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COVID-19 Ekkert verður af bólu
setningar rann sókn Pfizer hér á 
landi. Hávær orðrómur og talsverð
ar væntingar voru til þess að lyfja
fyrirtækið myndi bólusetja meiri
hluta landsmanna á næstunni.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð
herra segir að frábært hefði verið 
að þetta gengi eftir en það hafi ekki 
verið í hendi. Ástæðan er lág smit
tíðni á Íslandi.

„Nú er bara að halda dampi, ég 
held nú að Íslendingar séu svo raun
sæir að þeir sitja þetta af sér og haldi 
áfram.“  – ab / sjá síðu 2

Ekkert verður 
af rannsókn

Katrín Jakobs-
dóttir forsætis-
ráðherra

Nokkur fjöldi mætti á samstöðufund á Arnarhóli síðdegis í gær til að vekja athygli á máli Uhunoma Osayomore, 21 árs gamals manns frá Nígeríu, sem til stendur að vísa frá landinu. Rúm-
lega 32 þúsund manns hafa skrifað sig á undirskriftalista til að biðla til stjórnvalda að veita honum alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi af mannúðarsjónarmiðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

VIÐSKIPTI Háskóli Íslands hefur til 
skoðunar að festa kaup á húsnæði 
Hótel Sögu. Þetta staðfestir Jón Atli 
Benediktsson, rektor skólans, í sam
tali við Markaðinn, og nefnir að við
ræður standi yfir við menntamála
ráðuneytið um kaupin.

Hann segir að horft sé til þess að 
f lytja menntasvið Háskóla Íslands 
frá Stakkahlíð í bygginguna. Að 
sama skapi sé til skoðunar að þar 
verði skrifstofur, tæknideild og 
stúdentagarðar. Stefnt hafi verið að 
því að flytja menntasvið frá því að 
Háskóli Íslands sameinaðist Kenn
araháskólanum árið 2008.

Aðspurður segir Jón Atli að það 
væri ódýrara að festa kaup á Hótel 

Sögu, að gefnum tilteknum for
sendum, en að byggja nýtt húsnæði. 
Eignin krefjist einhverra endurbóta 
til að aðlaga hana að skólastarfinu.

Háskólinn er með mikla starf
semi í grennd við Hótel Sögu og eru 
meðal annars fyrirlestrar haldnir 
í Háskólabíói sem stendur á móti 
hótelinu, Þjóðarbókhlaðan er stein
snar frá og við bókasafnið er verið 
að byggja Hús íslenskunnar.

Bændahöllin, félag í eigu Bænda
samtaka Íslands sem á umrædda 
fasteign, og Hótel Saga, félag í 
eigu samtakanna sem hafði með 
höndum rekstur hótelsins, eru í 
greiðsluskjóli til 7. apríl. Hótel Saga 
rekur 236 herbergja hótel undir 

merkjum Radisson Blu og veitinga
húsið Grillið. 

Heimildir Markaðarins herma að 
umtalsverður fjöldi, hátt í 20 inn
lendir sem erlendir, hafi sýnt hús
næðinu áhuga.

Halla tók undan rekstrinum 
fyrir heimsfaraldurinn því hótelið 
var rekið með tapi á árunum 2017 
til 2019. Tapið var 34 milljónir árið 
2017, 182 milljónir árið 2018 og 402 
milljónir árið 2019. Eigið fé þess var 
þá neikvætt um 400 milljónir og 
skuldir Bændahallarinnar námu 3,9 
milljörðum, þar af 3,6 milljörðum 
til lánastofnana, einkum til Arion 
banka, og hafa þær aukist enn frek
ar frá þeim tíma. – hvj / sjá Markaðinn

HÍ vill kaupa Bændahöllina 
Rektor Háskóla Íslands segir að horft sé til þess að flytja menntasvið skólans í húsnæði Hótels Sögu sem 
er í eigu Bændasamtakanna. Ódýrara en að byggja nýtt húsnæði. Skuldir yfir fjórum milljörðum króna.  

Ódýrara er að festa 
kaup á Hótel Sögu, 

að gefnum tilteknum 
forsendum, en að byggja 
nýtt húsnæði. Eignin krefst 
þó endurbóta 
til að aðlaga 
hana að 
skólastarf-
inu.

Jón Atli Benediktsson, rektor Há-
skóla Íslands 



Það er stór hópur 
fólks í samfélaginu 

sem hefur áhuga á raf
íþróttum og við viljum gera 
okkar besta til að auka 
atvinnutækifæri þess hóps.

Ólafur Hrafn 
Steinarsson, for-
maður RÍSÍ

Bifhjólin nýtt í góða veðrinu

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu nýtir góða færð á götum borgarinnar til að viðra lögreglubifhjólin. Guðbrandur Sigurðsson, aðalvarðstjóri hjá 
umferðardeild lögreglunnar, segir að hjólin hafi góð áhrif. „Fólk les betur út úr lögreglumanni á bifhjóli. Hann virkar nær þannig að fólk í umferðinni 
fer jafnvel að athuga með ljós og belti og stígur á bremsuna ef það sér bifhjólamann en fer jafnvel fram úr merktum lögreglubíl.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

R AFÍÞRÓT TIR Ásmundur Einar 
Daðason, félags- og barnamála-
ráðherra, hefur undirritað samn-
ing við Rafíþróttasamtök Íslands 
(RÍSÍ) um þróun og framkvæmd á 
þjálfaranámskeiði í rafíþróttum. 
Félagsmálaráðuneytið mun veita 
10 milljónum króna til verkefnisins 
sem er ætlað að efla hæfni og færni 
einstaklinga sem eru atvinnulausir 
og skapa í framhaldinu varanleg 
störf fyrir þjálfara í rafíþróttum.

„Þetta er gríðarlega þýðingar-
mikið fyrir rafíþróttir á Íslandi,“ 
segir Ólafur Hrafn Steinarsson, for-
maður RÍSÍ, um verkefnið. „Þetta er 
fyrsti stóri styrkurinn sem við fáum 
til að taka starf okkar á næsta stig. 
Við erum líka að fá stóraukna getu 
til að þjónusta félög og einstaklinga 
sem hafa farið af stað með starf nú 
þegar.“

RÍSÍ mun standa fyrir þjálfara-
námskeiði í rafíþróttum miðað að 
einstaklingum utan vinnumark-
aðar með áhuga á tölvuleikjum. Að 
námskeiði loknu fá nemendur ráðn-
ingarsamband við samtökin til sex 
mánaða og verða sendir í verkefni 
hjá rafíþróttadeildum landsins sem 
eru nú um tuttugu talsins.

Ólafur telur að verkefnið geti 
skapað verðmæti í samfélaginu og 
virkjað fólk til starfs á nýjan hátt.

„Við sjáum þetta klárlega sem 
stökkpall yfir í eitthvað meira og 
viljum halda áfram að vinna með 
félagsmálaráðuneytinu  að sama 
markmiði,“ segir hann. „Það er 
stór hópur fólks í samfélaginu sem 
hefur áhuga á rafíþróttum og við 
viljum gera okkar besta til að auka 
atvinnutækifæri þess hóps.“

Þar sem  verkefnið er nýstár-
legt segir Ólafur að fyrstu skrefin 
séu  grunnuppbygging á þjálfara-

menntun innan rafíþrótta. „Hug-
takið rafíþróttir er ekki nema rúm-
lega tveggja ára gamalt svo við erum 
enn þá að þreifa fyrir okkur,“ segir 
hann.

Rafíþróttir hafa verið í miklum 
uppgangi hérlendis frá stofnun RÍSÍ 
árið 2019 en ólíkt hefðbundnum 
íþróttagreinum sem fóru margar í 
baklás í faraldrinum gat starfsemi 
rafíþróttafélaga haldið áfram með 
litlum breytingum

„Mörg félög sem höfðu iðkendur 
í rafíþróttum fóru að bjóða upp á 
fjaræfingar og æfingar í gegnum 
netið,“ segir Ólafur. „Það hefur bara 
verið meira að gera í faraldrinum ef 
eitthvað er. Það er nóg eftir af raf-
íþróttafréttum árið 2021 og við 
teljum að það séu stór skref fram 
undan.“ arnartomas@frettabladid.is

Ný atvinnutækifæri í 
rafíþróttum á Íslandi
Félagsmálaráðuneytið hefur veitt Rafíþróttasamtökum Íslands 10 milljónir 
króna til þróunar á þjálfaranámskeiði í rafíþróttum fyrir atvinnuleitend-
ur. Formaður samtakanna segir stór skref fram undan í senunni hérlendis.

Í dag eru um tuttugu rafíþróttadeildir um land allt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

REYKJAVÍK Alls voru 737 börn, 12 
mánaða og eldri, á biðlista eftir 
leikskólaplássi í Reykjavík í byrjun 
janúar, þar af eru 200 börn 18 mán-
aða og eldri.

Þetta kemur fram í svari skóla- 
og frístundasviðs við fyrirspurn 
Mörtu Guðjónsdóttur, borgarfull-
trúa Sjálfstæðisf lokksins. Í svari 
sviðsins í nóvember voru 73 börn, 
18 mánaða og eldri á biðlista og 510 
börn 12 mánaða og eldri.

Í svarinu segir að biðlistinn sé 
lengstur á þessum árstíma þar sem 
farið sé í stóra innritun um miðjan 
mars. Í úttekt sviðsins sem gerð 
var 12. janúar kom í ljós að á bið-
listanum var 61 barn sem orðið var 
18 mánaða í september í fyrra. Um 
sé að ræða nýjar umsóknir og að 
foreldrar séu að bíða eftir plássi á 
ákveðnum leikskóla.

Fram hefur komið að á dagskrá 
sé að reisa sex nýja leikskóla, fjölga 
plássum um 1.000 og stöðugildum 
um 300 á fimm árum. Þá verða þrír 
nýir leikskólar opnaðir á næstunni 

í Reykjavík, í Safamýri, á Kleppsvegi 
og við Kirkjusand. Stefnt verður á 
að opnun í Safamýri í haust.

Fulltrúar Sjálfstæðisf lokksins 
lögðu fram tillögu á fundinum um 
að laus leikskólarými og staða bið-
lista verði aðgengilegar á vefsíðu 
borgarinnar. 

„Mér finnst ekki nóg að kjörnir 
fulltrúar fái upplýsingar um stöðu 
mála þrisvar á ári. Þær þurfa ætíð 
að vera aðgengilegar og það eru 
fyrst og fremst foreldrar sem eiga 
að geta fylgst með stöðu biðlista 
og hafa upplýsingar um laus pláss,“ 
segir Marta.

Til stendur að verja tíu millj-
örðum króna á næstu árum í að 
nútímavæða þjónustu. – ab

Yfir 700 börn á biðlista
Marta Guðjóns-
dóttir, borgar-
fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins

COVID-19 Katrín Jakobsdóttir for-
sætisráðherra segir að lyfjafyrir-
tækið Pfizer hafi ekki gert kröfur 
um opnun landamæra í tengslum 
við mögulega rannsókn. 

„Við höfum alltaf nálgast þetta 
sem akademískt verkefni, leitt 
af vísindamönnum með það að 
sjónarmiði að vera framlag til rann-
sókna gegn veirunni,“ segir Katrín. 
Hún fundaði með Kára Stefánssyni, 
forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, 
með fulltrúum Pfizer til að kynna 
þeim hugmyndina að rannsókn-
inni. Samtölin í kjölfarið hafi verið 
leidd af vísindafólki.

Kári og Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir sögðu í Kastljósi í gær-
kvöldi að ekki væri réttlætanlegt að 
leita til annarra lyfjafyrirtækja um 
rannsókn. Til að ná hjarðónæmi 
þurfi að bólusetja um 60 prósent 
þjóðarinnar.

Katrín segir að nú verði haldið 
áfram á sömu braut og áður. „Við 
megum ekki gleyma því að okkur 
hefur gengið ótrúlega vel í þessari 
baráttu og erum í dag á þeim stað 
að við erum með minnstu sótt-
varnaráðstafanir af öllum Evrópu-
ríkjum vegna þess að þetta hefur 
gengið vel,“ segir Katrín.

„Í bólusetningarmálum stöndum 
við ágætlega miðað við Evrópuríki 
þó að auðvitað skilji ég vel óþreyju 
fólks. Ég ætla að leyfa mér að vona 
að þetta gangi hraðar á öðrum eða 
þriðja ársfjórðungi, við höfum 
væntingar til þess að hlutirnir fari 
að ganga hraðar.“ – ab

Engar kröfur af 
hálfu Pfizer
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 Þessar ávirðingar 
eru að sjálfsögðu 

ekki svaraverðar.
María Heimisdóttir, 
forstjóri Sjúkra-
trygginga

COVID-19 Engin tilfelli inf lúensu 
hafa greinst hér á landi síðustu tólf 
vikur og einungis 26 tilfelli RS-vír-
uss. Til viðmiðunar greindust 222 
tilfelli RS hér á landi árið 2018-2019 
og 278 árið á undan.

Ragnar Grímur Bjarnason, yfir-
læknir barnalækninga á Landspítal-
anum, segir að í eðlilegu árferði 
hefðu greinst mun f leiri tilfelli 
bæði inflúensu og RS-víruss. „RSV 
og inflúensa hurfu af bráðamóttöku 

barna í fyrra þegar að COVID fór á 
f lug,“ segir hann.

RS-vírus er kvefveira sem leggst 
á öndunarfæri og getur valdið önd-
unarerfiðleikum, sérstaklega hjá 
ungum börnum. Ragnar segir afar 
mikilvægt að fresta RS-smiti hjá 
börnum, sér í lagi fram yfir sex 
mánaða aldur, annars geti hætta á 
astma og ofnæmi aukist, „fyrir utan 
áhættu á verri sýkingu“.

Samkvæmt talnabrunni fyrir 

janúarmánuð þessa árs mátti sjá 
vísbendingar um að tíðni annarra 
smitsjúkdóma en COVID-19 væri 
lægri hér á landi árið 2020 en árin 
á undan, strax síðasta vor. Í apríl 
var tíðni öndunarfærasýkinga hjá 
börnum yngri en fimm ára aðeins 
22 prósent af meðaltali síðustu ára.

Síðasta haust, þegar þriðja bylgja 
faraldursins gekk yfir, fækkaði önd-
unarfærasýkingum mikið bæði hjá 
börnum og fullorðnum og í lok 

desember var tíðni slíkra sýkinga 
einungis 35 prósent af meðaltíðni 
áranna 2015-2019.

Notkun sýklalyfja dróst saman 
árið 2020 og var meðalfjöldi ávísana 
500 á hverja þúsund íbúa miðað við 
að meðaltali 670 ávísanir á hverja 
þúsund íbúa á árunum 2015-2019. 
Ávísunum sýklalyfja fækkaði um 16 
prósent milli áranna 2019 og 2020, 
mest var fækkunin hjá börnum 
fjögurra ára og yngri. – bdj

Færri börn smitast af RS-vírus í heimsfaraldrinum

Sóttvarnir Íslendinga hafa haldið 
aftur af öðrum skæðum veirum. 

STJÓRNSÝSLA „Hún sagði eitt við 
einn og annað við næsta. Það stóðst 
ekkert,“ segir Matthildur Ásmund-
ardóttir, bæjarstjóri Hornafjarðar, 
um fullyrðingar í bréfi fjögurra bæj-
arstjóra um að María Heimisdóttir, 
forstjóri Sjúkratrygginga, hafi sagt 
ósatt í viðræðum um rekstur hjúkr-
unarheimila.

Matthildur sendi í desember bréf 
til Svandísar Svavarsdóttur heil-
brigðisráðherra fyrir sína hönd og 
bæjarstjóra Akureyrar, Vestmanna-
eyja og Fjarðabyggðar. Samningar 
um rekstur  hjúkrunarheimila á 
þessum stöðum eru að renna út. Í 
bréfinu lýsir Matthildur fundi sem 
fram fór 12. desember síðastliðinn 
og fulltrúar sveitarfélaganna fjög-
urra áttu með starfsfólki frá Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga.

„Þar var lýst nokkurri furðu á því 
hvernig samningafundir við Sjúkra-
tryggingar Íslands hefðu farið fram, 
oft og tíðum væru þeir afar óform-
legir og ómarkvissir,“ segir í bréfi 
Matthildar um fundinn. „Því til 
viðbótar er ljóst að það er algjör 
trúnaðarbrestur kominn upp af 
hálfu sveitarfélaganna gagnvart for-
stjóra Sjúkratrygginga Íslands, sem 
meðal annars hefur verið uppvís að 
ósannsögli í viðræðum aðila,“ bætir 
hún við.

„Þessar ávirðingar eru að sjálf-
sögðu ekki svaraverðar og afstaða 
okkar hjá SÍ er að svona mál-
f lutningur dæmi sig sjálfur,“ segir 
María Heimisdóttir hjá Sjúkra-
tryggingum. Þar kannist enginn 
við þær lýsingar sem fram koma í 
bréfi bæjarstjóranna. „Við höfum 
hvorki fengið beinar né óbeinar 

ábendingar um þetta sem þau eru 
að halda fram,“ undirstrikar María.

„Það kom fram í þessu ferli að 
hún sagði stöðu mála vera aðra 
heldur en raunin var,“ segir Matt-
hildur, aðspurð um í hverju ósann-
sögli forstjóra Sjúkratrygginga eigi 

að hafa falist. „Það var fullyrt til 
dæmis að Akureyri væri að skrifa 
undir samning – sem var ekki rétt. 
Það voru misvísandi upplýsingar, 
stundum nánast milli daga.“

Matthildur segir að forstjóri SÍ 
hafi þannig beitt einhvers konar 
þvingunarleið til að knýja fram 
niðurstöðu. Bæjarstjórarnir hafi 
hins vegar verið í samskiptum sín 
á milli og áttað sig á að ekki hafi 
verið allt með felldu. „Það var verið 
að kasta hlutum fram og til baka í 
umræðunni og einhvern veginn að 
villa okkur veg,“ segir hún.

Bæjarstjórarnir fengu að sögn 
Matthildar fund með Svandísi Svav-
arsdóttur heilbrigðisráðherra. „Það 
kom bara ekkert út úr honum. Út af 

þessum trúnaðarbresti óskuðum 
við í raun eftir nýjum samningsað-
ila en svörin voru þau að Sjúkra-
tryggingar séu samningsaðilinn um 
kaup á heilbrigðisþjónustu og að 
svo verði áfram.“ gar@frettabladid.is

Brigsl um lygar dæma sig sjálf 
segir forstjóri Sjúkratrygginga
Bæjarstjóri Hornafjarðar segir forstjóra Sjúkratrygginga Íslands hafa orðið uppvísa að ósannsögli í sam-
ræðum um rekstur hjúkrunarheimila í fjórum sveitarfélögum og að algjör trúnaðarbrestur hafi orðið. 
Forstjóri Sjúkratrygginga segir engan í stofnuninni kannast við slíkar lýsingar og að þær dæmi sig sjálfar.

Viðræður SÍ og Hornafjarðar um áframhaldandi rekstur hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs báru ekki árangur.

Það voru mis
vísandi upplýs

ingar, stundum nánast  
milli daga.

Matthildur 
Ásmundardóttir, 
bæjarstjóri 
Hornafjarðar

Ávinningur námskeiðsins:
• Stækka þægindahringinn og auka sjálfstraust
• Rækta varanleg sambönd
• Muna nöfn og nota þau
• Veita öðrum innblástur

Árið 2021 mun færa okkur nýtt norm. Við þurfum sveigjanleika, frumkvæði og jákvætt viðhorf til að mæta 
nýjum áskorunum. Dale Carnegie hjálpar þér leysa úr læðingi orkuna sem býr í þér. Sjáðu næstu námskeið 
á dale.is – Staðbundin eða live online

Ertu klár fyrir nýja normið?

Nánar á dale.is

• Kynna hugmyndir á skýran og hnitamiðaðan hátt
• Takast á við ágreining á háttvísan máta
• Nota sannfæringarkraft og selja hugmyndir
• Stjórna streitu, kvíða og viðhorfi
• Sýna leiðtogafærni

,,Ég er öruggari í tjáningu og finn fyrir meira sjálfstrausti og 
er tilbúnari að takast við frekari áskoranir. Viðhorf mitt er 
jákvæðara og ég er spenntari fyrir framtíðinni. Þjálfararnir 
voru frábærir. Mæli hiklaust með þessu. 
- 43 ára gamall þátttakandi á live online námskeiði
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REYKJAVÍK Bætt verður 143 millj-
ónum króna á ári í íslenskukennslu 
fyrir börn með annað móðurmál en 
íslensku næstu árin. Þetta var sam-
þykkt á fundi skóla- og frístunda-
ráðs í gær.

Tvö ný íslenskuver verða opnuð 
sem tryggja öf luga kennslu nem-
enda sem hingað f lytjast fyrstu 
mánuðina. Alexandra Briem, full-
trúi Pírata í ráðinu, segir þetta 
mikilvægt skref. „Við viljum ef la 
íslenskunám og hjálpa þannig 
börnum að tengjast betur við sam-
félagið,“ segir Alexandra. „Það hefur 
borið á því að börn hafi upplifað sig 
eftir á í að tengjast við samfélagið og 
eigi þannig minni tækifæri saman-
borið við jafnaldra sína, meðal ann-
ars á framhaldsnámi.“ – ab

Setja milljónir í 
ný íslenskuver

Alexandra 
Briem, borgar-
fulltrúi Pírata

VESTURLAND Bæjarstjórn Akraness 
hvetur samgöngu- og sveitarstjórn-
arráðuneytið og Reykjavíkurborg 
til að hefja nú þegar undirbúnings-
vinnu við lagningu Sundabrautar 
þannig að verkefninu verði lokið 
eigi síðar en árið 2030. Skýrsla um 
lagningu Sundabrautar var kynnt 
fyrir helgi.

Sævar Freyr Þráinsson, bæjar-
stjóri Akraness, segir að Sundabraut 
muni miklu fyrir íbúa bæjarins.

„Þetta þýðir að það verða rétt 
rúmlega 20 mínútur frá Akranesi og 
inn í Reykjavík,“ segir hann. Leggur 
hann til að framkvæmdir hefjist 
norðanmegin sem fyrst. – ab

Sundabraut 
mikla þýðingu 
fyrir Akranes
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Viðspyrna til framtíðar
Framtíðarsýn Reykjavíkurborgar er að skapa borgarsamfélag sem einkennist af heilnæmu umhverfi, jöfnum tækifærum 

og öflugu atvinnulífi sem gengur ekki á náttúruauðlindir. Kynnt verða lykilverkefni í fjárfestingum Reykjavíkurborgar  

og fyrirtækja til skemmri og lengri tíma.  

