.



Við höldum að við 
séum svo æðisleg, 

við erum svo flott, svo 
jafnréttissinnuð, við erum 
algjört æði. Samt erum 
við í rauninni bara 
hallærisleg, lummó.
Brynjar Níelsson, þing-
maður Sjálfstæðis-
flokksins

07.12.2020
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Helgi Vífill  
Júlíusson

SKOÐUN

Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
verður dýr á fóðrum á næst-
unni. Einungis örfáar hræður 

koma til landsins og umfangs-
mikil stækkun stendur fyrir 
dyrum. Brýnt er að ríkið leiti 
leiða til komast hjá þeim miklu 
fjárútlátum. Annaðhvort með því 
að selja f lugstöðina – sem væri 
æskilegt – eða fá einkaaðila, þar 
með talið fagaðila í f lugrekstri 
og lífeyrissjóði, til að koma að 
uppbyggingunni og rekstrinum í 
meira mæli. Ekkert er unnið við 
að setja f lugvöllinn á fjárlög en 
ýmsu fórnað.

Talið er að ríkissjóður verði 
rekinn með tæplega 600 milljarða 
króna halla í ár og á næsta ári í 
ljósi aðgerða til að stemma stigu 
við áföllum tengdum COVID-19. 
Mikið er rætt um að fjárhagsstaða 
ríkissjóðs sé góð og því hafi hann 
burði til að skuldsetja sig veru-
lega. Minna er horft til þess að 
jafnvel þótt skuldsetningin verði 
í meðallagi árið 2025 í saman-
burði við önnur þróuð ríki, verður 
vaxtabyrðin sú mesta miðað við 
núverandi vaxtastig. Það verður 
að horfa til beggja þessara þátta 
þegar rætt er um skuldsetningu.

Eins verður að taka tillit til þess 
að Ísland er með minnsta gjald-
miðil í heimi. Landið verður því 
að standa betur að vígi en aðrar 
þjóðir til að laða að erlenda fjár-
festa og halda fjármagni innan 
lands. Til viðbótar eru hagvaxtar-
horfur í ár og fyrir næsta ár ekki 
eins bjartar og í helstu viðskipta-
löndum okkar. Mörg rök hníga 
að því að draga úr skuldsetningu 
ríkisins ef kostur er.

Efnahags- og framfarastofnunin 
(OECD) varpaði nýverið ljósi 
á að Leifsstöð væri einn óhag-
kvæmasti og dýrasti f lugvöllur í 
Evrópu. Jafnvel í samanburði við 
f lugvelli af sömu stærð sem taka á 
móti svipuðum fjölda farþega og 
starfræktir eru við sambærilegar 
veðurfarsaðstæður.

OECD leggur til að leitað verði 
leiða til að auka samkeppnis-
hæfni Leifsstöðvar til dæmis með 
breyttu eignarhaldi eða að bjóða 
út tiltekinn rekstur f lugvallarins. 
Slíkt tíðkast erlendis. Á árunum 
2010 til 2016 næstum tvöfaldaðist 
hlutfall f lugvalla í einkaeigu eða 
einkarekstri í Evrópu, úr 22 pró-
sentum í 41 prósent. Á sama tíma 
jókst farþegafjöldi þeirra úr 48 
prósentum í 74 prósent. Stjórn-
völd eru því í vaxandi mæli að 
treysta markaðnum fyrir rekstri 
f lugvalla.

Óþarfi er að óttast aðkomu fjár-
festa að Leifsstöð. Flugvellir eiga í 
alþjóðlegri samkeppni um hvert 
f lugfélög f ljúga. Alþjóðlegi f lug-
völlur okkar eyjarskeggja starfar 
ekki í tómarúmi heldur þarf að 
leita leiða til að þjónusta alþjóðleg 
f lugfélög og ferðamenn sem best.

Dýr 
Leifsstöð

Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða kannski helgarblað frá því 
í fyrra?
Kíktu á BLÖÐIN á frettabladid.is
       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða undir flipanum
Blöðin 

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is

Hagnaður Kauphallar Íslands, sem er í eigu 
Nasdaq-samstæðunnar, jókst um 21 
prósent á milli ára og var 70,6 milljónir 

króna árið 2019. Tekjur jukust um 15 prósent 
á milli ára og námu 573 milljónum króna. Arð-
semi eiginfjár var 20 prósent.

Eigið fé Kauphallarinnar var 385 milljónir 
króna við árslok. Eiginfjárhlutfallið var 57 
prósent. Samkvæmt ársreikningi leggur 
stjórn félagsins til að ekki verði greiddur 
arður til hluthafa á árinu 2020 vegna ársins 

2019. Hugsanlega verði þó boðað til hluthafa-
fundar síðar á árinu og lögð fram tillaga um 

arðgreiðslu.
Um 50 prósent af tekjum Kauphallar-

innar má rekja til fimm stærstu viðskipta-
vina félagsins. Í lok síðasta árs voru 24 félög 

skráð á hlutabréfamarkað, þar af fjögur á 
First North. Markaðsvirði skráðra skulda-
bréfa jókst um fjögur prósent á milli ára og 
nam 2.645 milljörðum króna við árslok, þar 
af voru 708 milljarðar ríkisskuldabréf. – hvj

Hagnaður Kauphallarinnar eykst

Magnús 
Harðarson, forstjóri 

Kauphallarinnar.



522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið



Guðbjörg var að undirbúa 
fjarleikfimitíma fyrir starfs-
fólk Háskóla Íslands á netinu 

þegar blaðamaður hafði samband 
og bað um góð heilsuráð nú þegar 
jólin eru að bresta á. Hún hefur 
áralanga reynslu af því að hjálpa 
fólki við að koma sér í betra form 
og tileinka sér heilsusamlegan lífs-
stíl, án nokkurra öfga.

„Í ár er desember allt öðruvísi en 
vanalega og hver og einn ætti að 
finna tíma fyrir sjálfan sig. Gott er 
að hugsa hvernig þú vilt hefja nýtt 
ár, 2021. Ég mæli því með að setja 
sér skýr markmið og æfa í þrjátíu 

mínútur á dag fram til áramóta og 
standa við það. Þótt þetta sé ekki 
langur tími á dag, munt þú finna 
árangur,“ segir Guðbjörg. Hún 
er íþróttakennari að mennt og 
eigandi G fit heilsuræktar í Garða-
bæ, auk þess að kenna leikfimi hjá 
HÍ.

Heimaþjálfun vinsæl
„Í kórónuveirufaraldrinum hafa 
líkamsræktarstöðvar vissu-
lega þurft að loka sínum dyrum 
vegna samkomutakmarkana, en í 
staðinn er hægt að fá þjálfun heim 
í stofu í gegnum netið. Með því 
móti fær fólk þá hvatningu sem 
þarf til að koma sér í rétta gírinn,“ 
segir Guðbjörg, sem er sjálf með 
þrjá æfingatíma á dag í gegnum 
netið. Hún er með námskeið þar 
sem hún hefur sett saman fjöl-

breyttar æfingalotur sem fólk 
getur valið sér að gera á hvaða 
tíma dagsins sem er. Guðbjörg 
setur einnig reglulega inn æfingar 
á Instagram-síðu G fit, instagram.
com/gfitheilsuraekt, eða einu 
sinni til tvisvar á viku til að hvetja 
fólk til að hreyfa sig reglulega en 
þær eru fólki að kostnaðarlausu. 
Hún segir að margir fylgist með og 
safni þessum æfingalotum í sitt 
æfingasafn.

„Svo geta einfaldir hlutir líka 
hjálpað okkur til að halda fókus 
á heilsusamlegan hátt og koma 
okkur svo enn lengra. Það getur 
komið ánægjulega á óvart hvað 
litlu hlutirnir geta gefið okkur 
mikið,“ segir Guðbjörg, en hún 
hefur gert lista yfir einföld og hag-
nýt ráð, sem ekki taka nema sextíu 
sekúndur hvert.

Hreyfing og 
hvíld í bland
Guðbjörg Finnsdóttir íþróttafræðingur segir að þótt 
freistingarnar séu á hverju strái í desember sé mikil-
vægt að hreyfa sig reglulega, hafa hollt mataræði í fyrir-
rúmi og muna að hvílast vel til að halda góðri heilsu.

Guðbjörg hefur áralanga reynslu af heilsurækt en hún útskrifaðist frá 
Íþróttakennaraskólanum að Laugarvatni árið 1989. Hún segir að lífsmottó-
ið sitt sé að vera jákvæð og njóta samveru við fólk. MYND/AÐSEND

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

17 hagnýt heilsuráð

1.  Drekktu glas af vatni og 
þú verður hressari.

2.  Ef þú ert búin/n að sitja 
lengi, taktu mittissnúning 
til hægri í 30 sek. og svo til 
vinstri í 30 sek.

3.  Dragðu andann djúpt 
niður öndunarfærin og 
alla leið niður að kvið. 
Haltu í um 5 sek. og blástu 
svo rólega frá í um 5-7 
sek. með varir saman og 
þú lætur létt sjávarhljóð 
myndast. Þú færð meira 
súrefni og slakar á.

4.  Stattu upp og hlauptu 
á staðnum eða gerðu 
HO-SU-SA (hoppa sundur 
saman) í 60 sek.

5.  Brostu innilega.
6.  Settu uppáhaldslagið þitt 

á og dansaðu með.
7.  Réttu úr bakinu og minntu 

þig á rétta líkamsstöðu. 
Axlir beinar, bringubein 
fram og herðablöð niður.

8.  Skrifaðu niður á blað hluti 
sem þú ert þakklát/ur 
fyrir. Það er ótrúlegt hvað 
það hjálpar okkur til að 
minna okkur á sjálfsagða 
hluti.

9.   Rifjaðu upp brandara sem 
vekur kátínu.

10.  Gerðu 10 armbeygjur 
og þú vaknar vel við 
það.

11.  Hrósaðu fólki í kringum 
þig. Það er svo gefandi.

12.  Settu þér markmið. Það 
er staðreynd að þeir 
sem setja sér markmið 
ná frekar árangri.

13.  Hugsaðu í 60 sek. um 
hluti sem þú ert ánægð/
ur með í fari þínu.

14.  Þvoðu hendurnar og 
fáðu góða vörn gegn 
kórónuveirunni. Heitt 
vatn og sápa í 20 sek. og 
aftur í 20 sek.

15.  Gerðu sólarhyllingu 
(jógaæfing) og þú hitar 
upp líkamann og færð 
blóðið vel af stað.

16.  Gefðu þér smá nudd. 
Nuddaðu hendur, fætur 
eða axlir í 60 sek. Það er 
ótrúlega gefandi.

17.  Vertu í núinu. Við erum 
oft upptekinn við að 
klára hluti og gera 
næsta hlut o.s.frv. Hvað 
með að stoppa í 60 sek. 
og hlusta á hljóðið í 
kringum þig og hugsa 
hvað þú ert að gera 
núna?

 

 

 

HEILSA
Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins.

Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 29. desember.
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi þriðjudaginn 22. desember.

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu.
Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum 
Fréttablaðsins.

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími 550 5654
jonivar@
frettabladid.is

Jóhann Waage
Sími 550 5656
johannwaage@
frettabladid.is

Atli Bergmann
Sími 550 5657
atlib@frettabladid.is

Ruth Bergsdóttir
Sími 694 4103
ruth@frettabladid.is

Arnar Magnússon
Sími 550 5652
arnarm@
frettabladid.is

Miðvikudaginn 30. desember 
mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:
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Þjónusta

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

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

 Spádómar Keypt
      Selt

 Til sölu

Sýningarsalur - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
...hillukerfi

Fyrir veitingahús, mötuneyti og matvinnslur
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GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd
Heilsunudd. Opið frá 9-19. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS
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ARION BANKI KYNNIR MEÐ STOLTI Í SAMSTARFI VIÐ FJARÐARKAUP, GÓU OG COCA COLA

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR   STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR    REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR UNDIR STJÓRN ÁRNA HARÐARSONAR   BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÁLFHEIÐAR BJÖRGVINSDÓTTUR     DANSARAR FRÁ DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR

HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON    STJÓRN ÚTSENDINGU ÞÓR FREYSSON     LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

Í BEINNI  FRÁ BORGARLEIKHÚSINU LAUGARDAGINN 19. DESEMBER
HEIMA Í STOFU HJÁ ÞÉR!

FYIT

WWW.JÓLAGESTIR.IS

ÖLL MIÐASALA Á EINUM STAÐ Á TIX.IS

HORFÐU Á TÓNLEIKANA ÞAR SEM ÞÉR HENTAR

PPV PPV STREYMI



LÁRÉTT
1 lífhvati
5 ábreiða
6 són
8 geyma
10 tveir eins
11 vænting
12 klöpp
13 kríki
15 sárar
17 tónstigi

LÓÐRÉTT
1 planta
2 nasl
3 gerast
4 vél
7 prangari
9 ráfa
12 brestir
14 tímabils
16 sýl

LÁRÉTT: 1 ensím, 5 lak, 6 óm, 8 fresta, 10 tt, 11 
von, 12 berg, 13 nári, 15 gramar, 17 skali.
LÓÐRÉTT: 1 elfting, 2 nart, 3 ske, 4 mótor, 7 
mangari, 9 sveima, 12 brak, 14 árs, 16 al.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Litvisko átti leik gegn Kitkev í 
Sovétríkjunum árið 1976.