Kynningarfundur í beinni útsendingu föstudaginn 12. febrúar 2021, kl. 9.00 – 10.30.  

Slóðin er: reykjavik.is/vidspyrna

Dagskrá

  Dagur B. Eggertsson: Fjárfestingaráætlun Reykjavíkur 

  Berglind Rán Ólafsdóttir: Fjárfestingar Orku náttúrunnar  

  Katrín Karlsdóttir: Fjárfestingar Veitna  

  Sigrún Árnadóttir: Fjárfestingar Félagsbústaða   

  Davíð Þorláksson: Fjárfestingar Betri samgangna á næstu árum  

  Magnús Þór Ásmundsson: Fjárfestingar Faxaflóahafna   

  Þórdís Lóa Þórhallsdóttir: Atvinnustefna Reykjavíkur    

Fundarstjóri er Björg Magnúsdóttir 

Græna planið og kraftmikil fjárfesting Reykjavíkur og fyrirtækja borgarinnar 

Útsending á vef Reykjavíkurborgar: reykjavik.is/vidspyrna

Kynningarfundur í beinni



Það er gríðarlega 
mikilvægt að við 

aukum skilvirkni og hag-
ræðum í allri opinberri 
þjónustu.
Ásmundur Einar 
Daðason, félags-
og barnamálaráð-
herra

Trump er fjórði for-
setinn í sögu Bandaríkjanna 
sem er kærður fyrir  
embættisbrot en sá fyrsti 
sem er kærður tvisvar.

STJÓRNSÝSLA Meira en hálfur millj
arður króna sparaðist í ríkisrekstr
inum við sameiningu Mannvirkja
stofnunar og Íbúðalánasjóðs í nýja 
stofnun, Húsnæðis og mannvirkja
stofnun. 350 milljónir spöruðust í 
rekstrarkostnaði og 200 milljónir í 
nýjum verkefnum án þess að fjár
magn hafi fylgt í fjárlögum. Alls er 
þetta 20 prósenta hagræðing frá 
fyrra fyrirkomulagi.

Ásmundur Einar Daðason, félags 
og barnamálaráðherra, telur sam
eininguna leiðarljós fyrir frekari 
sameiningar og hagræðingar í 
ríkisrekstrinum. „Það er gríðarlega 
mikilvægt að við aukum skilvirkni 
og hagræðum í allri opinberri þjón
ustu,“ segir hann. „Við óskuðum 
eftir að fá mannvirkjamálin til 
okkar með samlegðaráhrif í huga. 
Ég er á því að við eigum að stíga 
markvissari skref í þessa átt.“

Ásmundur fór fyrir hagræðingar
hópi þeirrar ríkisstjórnar sem sat 
árin 2013 og 2016 og kom með meira 
en hundrað tillögur. Meðal annars 
sameiningu Þjóðminjasafns, Nátt
úruminjasafns og tveggja listasafna 
sem og sameiningu Þjóðleikhúss
ins, Sinfóníunnar, Óperunnar og 
Íslenska dansflokksins og samein
ingu Neytendastofu, Samkeppnis
eftirlitsins og Póst og fjarskipta
stofnunar.

Ekki hafa margar sameiningar 
orðið að veruleika en Ásmundur er 
mjög ánægður með hvernig tekist 
hefur til með Húsnæðisog mann
virkjastofnun, sem tók til starfa 1. 
janúar árið 2020.

Samanlagður rekstrarkostnaður 
Mannvirkjastofnunar og Íbúða
lánasjóðs var 2.833 milljónir króna 
árið 2019 og fór í 2.485 árið 2020 á 
föstu verðlagi. Áætlaður rekstrar
kostnaður árið 2021 er 2.479 millj
ónir.

Þá fjölgaði ársverkum um 12 pró
sent og ýmis mál bættust við svo 
sem umsýsla með nýjum hlutdeild
arlánum, samstarfsverkefni í lofts
lagsmálum og nýtt brunavarnasvið 
á Sauðárkróki.

„Við viljum geta haft opinbert 
fé til þess að þjónusta viðkvæma 

hópa í samfélaginu. Grunnurinn 
undir því er að allt sem við erum að 
gera sé skilvirkt, að við séum ekki 
að fara illa með opinbert fé,“ segir 
Ásmundur. Einnig að hagræðingin 
sem náðst hefur fram sé meiri en 
hann átti von á.

Hann segir sameiningu af þessum 
toga ekki mjög einfalt mál og alltaf 
komi upp áskoranir. Fara þurfi yfir 
hvern sé verið að þjónusta, hvernig 
þjónustan eigi að vera og skapa þá 
umgjörð að starfsfólkið sé spennt 
fyrir verkefninu. „Ég tel að þetta 

hafi í alla staði tekist vel en breyt
ingar eru alltaf áskorun og þú getur 
ekki séð öll vandamál fyrir áður en 
þú ferð af stað,“ segir hann.

Frekari tilfærsla verkefna er 
einnig til skoðunar til Húsnæðis
og mannvirkjastofnunar, svo sem 
ýmis verkefni er hafa áður heyrt 
undir Nýsköpunarmiðstöð sem 
verður lögð niður.

Í byrjun árs greindi Frétta
blaðið frá því að stofnunin leggi 
til að almennar húsnæðisbætur 
og sérstakur húsnæðisstuðningur 
sveitarfélaganna yrði sameinað í 
eitt stuðningskerfi fyrir leigjendur 
á vegum hins opinbera. Til dæmis 
hjá stofnuninni sjálfri sem hefur 
sinnt þessu hlutverki sem tilrauna
verkefni í tveimur sveitarfélögum.

Ásmundur er jákvæður í garð 
þessarar hugmyndar en ítrekar 
mikilvægi þess að sveitarfélögin 
hafi aðkomu. Hefur eitt stjórnar
sætið í Húsnæðisog mannvirkja
stofnun verið eyrnamerkt fulltrúa 
frá sveitarstjórnarstiginu. „Hús
næðis og mannvirkjamálin byggja 
að mjög stórum hluta á samstarfi 
ríkisins og sveitarfélaga. Okkur 
hefur tekist að tengja stofnunina vel 
við sveitarfélögin og þannig getur 
hún orðið það stjórntæki sem við 
viljum að hún sé,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Hálfur milljarður sparaðist 
við sameiningu stofnana
Tuttugu prósenta hagræðing varð af sameiningu Mannvirkjastofnunar og Íbúðalánasjóðs á síðasta ári. 
Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, segir þetta leiðarljós fyrir fleiri sameiningar 
innan kerfisins og þegar sé undirbúningur hafinn að því að bæta við verkefnum á hina nýju stofnun.

Sameinaða stofnunin tók til starfa í janúar árið 2020. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

RÚSSLAND „Þeir eru miskunnar
lausir,“ sagði yfirmaður utanríkis
stefnu Evrópusambandsins, Josep 
Borrell, á Evrópuþinginu í gær 
þegar hann ræddi heimsókn sína til 
Rússlands í síðustu viku til að ræða 
stöðu rússneska stjórnarandstæð
ingsins Alexeys Navalný.
Í kjölfar ákvörðunar rússneskra 
stjórnvalda að hneppa Navalný í 
fangelsi hefur pólitískt samband 
Rússa við önnur Evrópuríki stirðn
að hratt.

„Stjórnarfyrirkomulagið í Rúss
landi og tengsl þess við efnahags
lífið, herinn og þingið kemur í veg 
fyrir að lýðræðis sé gætt,“ sagði 
Borr ell enn fremur og bætti við 
að Evrópusambandið gæti gripið 
til refsiaðgerða í garð Rússlands. 
Fundað verður um viðurlög gegn 
Rússum þann 22. febrúar næst
komandi.

Þjóðarleiðtogar vestrænna ríkja 
hafa kallað eftir því að Navalný fái 
að ganga frjáls en fyrir helgi var 
þremur stjórnarerindrekum frá 
evrópskum ríkjum vikið frá Rúss
landi eftir að hafa verið sakaðir um 
að taka þátt í mótmælum til stuðn
ings Navalný. Stjórnvöld í Póllandi, 
Svíþjóð og Þýskalandi brugðust við 
með því að senda rússneska erind
reka úr landi. – kpt

ESB fundar um 
refsingar í garð 
Rússlands

Bátur Amazing Westfjord var í höfn 
í rúma tíu mánuði á síðasta ári. 

ÍSAFJÖRÐUR Hafnarstjórn Ísa
fjarðarbæjar samþykkti í gær að 
hafna beiðni Amazing Westfjords 
um lækkun á hafnargjöldum vegna 
verkefnaskorts fyrirtækisins í 
miðjum heimsfaraldri. Í minnis
blaðinu kom fram að ákveðið 
hefði verið að vísa á sértæk úrræði 
ríkisstjórnar fyrir ferðaþjónustu
f y rirtæk i vegna faraldursins. 
Eftir því sem fyrirtækið greindi frá 
í beiðni til Ísafjarðarbæjar gerðu 
áætlanir fyrirtækisins ráð fyrir 
um 2.400 farþegum á síðasta ári 
eftir að hafa tekið á móti 1.500 far
þegum árið áður. Heimsfaraldurinn 
setti strik í reikninginn og nýttu 
aðeins 350 farþegar sér þjónustu 
Amazing Westfjords á síðasta ári. 
Í svari hafnarstjórnar kemur fram 
að hún hafi ekki heimild til að 
veita einum útgerðarflokki afslátt 
af gjaldskrá umfram annan. Fyrir 
vikið þyrfti því að veita öllum 
útgerðaflokkum afslátt til að gæta 
jafnréttis og um leið myndi sjóðs
streymi hafnarsjóðs snarlækka. 
Á þeim grundvelli var ákveðið að 
hafna beiðninni.– kpt

Hafna beiðni 
um afslátt af 
hafnargjöldum

Stjórnarfyrirkomu-
lagið í Rússlandi og 

tengsl þess við efnahagslífið, 
herinn og þingið kemur í veg 
fyrir að lýðræðis sé gætt.

Josep Borrell, yfir-
maður utanríkis-
stefnu ESB

BANDARÍKIN Öldunga deild Banda
ríkja þings tók í gær fyrir mál 
Dona lds Tr u mp, f y r r  verand i 
Banda ríkja for seta, en Trump er 
á kærður til em bættis missis fyrir 
að hvetja til upp reisnar í tengslum 
við ó eirðirnar við banda ríska þing
húsið þann 6. janúar síðast liðinn.

Þeir sem fara fyrir málinu gegn 
Trump innan deildarinnar munu 
næstu daga reyna að halda því 
fram að Trump hafi einn borið á
byrgð á ó eirðunum, en daginn sem 
þingið kom saman til að stað festa 
úr slit for seta kosninganna hvatti 
Trump stuðnings menn sína til að 
arka að þing húsinu til að mót mæla.

Lög manna t eymi Trumps mun 
aftur á móti halda því fram að 
Trump hafi ekki skipað neinum að 
gera neitt og að það sé ekki í sam
ræmi við stjórnar skrána að á kæra 
fyrr verandi for seta.

Erfitt hefur reynst fyrir Trump 
að ná sam komu lagi við lög menn 
sína um hver vörn hans skyldi vera 
en Trump vildi að þau kæmu inn á 
meint svindl í kringum kosning
arnar í nóvember.

Báðar hliðar hafa um það bil sex
tán klukku stundir til mál f lutnings 

og er gert ráð fyrir að málið verði 
af greitt mjög f ljót lega. Mögu legt er 
að þing mennirnir greiði at kvæði 
um hvort sak fella eigi Trump í 
næstu viku. Til þess að Trump verði 
sak felldur þurfa tveir þriðju þing
manna að sam þykkja á kærurnar.

Trump er fyrsti for seti sögunnar 
til að vera á kærður tvisvar en í 
febrúar 2020 var hann sýknaður 
af öldunga deildinni fyrir að setja 
skil yrði fyrir f jár hags að stoð til 
Úkraínu árið 2019. Þá er þetta í 
fyrsta skipti sem réttað er yfir al
mennum borgara en Trump lét af 
em bætti þann 20. janúar síðast
liðinn. – fbl

Réttað yfir Trump fyrir embættisbrot í annað sinn

Þjóðvarðarlið Bandaríkjanna stóð vörð áður en réttarhöldin hófust í 
Washington í gær eftir óeirðirnar fyrr á þessu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Halldór
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Börnin hafa 
sjálf gert 
það sem við 
hefðum 
auðvitað átt 
að gera sjálf 
í okkar 
bernsku. 
Þau hafa 
sett hnefann 
í borðið og 
krefjast 
breytinga.

 

Svo breyt-
ingar megi 
verða í 
málum sem 
þessum 
þurfa 
stjórnvöld 
að setja 
skýrar 
reglur og 
kröfur á 
fyrirtæki.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Leyndarstjórnun
Fólk var víða á nálum í gær 
vegna hjarðónæmistilraunar 
Pfizer byggðri á annálaðri 
höfðatölu Íslendinga. Katrín 
Jakobsdóttir talaði um verst 
geymda leyndarmál Íslandssög-
unnar sem ef til vill var ofmælt 
þar sem í raun vissi enn enginn 
neitt þannig að leyndin hélt, 
hjúpuð kjaftasögum, bulli og 
ævintýralegum samsærisórum. 
Sá vaðall æsti þó upp sprautu-
spenninginn í samfélaginu og 
Björn Ingi á Viljanum varaði á 
Facebook við því að stjórnvöld 
væru „komin í dálaglega klípu“ 
með væntingastjórnunina enda 
bíði samfélagið allt, viðskipta-
lífið og hlutabréfamarkaður 
eftir tíðindum.

Væntingasteypa
Árni Páll Árnason, fyrrverandi 
formaður Samfylkingarinnar, 
gerði athugasemd við væntinga-
stjórnleysisgreiningu Björns 
Inga og hvort það væru ekki 
frekar Kastljóssfélagarnir Kári 
og Þórólfur sem hefðu hrært 
þá steypu. Þá minnti hann á 
siðferðislegar spurningar fimm 
prófessora í Fréttablaðinu sem 
bergmáluðu einnig hjá Birni Inga 
sjálfum, sem þrátt fyrir að hafa 
hvergi farið leynt með vonir um 
að af tilrauninni verði, áréttaði 
mikilvægi réttu spurninganna og 
að Persónuvernd og Vísindasiða-
nefnd þurfi ef af verður að geta 
staðist ævintýralegan þrýsting. 
toti@frettabladid.is

Gripið var til aðgerða um síðustu áramót sem draga 
munu hraðar úr losun gróðurhúsalofttegunda en 
áður var stefnt að. Gerðar voru breytingar á reglu-

gerð sem verða til þess að innflutningur á svokölluðum 
flúoruðum gróðurhúsalofttegundum mun minnka mun 
hraðar en áður hafði verið ákveðið, en þær valda um 5% 
af losun á beinni ábyrgð Íslands.

Hvað í ósköpunum eru eiginlega flúoraðar gróður-
húsalofttegundir, oft nefndar F-gös? Þetta eru öflugar, 
manngerðar gróðurhúsalofttegundir sem eru til dæmis 
notaðar sem kælimiðlar í fiskiskipum, frystiiðnaði og 
stórverslunum en finnast líka til að mynda í loftræsti-
kerfum og varmadælum. Sum F-gös geta haft allt að 
23.000 sinnum meiri áhrif til hlýnunar en CO2. Þess 
vegna er brýnt að hraða útskiptingu þeirra sem allra 
mest.

Breytingin á reglugerðinni nú um áramótin hefur 
þá þýðingu að hámarksmagn F-gasa sem heimilt er að 
flytja inn á þessu ári er ekki nema tæp 40% af því magni 
sem flytja mátti inn í fyrra. Og eftir 15 ár verður leyfilegt 
magn komið niður í 12% af heimiluðum innflutningi 
síðasta árs. Þetta mun draga úr heildarútblæstri á 
Íslandi á næstu árum og skiptir máli til að standast 
alþjóðlegar skuldbindingar okkar í Parísarsamningn-
um. Þessi aðgerð gengur lengra en gert var ráð fyrir í 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar frá í júní 2020.

Svo breytingar megi verða í málum sem þessum þurfa 
stjórnvöld að setja skýrar reglur og kröfur á fyrirtæki. 
Það hefur nú verið gert fyrir F-gös. En gott samstarf 
og vilji fyrirtækja og einstaklinga til að taka þátt í 
umbreytingunni skiptir miklu. Í þessu tilfelli ber að 
hrósa innflytjendum F-gasa sem hafa tekið vel á móti 
þessum breytingum og sýnt frumkvæði í að stemma 
enn frekar stigu við losun.

Þessu til viðbótar hófst skattlagning á F-gös í byrjun 
síðasta árs, sem hjálpar líka til við útfösun þeirra. Verð 
á efnunum hefur því hækkað svo nú er orðið hlutfalls-
lega hagstæðara að velja umhverfisvænni kosti. Þeir eru 
þegar fyrir hendi. Höldum áfram á þessari braut.

Látum F-gösin fjúka  
fyrir loftslagið

Guðmundur 
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra

ára

Sem fyrr vaxa börn úr grasi án þess að kunna 
að nota borvél. Börnin okkar og ungling-
arnir munu stofna sitt fyrsta heimili án þess 
að kunna að beita hamri eða borvél, spæla 
egg og sjóða pasta, skipta um kló eða tengja 
loftljós án þess að fá raflost. Foreldrar þeirra 

og jafnvel ömmur og afar eru sífellt verr til þess fallin 
að veita aðstoð við þessi verk.

Kynslóð fram af kynslóð hafa íslensk grunnskóla-
börn varið smíðatímum í að saga út skrautmuni með 
laufsög og brenna fangamark sitt á ýmsa misnýtilega 
gripi. Saumatímar og jafnvel heimilisfræðitímar hafa 
farið í svipaða tímaeyðslu. Púðasaum, dúkabrot og 
prjónaleppa sem enginn skilur eða hefur not fyrir.

Á sama tíma er börnum þrælað út í sundkennslu 
á hverjum vetri í tíu ár; kennslustundum sem valda 
fjölda barna hugarangri og vanlíðan sem vel væri 
hægt að komast hjá.

Fáir hafa skilið hvers vegna tíma grunnskólabarna 
er varið með þessum hætti. Enginn hefur leitast við 
að rökstyðja þetta sérstaklega þótt getgátur séu uppi 
um áhrif Lionshreyfingarinnar, sem enn í dag fyllir 
smíðastofur landsins af rausnarlegum hefilbekkja-
gjöfum. Langoftast eru þeir síðasti hefilbekkur sem 
börnin sjá á lífsleiðinni.

Það er rannsóknarefni hvers vegna efasemdir 
um þennan þátt menntakerfisins hafa ekki verið 
háværari því ljóst er að eftirspurn eftir gagnrýninni 
skortir ekki. Það fann ung kona sem spurði á Twitter 
fyrir nokkrum árum af hverju í ósköpunum henni 
hefði ekki verið kennt að bora í smíði. „Eina sem við 
gerðum var að saga. Enginn þarf að saga. Allir þurfa 
að bora,“ sagði konan og uppskar fögnuð úr öllum 
áttum.

Ekki gat forritið skýrt málið fyrir henni en tístið 
vakti spurningar fjölmargra um þá gagnslausu 
kennslu í heimilisfræði, saumum og öðrum verk-
greinum sem íslensk börn hafa mátt þola áratugum 
saman. Þegar grunnskólanemendur komast á full-
orðinsár, velta þeir fyrir sér af hverju þeir lærðu ekki 
alla praktísku hlutina í stað þess að hnoða smjördeig 
og sýsla við hefilbekki sem ekkert heimili í landinu er 
svo heppið að státa af.

Nú hillir vonandi undir tímamót í málinu. Börnin 
hafa sjálf gert það sem við hefðum auðvitað átt að 
gera sjálf í okkar bernsku. Þau hafa sett hnefann í 
borðið og krefjast breytinga.

Þau hafa stofnað samtök um betra og nútímalegra 
menntakerfi. Þau kvarta undan því að kerfið uppfylli 
ekki þarfir þeirra til að verða undirbúin fyrir lífið og 
framtíðina. Þau hafa komið þessu á framfæri við ráð-
herra og lagt fram frábæra umsögn til Alþingis um 
menntastefnu sem þar er til meðferðar.

Það verður spennandi að fylgjast með þeim mót-
tökum sem kröfur unga fólksins fá, ekki aðeins hjá 
stjórnmálamönnum sem komast ekki hjá því að ræða 
málið þegar menntastefnan verður tekin á dagskrá, 
heldur einnig og ekki síður öðrum sem hagsmuna 
eiga að gæta. Vonandi er að finna vísi að byltingu í 
samtökum krakkanna í Víðistaðaskóla.

Lærum að bora
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Þegar fullyrðingar eru hraktar 
með rökum er ekki vænlegt 
til árangurs að halda þeim 

til streitu. Nær væri að leggja fram 
eigin rök og sterkari, sé þau að 
finna.

Það gerir Ágúst Bjarni Garðars-
son, formaður bæjarráðs Hafnar-
fjarðar, ekki í grein sinni í Frétta-
blaðinu 5. febrúar. Hann svarar 
upplýsingum mínum, um að mjög 
algengt sé að tengja raforkuverð í 
orkusölusamningum við neyslu-
verðsvísitölu í Bandaríkjunum, 
með því að virta gagnaveitan sem 
ég vísaði í máli mínu til sönnunar 
sé ekki opinber. Sjálfur vísar hann 
ekki til neinna heimilda, hvorki 
opinberra né annarra. Fyrst svo er 
ekki, hvaðan hefur Ágúst Bjarni þá 
fullyrðingar sínar?

Fraunhofer skýrslan var afdrátt-
arlaus um samkeppnishæfni stór-
iðjunnar á Íslandi. Fraunhofer 
greindi öll atriði orkusölusamn-
inganna, ekki eingöngu orkuverðið 
sjálft. Vissulega reyndist verðið 
breytilegt á milli viðskiptavina, 
rétt eins og í viðmiðunarlöndun-
um. En niðurstaðan um samkeppn-
ishæfni var ótvíræð. Hvaðan hefur 
Ágúst Bjarni meinta vitneskju um 
hvaða raforkuverð er í boði nú til 
stórnotenda hér á landi?