1...Re4! 2. Dxe4 Bxf5 3. Dd4 
Bf6 4. Df4 Da4! 5. e4 Bxb2+ 6. 
Kd2 Dxb4+ 0-1.  Undankeppni 
Friðriksmóts Landsbankans 
– Íslandsmótsins í hraðskák 
fer fram á Chess.com í kvöld. 
Keppt er um vegleg verðlaun 
auk þess sem fjórir efstu fá 
keppnisrétt í úrslitakeppninni 
á laugardaginn. 

www.skak.is:  HM ungmenna í 
beinni kl. 15. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Gengur í norðaustan 10-
18 m/s í dag, hvassast 
við suðurströndina og 
fer að snjóa austan- 
og norðaustanlands, 
en rigning eða slydda 
austast um kvöldið og 
hlýnar í veðri. Skýjað 
en úrkomulítið í öðrum 
landshlutum.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Á sama tíma, á 
kóma-deildinni... Það 

eru jú 
jól!

Fæ ég að sjá þig með 
þennan kúrekahatt á 

jólahlaðborðinu  
í kvöld? 

Nei! Ókei!

Þarftu eitthvað 
úr búðinni? 

Eitthvað 
nasl. 

Hvaða 
tegund? Ávextir og grænmeti 

væri hollt... 
Sammála. ...svo slepptu því.

Með fullri 
virðingu þá ertu 

furðufugl. 

Með fullri 
virðingu þá 
ertu hornös. 

Með fullri 
virðingu þá 

lyktarðu illa. 

Með fullri  
virðingu þá 

minnirðu mig  
á svín. 

Með fullri 
virðingu, 

PBBBBBBBTH! 

Við skulum fara 
yfir mannasiðina 

einu sinni enn.

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

2 4 5 3 1 9 6 7 8

9 6 7 2 4 8 1 3 5

8 1 3 6 5 7 9 2 4

6 7 9 1 8 2 5 4 3

1 8 2 4 3 5 7 6 9

3 5 4 7 9 6 8 1 2

4 9 1 5 6 3 2 8 7

7 3 8 9 2 1 4 5 6

5 2 6 8 7 4 3 9 1

3 9 2 7 1 4 8 6 5

7 8 4 6 5 2 9 1 3

1 5 6 8 9 3 7 4 2

2 3 8 9 4 6 5 7 1

9 6 1 2 7 5 3 8 4

4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

Hörkuspennandi 
saga af íslenskri 
hetju og sannri 
vináttu eftir Björk 
Jakobsdóttur 

 
KLJ / Lestrarklefinn.is

ENDUR- 
PRENTUN 

 VÆNTANLEG

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  
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VOGUE FYRIR HEIMILIÐ   I  SÍÐUMÚLI 30 - REYKJAVÍK   I   HOFSBÓT 4 - AKUREYRI   I   533 3500   I   VOGUE.IS



SVO FYLLTIST ÉG 
ÁKVEÐINNI TÓM-

LEIKATILFINNINGU ÞEGAR ÉG 
ÁTTAÐI MIG Á AÐ ÞESSUM 
BÓKAFLOKKI VÆRI LOKIÐ.

Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn

www.lyfsalinn.is   

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

Hildur Knútsdóttir er 
tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverð-
launanna fyrir bók 
sína Skóg ur inn, 
sem er lokabindið 

í rómuðum þríleik. Hildur er ekki 
ókunn því að hljóta verðlaun. 
Vetrarfrí hlaut Fjöruverðlaunin 
2015, Vetrarhörkur Íslensku bók-
menntaverðlaunin 2016 og Ljónið 
hlaut Barnabókaverðlaun Reykja-
víkurborgar árið 2019.

Fyrri bindin tvö í þríleik hennar, 
Ljónið og Nornin, voru tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
eins og Skógurinn. „Ef ég á að vera 
alveg hreinskilin þá var það léttir 
frekar en gleði að fá þessa tilnefn-
ingu fyrir Skóginn, þótt ég hafi auð-
vitað líka glaðst. Fyrri bækurnar 
voru tilnefndar og það hefði verið 
leiðinlegt ef síðasta bókin í seríunni 
hefði augljóslega verið sú slakasta,“ 
segir Hildur.

Hún segist hafa hugsað bækurnar 
í upphafi sem þríleik. „Ég þekkti alla 
söguna áður en ég skrifaði fyrstu 
bókina,“ segir hún. Um söguþráð 
bókanna segir hún: „Það er hús í 
Skólastræti, þar uppi í risi er skáp-

ur og á 79 ára fresti kemur vera út 
um hann og reynir að lokka til sín 
stúlku. Bækurnar fjalla um þrjár 
kynslóðir kvenna í sömu fjölskyld-
unni sem allar verða fyrir þessu: 
Kría, amma hennar Gerða og Alma, 
dótturdóttir Kríu. Sögusviðið er því 
stórt.“

Vísanir í C.S. Lewis
Titlar bókanna Ljónið, Nornin og 
Skógurinn eru vísanir í Narníu-
bækur C. S. Lewis. „Ég ákvað að vera 
ekkert að fela vísunina í C.S. Lewis. 
Bækur hans hafa haft ótrúlega mikil 
áhrif á fantasíuskrif um allan heim,“ 
segir Hildur. „Ég fékk hugmyndina 
að bókunum þegar ég sá þennan 
ótrúlega skrýtna skáp sem er til í 
alvörunni. Hugmyndin um skáp-
inn og skápinn sem leið inn í annan 
heim eru áhrif frá C. S. Lewis en þar 
endar það kannski. Heimurinn í 
Skóginum á ekki margt sameigin-
legt með Narníu.“

Hún segir að það hafi gengið á 

ýmsu meðan hún skrifaði þriðja 
bindið. „Ég hef aldrei verið jafn 
sein að byrja á handriti. Svo var 
ég nýbyrjuð og þá kom leikskóla-
verkfall, en ég á einmitt barn á 
þeim aldri. Svo kom COVID og 
dætur mínar voru sendar heim úr 
skólanum. Ég var í miklum spretti 
að klára bókina til að hún kæmist 
í prent í tæka tíð. Það var léttir en 
svo fylltist ég ákveðinni tómleika-
tilfinningu þegar ég áttaði mig á að 
þessum bókaflokki væri lokið.“

Líka með snemmgelgjubók
Skógurinn er ekki eina bókin sem 
kemur út eftir Hildi þetta árið því 
hún er ásamt Þórdísi Gísladóttur 
höfundur bókarinnar Hingað og 
ekki lengra! Þetta er í þriðja sinn 
sem þær leggja saman í barnabók. 
„Við köllum þetta snemmgelgjubók. 
Okkur langaði til að skrifa stutta, 
fyndna og skemmtilega bók sem 
væri auðlesin og gerist í nútímanum. 
Hún fjallar um róttækar 13 ára gaml-
ar stelpur sem vilja breyta heiminum 
og skilja ekki hvað fullorðna fólkið 
er kærulaust. Þær ákveða að taka 
málin í sínar hendur og fremja glæp 
með kostulegum afleiðingum.“

Hildur er nýbyrjuð að skrifa nýja 
bók. „Það er hryllingssaga, hugsan-
lega fyrir fullorðna. Ég skil ekki af 
hverju það eru ekki f leiri að skrifa 
hryllingssögur á íslensku.“

Þrjár kynslóðir kvenna
Hildur Knútsdóttir lýkur þríleik sínum. Tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna fyrir Skóginn. Skrifar hryllingssögu.