Ekki óselt rafmagn
Í fyrri grein sinni kastar Ágúst 
Bjarni einnig fram fullyrðingum 

um óselda orku. Þegar ég bendi á 
að þessi orka sé samningsbundin 
og liggi ekki á lausu vísar Ágúst 
Bjarni í ummæli forstjóra Orku-
veitu Reykjavíkur. Forstjórinn 
talaði vissulega opinberlega um 
það í september sl. að 7,5-8% af öllu 
rafmagni sem hægt væri að vinna í 
landinu árlega væri óselt. Hann dró 
hins vegar mjög í land, til dæmis í 
viðtali við Morgunblaðið 14. októ-
ber sl. og kallaði þetta rafmagn 
„atvinnulaust“: „Ekki vegna þess að 
það er óselt, því það er að hluta til 
búið að lofa því og við það verður 
að standa.“ Landsvirkjun mun auð-
vitað standa við slík loforð, meðal 
annars gagnvart viðskiptavini 
sínum í Straumsvík. Ekki vill Ágúst 
Bjarni að Landsvirkjun selji öðrum 
þá orku, svo hún verði ekki tiltæk 
þegar þörf er á?

Allt sem úrskeiðis fer
Ágúst Bjarni lýkur grein sinni á 
fjölbreyttri upptalningu, þar sem 
hann virðist telja Landsvirkjun 
bera ábyrgð á f lestu því sem miður 
hefur farið í rekstri ýmissa við-
skiptavina okkar á undanförnum 

fordæmalausum misserum. Þá 
setur hann fjárhagstjón íslenskra 
lífeyrissjóða og banka, til dæmis 
vegna United Silicon, í beint sam-
hengi við að verksmiðjan hafi verið 
með raforkusamning við Lands-
virkjun! Það þarf ekki elstu menn 
til að muna að erfiðleikar United 
Silicon voru af öðrum toga. Hvar 
hafa forsvarsmenn United Silicon 
eða PCC Bakka látið í það skína að 
rekstrarvandi fyrirtækjanna hafi 
tengst raforkusamningi þeirra við 
Landsvirkjun? Á hverju byggir 
Ágúst Bjarni fullyrðingar sínar?

Ágúst Bjarni spyrðir ótal óskyld 
mál saman en hvergi nefnir hann 

erfiðleika á mörkuðum, sem fyrir-
tæki um allan heim glíma við núna. 
Kvörtun til Samkeppniseftirlits er 
orðin að kæru. Og jafn áhugasam-
ur og hann er um að vernda störf 
reynir hann að gera fjölda starfs-
manna Landsvirkjunar og Lands-
nets tortryggilegan. Við svörum 
ekki fyrir Landsnet, en frá því ári 
sem Ágúst Bjarni tiltekur, 2009, 
hafa til dæmis þrjár nýjar virkjanir 
verið teknar í rekstur og fjölgað í 
hópi viðskiptavina okkar. Það er 
því ekki að undra þótt fjölgað hafi 
í starfsliðinu. Á sama tíma hefur 
af koma og arðsemi farið batnandi, 
orkusala aukist og skuldir verið 

greiddar niður. Er ástæða til að vera 
ósáttur við slíkan rekstur?

Heimildir skortir
Ágúst Bjarni skrifar: „Allar þær 
upplýsingar sem fram komu í fyrri 
grein minni eru opinberar og öllum 
aðgengilegar.“ Það er rangt. Fullyrð-
ingar á borð við þær sem hann setur 
fram og dylgjur um tengingar á milli 
þeirra hafa vissulega verið á sveimi 
í ákveðnum hópum. Það gerir þær 
hins vegar ekki að áreiðanlegum 
upplýsingum. Kjósi formaður 
bæjarráðs að halda þessum full-
yrðingum áfram á lofti verður hann 
að tilgreina heimildarmenn sína.

Fullyrðingar ekki sama og staðreyndir

Kjósi formaður bæjarráðs að 
halda þessum fullyrðingum 
áfram á lofti verður hann 
að tilgreina heimildarmenn 
sína.

Membrasin Vision Vitality

Augnúði gegn þurrki og þreytu í augum – úðast á augnlok,  
má nota með farða og augnlinsum.

Bætiefni gegn þurrki í augum og verndar einnig gegn  
skaðlegum áhrifum skjánotkunar.

Vörur sem virka 
gegn þurrki

Membrasin Woman Vitality

Krem sem virkar gegn þurrki í leggöngum  
og á ytri kynfærum.

Bætiefni sem nærir og vinnur gegn þurrki  
í allri slímhúð og húð.

Inniheldur 

hafþyrnisolíu 

SBA24® - Omega 7,  

FLORAGLO®  

lutein og  
zeaxanthin

Inniheldur hafþyrnisolíu og hýalúronsýruInniheldur hafþyrnisolíu, hýalúronsýru og  mjólkursýru

Inniheldur 

hafþyrnisolíu  

SBA24®  
- Omega 7

Nánar upplýsingar um vörurnar og sölustaði á www.numereitt.is/membrasin

Ragnhildur 
Sverrisdóttir
upplýsinga-
fulltrúi Lands-
virkjunar
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð, hlýhug og vináttu  
við andlát móður okkar, 
Jónínu Margrétar 

Baldvinsdóttur
kennara, 

Borgarholtsbraut í Kópavogi,
sem lést þann 24. janúar á Landspítalanum.  

Úförin hefur farið fram. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á UNICEF. 

Unnur Mjöll Vestergård 
Snorri Freyr Dónaldsson

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Dahlmann

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu við 
Laugarás, föstudaginn 29. janúar. 

Útförin fer fram frá Neskirkju við 
Hagatorg, föstudaginn 12. febrúar, klukkan 

15. Ekki verður streymt frá athöfninni en allir ættingjar og 
vinir velkomnir á meðan húsrúm leyfir. 

Sigurður Bragi Guðmunds. Irina Kiry
Gunnar Karl Guðmundsson Hrefna Lovísa Hrafnkelsdóttir
Heimir Guðmundsson Margrét Helgadóttir
Hanna Guðlaug Guðmundsd. Bertrand Lauth
Bryndís Guðmundsdóttir Ívar Kristjánsson

barnabörn, barnabarnabörn.

 Tónskáldið Hildur Guðnadóttir hlaut 
Óskarsverðlaun fyrir nákvæmlega ári 
síðan, fyrst Íslendinga. Þau voru af
hent í Hollywood og hún fékk þau fyr ir 
tónlist sína í kvik mynd inni Joker.

Hildur var fyrsta konan í tuttugu ár 
til að hljóta Óskarsverðlaun fyrir frum
samda kvikmyndatónlist en einungis 
fjórar konur hafa unnið Óskarsverð
laun í þeim flokki frá því að verðlaunin 
voru veitt í fyrsta sinn árið 1929.

Hildur var hrærð er hún steig í 
pontu. Í ræðu sinni hvatti hún stelpur 
og konur til þess að láta í sér heyra og 
hún sendi fjölskyldu sinni og sam
starfsfólki fallegar kveðjur og þakkir.

Áður hafði Hildur hlotið Emmy verð
laun, Grammy verð laun, Golden Globe 
og BAFTA verð launin fyrir tón list ina 
í Joker og sömuleiðis fyrir tónlistina 
sem hún samdi fyrir Cherno byl þætt
ina.
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Hildur Guðnadóttir tónskáld hlaut Óskarinn

Einar Hansberg Árnason 
lyfti 528 tonnum á einum 
sólarhr ing í rét t stöðu-
lyftu um síðustu helgi og 
fór þar sjö tonnum fram úr 
fyrri heimsmethafa. Fyrsta 

spurning til móður þessa afreks-
manns, Alexöndru Einarsdóttur, er: 
Hvað gafstu þessum dreng að borða? 
„Bara venjulegan íslenskan mat, hafra-
graut, lýsi og fisk, líka slátur og aðrar 
landbúnaðarafurðir, eins og tíðkaðist 
á þeim tíma. Einar er fæddur 1982 og 
alinn upp á Hvammstanga til fjórtán 
ára aldurs. Að honum stendur á báða 
bóga viljasterkt og duglegt fólk. Hann 
býr að því að hafa alist upp í nátt-
úrunni, alltaf úti að leika og oft úti í 
sveit hjá föðurbróður sínum á Sval-
barði á Vatnsnesi, sem var mjög sterkur 
og gafst ekki auðveldlega upp.“

Alexandra segir Einar hafa tekið þátt 
í öllum íþróttum og keppnum sem 
hann gat í uppvextinum. „Hann er ekki 
sá sem lyftir svakalegri þyngd en hefur 
þetta ótrúlega úthald. Hausinn skiptir 
máli þegar kemur að svona afrekum og 
Einar er sérstakur persónuleiki, fæddist 
gamall og hefur ríka réttlætiskennd og 
viljastyrk.“

Vanur ýmsum aflraunum
Þetta er ekki fyrsta  þrekraun Einars 
þó hinar fari ekki í heimsmetabækur. 
Móðir hans segir frá: „Hann reri 500 kíló-
metra á 55 klukkustundum, hann gekk 
100 kílómetra án hvíldar með 35 kílóa 
sleða í eftirdragi og gerði alls konar 

æfingar á leiðinni, armbeygjur, gekk á 
höndum og f leira. Það var til styrktar 
Krabbameinsfélaginu á Hvammstanga, 
í minningu föðurbróður  hans á Sval-
barði sem hann leit mikið upp til. Síðan 
synti hann í 48 tíma til að vekja athygli á 
einelti gegn börnum, frænka hans hafði 
orðið fyrir því og hún varð að yfirgefa 
skólann sinn. Hann hefur ástríðu fyrir 
velferð barna og finnst óréttlátt að kæfa 
raddir þeirra með ýmsum reglum. Sjálf-
ur á Einar þrjú börn og svona er hann 
þenkjandi. Ég horfi stundum á hann og 

hugsa: Hvaðan skaut þér upp kollinum, 
vinur?“

Stolt af stráknum
Ekki  segir  Alexandra mega gleym-
ast að  Einar lyfti og æfi,  en aðrir, svo 
sem systkini hans og eiginkona, standi 
með honum alla leið – að ógleymdum 
bæði eigin börnum og systkinabörn-
um. „Þetta er ekki sjálfgefið,“ segir hún. 
„Ég er óendanlega stolt af honum Einari 
og líka þeim sem aðstoða hann í gegnum 
þetta.“ gun@frettabladid.is

Íslenskur matur á borðum
Alexandra Einarsdóttir er móðir Einars Hansberg Árnasonar, nýs heimsmethafa í rétt-
stöðulyftu á sólarhring. Hann tileinkar heimsmetið baráttunni fyrir velferð barna.

Alexandra segir keppnisskap í Einari. Því hafi hún kynnst þegar hún keyrði hann á íþróttamót hér og þar.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einar Hansberg að róa til styrktar ekkju og börnum hennar árið 2012. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Trompetleikarinn 
Ari Bragi Kára-
son kemur fram 

í kvöld á tónleikum 
jazzklúbbsins Múlans 
með þéttskipaðan hóp 
sem leikur jafnt í sókn 
og vörn. Þetta er heill 
kvintett því auk Ara 
Braga koma fram Ingi-
mar Andersen saxófón-
leikari, Eyþór Gunnars-
son sem leikur á píanó, 
Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á bassa og trommuleikarinn 
Einar Scheving.

Á dagskrá hljómsveitarinnar eru lög úr ýmsum áttum jazz-
heimsins, auk þess sem leikin verða lög eftir Ara Braga og lofað 
er kraftmikilli og fjölbreyttri dagskrá.

Tónleikarnir hefjast klukkan 20 og eru í Flóa, á jarðhæð 
Hörpu. Almennt miðaverð er 3.000 kr. en 1.500 kr. fyrir nem-
endur og eldri borgara. – gun

Kárason kvintett á Múlanum

Leikin verða lög eftir Ara Braga og 
lofað er kraftmikilli og fjölbreyttri 
dagskrá. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1931 NýjaDelí verður höfuðborg Indlands.

1943 Orlofslög eru samþykkt 
á Alþingi sem tryggja einn frí
dag fyrir hvern unninn mánuð.

1944 Þrjár þýskar flug
vélar gera árás á 10 þúsund 
lesta olíuskipið El Grillo á 
Seyðisfirði og sökkva því með 
sprengjum.

1975 Evrópuráðið gefur út 
jafnlaunatilskipun.

2005 Karl Bretaprins til
kynnir trúlofun sína og 
Camillu Parker Bowles.

2006 Vetrarólympíuleikar 
2006 hefjast í Tórínó á Ítalíu.

Merkisatburðir
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Kristín Steindórsdóttir næringarþerapisti og jógakennari leggur mikla áherslu á inntöku D-vítamíns eftir að hafa sjálf upplifað það að fá alvarlegan D-víta-
mínskort. Eftir þessa reynslu segir Kristín D-vítamín vera allra mikilvægasta bætiefnið og tekur hún það daglega ásamt fjölskyldu sinni. MYND/AÐSEND

D-vítamín ætti ávallt 
að vera í fyrsta sæti
Kristín Steindórsdóttir, næringarþerapisti og jógakennari, varð áhyggju-
full þegar hún byrjaði að upplifa þróttleysi og verki í beinum. Í ljós kom 
að D-vítamíngildin í blóði hennar voru langt fyrir neðan eðlileg mörk.  ➛2

Fáðu Fréttablaðið 
sent rafrænt í 
morgunsárið

Þú getur skráð þig á 
frettabladid.is,

á Facebook eða bara  
skannað QR kóðann



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
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Ég hef sjálf upplifað af leið-
ingar þess að skorta þetta 
mikilvæga vítamín sem D-

vítamín er og geri mér því grein 
fyrir mikilvægi þess að taka það 
inn í nægu magni. Ég bjó í Kaup-
mannahöfn á þeim tíma og þar 
sem sólin skín töluvert meira þar 
en á Íslandi þá lagði ég enga sér-
staka áherslu á að taka D-vítamín 
inn sem bætiefni. Eftir að ég fór að 
upplifa algjört þróttleysi og verki 
sem komu í köstum og ágerðust 
hratt til að mynda í beinum og 
þá sérstaklega í sköf lungum og 
framhandleggjum fór ég að hafa 
miklar áhyggjur af heilsu minni. 
Samhliða fann ég fyrir því að 
andlega heilsan var heldur ekki 
upp á sitt besta og eðlilega undir 
þessum kringumstæðum varð ég 
mjög áhyggjufull og óttaðist hið 
versta,“ segir Kristín.

„Eftir nokkrar læknisheim-
sóknir og rannsóknir kom í ljós 
að það sem amaði að mér var að 
D-vítamíngildin í blóðinu voru 
komin langt niður fyrir eðlileg 
mörk. Ég tók því inn D-víta-
mín í frekar stórum skömmtum 
í ákveðinn tíma til að hækka 
gildin, þar sem ráðlagður dag-
skammtur nær ekki að hækka 
gildin í blóðinu þegar um skort 
er að ræða. Eftir nokkrar vikur 
hurfu einkennin hægt og rólega 
og ég fór að líkjast sjálfri mér á ný. 
Það kom mér verulega á óvart að 
ég væri með D-vítamínskort og 
að einkennin gætu orðið svona 
svakaleg, en síðan þá hef ég sett 
D-vítamín í fyrsta sæti af þeim 
bætiefnum sem ég tek inn og gert 
það að daglegri rútínu fyrir mig 
og fjölskylduna mína.“

D vítamín gegnir víðtæku 
hlutverki í líkamsstarfsemi
Í dag hefur orðið mikil vitundar-
vakning um mikilvægi D-víta-
míns en framan af var talið að 
eina hlutverk D-vítamíns væri 
að koma í veg fyrir beinkröm hjá 
börnum og beinþynningu hjá 
fullorðnum. D-vítamín er nauð-
synlegt fyrir upptöku og nýtingu 
á kalki fyrir beinin og því vissu-
lega afar mikilvægt fyrir bein-
heilsu, en það er þó langt frá því 
að vera eina hlutverk D-vítamíns. 
Nú á seinni tímum hafa rann-
sóknir sýnt fram á að D- vítamín 
gegni mun víðtækara hlutverki 
í líkamsstarfsemi okkar en áður 
var talið og sé mjög mikilvægt 
fyrir varnir líkamans. D-vítamín 
er einnig mikilvægt fyrir andlega 
heilsu og gagnlegt í mesta skamm-
deginu.

Mikilvægt að taka inn  
D-vítamín daglega
D- vítamín er ólíkt öðrum víta-
mínum því við getum framleitt 
okkar eigið D-vítamín þegar UVB 
geislar sólarinnar skína á húðina. 
Þrátt fyrir það hefur komið í ljós 
að allt of margir eru í skorti eða við 
skortsmörk. 

Ástæðan er sú að við verjum 
sífellt meiri tíma innandyra og 
þegar við erum úti klæðumst við 
gjarnan fatnaði eða berum á okkur 
sólarvörn til að verjast skaðlegum 
geislum sólarinnar og útilokum 
um leið D-vítamín framleiðsluna 
í húðinni. Á Íslandi fáum við yfir 
höfuð of litla sól yfir vetrarmánuð-
ina og þar sem það er einnig erfitt 
að fá nóg af D-vítamíni úr fæðunni 
hefur landlæknisembættið ráðlagt 
fólki að taka inn D-vítamín í formi 
bætiefna daglega.

Það er aldrei of seint að sporna 
gegn D-vítamínskorti og besta 
leiðin til þess er að taka það inn í 
bætiefnaformi alla ævi.

Better You D-vítamín  
munnúðar fyrir allan aldur
Better You vítamínlínan býður 
upp á mikið úrval af D-vítamínum 
í munnúðaformi fyrir allan aldur. 
Vítamín í munnúðaformi eru í 
miklu uppáhaldi hjá mér því það 
er afar þægileg og einföld leið til að 
taka inn bætiefni. 

Munnúðarnir eru sérlega bragð-
góðir og hentugir í notkun, en 
með því að úða þeim út í kinn eða 
undir tungu frásogast bætiefnin 
í gegnum slímhúð í munni. Fyrir 
þá sem eiga erfitt með að nýta nær-
ingarefni úr fæðunni vegna undir-
liggjandi meltingarvandamála eða 
eiga erfitt með að kyngja töflum 
koma munnúðarnir sér sérlega vel. 

Better You vörurnar njóta sífellt 
aukinna vinsælda og ekki að 
ástæðulausu því mikið er lagt upp 
úr gæðum og að upptakan á víta-
mínunum sé tryggð. Better You 
býður upp á D-vítamín munnúða 
fyrir allan aldur.

Kristín Steindórsdóttir leggur áherslu á D-vítamín fyrir andlega og líkamlega heilsu. MYND/AÐSEND

Framhald af forsíðu ➛ Eftir nokkrar 
læknisheimsóknir 

og rannsóknir kom í ljós 
að það sem amaði að mér 
var að D-vítamín gildin í 
blóðinu voru komin 
langt niður fyrir eðlileg 
mörk.

Fæst í apótekum, stórmörkuðum og á Heimkaup.is

Hreinsar bletti af tönnum 

Verndar tennur og tannhold

Styrkir glerunginn
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MYND/AÐSEND

Það er mjög góður 
tími til að skrá félög 
á markað núna, 

enda eru vextir lágir og hluta-
bréfaverð hátt um þessar mundir.

Snorri Jakobsson, hlutabréfagreinandi

Sjávarútvegur 
eykur vægi sitt í 

kauphöllinni

Síldarvinnslan snýr aftur í 
kauphöllina eftir tæplega 
17 ára fjarveru á skráðum 
hlutabréfamarkaði. Miðað 
við nýjasta birta ársreikn-
ing félagsins gæti verð-
mæti þess numið yfir 90 
milljörðum króna. Fyrsta 
loðnuvertíðin í þrjú ár 
mun styðja við reksturinn 
á þessu ári. ➛4

Ber í hendi stóran lurk
Seðlabankinn hefur meiri vald-
heimildir og tæki til að tryggja að 
virkir eigendur að bönkum skapi 
ekki kerfisáhættu með lánum til 
sjálfra sín eða tengdra aðila.

2

Lágar skuldir og loðna á leiðinni
Stefnt er að því að skrá Síldar-
vinnsluna á markað á fyrri hluta 
ársins. Heildarverðmæti hlutafjár 
gæti verið nærri 100 milljörðum.

4

Seldi við útgöngu Taconic
Seðlabankinn keypti krónur af 
stærsta hluthafa Arion fyrir nærri 
5 milljarða með sérstökum gjald-
eyrisinngripum þegar sjóðurinn 
seldi í bankanum.

4

Háskólinn vill kaupa Hótel Sögu
Háskóli Íslands hefur til skoðunar 
að festa kaup á húsnæði Hótel 
Sögu. Horft er til þess að flytja 
menntasvið Háskóla Íslands frá 
Stakkahlíð í bygginguna.

5

Tímabært að taka stóru skrefin
Dæmi eru um fyrirtæki á Íslandi 
sem hafa náð góðum árangri við 
lækkun skulda og hækkun láns-
hæfismats með því að setja sér 
grænan fjármögnunarramma.

6
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Seðlabankastjóri segir það 
„alveg klárt“ að fjármála-
kerfinu verði ekki leyft að 
fara á aftur sama stað og í 
aðdraganda bankahruns-
ins 2008 þegar íslenskar 

eftirlitsstofnanir höfðu ekki nægj-
anlega heildarsýn á þá áhættu sem 
hafði meðal annars byggst upp 
vegna stórra útlána til virkra eig-
enda bankanna og tengdra aðila.

„Þessi sameinaða stofnun ber í 
hendi stóran lurk sem hægt er að 
beita ef á þarf að halda og til þess 
að tryggja aga og stöðugleika á fjár-
málamarkaði,“ segir Ásgeir Jónsson 
í viðtali við Markaðinn.

Ákveðið  hefur verið að hefja sölu-
meðferð á Íslandsbanka en stefnt er 
að því að selja 25 til 35 prósenta hlut 
með hlutafjárútboði og skráningu. 
Í umræðu um söluferlið hafa sumir 
nefnt að hætta sé á því að bankinn 
komist í hendur aðþrengdra stórra 
fjárfesta sem kunni að vilja nýta sér 
eignarhaldið til að komast í aukna 
lánafyrirgreiðslu, eins og gerst hefði 
á árum áður.

Spurður hvort það sé hætta á því 
að slík atburðarás verði endurtekin 
þegar bankinn færist úr eigu ríkis-
ins í hendur einkaaðila á komandi 
árum segir Ásgeir að „það sé að 
minnsta kosti miklu erfiðara í dag“.