Ég þekkti alla söguna áður en ég skrifaði fyrstu bókina, segir Hildur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Grísafjörður – ævintýri um 
vináttu og fjör

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

Útgefandi: Salka
Fjöldi síðna: 152

Tvíburarnir Baldur og Inga sjá fram 
á heilt sumar af 
k a k ó m a l t i  o g 
t e i k n i my ndu m 
þeg a r ma m ma 
þei r r a bja r g a r 
g r át a nd i r i s a-
stórum nágranna 
sem hún finnur í 
st igaga ng inu m. 
N á g r a n n i n n 
A lber t rey n i st 
vera æv int ý ra-
legur í meira lagi, 
pínu lítill í sér 
þrátt fyrir risa-
stórt ytra byrði 
og íbúðin hans 
á efstu hæðinni 
framandi ævin-
t ý r a h e i m u r , 
fullur af gripum 
sem systir hans hefur sent honum 
úr siglingum sínum. Nú er systirin 
hins vegar týnd og Albert, fullur 
örvæntingar, telur hana helst vera 
að finna í Grísafirði, sem er nafn 
mömmunnar yfir Reykjavík en líka 
hluti af Bahamaeyjum. Baldur og 
Inga og mamma þeirra taka að sér 
að hjálpa Albert að finna systurina 
og úr spinnst fjörug og skemmtileg 
atburðarás sem fangar bæði ævin-
týri hversdagsins á Íslandi og ferða-
lög um heimsins höf á líf legan og 
maukfyndinn hátt.

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir hefur 
rækilega stimplað sig inn í huga og 
hjörtu Íslendinga, bæði sem söng-
kona í hljómsveitinni FM Belfast 
og mynd- og teiknimyndasögu-
listakona undir merkjum Lóabora-

torium sem fangar raunveruleikann 
betur en f lestir aðrir í daglegum 
grínteikningum sem hún birtir á 
netinu.

Grísafjörður er fyrsta barnabókin 
sem Lóa skrifar en hún hefur mynd-
skreytt fjölda barnabóka eftir aðra 
höfunda. Nafnið vísar til staðar sem 
er bæði Reykjavík en líka ævintýra-
staður í útlöndum og er táknrænt 
fyrir hvernig hversdagsleikinn býr 

yfir alls kyns ævin-
týrum ef grannt er 
skoðað. Þar er til 
dæmis hægt að fara 
í lautartúr í Ölpum 
úr hreinum þvotti og 
f lýja innrásir uppá-
þrengjandi ættingja 
í eldgamalt tjald úti í 
garði vel birg af kexi. 
Raunveruleikinn á 
samt sína alvöru lífs-
ins, mamman vinnur 
svo mikið og er alltaf 
þreytt en hefur samt 
ekki ráð á að senda 
krakkana á sumar-
námskeið hvað þá 
að bjóða þeim til 
sólarlanda, Inga er 
svo hvatvís að hún 

fer sér stundum að voða og Baldur 
er næmur en stundum aðeins of 
áhyggjufullur.

Í grunninn er þó ærslafull hlýjan 
og húmorinn sem aðdáendur Lóa-
boratorium þekkja svo vel allsráð-
andi og skín bæði gegnum texta og 
myndir. Bókin er einnig einstaklega 
skemmtilegur og vandaður prent-
gripur úr vönduðum pappír, hún er 
með áföstum rauðum bókamerkis-
þræði og aftast er að finna límmiða, 
dúkkulísur af krökkunum og póst-
kort frá Grísafirði sem eflaust munu 
kæta unga lesendur.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Grísafjörður er skemmti-
leg og lífleg bók, full af ærslum, hlýju og 
ævintýrum.

Hversdagsævintýri og kakómalt

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína  
 — og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár. 
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.



bónus.is  Verð gildir til og með 13. desember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

BEINI
MEÐ ÚRBEINAÐUR

kr./kg1.198
Bónus Hamborgarhryggur

nýreyktur - með beini

kr./kg1.398
Bónus Hamborgarhryggur

nýreyktur - úrbeinaður 

...bara beint inn í ofn
þangað til að kjöthitamælir 

sýnir 65°C kjarnhita 

MINNA SALT 
ÞARF EKKI AÐ SJÓÐA

Norðlenska Fjalla Hangilæri
úrbeinað

KS Læri í Sneiðum
frosið - 2020 slátrun

kr./kg1.498

Vinsælustu bækurnar 
      í verslunum *

TOPP 10
1.  Snerting
 Ólafur Jóhann Ólafsson

2.  Þagnarmúr
 Arnaldur Indriðason

3.  Bráðin
 Yrsa Sigurðardóttir

4.  Orri óstöðvandi - Magga Messi
 Bjarni Fritzson

5.  Vetrarmein
 Ragnar Jónsson

6.  Útkall - á ögurstundu
 Óttar Sveinsson

7.  Una - Prjónabók
 Salka Sól og Sjöfn Kristjánsdóttir

8.  Krakkalögin okkar

9.  Gata mæðranna

 Kristín Marja Baldursdóttir

10. Lára lærir að lesa
 Birgitta Haukdal

* Tekið saman 8.desember

Wellington

Íslandsnaut Wellington Nautalund
íslensk innbökuð nautalund - frosin

kr./kg5.998

TILBÚNAR Á PÖNNUNA TILBÚNAR Í POTTINN

1.
2.

3.