„Það var ekki vel staðið að einka-
væðingu bankanna um síðustu 
aldamót og ég held að um það deili 
fáir í dag. Ég skil því vel að sporin 
kunni að hræða nú þegar til stendur 
að taka varfærin skref í að minnka 
eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka,“ 
útskýrir hann, og bætir við:

„Hvað eftirlitið varðar þá fólst 
hins vegar gagnrýni málsmetandi 
erlendra aðila á árunum fyrir hrun 
í að enginn einn aðili bar ábyrgð á 
áhættu í fjármálakerfinu heldur 
voru málefni f jármálastofnana 
á hendi margra ráðuneyta og 
stofnana, auk þess sem valdheim-
ildir voru mjög takmarkaðar. Þeirri 
gagnrýni hefur nú verið svarað með 
sameiningu Seðlabankans og Fjár-
málaeftirlitsins og ýmsum laga-
setningum sem hafa skilað nýjum 
valdheimildum. Nú er kominn fram 
einn aðili sem ber skýra ábyrgð á 
fjármálastöðugleika, hefur góða 
yfirsýn yfir fjármálakerfið og getur 

brugðist við ef á þarf að halda sem 
lánveitandi til þrautavara eða með 
beinum inngripum,“ segir Ásgeir.

Þá bendir hann á að hinn „nýi 
sameinaði Seðlabanki beri ægis-
hjálm yfir fjármálakerfið. Bankinn 
hefur nú þann slagkraft að geta haft 
áhrif á hegðun fjármálastofnana og 
markaðsaðila, jafnvel þó bein laga-
tilmæli séu ekki til staðar, eins og 
við sáum í fyrra með tilmælum til 
banka að fresta arðgreiðslum og 
kaupum á eigin bréfum.

Það er þó aldrei hægt að segja 
aldrei. Það er engum blöðum um 
það að f letta að eftirlitið hefur 
styrkst með sameiningu Seðla-
bankans og FME. Við höfum lært 
af reynslunni og erum mjög með-
vituð um ábyrgð okkar. Við munum 
nýta þennan nýja slagkraft eftir því 
sem við höfum getu og dug til svo 
hrunið 2008 endurtaki sig ekki, en 
það er aldrei hægt að útiloka nýtt 
fjármálaáfall sem stafar af öðrum 

rótum. Fjármálamarkaðir eru í eðli 
sínu óstöðugir – og eitt leiðir oft af 
öðru með óvæntum hætti.“

Spurður hvort bankinn haf i 
nægjanleg úrræði og getu til að 
hafa eftirlit með virkum eigendum, 
þeim sem fara með tíu prósenta hlut 
eða meira, segir Ásgeir að hafa verði 
hugfastar þær gagngeru breytingar 
á regluverki og eftirliti með fjár-
málafyrirtækjum, hér á Íslandi og í 
öllum hinum vestræna heimi.

„Með nýjum lögum höfum við 
fengið mun meiri valdheimildir 
og tæki til að tryggja að virkir eig-
endur að bönkum geti ekki, eins og 
gerðist í aðdraganda bankahruns-
ins, skapað kerfisáhættu með því 
að lána til sjálfra sín eða tengdra 
aðila. Við höfum nú það hlutverk 
að meta hæfi virkra eigenda en við 
getum auðvitað ekki farið í ein-
hverja fegurðarsamkeppni og raðað 
þeim eftir því hve vel þeir líta út í 
okkar augum.“ hordur@frettabladid.is  

Sameinuð stofnun ber 
í hendi stóran lurk 
Seðlabankinn hefur mun meiri valdheimildir og tæki til að tryggja að útlán til 
virkra eigenda að bönkum geti ekki skapað kerfisáhættu, segir Ásgeir. Skilur 
vel að sporin hræði þegar til stendur að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka. 

Ãsgeir segir að tilmæli um arð og kaup á eigin bréfum hafi verið hugsuð til skamms tíma.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bankarnir að koma mun betur út úr kófinu

„Uppgjör viðskiptabankanna 
hafa sýnt miklu betri stöðu 
þeirra en ég óttaðist við upphaf 
faraldursins,“ segir Ásgeir Jóns-
son seðlabankastjóri.

Arion banki tilkynnti á mánu-
dag að Seðlabankinn hefði veitt 
bankanum heimild til kaupa 
á eigin bréfum fyrir um 15 
milljarða. Það er talsvert hærri 
fjárhæð en fólst í tilmælum 
bankans um miðjan janúar til 
íslenskra fjármálafyrirtækja.

Ásgeir bendir á að þessi tilmæli 
hafi verið samevrópsk og hugsuð 
sem varúðarsjónarmið í ljósi þess 
að óvíst er hvenær faraldrinum 
muni slota og hversu mikil virðis-
rýrnun yrði á lánasafni bankanna. 
Seðlabankinn hafi hins vegar í 
ársbyrjun kosið að gefa fjár-
málafyrirtækjum lítillega meira 
svigrúm fyrir arðgreiðslur eða 
kaup á eigin bréfum en Evrópski 
seðlabankinn hafi gert.

„Við höfum engan lagabókstaf 
til að stoppa þetta. Ég sendi því 
skýr skilaboð til bankanna í vor 
að ein forsenda þess að sveiflu-

jöfnunarauki ofan á eiginfjár-
kröfur bankanna yrði aflétt, sem 
er í reynd peningaprentun fyrir 
þá, væri að þeir myndu í kjöl-
farið fresta tímabundið öllum 
arðgreiðslum og kaupum á eigin 
bréfum. Á þessum tíma var efna-
hagsóvissan gríðarlega mikil,“ 
segir Ásgeir.

„Þetta voru hins vegar tilmæli 
hugsuð til skamms tíma,“ út-
skýrir hann, „og bankarnir eru 
að koma mun betur út úr kófinu 
en við gerðum ráð fyrir. Það er 
líka meðal annars aðgerðum 
Seðlabankans að þakka, eins og 
lækkun vaxta og gjaldeyrisinn-
grip til að tryggja gengisstöðug-
leika, sem hefur valdið því að 
vandamál vegna útlána hafa 
einskorðast að mestu við fyrir-
tæki í ferðaþjónustu og þá hefur 
eftirspurnin tekið hratt við sér á 
húsnæðislánamarkaði.“

Ásgeir segir að Seðlabankinn 
hafi í þessu ljósi ákveðið að gera 
ekki athugasemdir við að Arion 
banki kaupi eigin bréf að fjárhæð 
15 milljarða.

GASTROPUB

HELGAR
BRUNCH

laugardaga og sunnudaga
11.30–14.30

SÆTA SVÍNIÐ  //  Hafnarstræti 1-3  /  Sími 555 2900  /  saetasvinid.is

Matseðill og borðapantanir á saetasvinid.is 

Eggs benedict, amerískar pönnukökur, mega brunch 
og fleiri girnilegir réttir.
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Skráning á si.is 

Innviðir á Íslandi 2021 
Í beinu streymi miðvikudaginn 
17. febrúar kl. 10.00-11.30 

Innviðir á Íslandi – ástand og framtíðarhorfur er ný skýrsla Samtaka iðnaðarins og Félags ráðgjafarverkfræðinga 
sem kynnt verður í beinu streymi frá Norðurljósum í Hörpu miðvikudaginn 17. febrúar kl. 10.00–11.30. Í skýrslunni 
er metið umfang, ástand og framtíðarhorfur helstu innviða á Íslandi sem saman mynda lífæðar samfélagsins; 
flugvellir, hafnir, vegakerfi, fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, raforkuvinnsla, raforkudreifing- og flutningur, 
fasteignir ríkis og sveitarfélaga og úrgangsmál. Með fjárfestingum í innviðum er fjárfest í lífsgæðum þjóðarinnar, 
samkeppnishæfni atvinnulífsins og hagvexti framtíðarinnar.  

Árni Sigurjónsson
formaður SI

Ingólfur Bender
aðalhagfræðingur SI
 

Reynir Sævarsson
byggingarverkfræðingur hjá Eflu og 
formaður Félags ráðgjafarverkfræðinga

Ásmundur Magnússon
byggingartæknifræðingur á 
samgöngusviði hjá Mannviti

Sverrir Bollason
skipulagsverkfræðingur hjá VSÓ

Sigurður Hannesson 
framkvæmdastjóri SI 

Sigurður Ingi Jóhannsson 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarstjóri Hafnarfjarðar

Guðrún Ingvarsdóttir
forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins

Jóhanna Klara Stefánsdóttir
sviðsstjóri mannvirkjasviðs SI



10%
 hlut hefur Taconic selt í 
Arion banka á aðeins um 
tveimur vikum.

Skráning Síldarvinnslunnar 
á aðallista Nasdaq Iceland 
mun líklegast fela í sér sölu 
á eignarhlut að markaðs-
virði að minnsta kosti 20 
til 23 milljarða króna, ef 

litið er til rekstrar- og efnahags-
stærða félagsins. Bókfært virði afla-
heimilda Síldarvinnslunnar var um 
30 milljarðar króna við árslok 2019, 
en upplausnarvirði þeirra er tölu-
vert hærra. Af laheimildir Síldar-
vinnslunnar eru fyrst og fremst 
í uppsjávartegundum við árslok 
2019, þó svo að samsetning þeirra 
hafi breyst nokkuð síðan þá í gegn-
um yfirtökur á öðrum félögum. 
Sé hins vegar miðað við það sem 
fram kemur í yfirliti aflaheimilda 
ársreikningsins frá árinu 2019 má 
áætla að verðmæti af laheimilda 
sé tæplega 80 milljarðar, að því er 
heimildir Markaðarins herma. Upp-
lausnarvirði aflaheimilda segir hins 
vegar bara hálfa söguna.

Nærtækasta samanburðarfélagið 
við Síldarvinnsluna til þess að reyna 
að áætla verðmæti hlutafjár er Brim, 
eina skráða sjávarútvegsfélagið á 
markaði. Hlutfall rekstrarvirðis og 
hagnaðar Brims á árinu 2019 fyrir 
fjármagnsliði, skatta og afskriftir 
(EBITDA) var um 11,5. Nýjasti, 
aðgengilegi ársreikningur Síldar-
vinnslunnar er frá árinu 2019 en þá 
var EBITDA hagnaður félagsins um 
8,23 milljarðar króna. Sé EBITDA 
hagnaður ársins 2019 margfaldaður 
með tölunni 11,5 að frádregnum 
nettóskuldum Síldarvinnslunnar 
(sem voru rétt ríflega einn milljarð-
ur króna undir árslok 2019) fæst út 
talan 94,6 milljarðar króna.

Því má ætla að verðmæti alls 
hlutafjár Síldarvinnslunnar liggi 
á bilinu 80 til 95 milljarðar króna, 
miðað við forsendur ársreiknings 
2019 og þeirra verðmargfaldara 
sem lesa má úr markaðsgögnum 
þess tíma. Samkvæmt reglum Nas-
daq Iceland þarf að skrá að minnsta 
kosti fjórðung hlutafjár félaga á 
aðallista kauphallarinnar, sem þýðir 
að á bilinu 20 til 23 milljarðar verða 
boðnir til sölu miðað við 25 pró-
senta hlut.

Þó verður að hafa í huga að hluta-
bréfaverð hefur hækkað almennt á 
tímabilinu. Gengi bréfa Brims hefur 
þannig hækkað um tæplega 30 pró-
sent frá árslokum 2019 og verðmat 
á hlutafé Síldarvinnslunnar á for-
sendum ársloka 2019 því með var-
færnasta móti.  

Gunnþór Ingvason, forstjóri 
Síldarvinnslunnar, sagði í samtali 
við Fréttablaðið í síðustu viku að 
ekki hefði verið tekin ákvörðun 

um hversu stór hluti yrði skráður. 
Heimildir Markaðarins herma að 
stórir hluthafar í félaginu muni selja 
frá sér. Félögin Samherji og eignar-
haldsfélagið Kjálkanes, sem fara 
samanlagt með tæplega 79 prósenta 
hlut í félaginu, eru þannig bæði sögð 
ætla að selja frá sér hlut í útboðinu. 
Miðað við sterka fjárhagslega stöðu 
Síldarvinnslunnar má vart sjá for-
sendur þess að auka hlutafé.

Minna fyrir makrílinn
Atburði ársins 2020 verður hins 
vegar að hafa í huga þó að afkoma 
ársins 2019 sé nýjustu opinberu 
gögn sem hægt er að styðjast við. 
Síldarvinnslan gekk frá kaupum 
á útgerðarfélaginu Bergi í gegnum 
dótturfélag sitt Berg-Hugin í októ-
ber síðastliðnum, en aflaverðmæti 
Síldarvinnslunnar og dótturfélaga 
er núna um það bil jafnt skipt milli 

uppsjávar- og botnfisktegunda.
Af koma makrílveiða var síðan 

eflaust lakari á árinu 2020 en 2019. 
Þrátt fyrir að olíuverð hafi lækkað 
skarpt eftir að heimsfaraldurinn 
gerði vart við sig, þurfti að sækja 
makrílinn töluvert lengra út á haf 
en síðastliðin ár, sem eykur kostnað 
við veiðar. Löng heimsigling verkar 
að sama skapi til lækkunar á afla-
verðmæti, það er ef ætlunin er að 
vinna makrílinn til manneldis. 
Heimsmarkaðsverð á makríl var 
einnig heilt yfir lægra síðasta haust 

en árin 2018 og 2019. Göngumynstur 
makrílsins virðist einnig vera að 
breytast töluvert, en sækja þurfti 
lungann úr afla þessarar vertíðar í 
Síldarsmuguna  djúpt suðaustur af 
landinu. Það gildir svo um makr-
ílinn eins og flest annað í sjávarút-
vegi: Mikil óvissa ríkir um hvernig 
næsta haust verður, sérstaklega í 
ljósi þess hvernig fór á síðustu vertíð.

Útflutningur á frystum sjávaraf-
urðum jókst mjög eftir því sem 
heimsfaraldurinn herti tökin á 
heimsbyggðinni, á kostnað ferskra. 

Það endurspeglast í lægra aflaverð-
mæti, einkum og sér í lagi á bolfiski.

Sé litið til þess sem er breytt á yfir-
standandi ári er skemmst að minn-
ast fyrstu loðnuvertíðarinnar í þrjú 
ár. Talið er að útflutningsverðmæti 
loðnu á þessu ári verði allt að 10 
milljarðar króna, en Síldarvinnslan 
heldur á tæplega fimmtungi afla-
heimilda loðnu á Íslandi. Eftir 
algjöran loðnubrest undanfarinna 
tveggja ára mun vertíðarinnar nú 
gæta í afkomu Síldarvinnslunnar á 
yfirstandandi ári.

Lágar skuldir og loðnan á leiðinni
Stefnt er að því að skrá Síldarvinnsluna á markað á fyrri hluta ársins. Heildarverðmæti hlutafjár á bilinu 80 til 95 milljarðar króna. 
Fyrsta loðnuvertíðin í þrjú ár mun bæta afkomu ársins, en snúin staða í makríl vegur hugsanlega á móti að einhverju leyti.

Ódýrt lánsfé jók misvægi rekstrarvirðis og upplausnarvirðis

Þegar mest var voru alls 19 
sjávarútvegsfyrirtæki skráð á 
markað á Íslandi, en upp úr alda-
mótum fór að bera á afskráningu 
þeirra. Ekkert útgerðarfyrirtæki 
var skráð í kauphöllina frá af-
skráningu Granda árið 2006 og 
fram til 2014, þegar sama fyrir-
tæki var skráð aftur. Fyrir tæpum 
20 árum síðan var almennt litið 
svo á að lág velta með hluta-
bréf sjávarútvegsfyrirtækja 
hefði kerfisbundið vanmetið 
raunverulegt verðmæti þeirra á 
markaði. Verðmæti aflaheimilda 
væri bókfært á aðeins broti af 
raunverulegu verðmæti þeirra 
og endurmetið eigið fé þeirra því 
miklu hærra en verð á skráðum 
markaði hafi bent til.

Einnig var bent á að fjárfestar 
hafi haft þá hugmynd að vaxtar-
tækifæri í sjávarútvegi væru 

takmörkuð, þar sem veiðistofnar 
við Íslandsstrendur væru meira 
og minna fullnýttir og lög um 
þak á eignarhaldi aflaheimilda 
takmarkaði möguleika til hag-
ræðingar. Óvissa um kvótakerfið, 
sem hafði á þeim tíma aðeins 
verið við lýði í um tvo áratugi, 
var einnig talið draga úr áhuga 
fjárfesta á hlutabréfum í sjávar-
útvegsfyrirtækjum.

Einhver af þessum rökum 
kunna að halda enn þann dag í 
dag. Stærsta, einstaka ástæðan 
fyrir afskráningu sjávarútvegs-
fyrirtækja er þó eflaust hið mikla 
aðgengi að ódýru lánsfé sem kom 
til sögunnar upp úr aldamótum. 
Líkt og nánast allir aðrir eigna-
flokkar þá hækkaði verð á afla-
heimildum mjög mikið á þeim 
tíma. Það hafði þær afleiðingar 
að mismunur á upplausnarvirði 

og rekstrarvirði sjávarútvegs-
fyrirtækja jókst enn frekar, sem 
skapaði enn meiri hvata fyrir 
kjölfestueigendur sjávarútvegs-
fyrirtækja að gera yfirtökutilboð 
og taka af markaði. Verðmæti 
sjávarútvegsfyrirtækja hefur 
síðan aukist mikið síðan á fyrsta 
áratug þessarar aldar frá því að af-
skráningaaldan reið yfir, einkum 
vegna aukinnar tæknivæðingar 
og bættrar framleiðni.

Í bankahruninu 2008 kom svo 
vel í ljós hversu uppblásið verð á 
aflaheimildum var orðið, þegar 
það hrundi úr 5.000 þúsund 
krónum fyrir kílóið í ríflega 1.700 
krónur þegar það fór lægst. Um 
þessar mundir er verðið á þorsk-
kvóta um 3.700 krónur – enn þá 
rúmum fjórðungi lægra en þegar 
það náði sínum hæstu hæðum í 
aðdraganda haustsins 2008.

Skráning  á sömu 
tímalínu og Íslands-
banki

Að því er stefnt að skrá Síldar-
vinnsluna á markað á fyrri helm-
ingi þessa árs, líkt og komið hefur 
fram í tilkynningum frá fyrirtæk-
inu. Tímalína skráningar Íslands-
banka er nokkurn veginn hin 
sama, en stefnt er að skráningu á 
25 til 35 prósenta hlut í bank-
anum í maí eða júní á þessu ári. 

Nýtt framboð hlutabréfa 
vegna skráningar Íslandsbanka 
má þannig áætla á bilinu 35 til 40 
milljarða króna. Að fjórðungshlut 
í Síldarvinnslunni viðbættum og 
að því gefnu að hann sé um 20 
milljarða virði, er því um að ræða 
um það bil 60 milljarða af nýju 
framboði hlutabréfa fyrir fjár-
festa á fyrri helmingi ársins.

Snorri Jakobsson, hlutabréfa-
greinandi hjá Jakobson Capital, 
telur að markaðurinn gæti átt 
erfitt með að kyngja öllu þessu 
nýja framboði á sama tíma. „Það 
er mjög góður tími til að skrá 
félög á markað núna, enda eru 
vextir lágir og hlutabréfaverð 
hátt um þessar mundir. 

Markaðsaðilar þekkja Ís-
landsbanka hins vegar betur en 
Síldarvinnsluna. Það er þó ekki 
endilega víst að það vinni gegn 
Síldarvinnslunni,“ segir Snorri.

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

Síldarvinnslan var stofnuð í Neskaupstað árið 1957. Mest öll starfsemi fyrirtækisins er enn þá þar.  MYND/AÐSEND

Seðlabanki Íslands greip inn í 
á gjaldeyrismarkaði undir lok 
síðasta mánaðar þegar bank-

inn keypti krónur af bandaríska 
vogunarsjóðnum Taconic Capital, 
stærsta hluthafa Arion banka, með 
sölu á gjaldeyri úr forða sínum fyrir 
um 30 milljónir evra, jafnvirði um 
4,7 milljarða króna.

Gjaldeyrissala Seðlabankans fór 
fram miðvikudaginn 27. janúar síð-
astliðinn en Taconic kláraði þann 
dag sölu á liðlega sjö prósenta hlut 
í Arion fyrir 11,4 milljarða króna. 
Samkvæmt heimildum Markaðar-
ins ákvað Seðlabankinn að losa út 
hluta af þeim krónum sem vogunar-
sjóðurinn fékk við söluna – gjald-
eyrisviðskiptin voru gerð í gegnum 

viðskiptabanka Taconic – með sér-
stökum inngripum til að aftra því 
að þrýstingur myndi skapast á gjald-
eyrismarkaðinn.

Seðlabankinn hefur á undan-
förnum mánuðum beitt inngripum 
á gjaldeyrismarkaði fyrir tugi 
milljarða, meðal annars til að losa 
út aflandskrónueignir bandaríska 
sjóðastýringarfyrirtækisins Loom-
is Salyes og við útgöngu evrópska 
skuldasjóðsins BluBay en hann var 
um tíma stærsti eigandi íslenskra 
ríkisbréfa í krónum en seldi allt sitt 
í lok október í fyrra.

Seðlabankinn hefur hins vegar 
ekki, eftir því sem Markaðurinn 
kemst næst, beitt sérstökum gjald-
eyrisinngripum samhliða því að 

erlendir sjóðir hafa selt hluti sína í 
skráðum félögum á markaði. Tals-
verður hluti af fjárfestingu Taconic 
í Arion banka – sjóðurinn átti rúm-
lega 23 prósenta hlut áður en hann 
hóf að selja sig niður í liðnum mán-
uði – var varin fyrir gengissveiflum 
með skiptasamningum.

Eignarhaldsfélög og fjársterkir 

einstaklingar, meðal annars Mótás, 
Hvalur, Sjávarsýn og Stálskip, tóku 
stóran skerf af þeim sjö prósenta 
hlut sem vogunarsjóðurinn seldi 
í lok janúar á genginu 95 krónur á 
hlut. Lífeyrissjóðir, einkum LSR, 
Almenni, Festa og Brú, keyptu 
samanlagt um þriðjung bréfanna. 
Þá jókst hlutur bankanna – Íslands-
banka, Kviku og Landsbankans – 
um 2,2 milljarða að markaðsvirði og 
áttu þeir um 5,6 prósent eftir söluna. 
Sá hlutur er einkum vegna fram-
virkra samninga við viðskiptavini.

Taconic hefur haldið áfram að 
minnka við hlut sinn að undan-
förnu. Í byrjun febrúar seldi 
sjóðurinn um 1,7 prósenta hlut til 
viðbótar fyrir um 3 milljarða en 

á meðal stórra kaupenda að þeim 
bréfum voru Akta sjóðir en þeir 
hafa á skömmum tíma nærri þre-
faldað eignarhlut sinn í og fara nú 
með samtals 1,84 prósenta hlut. Þá 
seldi Taconic einnig um 23 milljónir 
hluta að nafnverði í gær á genginu 
108 krónur á hlut, samkvæmt heim-
ildum Markaðarins, en sjóðurinn er 
eftir sem áður stærsti hluthafi bank-
ans með liðlega 13 prósenta hlut.

Gríðarleg velta hefur verið með 
bréf Arion að undanförnu – hún 
nam yfir 5 milljörðum í gær – sam-
tímis því sem gengið hefur hækkað 
mikið. Frá áramótum hefur hluta-
bréfaverðið hækkað um 15 prósent 
og stendur markaðsvirði bankans í 
nærri 189 milljörðum. – hae

Seldi gjaldeyri fyrir fimm milljarða við útgöngu sjóðsins Taconic

95
milljarðar er heildarvirði 
hlutafjár SVN miðað við 
margfaldara á markaði.
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Skrifstofan
KYNNINGARBLAÐ

Það er komin ný útgáfa af bókhaldshugbúnaði dk, sem er vinsælasta bókhaldskerfi landsins. Nýja útgáfan hefur verið í þróun síðustu tvö árin og fer í dreifingu á næstu dögum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ný útgáfa af vinsælasta 
bókhaldskerfinu er komin
Á hverju ári bætast við 550 ný fyrirtæki í hinn stóra viðskiptavinahóp dk hugbúnaðar. Íslenska 
bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er mjög sveigjanlegt og býður upp á sérlausnir fyrir ótal gerðir 
reksturs. Ný útgáfa af kerfinu er nú að koma út, en hún býður upp á ýmiss konar nýjungar. ➛2
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Nú er komin ný útgáfa af 
kerfinu, en hún hefur verið 
í þróun síðustu tvö árin. 

Útgáfan fær útgáfunúmerið 5.0 og 
fer í dreifingu á næstu dögum.

„dk bókhaldskerfið er klár
lega vinsælasta bókhaldskerfið á 
markaðinum. Margir viðskipta
vinir okkar tala til dæmis ekki 
um bókhaldskerfi heldur segja 
einfaldlega dk, en dk stendur fyrir 
debet og kredit. Það er óhætt að 
segja að í þessari útgáfu er töluvert 
af f lottum og gagnlegum nýj
ungum,“ segir Dagbjartur Pálsson, 
sem er framkvæmdastjóri hjá 
fyrirtækinu ásamt bróður sínum, 
Magnúsi Pálssyni.

Nýtt viðmót
„Útgáfan inniheldur nýtt útlit 
sem er töluvert frábrugðið því 
sem hefur verið ráðandi síðustu 
20 árin,“ segir Dagbjartur. „Allar 
aðgerðir eru nú mun sýnilegri en 
áður og útlitið er myndrænna og 
nútímalegra og notendur geta 
aðlagað útlit kerfisins að sínum 
þörfum.“

Ný aðalvalmynd
„Aðalvalmyndin í dk hefur tekið 
miklum breytingum frá fyrri 
útgáfu. Hana má nú hafa fasta 
vinstra eða hægra megin við jaðar 
kerfisins. Einnig er hægt að þjappa 
valmyndinni saman þannig að 
einungis smámyndir sjáist,“ segir 
Dagbjartur. „Áfram verður hægt að 
nota lyklaborðið við allar skipanir 
og sleppa alveg notkun músar
innar kjósi menn svo. Möguleiki 
er þó alltaf að kalla fram fljótandi 
aðalvalmyndina ef notendur kjósa 
það frekar.“

Mínar aðgerðir
„Ein af þeim nýjungum sem fylgja 
aðalvalmyndinni og nýrri tækja
stiku eru „Mínar aðgerðir“. Þar er 
hægt að festa þær aðgerðir sem 
notendur nota mikið. Afar einfalt 
er að bæta aðgerðum inn í Mínar 
aðgerðir og fjarlægja aðgerðir úr 
Mínum aðgerðum,“ segir Dag
bjartur.

Dagbjartur 
Pálsson er 
framkvæmda-
stjóri hjá dk 
hugbúnaði 
og Hafsteinn 
Róbertsson er 
sérfræðingur 
afgreiðslu-
kerfa. Þar starfa 
rúmlega 70 
starfsmenn á 
skrifstofum í 
Kópavogi og á 
Akureyri. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Útgáfan inniheldur ýmsar uppfærslur, meðal annars nýtt útlit sem er tölu-
vert frábrugðið því sem hefur verið ráðandi síðustu 20 árin. MYND/AÐSEND

Kosturinn við 
að vera hjá dk 
hugbúnaði er 
að öll vinna við 
bókhaldið er 
mjög fljótleg, 
sjálfvirk og 
skemmtileg. 
MYND/AÐSEND

Öpp og veflausnir dk verða sífellt 
öflugri. Þær virka á iOS og Android 
snjalltækjum og verða uppfærðar 
með nýju útgáfunni. MYND/AÐSEND

Mælaborð
„Á aðgerðarhluta tækjastiku er 
nú hægt að kalla fram mælaborð. 
Mælaborðið tekur saman gögn 
um leið og það er keyrt og sýnir 
þau á myndrænan hátt,“ útskýrir 
Dagbjartur. „Hægt er að skoða 
mælaborð fjárhags og sölu og með 
mælaborðinu fylgja nokkrar til
búnar skýrslur.“

Fleiri hjálpargluggar
„Nýir og betrumbættir hjálpar
gluggar koma líka með útgáfunni. 

Hjálpargluggarnir einfalda vinnslu 
og leiða notandann áfram glugga 
fyrir glugga, en þeir f lýta til muna 
og auðvelda alla vinnu í kerfinu,“ 
segir Dagbjartur.

„Aðrar helstu nýjungar í útgáf
unni eru: Nýtt starfsmannakerfi, 
bættur stuðningur við innborg
anir, sjálfvirkar kröfusendingar, 
en nú er hægt að velja um að senda 
kröfu strax inn í heimabanka um 
leið og reikningur prentast út og 
ný útgáfa af fjárhagsdagbókinni 
sem er mun öflugri, sveigjan

legri og einfaldari í notkun,“ segir 
Dagbjartur. „Nú er hægt að setja 
upp fylgiskjalaraðir og mótfærsla 
fylgiskjals er nú komin í sömu línu. 
Einnig er nú hægt að sækja banka
hreyfingar beint úr fjárhagsdag
bókinni.“

Þægilegar nýjungar í sjálfs-
afgreiðslulausnum
„Meðal nýjunga í sjálfsafgreiðslu
lausnum dk, er sjálfsafgreiðsla 
fyrir sjúkarþjálfunar og kíró
praktorstofur,“ segir Dagbjartur. 
„Sjálfsafgreiðsla fyrir kíró
praktorstofur einfaldar móttöku 
viðskiptavina og greiðsluferli 
tengt þeim. Kerfið keyrir á iPad 
spjaldtölvum með tengingu við 
þráðlausa kortaposa.“

Öflugri léttlausnir (Öpp og 
veflausnir) í boði en áður
„Léttlausnum (öppum og vef
lausnum) dk fjölgar og þær verða 
sífellt öflugri. Þær virka á iOS og 
Android snjalltækjum. Með útgáfu 
5.0 kemur einnig uppfærsla á 
léttlausnirnar,“ segir Dagbjartur. 
„Helstu léttlausnirnar eru: stjórn

borð í snjalltæki, verkskráning 
(tímar, akstur og kostnaður) í 
snjalltæki, gerð sölureikninga í 
snjalltæki, gerð tilboða í snjall
tæki, skráning sölupantana í 
snjalltæki, iPOS fyrir verslanir og 
þjónustu í snjalltæki, afgreiðsla 
veitingahúsa í snjalltæki, stimpil
klukka í snjalltæki og móttaka og 
samþykkt reikninga í snjalltæki.“

Pappírslaust bókhald eflt  
í nýju útgáfunni
„Kosturinn við að vera hjá dk 
hugbúnaði er að öll vinna við 
bókhaldið er mjög f ljótleg, sjálf
virk og skemmtileg. Sjálfvirkni í 
móttöku og sendingu rafrænna 
reikninga, hvort sem er á PDF eða 
XMLformi, einfaldar líf bókarans, 
dregur úr villuhættu og tryggir 
rétta meðhöndlun gagna,“ segir 
Dagbjartur. „Bankakerfið annast 
sjálfvirka afstemmingu banka
reikninga og sýnir raunstöðu 
bankareikninga á einum stað. Öll 
vinnsla á sér stað inni í kerfinu og 
ekki þarf lengur að skrá sig inn í 
netbanka til að greiða og móttaka 
reikninga og sækja greiðslur. PDF
reikningar til viðskiptavina og frá 
birgjum eru sendir og mótteknir 
og tengdir við færslur þar sem við 
á.

Við bjóðum líka upp á tengingar 
við allar helstu vefverslanir og 
sérsniðnar afgreiðslu og sjálfsaf
greiðslulausnir fyrir verslun og 
þjónustu,“ segir Dagbjartur. „Allt 
er þetta liður í að gera dk við
skiptahugbúnaðinn sem mest 
pappírslausan og sjálfvirkan.“

dk í áskrift
„Á dk.is er val um áskriftarleiðir og 
verð og hægt er að panta aðgang að 
bókhaldskerfinu. Það tekur aðeins 
einn dag að afgreiða leyfi og nýtt 
bókhald með grunnkerfum dk, 
sem duga fyrir f lest fyrirtæki,“ 
segir Dagbjartur að lokum.

Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 
70 starfsmenn og er fyrirtækið 
með skrifstofur í Kópavogi og á 
Akureyri. Nánari upplýsingar má 
nálgast í síma 510 5800, dk@dk.is 
eða inn á www.dk.is
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72.500.-Epalverð:

112.500.-Epalverð:

Quarterback frá Sedus
með færanlegri setu 
og mjóbaksstuðningi.

Chadwick frá Knoll
sameinar falleg form 
og hámarksþægindi



Samkvæmt Hagstofunni voru 
um þrefalt f leiri sem unnu 
að staðaldri heima undir lok 

síðasta árs en fyrir COVID-19. Mis-
jafnt er hversu góða aðstöðu fólk 
hefur til að útbúa heimaskrifstofu. 
Þá skiptir máli að búnaðurinn sé 
jafngóður og á vinnustaðnum. 
Fyrirtæki eiga að láta fólki í té 
vinnubúnað sem auðvelt er að taka 
með heim. Ef fólk vinnur á fartölvu 
er betra að hafa stóran skjá og 
tengja hann við. Þá skiptir máli 
að tölvan sé í réttri hæð. Nota má 
tölvustand, bækur eða skókassa 
undir tölvuna til að ná sömu hæð á 
tölvuskjánum og í vinnunni.

Þegar unnið er ætti að horfa 
beint fram á skjáinn, ekki niður. 
Verkir í hálsi koma auðveldlega 
fram í rangri sitjandi stöðu. Halla 
skal skjánum örlítið aftur á bak 
þannig að augun horfi beint á 
efri hluta skjásins. Notaðu frekar 
tölvumús til að stýra vinnunni, 
helst þráðlausa. Til eru sérstakar 
tölvumýs sem eru gerðar til að 
minnka álag á hendur.

Ef fólk vinnur heima til lengri 
tíma ætti að fjárfesta í skrif borði 
og skrif borðsstól ef þess er kostur. 
Borðið heima á að vera um það bil 
í sömu hæð og í vinnunni. Það á að 
vera hægt að leggja handleggina 
á borðið í hvíldarstöðu. Þannig 
staða minnkar líkur á verkjum í 
úlnlið, framhandlegg, olnboga og 
öxlum.

Mikilvægt er einnig að stóllinn 
sé rétt stilltur. Of hátt stilltur stóll 
skapar vöðvabólgu og eymsli í 
hálsi, baki og öxlum. Auk þess sem 
hann stuðlar að höfuðverk. Best 
er að taka skrif borðsstólinn úr 
vinnunni með sér heim. Passaðu 

að rétta úr bakinu. Lítill skjár eins 
og á fartölvu reynir meira á háls-
inn. Stilltu leturstærðina svo sjáist 
vel á skjáinn. Tryggðu einnig gott 
birtustig á skjánum.

Taka skal hlé frá tölvunni með 
reglulegu millibili. Náðu í kaffi, 
vatn eða labbaðu hring um íbúð-

ina á hverri klukkustund. Einnig 
er gott að taka nokkrar æfingar 
til að auka blóðrásina. Ágætt ráð 
er að taka smá göngutúr til að 
fá hreyfingu en látið samstarfs-
menn vita ef þið farið frá tölvunni. 
Æfingar með höndum eru líka 
góðar til að auka liðleika. Hægt er 

að setja upp áminningu í tölvuna 
sem birtist á skjánum á vissum 
tímum. Reglan er yfirleitt sú að 
vinna í 50 mínútur en taka sér þá 
10 mínútur í pásu. Í pásum ætti 
að taka nokkrar jógaæfingar eða 
styrktaræfingar.

Mjög margir eru með vinnupóst 
í símanum og svara póstum utan 
vinnutíma. Ekki ætti að gera það. 
Hvíld frá vinnu er mikilvæg og fólk 
ætti að setja sér mörk varðandi 
það að svara póstum eða símtölum 
utan vinnutíma.

Samskipti við samstarfsfélaga 
þurfa að vera aðgengileg og 
þægileg. Microsoft Teams hefur 
reynst ágætlega sem örugg og góð 
lausn en fleiri tegundir eru í boði. 
Velja þarf þann búnað sem hentar 
vinnunni til að deila gögnum 
eða ræða saman á fundum. Til að 
slíkur hugbúnaður virki vel þarf 
nettenging á heimilinu að vera 
traust og góð. Starfsmenn verða 
að gæta þess að vera með vel virka 

fartölvu eða farsíma. Góð heyrnar-
tæki eru sömuleiðis nauðsynleg, 
hljóðnemar og góðar vefmynda-
vélar. Stafrænir fundir eru algjör-
lega háðir góðu hljóði og mynd.

Í rannsókn á heimavinnu sem 
gerð var af Transportøkonomisk 
institutt í Noregi í fyrra kom 
fram að 62% þeirra sem tóku þátt 
söknuðu félagsskaparins á vinnu-
staðnum. Þá kom fram að 74% 
þeirra sem unnu heima sögðust 
vera jafn afkastamiklir og á vinnu-
stað. Könnunin sýndi einnig að 
margir hlakka til að snúa aftur á 
vinnustaðinn. Helmingur þátt-
takenda sagðist ekki vilja vinna 
heima þegar ástandið yrði aftur 
eðlilegt. Næstum 40% sagðist vilja 
eiga möguleika á frekari heima-
vinnu hluta vikunnar. Margir telja 
að kórónafaraldurinn muni breyta 
atvinnulífinu til framtíðar og að 
vinnan verði sveigjanlegri. Með 
því er hægt að minnka skrifstofu-
húsnæði og spara fé.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Aðstæður fólks til að vinna heima eru ýmiss konar. Sumir hafa komið sér upp ágætis aðstöðu, jafnvel í eldhúsinu. FRÉTTBLAÐIÐ/GETTY

Það getur verið kósí að vinna heima og hafa gæludýrin í kringum sig. Flestir 
sakna þó félagsskapar vinnufélaga og hlakka til að mæta í vinnuna á ný.  

Heimavinna er krefjandi
Stór hluti landsmanna hefur verið í heimavinnu síðasta árið. Þegar fólk vinnur heima er afar mik-
ilvægt að huga að réttum búnaði til að koma í veg fyrir heilsubrest. Réttu tækin eru því nauðsyn.
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Á Múlalundi, vinnustofu 
SÍBS, fást allar almennar 
skrifstofuvörur á einum 

stað, pappír og ritföng. Þar hafa 
þúsundir einstaklinga með skerta 
starfsorku fengið annað tækifæri.

Áttunda Heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna tekur til þess að 
vinna skuli vera „í boði fyrir alla, 
konur og karla, þar á meðal ungt 
fólk og fatlað fólk“.

„Við segjum stundum að það að 
panta skrifstofuvörur af Múlalundi 
sé einfaldasta samfélagsverkefnið. 
Fyrirtæki eða einstaklingar kaupa 
vörur sem þarf hvort eð er að 
kaupa, fá þær sendar daginn eftir 
og hafa þá látið gott af sér leiða,“ 
segir Sigurður Viktor Úlfarsson, 
framkvæmdastjóri Múlalundar, 
vinnustofu SÍBS.

„Á Múlalundi starfa dugmiklir 
einstaklingar sem í kjölfar slyss eða 
heilsubrests hafa þurft að takast á 
við andlega eða líkamlega fötlun 
eða veikindi.“

Vinsæl vefverslun og  
heim sending um land allt
Á heimasíðunni mulalundur.is er 
rekin stór og vinsæl vefverslun.

„Þar geta viðskiptavinir valið 
úr glæsilegu úrvali skrifstofuvara, 
og bæði verðið og úrvalið kemur 
ánægjulega á óvart. Einfalt er að 
versla á netinu og við sendum vör-
urnar yfirleitt strax daginn eftir,“ 
upplýsir Sigurður.

Fari pöntun yfir 20.000 krónur 
er frí heimsending um land allt, 
en sé pantað fyrir lægri upphæð 
bætist við lágt sendingargjald.

Pennar, pappír, dagatöl  
og áletraðar fundabækur
Múlalundur selur allar almennar 
skrifstofuvörur, pappír og ritföng.

„Verðið í Múlalundi er vel sam-
keppnishæft og oftar en ekki erum 
við ódýrari en aðrir,“ upplýsir 
Sigurður.

Hann segir misskilnings gæta 
um að Múlalundur selji einungis 
eigin framleiðsluvörur, svo sem 
möppur og plastvasa.

„Við bjóðum líka upp á pappír, 
penna, töflutúss, löggiltan skjala-
pappír og allt mögulegt annað fyrir 
skrifstofuna. Þá er hægt að fá fjöl-
breytt úrval penna frá BIC, Milan, 
Pentel EnerGel og mörgum fleirum. 
Á síðustu mánuðum höfum við líka 
aukið verulega úrvalið af límbands-
vörum frá Tesa.“

Fundabækur og minnisbækur 
nota flest fyrirtæki árið um kring.
„Mörg fyrirtæki láta Múlalund 
gylla eða þrykkja nöfn og fyrir-
tækjamerki sín á minnisbækur. 
Með því skapa þau fleiri störf á 
Múlalundi og tryggja gagnaöryggi 
sitt. Fari bókin á flakk skilar 
hún sér frekar til eigandans. Auk 
þeirrar góðu tilfinningu að skapa 
atvinnu fyrir fólk með skerta 
starfsorku eru bækurnar eigulegar 
og fallegar gjafir til starfsmanna og 
viðskiptavina,“ nefnir Sigurður.

Múlalundur hefur í áratugi selt 
stór dagatöl sem eru mikið notuð 
um allt land á borð eða á veggi í 
tengslum við sýnilega stjórnun. 
Nú hefur bæst í úrvalið dagatal á 
músarmottu sem gott er að hafa 
við höndina.

Röð og regla með Egla
Egla-bréfabindi og möppur hafa 
fyrir löngu fest sig í sessi í íslensku 
atvinnulífi. Egla er íslenskt heiti 
og sækir uppruna sinn í Egils sögu 
Skallagrímssonar.

„Hér innanhúss segjum við 
gjarnan: Röð og regla með Egla,“ 
segir Sigurður og brosir. „Við seljum 
líka tímaritabox þar sem kjölurinn 
lítur út eins og Egla mappa og eru 

Skrifstofuvörur sem skapa atvinnu
Múlalundur, vinnustofa SÍBS, býður mikið úrval skrifstofuvara sem skapa atvinnutækifæri fyrir 
fólk með skerta starfsorku. Verðið kemur þægilega á óvart og áramótatilboð gilda til 15. febrúar.

Sigurður Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar, vinnustofu SÍBS, segir að með því að panta skrifstofu-
vörur frá Múlalundi geti viðskiptavinir látið gott af sér leiða á einfaldan og þægilegan hátt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hugsuð fyrir skýrslur og gögn sem 
ekki er hægt að gata. Með þeim er 
snyrtilegt að horfa yfir hillur skrif-
stofunnar með allt í stíl.“

Algengt er að fyrirtæki geymi 
gögn í möppum um ákveðinn tíma 
en færi þau svo yfir í skjalakassa til 
að endurnýta möppurnar.

„Við bjóðum að sjálfsögðu upp á 
allar þessar lausnir og gott betur, 
en Egla og fleiri vörur Múlalundar 
fást beint frá Múlalundi sem og í 
öllum helstu ritfangaverslunum,“ 
segir Sigurður.

Umhverfisvænni möppur
Nýlega bættist við ný vara í Egla-
fjölskylduna.

„Það eru Egla-möppur með 
spjöld úr 100 prósent pappír. Þær 
henta því enn betur til endur-
vinnslu og eru enn umhverfis-
vænni en þær gömlu. Kjölmiðinn 
er límdur til að tryggja 100 prósent 
plastleysi. Hægt er að kaupa 
auka kjölmiða eins og áður. Nýju 
möppurnar koma í þremur litum, 
svörtu, hvítu og bláu, stórar og 
litlar og passa því alls staðar,“ segir 
Sigurður.

Innri markaðssetning vinsæl
Múlalundur býður upp á barm-
merki og hálsbönd fyrir starfs-
mannaskírteini, fundi og ráð-
stefnur. Þau eru ýmist framleidd af 

starfsfólki Múlalundar eða innflutt.
„Sífellt f leiri fyrirtæki merkja nú 

starfsfólk sitt og þá henta barm-
merki og hálsbönd vel. Þau fást 
í fjölmörgum litum og eru búin 
öryggislæsingu sem opnast sjálf-
krafa ef rykkt er í böndin,“ útskýrir 
Sigurður.

Múlalundur framleiðir einnig 
vinsælar músarmottur til innri og 
ytri markaðssetningar hjá fyrir-
tækjum.

„Á motturnar eru þá prentuð 
skilaboð til starfsmanna tengd 
verkferlum, gæðastöðlum, sam-
eiginlegum markmiðum eða 
átaksverkefnum, sem starfsmenn 
hafa svo við höndina í dagsins önn 
í orðsins fyllstu merkingu,“ segir 
Sigurður.