það munar um minna

kr./kg1.598
Kalkúnabringa

frosin - þýsk

VEGNA LÆGRI TOLLA

BETRA VERÐ 

Frosnar Rjúpnabringur
breskar

kr./345 g1.198
Frosin Rjúpa

bresk

kr./375 g798

KS Lambalæri
frosið - 2020 slátrun

kr./kg1.198kr./kg1.598
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Modern Family
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Feðgar á ferð
09.45 Gilmore Girls
10.30 Masterchef USA
11.05 Brother vs. Brother
11.45 Curb Your Enthusiasm
12.30 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 The Middle
13.15 Love in the Wild
14.00 Á uppleið
14.25 Grand Designs. Australia
15.15 Gulli byggir
15.40 Hvar er best að búa?
16.20 Katy Keene
17.05 Asíski draumurinn
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Jamie’s Easy Christmas 
Countdown
20.00 Flirty Dancing
20.45 Grey’s Anatomy
21.35 The Undoing
22.45 Sex and the City
23.15 LA’s Finest
00.10 NCIS. New Orleans
00.50 The Sinner
01.35 The Sinner
02.25 The Bold Type
03.05 The Bold Type

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Goldbergs
21.15 Whiskey Cavalier
22.00 Game of Thrones
22.55 Game of Thrones
23.50 Friends
00.15 Friends
00.35 The Goldbergs

11.40 Step Up 6
13.05 Golden Exits
14.40 The Mercy
16.20 Step Up 6
17.45 Golden Exits
19.15 The Mercy
21.00 21 Grams  Verðlaunakvik-
mynd með Óskarsverðlauna-
leikurunum Sean Penn og Benicio 
Del Toro. Myndin segir átakanlega 
sögu ekkju sem kynnist einkar 
hjálpsömum og góðhjörtuðum 
manni sem hún kemst síðar að að 
er hjartaþegi og fékk hjarta látins 
eiginmanns hennar.
23.00 Hunter Killer
01.00 Miss Sloane
03.05 21 Grams

06.00 European Tour 2020  Út-
sending frá South African Open.
10.30 European Tour 2020  Út-
sending frá Golf in Dubai Cham-
pionship.
15.00 European Tour 2019  Út-
sending frá DP World Tour.
17.35 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Mayakoba Golf Classic.
20.35 PGA Highlights 2020
21.30 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Volunteers of America Classic.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.30 Spaugstofan 2007 - 2008 
09.55 Vikan með Gísla Marteini 
2015 - 2016 
10.40 Úr Gullkistu RÚV. Villt og 
grænt. Gæs
11.05 Hringfarinn. Ástralía - Ísland
11.55 Heimaleikfimi 
12.05 Veröld sem var. Stríð og 
friður
12.35 Grænir fingur 1989-1990 
12.50 Á tali hjá Hemma Gunn 
1994-1995 
13.45 Rætur. Vinnumarkaðurinn 
og flóttafólk
14.15 Okkar á milli. Karen Axels-
dóttir
14.45 Hjálp til sjálfshjálpar
15.10 Fullveldisöldin. Konungur
15.25 Gengið um garðinn. Foss-
vogskirkjugarður - seinni hluti
16.00 Lífsins lystisemdir 
16.30 Poirot - Erfinginn - fyrri hluti 
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.24 Hrúturinn Hreinn 
18.31 Rán og Sævar 
18.42 Millý spyr 
18.49 Minnsti maður í heimi 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kiljan 
20.55 Óperuminning 
21.00 Loftslagsþversögnin. Kli-
matparadoxen
21.10 Nútímafjölskyldan   
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Uppgangur rafíþrótta
23.50 Jakob Jensen. Hönnuður og 
arkitekt 
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Single Parents 
14.25 The Block
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 Will and Grace
19.30 American Housewife 
20.00 George Clarke’s Old House, 
New Home
20.50 Nurses 
21.40 Gold Digger
22.35 The Arrangement
23.20 The Late Late Show 
00.05 Emergence 
00.50 Stumptown
01.35 Devils
02.20 How to Get Away 
03.05 The Twilight Zone (2019)
03.50 Síminn + Spotify

08.35 Los Angeles Chargers - New 
England Patriots
11.10 Zenit - Dortmund
12.50 Chelsea - Krasnodar
14.30 Barcelona - Juventus
16.10 Leipzig - Manchester United
17.50 Meistaradeildarmörkin
18.10 The Fifth Quarter  Ítarleg 
umfjöllun um leikina í ACB 
spænsku úrvalsdeildinni í körfu-
bolta.
18.25 Man in the Middle
19.30 Meistaradeildarmessan
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.20 Midtjylland - Liverpool
00.00 Real Madrid - Gladbach

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 Það sem skiptir máli
13.05 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Beethoven. Byltingar-
maður tónlistarinnar. Síðustu 
árin (1819-1827)
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú! Hvað eru 
Ingdís Una og Jakob að hlusta á?
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Atómstöðin 
 (5 af 17) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2

09.00 Urbas Fuenlabrada - Val-
encia Basket Club
10.35 Morabanc Andorra - Coosur 
Real Betis
12.10 Hellas Verona - Cagliari
13.50 Granada - Huesca
15.30 Parma - Benevento
17.10 Roma - Sassuolo
18.50 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olís deildar karla.
19.50 Udinese - Atalanta
21.30 Osasuna - Real Betis
23.10 Spænsku mörkin   Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
00.00 Salzburg - Atletico Madrid 
 Útsending frá leik í Meistaradeild 
Evrópu.

HRINGBRAUT
20.00 Fjallaskálar Íslands  er 
heillandi heimildaþáttur um land-
nám Íslendinga upp til fjalla og 
inni í óbyggðum.
20.30 Viðskipti með Jóni G. 
  Í viðskiptaþættinum með Jóni 
G. Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  er þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.
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Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

MEISTARADEILDIN
aðeins 3.990 kr./mán.



JÚLÍANNA SÉR 
MIKIÐ UM AÐ 
BEYGJA OG 
MÓTA SILFRIÐ 
OG ÉG SÉ UM 
AÐ KVEIKJA 
OG PÓLERA OG 
ALLT ÞAÐ SEM 
ER TÆKNI-
LEGA FLÓKIÐ.

Ester

EINHVERN VEGINN 
VARÐ ÞAÐ SVO AÐ VIÐ 

VORUM KOMNAR AFTUR SAMAN 
FJÓRUM DÖGUM SEINNA OG 
BYRJAÐAR Á HUGMYNDAVINNU 
FYRIR KLIÐ.

Júlíanna

Þótt samstarf Júlíönnu 
Haf berg og Esterar 
Auðu nsdót t u r ha f i 
ekki staðið yfir í langan 
tíma, þá er það strax 
orðið einstaklega gjöf

ult. Stöllurnar gáfu út línu af skart
gripum sem hefur fengið nafnið 
Kliður, eftir ljóði sem Júlíanna 
samdi. Það er magnað að hugsa til 
þess að þær hafi í raun bara kynnst 
í september á þessu ári og strax 
komnar með fallega línu af skart
gripum núna fyrir jól.