Plast vottað fyrir hreinleika
Margar af vörum Múlalundar eru 
framleiddar úr plasti og leggur 
Sigurður áherslu á að fólk sé vand-
látt þegar kemur að kaupum á 
plastvörum.

„Mikilvægt er að plastvörurnar 
uppfylli evrópska staðla um hrein-
leika, þær séu endingargóðar, sem 
mest endurunnar og framleiddar 
sem næst notkunarstað til að lág-
marka skaðleg áhrif á umhverfið,“ 
segir hann.

Plastið sem Múlalundur nýtir í 
sína framleiðslu uppfyllir öll þessi 

skilyrði. Það er framleitt í Evrópu 
og skráð í evrópska gagnagrunna 
(REACH) sem tryggir gagnsæi 
innihaldsefna.

„Plastið hefur evrópska vottun 
til notkunar við leikfangagerð 
(EN-71-3) þar sem er gert ráð fyrir 
að börn stingi því upp í sig. Það 
tryggir hreinleika og skaðlaust 
vinnuumhverfi starfsfólks og við-
skiptavina,“ segir Sigurður.

Vörur Múlalundar hafa marg-
sannað sig þegar kemur að góðri 
endingu.

„Plastið sem Múlalundur nýtir 
er 40 til 60 prósent endurunnið. 
Hreint, vottað plast, að stórum 
hluta endurunnið, framleitt stutt 
frá notkunarstað, notað ár eftir ár 
og loks skilað aftur í endurvinnslu 
að notkun lokinni, er góður kostur 
fyrir umhverfið.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Múlalundur hefur frá árinu 
1959 verið rekinn af SÍBS, með 
stuðningi Happdrættis SÍBS. Frá 
því starfsemin hófst hafa þúsundir 
einstaklinga með skerta starfs-
orku fengið annað tækifæri og 
blómstrað á ný.

„Múlalundur stendur sjálfur 
undir stórum hluta tekna sinna, 
sem er allt að því einsdæmi á 
vinnustofum fólks með skerta 
starfsorku. Hver einasta króna 
skiptir Múlalund máli og ávinn-
ingurinn er samfélagsins í heild, 
því saman hjálpum við fleirum 
sem glíma við skerta starfsorku að 
komast á vinnumarkað. Starfsem-
in stendur og fellur með viðskipta-
vinum okkar og í dag standa mörg 
fyrirtæki sig vel í að flétta daglega 
starfsemi saman við samfélagslega 
ábyrgð. Þá vinna allir.“

Á Múlalundi vinnustofu SÍBS er 
glæsileg verslun við Reykjalund í 
Mosfellsbæ. Sími 562 8500. Skoðið 
úrvalið á mulalundur.is

Vinsælustu pennar landsins fást í 
freistandi úrvali á Múlalundi.

Múlalundur býður upp á fjölbreytt 
úrval límbandsvara frá Tesa.

Vinsæl borð- og veggdagatöl Múla-
lundar eru notuð um allt land.

Hægt er að letra nafn fyrirtækis eða 
starfsmanns á minnisbækur.

Góðir og gagnlegir minnismiðar í 
mörgum litum og stærðum.

Frá SAX fást öflugir gatarar og heft-
arar í mörgum stærðum og litum.

Sniðugi Kangaro-heftarinn þarf 
helmingi minna átak en aðrir.

Múlalundur framleiðir fjölbreytt og 
litríkt úrval af barmmerkjum.

Egla-möppurnar hafa fyrir löngu fest sig í sessi í íslensku atvinnulífi.
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Skrif borð tóku að 
stækka til að auð-

veldara væri að koma 
fyrir símum og ritvélum.
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Á 18. öld fóru skrifstofur að 
verða algengar. Þær voru 
staður þar sem viðskipti og 

þjónusta áttu sér stað utan heim-
ilisins. En útlitið á skrifstofunum 
var gjörólíkt því sem við eigum að 
venjast í dag.

Fyrstu skrifstofurnar saman-
stóðu yfirleitt af löngum röðum af 
borðum og stólum, svolítið svipað 
skólastofu, og til hliðar við alrýmið 
voru skrifstofur yfirmanna sem 
voru innréttaðar með betri hús-
gögnum en í alrýminu. Seinna á 
öldinni urðu skrifborð með áfastri 
skjalageymslu ofan á borðplötunni 
vinsæl, enda hagkvæm leið til að 
halda röð og reglu á pappírsflóðinu 
löngu fyrir tíma tölvanna. Seint á 
19. öld urðu Art Nouveau skrif-
borðin sem Henry van de Velde 
hannaði og frumsýndi árið 1899 
vinsæl og eru enn þann dag í dag 
talin klassík í skrifstofuhönnun.

Það var svo þegar fyrstu skýja-
kljúfarnir voru byggðir og hannaðir 
til þess að mörg fyrirtæki kæmust 
fyrir í einni byggingu, sem hönnun 
skrifstofuhúsgagna fór að taka 
verulegum breytingum. Skrifstofu-

húsnæðið varð blanda af opnum 
rýmum og einkaskrifstofum og 
farið var að gera ráð fyrir kaffi-
stofu og eldhúsi. Skrifborð tóku 
að stækka til að auðveldara væri 
að koma fyrir símum, ritvélum og 
skjalamöppum. Gæði húsgagna 
jukust með tilkomu skrifborða úr 
stáli á fjórða áratug síðustu aldar.

Á sjöunda áratugnum höfðu 
þarfir skrifstofufólks breyst mikið 
frá því sem áður var. Hugmyndin 
um virka skrifstofu (e. action office) 
varð vinsæl. Vinnusvæði hvers 
starfsmanns stækkaði og farið var 
að aðgreina þau með skilrúmum. 
Á svipuðum tíma var byrjað var að 
hanna skrifstofuhúsgögn sem tóku 
tillit til ólíkra vinnustellinga. Þægi-
legar vinnustellingar eru enn þann 
dag í dag aðalhugsunin á bak við 
hönnun á skrifstofuhúsgögnum.

Virkar skrifstofur nutu mikilla 
vinsælda þar til seint á níunda ára-
tugnum og fleiri og fleiri skrifstofur 
komu starfsfólki sínu fyrir á litlum 
básum sem margir hugsa til með 

hryllingi í dag. Enda var upphaf-
lega hugsunin með virkri skrif-
stofu að skapa smá einkarými fyrir 
starfsfólkið, en ekki að koma sem 
flestum fyrir í þröngu rými eins og 
varð oft raunin.

Á 10. áratugnum fóru sófar og 
þægilegri stólar að verða algengari 
sjón á vinnustöðum en fram að því 
höfðu slík húsgögn oftast aðeins 
verið til staðar á einkaskrifstofum. 
Eftir að 21. öldin rann upp með 
öllum þeim tækninýjungum sem 
henni fylgdu hafa orðið hraðar 
breytingar á hinni dæmigerðu 
skrifstofu. Gera þurfti ráð fyrir 
snúrum fyrir þráðlaust net og fleiri 
rafmagnsinnstungum við hvert 
skrifborð, en sömuleiðis var hægt 
að minnka skrifborðin þar sem 
tölvur og skjáir tóku sífellt minna 
pláss.

Margir vinnustaðir hafa tekið 
upp á því að notast við færanleg 
skrifborð þar sem fólk situr ekki 
alltaf á sama stað heldur getur tengt 
fartölvuna sína hvar sem er á skrif-
stofunni og unnið þar. Skrifborð 
sem má hækka og lækka eru einnig 
orðin mjög algeng. Að lokum má 
nefna að hönnuðir skrifstofuhús-
ganga nota nú í enn meiri mæli en 
áður endurunnin efni í hönnun 
sína í takt við auknar kröfur um 
sjálfbærni á öllum sviðum.

Saga skrifstofuhönnunar
Skrifstofuhúsgögn hafa þróast mikið gegnum aldirnar og hönnun þeirra hefur aðlagast breytt-
um vinnuháttum. Hönnun á skrifstofuhúsgögnum tekur mið af tíðarandanum hverju sinni. 

Skrifstofubásar 
fóru að verða 
algengir á 7. ára-
tugnum. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Hið klassíska Art Nouveau skrifborð eftir Henry van de Velde. MYND/CC

Traust
launavinnsla
Með úthýsingu launavinnslunnar 
næst oft sparnaður og afleysingar 
í forföllum eru tryggðar

Launamál starfsfólks er einn viðkvæmasti þátturinn í 
rekstri hvers fyrirtækis. Við höfum séð um launavinnslu 
fyrir smáa og stóra rekstraraðila í fjölmörg ár og hjá 
okkur starfar öflugt teymi launafulltrúa með víðtæka 
reynslu af launavinnslu og ríka þjónustulund.

Hafðu samband við skrifstofu KPMG í þinni 
heimabyggð í síma 545 6000 eða á netfangið 
kpmg@kpmg.is og við gefum þér fast verð í þinn 
launaútreikning.

kpmg.is
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Bandarísku gamanþættirnir The 
Office eru margverðlaunaðir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Langvinsælasti sjónvarps-
þátturinn á Netflix í Banda-
ríkjunum á síðasta ári var 

gamanþátturinn The Office, 
en alls streymdu bandarískir 
notendur meira en 57 milljörðum 
mínútna af þættinum árið 2020. 
Margir bandarískir Netflix-áskrif-
endur voru því að vonum leiðir 
yfir því að missa þáttinn af Netflix 
um síðustu áramót, en á sama tíma 
fengu íslenskir aðdáendur þennan 
hvalreka inn á sína veitu.

Þættirnir The Office eru byggðir 
á samnefndum, breskum gaman-
þáttum og voru upphaflega sýndir 
á bandarísku sjónvarpsstöðinni 
NBC á árunum 2005-2013. Þeir ger-
ast á skrifstofu pappírsfyrirtækis 
í smábænum Scranton í Pennsyl-
vaníu-ríki og margir áhorfendur 
eiga auðvelt með að tengja við 
vandræðalega hegðun og hvers-
dagsleg vandamál persónanna.

Þættirnir fóru hægt af stað en 
vinsældir þeirra hafa vaxið jafnt 

og þétt og á allra síðustu árum hafa 
þeir orðið óheyrilega vinsælir á 
streymisþjónustum. Þessar vin-
sældir aukast ár frá ári og það skal 
ekki koma neinum á óvart að þætt-
irnir hafa verið stöðugt meðal tíu 
vinsælustu titlanna á Íslandi síðan 
þeir komu inn. Það er gleðiefni að 
Íslendingar hafi greiðan aðgang 
að þessum vinsælu og vönduðu 
gamanþáttum, sem skipa sér-
stakan sess í hjörtum margra 
grínaðdáenda.

Skrifstofan er á Netflix

Fljúgandi ofurhetjur sem þjóta um 
á hjólastólum draga brosið fram.

Það er nauðsyn annað slagið 
að brjóta upp vinnudaginn 
með glensi og gamni. Það 

þjappar starfsfólkinu saman og 
eykur samheldni, auk þess að vera 
þrælgóð skemmtun. Hugmyndir 
að skrifstofuleikjum og góðum 
stundum eru ótæmandi en til 
dæmis er hægt að:

n  Hafa hrósdag þar sem vinnu
félögunum er hrósað í hástert.

n  Halda hjólastólakeppni. Hver 
kemst hraðast í mark?

n  Efna til Ólsen, Ólsenmóts. 
Bannað að vera tapsár.

n  Hafa hlutverkaskipti. Hvernig 
skyldi vera að sitja í forstjóra
stólnum í einn dag?

n   Halda hláturdag með hláturjóga, 
bröndurum og stuði. Það lofar 
góðri skemmtun.

n  Hafa kósí náttfatadag, með 
böngsum, kúri og notaleg
heitum.

n  Hengja upp fermingarmyndir og 
giska á hver er hver yfir góðum 
fermingarveit ingum, brauð
tertum og kransabitum.

n  Hafa tiltækar hárkollur, trúðsnef, 
grímur og fleira til að grípa í og 
hafa gaman.

n  Vera með nammiágiskun. Hvað 
eru margar Freyjukaramellur 
í skálinni? Sá sem giskar rétt 
vinnur.

n  Drífa alla út í snú snú þegar sólin 
skín í hádeginu, eða í snjókast 
þegar snjóar úti.

n  Efna til keppni í pílukasti er 
spennandi. Líka stafsetningar
keppni.

n  Hversu vel þekkirðu vinnufélag
ana? Setjið staðreynd og lygi um 
sjálf ykkur í pott, síðan er dregið 
og aðrir geta um hvern ræðir.

Gaman saman

Fyrrverandi Bandaríkjaforseti Don
ald Trump við skrifborðið fræga. 

Hin víðfræga sporöskjulaga 
skrifstofa Bandaríkjaforseta 
er sennilega ein þekktasta 

skrifstofa sögunnar. Eitt af því 
sem er merkilegt við þá skrifstofu 
er skrif borðið, sem gengur undir 
heitinu „Resolution desk“. Tilurð 
skrif borðsins má rekja aftur til 
ársins 1855 þegar George Henry 
fann yfirgefna skipið H.M.S. 
Resolute nálægt Baffin-eyju á 
norðurheimskautssvæðinu. 
Skipinu var skilað til Englands og 
notaði breski sjóherinn það í mörg 
ár til viðbótar. 

Eftir að hætt var að nota skipið 
var ákveðið að smíða heljarinnar 
skrifborð úr eikinni úr skipinu, 
sem vóg hvorki meira né minna en 
um 460 kíló. Viktoría drottning gaf 
Bandaríkjaforsetanum Ruther ford 
B. Hayes það að gjöf árið 1880 og 
hefur það verið geymt á ann-
arri hæð Hvíta hússins, á fyrstu 
hæðinni og auðvitað á forsetaskrif-
stofunni. Alls hafa átta Bandaríkja-
forsetar notað borðið frá árinu 
1977, að undanskildum George H. 
W. Bush eldri.

Merkilegt 
skrifborð

PwC | Bókhald & laun | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, 
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

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.

Sjá nánar á www.pwc.is/bokhald

Enginn 
tími fyrir 

bókhaldið?

Bókhald & laun
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Þegar unnið 
er löngum 
stundum við 

skrif borð er mikil-
vægt að sitja í góðum 
stól. Það er mikil-
vægt að skrif borðs-
stóllinn sé stillanlegur 
svo notandinn geti 
aðlagað hann að 
sínum þörfum. Það sem mikilvægt 
er að hægt sé að stilla er armbríkin, 
stólbakið og hæð sætisins og halli. 
Það er mikilvægt að stólbakið styðji 
vel við mjóhrygginn til að koma 
í veg fyrir bakverki. Góður skrif-
borðsstóll þarf að vera með háu 
baki til að styðja við háls og höfuð 
notandans. Það kemur í veg fyrir 
hálsríg og eykur þægindi við vinnu. 
Einnig er mikilvægt að skrif borð-
stóll sé með þægilegri sessu en það 
kemur í veg fyrir þreytu í set-
beinum. Þá er mikilvægt að einfalt 
sé að stilla stólinn svo stillingarnar 
komi að einhverju gagni.

Góður stóll 
nauðsynlegur
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Bill Gates hefur setið margar ráð-
stefnur í gegnum tölvuna. 

Bill Gates, stofnandi Microsoft, 
telur að viðskiptaferðum 
muni fækka um helming 

í framtíðinni og telur einnig að 
heimaskrifstofan sé komin til að 
vera. Bill Gates sótti Dealbook ráð-
stefnu New York Times í nóvem-
ber en þar deildi hann skoðunum 
sínum á viðskiptaferðum og 
heimaskrifstofu í framtíðinni. 
Hann telur að heimsfaraldurinn 

muni breyta ferðavenjum fólks 
verulega, samkvæmt CNBC.

„Spá mín er sú að yfir 50 pró-
sent allra viðskiptaferða hverfi 
og fólk mun mæta færri daga á 
skrifstofuna,“ sagði Gates á ráð-
stefnunni. Hann telur að fyrirtæki 
muni draga verulega úr viðskipta-
ferðum starfsmanna auk þess sem 
mikill sparnaður hlýst af því að 
láta fólk vinna heima. Þá verði 

sömuleiðis dregið úr persónu-
legum fundum.

Bill Gates sem hefur unnið 
mikið með helstu lyfjafyrirtækj-
um heims lýsti því yfir að hann 
hefði tekið þátt í mörgum stórum 
fundum í gegnum fjarskipta-
búnað og gengið vel. „Einstaka 
vinnuferðir verða nauðsynlegar 
en ég á von á að þeim muni fækka 
verulega.“

Viðskiptaferðum mun fækka

„Skrifstofutímar eru frá 12-13, með 
klukkutíma löngu hádegishléi.“ Ge-
orge S. Kaufman. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Ég mæti alltaf snemma á skrif-
stofuna, en bæti upp fyrir 
það með því að fara snemma 

heim.“ 
Charles Lamb.

„Ef vinna er svona frábær, þá 
myndu þeir ríku geyma meira af 
henni fyrir sjálfa sig.“ 
David Brent.

„Mér líkar við vinnu; hún hrífur 
mig. Ég get setið og horft á hana 
klukkustundum saman.“ 
Jerome K. Jerome.

„Enginn, jafnvel ekki þeim sem 
auðnast hefur að ná miklum 
árangri og  láta sem það sé létt 
verk, hefur náð takmarki sínu 
án þess að vinna að því eins og 
skepna.“ 
Jonathan Sacks.

„Bjórglas styttir líf þitt um eina 
mínútu, vínglas um tvær mínútur 
og vinnudagur um sjö til tíu 
klukkustundir.“ 
Óþekktur.

„Veldu fyrirtækið sem þú vinnur 
fyrir eins og þú velur þér lífsföru-
naut; þegar upp er staðið eyðir 
þú meiri tíma í vinnunni en með 
lífsförunautinum.“ 
Ravi Kapilavai.

„Ég starfaði eitt sinn hjá atvinnu-
leysisstofnun. Ég hataði starfið, því 
þegar þeir ráku mig, þá þurfti ég 
samt að mæta í vinnuna.“ 
Wally Wang.

„Besta leiðin til að sætta sig við 
starfið sitt er að ímynda sér sjálfan 
sig án vinnu.“ 
Oscar Wilde.

„Ég þarf að vinna svo mikla papp-
írsvinnu að pappírsvinnan mín 
krefst pappírsvinnu.“ 
Gabrielle Zevin.

„Enginn maður fer á undan sínum 
tíma – nema að yfirmaðurinn fari 
snemma.“ 
Groucho Marx.

Skrifvitnanir



Við höfum ekki 
áður upplifað jafn 

mikla smellivirkni á vefaug-
lýsingaborða sem auglýsa 
Ísland sem áfanga-
stað. 
Diðrik Örn 
Gunnarsson hjá 
MediaCom

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Þrátt fyrir að umfjöllun 
um Ísland í erlendum 
f jölmiðlum sé í lág-
m a r k i  u m þ e s s a r 
mundir þá sýna Norð-
menn, Bretar og Frakk-

ar því mikinn áhuga að ferðast til 
Íslands ef marka má stafræna aug-
lýsingaherferð sem birtingahúsið 
MediaCom gerði fyrir viðskiptavin 
sinn og birt var frá jólum og fram í 
miðjan janúar.

„Við höfum ekki áður upplifað 
jafn mikla smellivirkni á vefauglýs-
ingaborða sem auglýsa Ísland sem 
áfangastað,“ segir Diðrik Örn Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri staf-
rænna miðla hjá MediaCom. Hann 
segir að um átta prósent þeirra sem 
sáu vef borðana hafi smellt á þá.

„Það er athyglisvert að konur 
eldri en 45 ára höfðu meiri áhuga en 
aðrir og smelltu í 20 prósent tilvika. 
Það er mun hærra hlutfall en hefur 
mælst áður af slíkum herferðum 
sem fyrirtækið hefur unnið með á 
erlendum mörkuðum,“ segir Diðrik 
Örn.

Herferðin var sýnd í Banda-
ríkjunum og Kanada, Evrópu og á 
Norðurlöndunum. Íbúar frá Banda-
ríkjunum og Kanada sýndu auglýs-
ingaherferðinni lítinn áhuga.

„Konur, 65 ára og eldri, í Bret-
landi, Frakklandi og Noregi sýndu 
auglýsingunum mestan áhuga. Yfir-

leitt horfa flestir á netauglýsingar í 
síma en það var athyglisvert að nú 
sáu f lestir þær í spjaldtölvum. Ég 
tel að það megi rekja til þess að fólk 
er heima hjá sér í spjaldtölvunni í 
ró og næði að velta fyrir sér ferða-
lögum af meiri alvöru en þegar slíkt 
er gert í gegnum síma. Þá eru meiri 
líkur á að þeir sem eru í ferðahug-
leiðingum gangi frá sölunni,“ segir 
Diðrik Örn sem lætur þess getið að 
COVID-19 faraldurinn hafi verið 
skæður á sama tíma í löndunum 
þremur.

Gott væri að fá umræddan hóp til 
Íslands. „Þessi hópur, konur sem eru 
65 ára og eldri, hefur meiri tíma til 
að ferðast og hefur alla jafna meira 
á milli handanna en þeir sem yngri 
eru. Að sama skapi gæta þau sín 
meira á COVID-19. Það eru mikil 
tækifæri fólgin í því fyrir íslenska 
ferðaþjónustu að nú er Ísland skil-
greint sem grænt COVID-land. Það 
væri skynsamt að reka auglýsinga-
herferðir sem byggja á fallegri nátt-
úru og reyna að fá fólk til að ganga 

frá bókun gegn afslætti. En svo mun 
skipta höfuðmáli hvernig ferðatak-
markanir verða við landamærin í 
sumar hvernig áhugi á Íslandi sem 
ferðamannalandi mun þróast. Það 
er ekki nóg að skapa áhuga á að 
ferðast hingað heldur þarf fólk að 
geta komist hingað tiltölulega auð-
veldlega,“ segir hann.

Á sama tíma var keyrð leitar-
orðaauglýsing á Norðurlöndunum 
og í Frakklandi. Leitarorðavirknin 
jókst ekki í Frakklandi en herferðin 
gaf góða raun á Norðurlöndunum. 
Flestir leituðu að orðum á borð við 
Ísland, hótel og gisting. „Í Noregi 
voru þó 32 sem leituðu að stráka-
ferð til Íslands,“ bendir Diðrik Örn 
á.

Að hans sögn er umfjöllun um 
Ísland í erlendum f jölmiðlum 
innan við tíundi hluti af því sem 
hún var í sumar og vitnar í saman-
tekt almannatengslafyrirtækisins 
Cohn & Wolfe á Íslandi, sem er 
systurfyrirtæki MediaCom.

Diðrik Örn segir að hugsanlega 
megi skýra þennan óvenju góða 
árangur með því að lítið sé auglýst 
í ferðaþjónustu um þessar mundir. 
„Fyrirtækin eru öll einfaldlega í 
sárum, og það ekki bara á Íslandi. 
Það er hins vegar ljóst, og á það hafa 
bæði MediaCom og Cohn & Wolfe 
á Íslandi bent viðskiptavinum á 
undanfarið ár, að ef yfir höfuð er 
kostur á að setja eitthvað fé í staf-
rænar auglýsingar þá sé tækifæri til 
að ná til tilvonandi viðskiptavina 
með hagkvæmari hætti núna en 
áður,“ segir hann.

Áhugasamir um Ísland
Norðmenn, Bretar og Frakkar sýna Íslandi mikinn áhuga. Konur eldri en 65 ára 
frá umræddum löndum voru áhugasamastar. Kanar og Kanadabúar áhugalitlir.

Umfjöllun um Ísland í erlendum fjölmiðlum er innan við tíundi hluti af því sem hún var í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Háskóli Íslands hefur til skoð-
unar að festa kaup á hús-
næði Hótel Sögu. Þetta stað-

festir Jón Atli Benediktsson, rektor 
skólans, í samtali við Markaðinn, og 
nefnir að viðræður standi yfir við 
menntamálaráðuneytið um kaupin.

Hann segir að horft sé til þess að 
f lytja menntasvið Háskóla Íslands 
frá Stakkahlíð í bygginguna. Að 
sama skapi sé til skoðunar að þar 
verði skrifstofur, tæknideild og 
stúdentagarðar. Stefnt hafi verið 
á að f lytja menntasvið frá því að 
Háskóli Íslands sameinaðist Kenn-
araháskólanum árið 2008.

Aðspurður segir Jón Atli að það 
væri ódýrara að festa kaup á Hótel 
Sögu, að gefnum tilteknum for-
sendum, en að byggja nýtt húsnæði. 
Eignin krefjist einhverra endurbóta 
til að aðlaga hana að skólastarfinu.

Háskólinn er með mikla starf-
semi í grennd við Hótel Sögu; fyrir-

lestrar eru haldnir í Háskólabíói sem 
stendur á móti hótelinu, Þjóðarbók-
hlaðan er steinsnar frá og við bóka-
safnið er verið að byggja Hús íslensk-
unnar, Tæknigarður er við Dunhaga, 
VR-II, þar sem meðal annars verk-
fræði er kennd, er við Hjarðarhaga 
og Veröld - hús Vigdísar er spölkorn 
frá hótelinu. Handan við Suðurgötu 
er nokkur fjöldi bygginga á vegum 
háskólans, eins og til dæmis Aðal-
byggingin, Lögberg og Árnagarður.

Bændahöllin, félag í eigu Banda-
samtaka Íslands sem á umrædda 
fasteign, og Hótel Saga, félag í eigu 

samtakanna sem hafði með höndum 
rekstur hótelsins, eru í greiðsluskjóli. 
Sú heimild gildir til 7. apríl. Alþingi 
samþykkti síðastliðið sumar lög 
um tímabundnar heimildir til fjár-
hagslegrar endurskipulagningar 
til handa fyrirtækjum sem eiga í 
erfiðleikum sem rekja má til kóróna-
veirukreppunnar.

Halla tók undan rekstrinum fyrir 
heimsfaraldurinn því hótelið var 
rekið með tapi á árunum 2017 til 
2019. Tapið var 34 milljónir króna 
árið 2017, 182 milljónir árið 2018 og 
402 milljónir árið 2019.

Heimildir Markaðarins herma að 
umtalsverður fjöldi, hátt í 20 inn-
lendir sem erlendir, hafi sýnt hús-
næðinu áhuga.

Bændahöllin skuldaði 3,9 millj-
arða við árslok 2019, þar af 3,6 
milljarða til lánastofnana. Heim-
ildir herma að skuldirnar hafi vaxið 
nokkuð frá þeim tíma. – hvj

Háskólinn skoðar kaup á Hótel Sögu 

Jón Atli  
Benediktsson, 
rektor Háskóla 
Íslands

GEGGJAÐIR GRÍSKIR RÉTTIR 
OG KOKTEILAR 

frá kl. 17.00 

Feta me filo  2.190 kr. 
Grískur turn  2.390 kr. 

Gyro  2.890 kr. 
Spínatbaka / Spanikopita  2.890 kr. 

Mousakka  2.990 kr.

EFTIRRÉTTUR
Loukomades  1.790 kr.
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Dæmi eru um fyrirtæki 
á Íslandi sem hafa náð 
góðum árangri við lækkun 
skulda og hækkun láns-
hæfismats með grænum 
fjármögnunarramma.

Skotsilfur Skutu gúmmískotum á mótmælendur

Fjöldi fólks f lykktist til að mótmæla í borgum Mayanmar fjórða daginn í röð þrátt fyrir að herinn hafi bannað mótmæli gegn valdaráni hans. 
Landið var lýðveldi í minna en áratug. Eftir bannið fækkaði mótlendum. Lögreglan í höfuðborginni Naypyidaw skaut byssukúlum úr gúmmíi og 
sprautaði vatni á mótmælendur. Þeir segjast ekki taka mark á banninu enda ekki komið á með lýðræðislegum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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$203 ma. dala flæddu inn í UFS sjóði 
á tímabilinu janúar - september 2020, 
aukning um 173 ma. dala frá 2016

86% fjárfesta í Evrópu segja að sjálfbærni sé eða muni á  
komandi árum verða miðpunkturinn í fjárfestingarstefnu þeirra

77% fjárfesta í Evrópu notast nú þegar við eða stefna á  
að innleiða UFS upplýsingar í fjárfestingarákvarðanir sínar

Heimild: 2020 Global Sustainable Investing Survey, 
könnun á meðal 425 fjárfesta í 27 löndum (eignir í 
stýringu samtals $25tn) framkvæmd af Blackrock

✿  Fjárfesting í UFS-sjóði margfaldast á nokkrum árum

Lo f t s l a g s b r e y t i n g a r, 
ósjálf bær nýting auð-
linda og ójöfnuður skapa 
raunverulega ógn við 
framtíð komandi kyn-
slóða og því er mikilvægt 

að huga að því hvernig innviðir, 
fjármálakerfi og verðmætasköpun 
í dag styðja það verkefni að stöðva 
óæskilega þróun og búa okkur 
undir áskoranir framtíðarinnar.

Ísland býr yfir auðlindum og 
gildum sem gerir okkur kleift að 
takast á við verkefnið og styðja 
við sjálf bæra verðmætasköpun til 
framtíðar. Hrein orka, hrein ímynd 
landsins, lýðræði og jafnrétti gera 
okkur kleift að byggja upp arðbær 
alþjóðleg fyrirtæki á Íslandi. En til 
þess að ná betri árangri og verða 
leiðandi á sviði sjálf bærni þurfum 
við að standa vörð um þessi gildi og 
leggja markvissa vinnu í að byggja 
upp og fjármagna fyrirtæki fram-
tíðarinnar.

Hvers konar árangur?
Með því að horfa ekki eingöngu á 
fjárhagslega þætti við ákvörðunar-
töku heldur einnig umhverfisþætti, 
félagslega þætti og stjórnarhætti 
(UFS), getum við skapað sjálf bæra 
arðsemi til lengri tíma.

Ey rir Venture Management 
er aðili að reglum Sameinuðu 
Þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar 
(UN PRI) og við höfum sett okkur 
ramma um umhverfismál, félags-
þætti og stjórnunarhætti (UFS) sem 
öll okkar ákvörðunartaka byggir á. 
Þar að auki styðjum við fyrirtækin 

sem við erum hluthafar í við að ná 
sjálf bærnimarkmiðum sínum og 
erum að setja upp ferla sem snúa að 
aukinni upplýsingagjöf og mark-
vissari framför fyrirtækjanna á 
sviði UFS. Við gerum þetta ekki 
eingöngu vegna þess að við teljum 
það siðferðislega rétt, heldur er 
áhersla á sjálf bærni og UFS einnig 
góð áhættustýring sem skilar betri 
ávöxtun til framtíðar.

Mannréttindabrot, hlýnun jarð-
ar, spilling, mengun sjávar og fleiri 
umfangsmikil vandamál ógna veru-
lega framtíð okkar allra. Þessi atriði 
ógna einnig eignasöfnum fjárfesta 
til bæði skamms og lengri tíma. Að 
huga að umhverfismálum, jafnrétti, 
gagnsæi og góðum stjórnarháttum 
gerir fyrirtækjum kleift að takast 
fyrr og betur á við áhættur tengdar 
þessum vandamálum og grípa 
tækifærin sem þeim fylgja. Síðasta 
ár sýndi fram á að fyrirtæki og fjár-
festingarsjóðir sem horfa til UFS í 
ákvarðanatöku standa sig betur á 
óvissutímum og eru betur í stakk 
búin til að takast á við áföll.

Fjárfestum í betri framtíð
Velgengni og ímynd fyrirtækja á 
sviði UFS er nátengd orðspori þeirra 
og skiptir neytendur sífellt meira 
máli við val á vöru og þjónustu, því 
framtíðin skiptir okkur öll máli. 
Þetta hefur mikil áhrif þegar kemur 
að því að selja fyrirtæki úr eigna-
safni sjóða í framtíðinni. Fyrirtæki 

sem hafa náð sjálf bærnimark-
miðum yfir lengri tíma, svo sem að 
stuðla að loftslagsvænni framtíð og 
tryggja góða stjórnarhætti, verða 
verðmætari en önnur.

En verðmæti fyrirtækja liggur 
ekki bara í vöru, heldur líka í teym-
inu á bak við vöruna. Gott starfs-
fólk sækir í fjölbreytt teymi því slík 
teymi eru líklegri til að ná árangri 
og vinnan verður skemmtilegri. Að 
búa yfir sterkum gildum og ástríðu 
fyrir þeim sjálf bærnimarkmiðum 
sem unnið er að er einnig mikilvægt 
til þess að laða til sín og halda í gott 
starfsfólk.

Það liggja því stór tækifæri í því 
að setja sér stefnu og ná mælanleg-
um markmiðum á sviði UFS, bæði 
fyrir fyrirtæki og fjárfesta.

Fjármagn á betri kjörum
Eitt það mikilvægasta sem huga 
þarf að í vegferðinni að sjálf bærri 
verðmætasköpun er fjármögnun 
nýsköpunar og verkefna sem styðja 
við betri framtíð fyrir alla. Fjár-
mögnun á sjálf bærum verkefnum 

getur verið aðgengilegri og hag-
stæðari, til dæmis græn skuldabréf 
eða lán með kröfu um ákveðið UFS 
markmið, svo sem markmið um 
kolefnishlutleysi. Dæmi eru um 
fyrirtæki á Íslandi sem hafa náð 
góðum árangri við lækkun skulda 
og hækkun lánshæfismats með því 
að setja sér grænan fjármögnunar-
ramma, og ættu f leiri stærri fyrir-
tæki og fjármálastofnanir að geta 
leikið það eftir.

Þetta er erfiðara fyrir sprota-
fyrirtæki sem eru smærri og ekki 
með lánshæfismat. Þar sem fjár-
mögnunarúrræði eru fá og fjár-
magnskostnaðurinn hér á landi 
hár eru of mörg dæmi um verkefni 
sem hafa lagst af áður en þau fengu 
að sanna sig. Til að ná árangri til 
lengri tíma þarf fjármögnun að 
koma úr mörgum áttum. Því er 
tækifæri fyrir fjármálastofnanir og 
lífeyrissjóði til að setja upp sjálf-
bærni-fjárfestingarramma með 
áherslu á nýsköpun í sátt við sam-
félag og umhverfi til þess að styðja 
við vegferð sjálf bærrar verðmæta-
sköpunar. Metnaður og mælanlegur 
árangur á sviði umhverfisþátta, 
félagslegra þátta og stjórnarhátta 
eru undirstaða þess að fá fjármagn 
á betri kjörum, sem er það sem við 
þurfum til þess að byggja upp öflugt 
efnahags- og atvinnulíf á sama tíma 
og við getum verið í þeirri öfunds-
verðu stöðu að taka þátt í uppbygg-
ingu betri framtíðar.

Tímabært að taka stóru skrefin 

Stefanía Guðrún 
Halldórsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri hjá Eyrir 
Venture Manage-
ment

Marta Her-
mannsdóttir, 
sérfræðingur í 
áhættustýringu 
hjá Eyrir Venture 
Management

Rætur í útgerð
Gréta María 
Grétarsdóttir, 
fyrrverandi 
framkvæmda-
stjóri Krónunnar, 
var á nýlega ráðin 
til sjávarútvegs-
fyrirtækisins Brims 
þar sem hún mun gegna stöðu 
framkvæmdastjóra nýsköpunar, 
samfélagsábyrgðar og fjárfesta-
tengsla. Gréta María á ekki langt 
að sækja áhugann á sjávarútvegi 
en faðir hennar, Grétar Mar Jóns-
son skipstjóri, sat á Alþingi fyrir 
Frjálslynda flokkinn á árunum 
2007 til 2009 og var formaður 
þingflokksins. Á þingi talaði 
Grétar Mar ötullega fyrir frjálsum 
handfæraveiðum og breytingum 
á fiskveiðistjórnarkerfinu. Þá var 
hann Formaður Vísis, félags skip-
stjórnarmanna á Suðurnesjum.

Gylfi hlynntur
Viðbrögðin við 
áformum ríkis-
sjóðs um að selja 
hlut í Íslands-
banka hafa verið 
á báða bóga. 
Daði Már Kristó-
fersson prófessor, 
varaformaður Viðreisnar, gagn-
rýndi áformin í nýlegri færslu á 
Facebook. Hefur hann áhyggjur 
af því að salan feli í sér einkavæð-
ingu á hagnaði en ríkisvæðingu 
á tapi ef illa fer. Athygli vakti að 
Gylfi Arnbjörnsson, fyrrverandi 
forseti ASÍ, blandaði sér í um-
ræðuna og talaði gegn víðtæku 
eignarhaldi ríkisins. Hann varpaði 
fram þeirri spurningu hvort 
ríkið ætti að taka áhættu af bank-
arekstri og hækka skatta til að 
greiða fyrir hallarekstur eða draga 
úr áhætturekstrinum og greiða 
niður skuldir. Óhætt er að segja 
að afstaða Gylfa sé ólík því sem 
heyrst hefur frá núverandi forystu 
ASÍ. Þorsteinn Víglundsson, fyrr-
verandi varaformaður Viðreisnar, 
talaði á sömu nótum og benti á 
að umræðan um einkavæðingu 
hagnaðar og ríkisvæðingu taps í 
bankastarfsemi ætti ekki við þar 
sem umfangsmiklar breytingar 
hefðu verið gerðar á regluverkinu 
eftir hrun.

Sproti án aðildar
Samtök atvinnu-
lífsins stóðu 
á dögunum 
fyrir veitingu 
menntaverð-
launa atvinnu-
lífsins en þar var 
skyndibitakeðjan 
Domino's valin menntasproti 
ársins 2021. Birgir Þór Birgisson 
framkvæmdastjóri tók við verð-
laununum en hann hefur ekki 
leynt óánægju sinni með gerð 
lífskjarasamningsins sem sam-
tökin stóðu að. Mikill samdráttur 
í rekstrarhagnaði skyndibitakeðj-
unnar, sem rekja má til hækkunar 
á launakostnaði, varð til þess að 
Domino's sagði sig úr SA og gekk 
í hin nýju Samtök fyrirtækja á 
veitingamarkaði. Birgir hefur sagt 
að veitingareksturinn hafi vantað 
rödd innan Samtaka atvinnulífsins 
og að gengið hafi verið of langt í 
gerð lífskjarasamningsins miðað 
við getu greinarinnar til að borga 
hærri laun.
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Þrúður Maren Einars-
dóttir tók við starf i 
f jármálastjóra Olís í 
september 2020. Þrúð-
ur hefur mikinn áhuga 
á arkitektúr og þessa 

dagana er hún að teikna drög að 
húsi sem hún vill byggja í fram-
tíðinni.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Samvera með f jölsk yldunni 

skiptir mig mestu máli og eyði ég 
mínum frítíma með henni í hreyf-
ingu og leik. Þeir sem að þekkja mig 
vita að ég elska að elda og baka og 
gefa fólki að borða. Ég byrja oftast 
daginn um helgar í eldhúsinu og 

baka eitthvað fyrir fjölskylduna 
með morgunkaffinu. Ég hef ólækn-
andi áhuga á tísku og fallegum f lík-
um, það er fátt skemmtilegra en að 
kaupa sér vandaða f lík. Ég hef mik-

inn áhuga á arkitektúr og hönnun 
og hef gaman af því að hafa fallegt í 
kringum mig. Þessa dagana er ég að 
reyna að sannfæra manninn minn 
um að byggja hús með mér en það 

væri algjör draumur. Einn daginn 
mun ég svo byrja að mála og læra 
leirmótun.

Hvernig er morgunrútínan þín ?
Virku dagana er frekar föst 

rútína. Ég vakna yfirleitt fyrst af 
öllum og vek mannskapinn í róleg-
heitum. Ég trúi á jákvæð samskipti 
á morgnana og gef yfirleitt eftir ef 
þess þarf. Sem þýðir að ég finn til 
föt fyrir strákana mína og hjálpa 
þeim af stað ef þess þarf, sumir eru 
einfaldlega þreyttari en aðrir. Ég 
fæ svo minn tíma, vel föt, hreinsa 
húðina vel, næri hana og undirbý 
fyrir daginn. Markmiðinu er svo 
náð þegar allir fara glaðir og sáttir 
inn í daginn.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Ég verð að viðurkenna að ég á oft 
langa vinnudaga. En ég hef alltaf 
sett mér þá reglu að vera komin 
heim fyrir kvöldmat. Elda og borða 
með fjölskyldunni minni og hjálpa 
strákunum mínum við heima-
námið. Þegar þeir eru sofnaðir 
þarf ég oft að setjast niður og klára 
vinnudaginn. Ég er svo heppin að 
ég deili ábyrgð með manninum 
mínum sem er sjálfur í þeirri stöðu 
að þurfa að sinna sínu starfi líka 
heima við ef svo ber undir og því 
skilningur beggja vegna.

Hvað felst í starfinu?
Sem f jármálastjóri fyrir þau 

félög sem ég starfa fyrir í sam-
stæðu Haga hef ég yfirumsjón með 
bókhaldi og skýrslu- og áætlunar-
gerðum, innheimtu og uppgjörum. 
Ég er í góðum samskiptum við mis-
munandi deildir fyrirtækjanna 

og til taks fyrir rekstrarstjóra, 
framkvæmdastjóra og aðra starfs-
menn. Ég reyni að horfa á þau verk-
efni sem við stöndum frammi fyrir 
frá degi til dags með það í huga að 
reyna að gera okkur skilvirkari og 
veita góða upplýsingagjöf.

Hvaða á skoranir e r u f ram-
undan?

Síðustu misseri hafa verið við-
burðarík í þjóðfélaginu – og heim-
inum öllum – og við hjá Olís höfum 
ekki farið varhluta af því. Áhrif og 
af leiðingar COVID-19 höfðu mikil 
áhrif á stærstan hluta síðasta árs og 
þetta ástand virðist ætla að fylgja 
okkur áfram fram eftir þessu ári. 
Olís hefur þurft að hugsa upp 
nýjar leiðir og nálgast reksturinn 
með öðrum forsendum. Fyrir utan 
COVID-19 eru orkuskipti í sam-
göngum hraðari en gert var ráð 
fyrir og aukin meðvitund neyt-
andans um kolefnisfótspor. Í því 
samhengi hefur Olís standsett 
fjórar hraðhleðslustöðvar, í Álf-
heimum, Siglufirði, Höfn í Horna-
firði og núna síðast á Reyðarfirði. 
Þessi fjölgun raf hleðslustöðva er 
liður í aukinni þjónustu við við-
skiptavini okkar um landið. Við 
eins og svo mörg fyrirtæki bíðum 
eftir því að ferðamennirnir láti sjá 
sig og glæði líf í efnahag landsins.

Ef þú þyrft ir að velja annan 
starfsframa, hvað yrði fyrir valinu?

Ég hugsa að ég myndi velja 
arkitekt. Ég er að reyna að teikna 
upp mitt eigið hús þessa dagana 
með blýanti og blaði og hlutföllin 
kannski ekki öll á rétt, en það er 
annað mál.

Dreymir um að reisa sitt eigið hús

Þrúður hóf störf hjá Högum árið 2010. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svipmynd 
Þrúður Maren Einarsdóttir

Störf:

Hóf störf á sérvörusviði Haga 2010 
og hef sinnt fjármálastjórastöðu 
síðan 2014 innan samstæðu Haga. 
Tók við starfi fjármálastjóra Olís 
í september 2020 og sinni einnig 
stöðu fjármálastjóra fyrir Noron 
ehf., Útilíf og Reykjavíkur Apótek.

Menntun:
B.S.c í rekstrarverkfræði frá Háskól-
anum í Reykjavík 2010

Fjölskylduhagir:
Gift Einari Þór Sigurðssyni, blaða-
manni á Fréttablaðinu og saman 
eigum við tvo stráka, Óliver Emil (7 
ára) og Sigurð Gauta (6 ára).

arionbanki.is Einkabankaþjónusta Arion banka

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir efnameiri einstaklingum og lögaðilum víðtæka 
fjármálaþjónustu með áherslu á persónuleg tengsl og árangur til langs tíma.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar á einkabankathjonusta@arionbanki.is 
eða í síma 444 7410.

Náðu lengra 
– verum samferða
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Það má þakka 
Þórólfi fyrir að það 

hafi ekki verið hægt að gera 
þetta. Hann gaf okkur svo 
gott kerfi til að verja okkur 
að nú sitjum við uppi 
með svo fá tilfelli.
Kári Stefánsson, forstjóri 
Íslenskrar erfðagrein-
ingar.

09.02.21

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 10. febrúar 2021FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson

SKOÐUN

Verðmatsgengi Marel samkvæmt greiningu 
Jakobsson Capital hækkar um 5 prósent 
frá síðasta verðmati. Það er nú 839 krónur 

á hlut samanborið við markaðsgengið 911. 
Greinandi Jakobsson bendir á að Marel sé 

verðlagt á nærri fimmtíuföldum hagnaði. Saman-
burður við erlend félög sem svipar til Marel bendi 
til þess að verð fyrirtækisins sé nokkuð hátt nema 
að fjárfestar reikni með mun meiri tekjuvexti.