„Ég sendi Esteri skilaboð á Insta
gram í byrjun september og bauð 
henni í kaffi, til að spjalla um skart
gripi. Ég vissi aðeins hver hún var og 
að hún hefði nýverið útskrifast sem 
gullsmiður, en ég hafði í nokkur ár 
verið að gera eyrnalokkana Tears 
in my Ears og hafði lengi langað 
til að gera „alvöru“ skartgripi úr 
silfri og gulli. Í rauninni var ég ekki 
með neitt plan um samstarf, heldur 
langaði mig bara að hitta hana og 
spjalla um skartgripi og bransann. 
En einhvern veginn varð það svo 
að við vorum komnar aftur saman 
fjórum dögum seinna og byrjaðar 
á hugmyndavinnu fyrir Klið. Síðan 
þá höfum við unnið að þessu öllum 
lausum stundum sem við höfum 
haft,“ segir Júlíanna.

Ester tekur undir það að ferlið 
hafi gengið mjög fljótt fyrir sig.

„Við höfðum í byrjun talað um að 
gera kannski 23 hluti saman fyrir 
jólin og sjá hvernig þetta gengi hjá 
okkur. En svo tók hönnunarferlið 
okkur mjög langa leið og við átt
uðum okkur einn daginn á því að 
við værum komnar með heila línu. 
Það eru meira að segja margir hlutir 
og hugmyndir sem við tókum út, 
og því erum við með smá lager af 
útfærslum og hugmyndum sem við 
erum spenntar að vinna áfram með 
á nýju ári,“ segir Ester.

Ólíkir styrkleikar
Þær eru sammála um að samstarfið 
hafi gengið einstaklega vel fyrir sig. 
Þær séu líkar hvað varðar smekk og 
stíl, sem vissulega hjálpi. Þær segjast 
þó vera með rosalega mismunandi 
styrkleika og það sé þeim mögulega 
til framdráttar.

„Ég er menntaður gullsmiður og 
hef því þessa tæknilegu þekkingu á 
smíðum, útfærslum og málmum. Ég 
hef líka starfað í ýmsum skartgripa
verslunum og hef góðan skilning á 
því ferli sem á sér stað þar, og þekki 
aðeins inn á kúnnana og hegðun 
þeirra þegar kemur að því að kaupa 
skartgripi,“ segir Ester.

„Ég er með BAgráðu í hönnun úr 
Listaháskólanum og útskrifaðist 
nýverið úr skapandi leiðtoga og 
verkefnastjórnunarskólanum Kaos
pilot í Danmörku. Þar að auki er ég 
myndlistarkona og algjör þúsund
þjalasmiður. Mínir styrkleikar 
komu því sterkt fram í hugmynda 
og hönnunarferlinu sem og við allt 
það sem snertir verkefnastjórnun, 
og viðskipta og markaðssetningu. 
Það myndaðist því á milli okkar 
algjört traust fyrir því sem við 
vitum að hin er góð í og þann
ig náum við til dæmis að skipta á 
milli okkar verkefnum fullkomlega 
og stíga inn á mismunandi stöðum 
með þekkingu og færni,“ segir Júlí
anna.

Hafa ólíka 
styrkleika
Það er ótrúlegt að hugsa til þess að þær 
Júlíanna og Ester hafi kynnst fyrir þremur 
mánuðum og séu nú komnar með heila 
skartgripalínu fyrir jólin. Hún heitir Kliður, 
eftir ljóði sem Júlíanna samdi í sumar.

Ester og Júlíanna hafa unnið að gerð línunnar allar lausar stundir í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Mæðgurnar Þóra og Sunna sitja meðal annars fyrir. MYND/SAGA SIG

Hægt er að 
skoða línuna 
nánar á klidur.
com. 
MYND/SAGA SIG

„Við smíðum alla skartgripina 
alfarið sjálfar úr sterlingssilfri. 
Júlíanna sér mikið um að beygja og 
móta silfrið og ég sé um að kveikja 
og pólera og allt það sem er tækni
lega f lókið,“ bætir Ester við.

Stjörnuteymi í tökum
Nafn línunnar, Kliður, er úr ljóði 
sem Júlíanna samdi nú í sumar.

„Innri kliður, líður upp og niður. 
Þessi setning er rosalega lýsandi 
fyrir það sem skartgripirnir standa 
fyrir. Línurnar koma síðan mikið 
til frá myndlistinni minni, en ég 
hef verið að teikna þessar f læðandi 
línur í mjög mörgu sem ég hef gert, 
bæði myndum og teikningum og 
ljóðum. Ég hef lengi verið að skrifa 
ljóð og teikna og er núna einnig að 
mála stór olíumálverk. Viðfangsefni 
mín eru alltaf í grunninn þessi auð
mýkt og berskjöldun, tilfinningar 

og líðan, og er Kliður engin undan
tekning frá því,“ segir Júlíanna.

Myndirnar sem fylgja línunni 
hafa vakið mikla athygli, enda 
fengu þær einvalalið með sér í verk
efnið.

„Við fengum til liðs við okkur 
algjört stjörnuteymi til að gera 
myndatöku fyrir línuna, en Saga 
Sig tók allar myndir og svo sá Ísak 
Helgason um förðunina. Álfheiður 
Marta Kjartansdóttir leikstjóri tók 
síðan upp myndefni í tökunni sem 
er ótrúlega fallegt og svo fengum 
við Áslaugu Magnúsdóttur til 
þess að semja yfir myndefnið tón
list. Myndefnið er enn í vinnslu og 
erum við spenntar að sýna frá því,“ 
útskýrir Ester.

„Við höfðum ákveðnar hug
myndir um það hvernig við vildum 
hafa tökuna. Okkur langaði að hafa 
mörg módel saman á myndunum. 

En þar sem þriðja bylgja hafði skoll
ið á þá þurftum við að finna leiðir 
til þess að gera það. Því ákváðum 
við að hafa samband við fólk sem 
við vissum að væri nú þegar að 
umgangast hvert annað náið. 
Fengum við því bestu vinkonurnar 
Elínu og Vigdísi til að koma saman, 
mæðgurnar Þóru og Sunnu, og 
parið Camilo og Eydísi. Komu þau 
öll í hollum, ásamt Chanel Björk 
sem var stök,“ segir Júlíanna.

„Þetta var einstaklega fallegur 
dagur og falleg myndataka. Orkan 
var svo góð á milli allra og það var 
gaman að fylgjast með hvað þetta 
var skemmtileg upplifun fyrir 
pörin að koma og gera eitthvað 
svona saman,“ bætir Ester við.

Ýmis flækjustig
Fyrst um sinn var ákveðinn spenn
ingur fyrir að halda skemmtilegt 
opnunarpartí eða setja upp „pop
up“ verslun í miðbænum yfir hátíð
irnar.

„En útlitið var bara ekkert rosa
lega gott og ástandið var ekkert að 
batna. Þannig að við ákváðum bara 
að einbeita okkur að því að gera fal
legt myndefni og heimasíðu. Við 
hlökkum svo bara til þess að geta 
gert skemmtilegan viðburð á næsta 
ári þar sem við erum meðal annars 
með hugmyndir og plön um list
ræna sýningu á skartgripalínunni 
okkar,“ segir Ester.