„Það er gjörbreytt staða en var fyrir þremur 
árum, áður en félagið var skráð í erlenda kauphöll,“ 

skrifar greinandinn og bætir við að Marel hafi 
verið með vanmetnari fyrirtækjum á markaði 
2018. Verðmatsgengi hafi þá verið á bilinu 30-50 
prósentum hærra en markaðsgengi.

„Ákveðið Íslandsálag var á félaginu. Félagið 
hækkaði snarpt í kjölfar skráningar í erlenda 

kauphöll,“ skrifar greinandinn. „Nú er mark-
aðsgengi yfir verðmatsgengi og ljóst að ekkert 
Íslandsálag er lengur á bréfunum. Fyrirtæki líkt 
og Marel og Brim sem tengjast matvælafram-

leiðslu eru vinsæl nú um stundir á markaði.“ – þfh

Ekki lengur Íslandsálag á Marel

Árni Oddur 
ÞórðarsonFimm heimspekingar birtu 

grein í Fréttablaðinu í gær 
þar sem þeir varpa fram 

„áleitnum“ spurningum um 
viðræður sóttvarnayfirvalda 
við Pfizer sem miða að því að 
Ísland verði tilraunaland fyrir 
fjórða fasa rannsókn á bóluefni 
fyrirtækisins við kórónuveir-
unni. Spurningalistinn er ekki 
alslæmur. Skilyrðin sem myndu 
felast í endanlegum samningi – 
ef hann næst á annað borð – og 
staða þeirra sem vilja ekki taka 
þátt í rannsókninni eru mikil-
væg atriði.

Heimspekingarnir ganga enn 
lengra. Þeir spyrja hver rökin 
séu fyrir því að rannsóknin fari 
fram hér á landi í ljósi þess að 
skortur er á bóluefni um allan 
heim um fyrirsjáanlega framtíð, 
sér í lagi hjá fátækari ríkjum 
heims. Þeir benda á að bólu-
setning af þessari stærðargráðu 
geti bjargað f leiri mannslífum 
í löndum eða borgum þar sem 
heilbrigðiskerfi standa nú þegar 
höllum fæti.

„Yrði ávinningur þátttakenda 
því ef til vill meiri ef rannsóknin 
færi fram annars staðar?“ 
spyrja þeir enn fremur. Þá velta 
þeir fyrir sér hvort hætta sé á 
að rannsóknin skaði orðspor 
þjóðarinnar. Þetta er kunnug-
legt stef.

Reglulega koma upp stór hags-
munamál þar sem stjórnvöld 
eiga í samskiptum við alþjóðleg-
ar stofnanir og fyrirtæki. Þegar 
svo ber við má nú slá því föstu að 
ákveðinn hópur þrýsti á stjórn-
völd að víkja frá grundvallar-
hlutverki sínu, þ.e. að standa 
fyrst og fremst vörð um hag 
Íslendingar. Fórnfýsi íslenska 
ríkisins gagnvart öðrum þjóðum 
verður æðsta dyggðin. Þessi 
nýstárlega skoðun á hlutverki 
ríkisins kom skýrt fram í Ice-
save-deilunni og nú dúkkar hún 
aftur upp þegar ærið og brýnt 
verkefni er fyrir höndum.

Losun hafta á slitabú bank-
anna er dæmi um farsæla niður-
stöðu sem grundvallaðist á því 
að þjóðarhagsmunir voru settir 
í algjöran forgang. En mörg 
dæmi eru um hið gagnstæða. 
Auk Icesave-samninganna má 
nefna skilyrðislausa þátttöku 
í viðskiptaþvingunum gagn-
vart Rússlandi, og nú síðast 
frumkvæðisleysi stjórnvalda 
þegar kom að því að útvega 
landsmönnum bóluefni gegn 
COVID-19.

Reynslan af samningatækni 
íslenskra stjórnvalda á alþjóða-
vettvangi er ekki hughreystandi 
og við þurfum síst meiri fórnfýsi 
af því tagi sem heimspeking-
arnir leggja til.

Fórnfýsi

Í samstarfi við Dale Carnegie bjóðum við 14-17 ára ungmenni sem greinst hafa með
krabbamein, eða eru aðstandendur, velkomin á tveggja skipta námskeið í Ljósinu.

Á námskeiðinu setjum við raunhæf markmið fyrir vorið og mótum framtíðina á okkar
eigin forsendum. Við skoðum styrkleikana okkar og finnum eldmóðinn sem þarf til að ná
sem mestum árangri. Við þjálfumst í að líta á áskoranir sem tækifæri til þess að efla okkur
og ná lengra.

Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu og fer fram í húsnæði Ljóssins að
Langholtsvegi 43, fimmtudagana 4. og 11. febrúar milli 19:30-21:30.

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari saman 
í sátt við umhverfið





Þessi nýja greining inniheldur 
61 rannsókn sem byggð er 
á skýrslum með 1,8 millj-

ónum þátttakenda víðs vegar að 
í heiminum. Allar rannsóknirnar 
hafa skráð einkenni sem reyndust 
jákvæð í COVID sýnatöku. 
Niðurstaðan var birt í tímaritinu 
Annals of Internal Medicine.

Fólk sem greinist jákvætt án 
einkenna er í rauninni það sem 
getur smitað hvað mest út frá 
sér. Anne Spurkland, prófessor 
í ónæmisfræði við háskólann í 
Osló, segir í samtali við norska 
vefinn forskn ing.no að vel sé 
fylgst með þeim sem veikjast, 
þeir fari í einangrun, og þannig sé 
hægt að koma í veg fyrir frekari 
smitútbreiðslu. Ekkert eftirlit 
er með einkennalausu fólki sem 
dreifir veirunni án vitneskju um 
það.

Fólk sem er með veiruna í sér 
dreifir henni ekki einungis með 
hósta eða hnerra, heldur líka 
í samtali við aðra manneskju. 
Söngur er til dæmis öf lugur smit-
dreifari. Þetta er ein aðaláherslan 
fyrir því að víða er grímuskylda. 
Gríman er sérstaklega góð vörn 
gegn því að smit dreifist hjá þeim 
sem eru einkennalausir.

Vísindamennirnir Daniel P. 
Oran og Eric Topol við Scripps 
Research Translational Institute í 
Kaliforníu, hafa gert rannsóknir 
með mótefnamælingum. Sömu-
leiðis skoðuðu þeir hlutfall smit-
aðra sem höfðu greinst en fengu 
engin einkenni. Nú stendur yfir 
yfirgripsmikil rannsókn í Eng-
landi og á Spáni þar sem tekin eru 
mótefnasýni af ákveðnu úrtaki, 

óháð því hvort fólk hafi einkenni 
eða ekki. Í báðum þessum rann-
sóknum var um þriðjungur sem 
hafði mótefni en hafði ekki haft 
nein einkenni.

Enska rannsóknin náði til 
365.100 þátttakenda og var gerð á 
tímabilinu júní til september árið 
2020. Alls sögðust 32,4% þátttak-
enda sem reyndust með mótefni 
ekki hafa tekið eftir neinum ein-
kennum af COVID-19.

Í spænsku rannsókninni voru 

61.000 þátttakendur prófaðir á 
tímabilinu apríl til maí. Af þeim 
sem reyndust jákvæðir voru 33 
prósent einkennalausir. Mögu-
lega gátu einhverjir fengið ein-
kenni eftir rannsóknina þannig 
að henni var fylgt eftir. Í einni 
rannsókninni voru tveir af 
hverjum þremur jákvæðum, eða 
65%, einkennalausir. Þeir voru 
spurðir aftur nokkru síðar og þá 
fór hlutfallið niður í 42 prósent. 
Þeir sem greinast jákvæðir og vita 

ekki af því geta dreift vírusnum 
ómeðvitað í allar áttir. Banda-
rísku vísindamennirnir áætla að 
um það bil helmingur þeirra sem 
smitast hafi líklega fengið veiruna 
frá fólki án einkenna. Þessi 
vitneskja gæti haft áhrif á hvernig 
bregðast á við heimsfaraldrinum. 
Skyndiprófun á fólki gæti verið 
nauðsynleg.

Svo virðist sem 30% þeirra sem 
fá veiruna sýni engin einkenni 
eða taki ekki eftir þeim.

 Bandarísku vís-
indamennirnir 

áætla að um það bil 
helmingur þeirra sem 
smitast hafi líklega 
fengið veiruna frá fólki 
án einkenna.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Einkennalausir smitberar
Margir hafa smitast af COVID-19 án þess að verða veikir eða fá einkenni. Ný, stór rannsókn bendir 
til að einn af hverjum þremur sem smitast sé einkennalaus. Þeir geta verið verstu smitberarnir. 

Grímur eru 
helsta vörnin 
gegn þeim sem 
ganga um sam-
félagið smitaðir 
af COVID-19 
án þess að vita 
um það og eru 
einkennalausir. 
Fólk getur auð-
veldlega smit-
ast við það eitt 
að tala saman, 
ekki þarf hnerra 
til.  FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

BYGGINGARIÐNAÐURINN

Nánari upplýsingar veitir:

Ruth Bergsdóttir
ruth@frettabladid.is • Sími 694 4103

Þriðjudaginn 23. febrúar 
gefur Fréttablaðið út sérblað um allt sem viðkemur 

byggingariðnaðinum á Íslandi, hvort það eru bæjarfélög, 
verktakafyrirtæki, trésmiðjur og söluaðilar byggingarvöru.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.

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
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Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 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

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

Viltu bætta stöðu fólks með skerta heyrn?
Heyrnarhjálp, landssamtök fólks með skerta heyrn, eyrnasuð eða 
eyrnasvima, auglýsir eftir framboðum í stjórn samtakanna.
Heyrnarhjálp hefur starfað ötullega að hagsmunamálum heyrnar-
skertra á Íslandi í yfir 80 ár og tekur virkan þátt í norrænu og 
evrópsku samstarfi á þessu sviði. 

Með þátttöku í starfi Heyrnarhjálpar gefst einstakt tækifæri til að 
vinna að bættri stöðu heyrnarskertra og fólks með önnur heyrnar-
vandamál, en frekari upplýsingar um félagið er að finna á heima-
síðu þess, www.heyrnarhjalp.is, og á Facebook síðu félagsins. 

Áhugasamir sendi póst á heyrnarhjalp@heyrnarhjalp.is

Framboð 
óskast

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is          Netverslun á www.verslun.is
...hillukerfi
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FRÁ 1. FEBRÚAR - NETVERÐ

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM 

Í NETVERSLUN
WWW.VERSLUN.IS

intellecta.is

RÁÐNINGAR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LÁRÉTT
1  söngleikur
5 stjaka
6 tveir eins
8 ávöxtur
10 íþróttafélag
11 kjarkur
12 snap
13 f leygur
15 púður
17 víbra

LÓÐRÉTT
1 aukast
2 leysir
3 kosning
4 nytjar
7 hrumur
9 baldni
12 híði
14 ringulreið
16 tímamælir

LÁRÉTT: 1 revía, 5 ýta, 6 ff, 8 melóna, 10 kr, 11 
þor, 12 betl, 13 spæk, 15 talkúm, 17 titra.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 val, 4 afnot, 7 far-
lama, 9 óþekkt, 12 bæli, 14 pat, 16 úr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Vignir Vatnar Stefánsson 
(2314) átti leik gegn Arnari 
Milutin Heiðarssyni (1911) á 
Skákþingi Reykjavíkur

21...Hxe2+! 22. Dxe2 He8 23. 
Dxe8+ Bxe8  og svartur vann 
skömmu síðar. Helgi Áss Grét-
arsson varð hraðskákmeistari 
Reykjavíkur. Örn Leó Jóhanns-
son varð annar og faðir hans, 
Jóhann Ingvason þriðji. Átta 
manna úrslitakeppni Óperu-
mótsins á Chess24 hófst í gær.   

www.skak.is:  Óperumótið á 
Chess24.        

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

Suðlæg átt, 5-13 í dag en 
norðaustan 5-10 á Vest-
fjörðum. Snjókoma með 
köflum, einkum sunnan- 
og vestanlands. Frost 0 
til 10 stig en hiti um og 
yfir frostmarki syðst.

3 6 8 2 5 9 4 7 1

4 1 2 7 3 8 9 5 6

7 5 9 6 1 4 2 8 3

5 9 6 4 8 1 7 3 2

1 2 3 5 9 7 6 4 8

8 4 7 3 6 2 1 9 5

2 8 5 9 4 6 3 1 7

6 3 4 1 7 5 8 2 9

9 7 1 8 2 3 5 6 4

3 1 7 4 6 2 5 9 8

2 8 6 5 9 7 4 1 3

4 5 9 3 8 1 6 7 2

5 7 8 6 4 9 3 2 1

6 4 1 2 7 3 9 8 5

9 2 3 8 1 5 7 4 6

7 6 2 9 3 8 1 5 4

1 3 5 7 2 4 8 6 9

8 9 4 1 5 6 2 3 7

4 6 1 8 5 3 9 2 7

5 7 2 6 9 4 8 1 3

8 9 3 1 2 7 4 5 6

7 3 5 2 4 9 6 8 1

1 8 4 3 7 6 5 9 2

6 2 9 5 8 1 3 7 4

2 1 6 9 3 5 7 4 8

3 5 7 4 1 8 2 6 9

9 4 8 7 6 2 1 3 5

7 6 2 8 9 5 4 1 3

4 8 3 7 1 6 2 5 9

5 1 9 2 3 4 6 7 8

9 2 8 5 4 3 1 6 7

6 4 1 9 7 8 5 3 2

3 5 7 6 2 1 8 9 4

8 9 4 1 6 7 3 2 5

1 7 5 3 8 2 9 4 6

2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3

8 4 2 9 7 3 1 5 6

1 6 3 5 2 8 7 9 4

9 7 4 1 3 5 6 2 8

2 8 1 6 9 4 5 3 7

5 3 6 7 8 2 9 4 1

6 2 7 3 4 9 8 1 5

3 9 5 8 1 7 4 6 2

4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7

3 1 6 7 8 4 2 5 9

7 4 5 9 1 2 3 6 8

5 7 1 8 2 9 6 3 4

2 9 4 1 6 3 7 8 5

6 8 3 5 4 7 9 2 1

9 3 8 2 7 5 1 4 6

1 6 2 4 9 8 5 7 3

4 5 7 6 3 1 8 9 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

ÖSKUDAGSFJÖR
í Hókus Pókus!

Hahaha! 
Ég þarf eiginlega 
að benda honum 

á að...

Eða 
þú getur 
látið það 
eiga sig!

Ertu búinn að kaupa 
afmælisgjöf fyrir mömmu 

þína, Palli?

Ég bjó til 
svolítið handa 

henni í staðinn.

Eða, ég ætla að búa 
eitthvað til þegar 

hún á afmæli.

Hver er til í 
köku og ís?

Ég ætti að 
byrja.

Hannes, 
ég hélt að 
þú værir 

að passa 
Lóu?

Ég lét hana 
fá hluti til 
að leika 
sér með.

Eins og? Hjólabrettið mitt. ... og laufa-
blásarann.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Pólska samfélagið á Íslandi 
telur um tuttugu þúsund ein
staklinga. Það er fyrir löngu 

kominn tími til að þessi þjóðfélags
hópur fái meira pláss innan sviðs
listanna, sögur hans séu sagðar og 
að áhorfendum af pólskum upp
runa gefist tækifæri til að spegla 
sig á sviðinu. 

Síðastliðinn fimmtudag frum
sýndi nýr leikhópur að nafninu 
PóliS sýninguna Co za poroniony 

pomysł!, sem á íslensku þýðist: Úff 
hvað þetta er slæm hugmynd!

Jakub, Aleksandra og Ólafur koma 
úr ólíkum áttum en sá síðastnefndi 
er eins konar sögumaður í sýning
unni. Öll leika þau einhvers konar 
útgáfur af sjálfum sér en þegar áhorf
endur hitta Óla er hann á bólakafi að 
læra pólsku með hjálp smáforritsins 
Duolingo. Með aðstoð kokksins 
Kuba og spunaleikkonunnar Olu 
leggur Óli upp í menningarlegan 

leiðangur til að kynnast heimi Pól
verja sem búa á Íslandi þar sem 
matargerð, söngvar og vodki koma 
við sögu.

Öll eiga þau skemmtilega spretti; 
Óli heldur sýningunni saman með 
ofsafengnum og smitandi áhuga fyrir 
öllu því sem pólskt er, Kuba fram
reiðir hlýju í gegnum hefðbundna 
pólska matreiðslu og Ola slær held
ur betur í gegn með óborganlegum 
ljóðaupplestri. Í raun eru þau öll að 

leita að sjálfum sér og finna sátt við 
samfélagið hvert með sínu nefi.

Sýningin er römmuð inn með 
Duolingo ferðalagi Óla og úr verður 
nokkurs konar dagskrá með stuttum 
atriðum sem tengjast lauslega. Upp
byggingin verður til þess að ekki 
er farið nægilega á dýptina heldur 
er hugmyndum úr ýmsum áttum 
hlaðið inn, hér vantar ritskoðun 
og skýrari línur. Af og til nota þau 
húmorinn til að afhjúpa sig og sam

félagið, þá er sýningin áhrifamest. 
Afleiðingin verður sú að þrátt fyrir 
tiltölulega stuttan sýningartíma er 
Úff hvað þetta er slæm hugmynd! of 
löng.

Að hluta til má einnig skrifa 
ójöfnur sýningarinnar á leikstjórann 
Salvöru. Skiptingar gerast stundum 
of hægt og sýningin höktir, sem 
dæmi má nefna dansatriði snemma 
í verkinu sem kemur eins og þruma 
úr heiðskíru lofti. En Úff hvað þetta 
er slæm hugmynd! hittir líka í mark 
með afslappaðri nálgun, vel völdum 
pólskum gestum og allt nær suðu
punkti þegar Óli er við það að tapa 
sjálfum sér í leitinni.

Tjarnarbíó hefur sýnt það í verki 
á þessu leikári að fjölmenningin 
á svo sannarlega heima á íslensku 
leiksviði. Þrátt fyrir misfellur er 
Úff hvað þetta er slæm hugmynd! 
hin prýðilegasta hugmynd, ágætis 
skemmtun og vonandi fyrsta 
skrefið af mörgum hjá leikhópnum 
PóliS. Hann hefur alla burði til að 
byggja á þessum spennandi grunni, 
þróa hugmyndafræðina sína frekar 
og meitla handritavinnuna. Ekki 
veitir af að víkka menningarsjónar
hornið innan sviðslistaheimsins á 
Íslandi.  Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Kærkomin og 
kómísk innsýn inn í pólsk-íslensk-
an hliðarraunveruleika.

Sýningin Vera var opnuð 
í tilefni Vetrarhátíðar. 
Þó að henni standi þrjár 
listakonur, Jóna Þorvalds
dóttir, Katrín Gísladóttir 
og Christine Gísla þá falla 

verk þeirra vel saman og njóta sín 
í því andrúmslofti sem skapast á 
loftinu yfir Gallery Grásteini.

Titill Jónu er listljósmyndari. Hún 
heillast af aðferðum sem notaðar 
voru á upphafstímum ljósmynd
unar. „Ég tek bara myndir á filmur 
og framkalla þær sjálf. Pappírarnir 
og vökvarnir skipta mig miklu 
máli. Með því að vinna myndirnar 
á þennan hátt verður hver þeirra 
einstök,“ útskýrir hún.

Jóna vinnur eins og myndlistar
maður, eftir eigin innsæi og myndir 
hennar eru sveipaðar dulúð. „Ég er 
að miðla þeim hughrifum sem ég 
verð fyrir, bæði þegar ég er úti að 
mynda – alein – og í myrkraher
berginu,“ lýsir hún og kveðst líta á 
sumar myndanna sem helgimyndir. 
„Þær vísa ekki endilega beint í raun
veruleikann, heldur kem ég oft auga 
á kynjaverur, annað hvort þegar ég 
tek þær eða þegar ég er að vinna 
þær. Ég vil að myndirnar veki góðar 
tilfinningar en kannski svolítið for
vitnilegar!“

Líkamar segja sögu
Katrín gerir einstaka keramik
skúlptúra með athyglisverðri 
áferð. Allir eru þeir abstrakt, þó 
virðist kvenlíkaminn í aðalhlut
verki, en hún segir þá geta átt við 
bæði kyn. Kveðst líta á líkama eins 
og sögu sem birti það sem þeir hafa 
gengið í gegnum. Þetta eru engar 
mjónur sem hún hefur mótað, þar 
er hún að deila á útlitsdýrkunina á 
húmorískan hátt. „Við konur gerum 
of mikið af því að bera okkur saman 
hver við aðra og hugsa um hvað allt 
yrði miklu betra ef við værum öðru 
vísi í laginu. Við verðum að fara að 
hætta þessu því þetta er svo mikill 

stressvaldur,“ segir hún og bætir við: 
„Við erum sjálfar okkar mestu and
stæðingar með allar þessar kröfur.“

Einn skúlptúrinn er með stutta, 
gyllta bingóvængi og hárið út í loft

ið. „Þessi er eins og ég er á morgn
ana,“ segir Katrín glaðlega. „Ef Jóni 
og Gunnu finnst ég skrítin þá er 
það þeirra mál! Kentárinn gerði ég 
í kvenmannslíki og ákvað að nota 
líka hestinn því hann er tákn frelsis. 
Skilaboðin eru þau að standa með 
sjálfum sér.“

Myndavélin eins og pensill
Christine er með þriggja mynda 
seríu á gafli. Ég horfi á hana og spyr 
eins og sauður: Hvort eru þetta ljós
myndir eða málverk? „Þetta eru 

ljósmyndir, prentaðar á þykkan 
bómullarpappír, en það má kannski 
segja að ég noti myndavélina eins og 
pensil því ég hreyfi hana til að skapa 
þessar stemningar. Vinn myndirnar 
mest á staðnum og geri bara eitt 
eintak af hverri, bæði til að ég haldi 
áfram að skapa og að hver og einn 
eigi einstakt verk,“ svarar hún.

Á hliðarvegg er mynd af nöktum 
trjám. „Mér finnst íslenska f lóran 
endurspegla seiglu þjóðarinnar og 
þegar ég horfði á leifarnar af gamla 
landnámsskóginum í Þórsmörk, 

lauf lausar, fannst mér trén vera 
að umvefja hvert annað – veður
farið hafði haft áhrif en ekki náð að 
brjóta þau niður.“ Hún segir allar 
myndirnar teknar í