Júlíanna tekur undir það. „Ein
hvern veginn hafa þessir f lóknu 
tímar verið góður jarðvegur fyrir 
svona verkefni. Það gafst miklu 
meiri tími og einbeiting, því það 
var jú svo lítið annað í gangi. Ég 
var nánast f lutt inn til Esterar og 
kærasta hennar, Hjálmars, þarna á 
tímabili því við unnum svo mikið 
saman og er Ester með verkstæði 
heima hjá sér þar sem við smíðum 
alla skartgripina. Auðvitað eru 
ýmis f lækjustig, en það eru kostir 
og gallar við þennan tíma sem hafa 
mótað verkefnið að því sem það er,“ 
segir hún að lokum.

Hægt er að skoða línuna nánar á 
vefsíðunni klidur.com.
stiengerdur@frettabladid.is
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Söguleg skáldsaga um grimmileg  
örlög og leit að sannleikanum úr  
sama sagnabrunni og áhrifamikill 
þríleikur Vilborgar Davíðsdóttur  
um Auði djúpúðgu.

GRÍPANDI    
 VERK

Rafbók HljóðbókInnbundin

„Bókin heldur lesandan- 
um fram á síðustu blað-
síðu enda er frásögnin 
meistaralega fléttuð.“
Úr umsögn dómnefndar  
Fjöruverðlaunanna

„... afbragðs vel skrifuð, 
frásögnin haganlega saman 
fléttuð og spennandi frá 
upphafi til enda.“
Soffía Auður Birgisdóttir / Skald.is

„... Vilborgu tekst svo vel til að vekja  
samkennd lesanda með sögupersónum 
sínum ... Hverju andartaki er svo  
gætilega lýst að lesandinn sér sögu- 
sviðið fullkomlega fyrir sér ...“
Védís Huldudóttir / Bókmenntavefurinn



MAÐUR ER 
SVO ALLTAF 
AÐ REYNA 
AÐ FINNA 
EINHVERJAR 
SKAPANDI 
LEIÐIR OG NÚ 
ER ÉG FARINN 
AÐ SAUMA 
HÖFUÐBÖND 
ÚR GÖMLUM 
SKYRTUM.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.
geirsson@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

  Hugsuður 
með skyrtur  
  á höfðinu
Stefán Elí vill virkja fólk með tónlist sinni 
og fjölbreyttri heimspeki sem kristallast 
mögulega í litskrúðugum höfuðböndum 
sem hann saumar úr gömlum skyrtum.

„Ég kynni mér 
og les ótrúlega 
mikið af heim-
speki úr öllum 
áttum og einnig 
mismunandi 
trúarbrögð og 
hugsunarstefn-
ur og ég myndi 
ekki segja að ég 
aðhyllist eina 
stefnu umfram 
aðra,“ segir 
Stefán Elí sem 
hikar ekki við 
að velja bestu 
bitana úr þessu 
öllu saman. 
MYND/AÐSEND

JÓLA-FÓLK

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
blaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Alla föstudaga fram að jólum verður Fólk Fréttablaðsins stútfullt af smákökum, 
kertaljósum, konfekti, mandarínum, jólamat, jólatísku, jólasögum og jólastemningu 
heima og að heiman. 
Vertu með í jólaskapi og komdu jólaskilaboðum þínum beint til lesenda. 

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Markmið mitt er 
að veita fólki 
innblástur til 
þess að tengjast 
eigin sköpunar-
krafti og lífs-

gleði í gegnum list og tjáningu,“ 
segir tvítugi Akureyringurinn Stef-
án Elí sem líklega er best lýst sem 
heimspekilegum fjöllistamanni.

Þetta eru nokkuð háleit markmið 
hjá þér. Hvernig gengur?

„Mér líður eins og það gangi 
afar vel,“ svarar Stefán Elí og hlær. 
„Allavegana virðist fólk kunna að 
meta hreinskilni mína ef miðað er 
við fólkið sem ég hef spjallað við 
á tónleikum og skeytin sem ég fæ 
á Feisbúkkinu, Instagramminu og 
Jútúbinu.“ Sjálfur segist hann vera 
„tónlistarmaður, hugsuður, list-
skapari og lærlingur lífsins“, svo 
það helsta sé nefnt.

Andleg og almenn gleði
„Ég er einnig ljóðskáld og vinn um 
þessar mundir að minni fyrstu 
ljóðabók og er að taka upp nýja 
breiðskífu samhliða því auk þess 
sem ég setti nýlega í loftið mitt eigið 
hlaðvarp sem heitir Stefán Elí Pod-
cast. Þangað fæ ég viðmælendur úr 
öllum hornum lífsins og ræði heilsu, 
heimspeki, andleg málefni, list og 
gleði í almennu glensi.“

Stefán Elí hefur áður gefið út 
þröngskífu en segist stefna í allt 
aðra átt á breiðskífunni sem hann 
er með í vinnslu. „Það var popp á 
EP-plötunni en hljóðheimurinn er 
allt annar á þessari og er í grunninn 
byggður á kassagítarnum.

Ég ákvað bara að strípa þetta 
alveg niður og er þar af leiðandi 
búinn að kafa dýpra í textana og 
melódíuna út af því að maður er svo 
berskjaldaður bara með kassagítar-
inn og sönginn. Þetta eru ótrúlega 

einlæg og að einhverju leyti heim-
spekileg lög en líka mjög tilfinn-
ingaleg,“ segir Stefán Elí sem veit 
ekki nákvæmlega hvenær platan 
kemur út en fyrsta smáskífulagið, 
Candle Flame, kemur á Spotify í 
dag.

Magnað fámenni
Stefán Elí segir að þrátt fyrir óljós 
mörk og f lakk milli listgreina sé 
hann líklega fyrst og fremst tón-
listarmaður. „Í sumar fékk ég þann 
heiður að vera Sumarlistamaður 
Akureyrarbæjar og í samstarfinu 
við bæinn urðu til ýmsir tónleikar 
og mikið af nýrri tónlist,“ segir 
sumarlistamaðurinn sem framan 
af sumri náði að troða merkilega 
oft og víða upp þrátt fyrir alltum-
lykjandi veiruógnina.

Þung haustbylgja kófsins hefur 
heldur ekki slegið hann alveg út af 
laginu og þannig héldu þeir Magni 
Ásgeirsson fyrstu tónleikana í röð-
inni Í Hofi & Heim í Menningarhús-
inu Hofi í síðustu viku.

„Þetta er tónleikaröð þar sem 
ungt og hæf ileikaríkt tónlista-
fólk spilar með reyndum tón-
listarmönnum en sökum fjölda-
takmarkana voru aðeins fjórir í 

áhorfendasalnum. Bara mamma 
mín og pabbi, eiginkona Magna og 
vinkona hennar en tónleikunum 
var streymt á netinu og fengu frá-
bærar móttökur. Við Magni lékum 
saman bæði lög úr eigin smiðjum 
ásamt jólalögum og ábreiðum.“

Sjálfboðavinna lífsins
Stefán Elí hlær og svarar með 
spurningu þegar hann er spurður 
hvort hann geti lifað á allri þessari 
list sinni. „Er þetta ekki allt bara 
sjálf boðavinna lífsins, hvort sem 
maður lifir eða ekki?

Þetta kemur auðvitað í bylgjum 
og þegar maður er að spila alveg á 
fullu þá tikkar það inn og svo fær 
maður auðvitað greitt fyrir streym-

in þarna á Spotify. Ég er búinn að ná 
að byggja upp ágætis fylgi þar sem 
samanstendur samt aðallega af 
fólki í Suður-Ameríku og Asíu sem 
er að hlusta á mig.

Maður er svo alltaf að reyna að 
finna einhverjar skapandi leiðir og 
nú er ég farinn að sauma höfuðbönd 
úr gömlum skyrtum,“ segir Stefán 
Elí og hlær um leið og talið best að 
nokkuð sérstæðum norðlenskum 
heimilisiðnaði.

Marglitar höfuðlausnir
„Þetta hljómar örugglega í eyrum 
almenningsins sem einhvers konar 
síðasta sort fyrir tónlistarmann-
inn. Eins og ekkert hafi gengið 
upp þannig að hann fór að sauma 

höfuðbönd úr gömlum skyrtum til 
þess að reyna að lifa,“ segir Stefán 
Elí sem hallast heldur að litríkum 
skyrtum.

„En nei. Raunin er einfaldlega 
sú að ég er mikill áhugamaður um 
höfuðbönd og er mikið með þau 
á hausnum og þegar ég áttaði mig 
á því að mig vantaði f leiri sá ég 
þarna leið. Svo verður að koma í 
ljós hversu mörg ég nenni að gera 
og hvort ég fari í það að selja þetta.

En þá náttúrlega endarðu skyrtu-
laus.

„Einmitt. Ég er að reyna að finna 
jafnvægi. Hvar liggur línan fyrir 
skyrtuna til þess að ég vilji fórna 
henni í höfuðband?“
toti@frettabladid.is
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PÖNNUPIZZA 

1.590

pizzahut.is – 515 1617 – Smáralind og Staðarberg 2–4 Hafnarfirði

Í HEILA VIKU 9.–16. DESEMBER
Þú sækir pönnupizzu með pepperoni 
í Smáralind eða Staðarberg 2–4 Hafnarfirði. 
Pepp og ást er allt sem þarf.

50% AFSLÁTTUR



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

Fæst í verslunum okkar  
á Selfossi og í Ármúla 42 

KINDAsögur
2. BINDI

Beint í bílinn
úr lúgunni

Í síðustu viku urðu tímamót í 
íslenskum stjórnmálum þegar 
Ásmundur Einar Daðason og 

samstarfsfólk hans báru fram 
frumvarp um breytingar í þágu 
barna, sem brýtur blað í íslenskri 
stjórnmálasögu. Loksins, loksins 
gerist það að ráðist er að rótum 
fátæktar og félagslegrar útilokunar 
með því að öll börn í samfélaginu 
eru skilgreind mikilvæg og þarfir 
þeirra settar á dagskrá.

Það er þannig með öll kerfi að 
þeim verður ekki breytt nema 
innan frá. Samfélagskerfin 
breytast bara ef hugarfarsbreyting 
kemur fyrst. Ásmundur Einar og 
co. boða endurnýjað hugarfar á 
sviði stjórnspeki. Sinnaskipti. 
Í stað þess að horfa í kostnað til 
fárra ára er horft langt fram í 
tímann. Það er nýtt. Við höfum 
vanist veröld skyndigróðans þar 
sem hagvöxtur er mældur í fjár-
streymi milli mánaða og ára. Hér 
er horft á mannsævina og talað um 
farsæld persónunnar frá vöggu 
til grafar. Þannig er farsæld orðin 
að hagvaxtarhugtaki í pólitískri 
stefnumótun og viðurkennt að eigi 
hún að vera almenn þurfi að horfa 
heildstætt á aðstæður hvers barns 
og vera reiðubúin að veita snemm-
tækan stuðning. Frekar en að líta 
á aðstoð sem sokkinn kostnað 
er horft á hana sem fjárfestingu í 
farsæld. Í stað þess að sjá börn sem 
dýra þjóðfélagsþegna eru þau skil-
greind sem dýrmæti.

Með svona hugarfari verðum við 
upplitsdjörf og áhugasöm hvert um 
annað vegna þess að farsæld allra er 
viðurkennd. Fjölbreytileiki verður 
þá spennandi því öll hafa eitthvað 
mikilvægt fram að færa og skulu 
njóta frelsis til að blómstra á eigin 
forsendum. Þá mun fátækt heyra 
sögunni til, pokaraðir hætta að 
sjást og önnur niðurlæging á fólki 
aflögð. Þá verður skálað á himnum 
hjá Guðrúnu Ögmunds og félögum!

Hagvöxtur  
sem farsæld

Storytel gjafakort

Verð frá 2.790 kr.
Storytel lesbretti

18.900 kr.

3 mán. 

                                   8.443 kr./mán. í 6 mán.
ÁHK: 37.75% Alls: 50.660 kr.

Fitbit Versa 3

44.990 kr.

Airpods og Airpods Pro

 Verð frá 26.990 kr.
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Tilboð
Samsung spjaldtölva

24.990 kr.
34.990 kr.

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

iPhone 12

Verð frá 139.990 kr.
                                   12.829 kr./mán. í 12 mán.

ÁHK: 16.56% Alls: 153.950 kr.

Samsung S20 FE

                                   11.104 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 18.43% Alls: 133.250 kr.

119.990 kr.

1 mán. 1 mán. 

Galaxy 
Buds Live 

 fylgja með!
Andvirði 

39.990 kr.

Viðskiptavinir Símans fá ævintýralegan glaðning fram 
að jólum. Mánuður af Storytel áskrift fylgir öllum seldum 
símum og þrír mánuðir fylgja Storytel lesbrettum.

Kynntu þér úrvalið á siminn.is. Við sendum frítt heim um allt land. 

Síminn er kominn 
í sögubækurnar

siminn.is

Léttu þér kaupin með Síminn Pay 
appinu og dreifðu greiðslum í allt 
að 36 mánuði.

Þú færð glösin 
fyrir jólaboðið hjá okkur

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A


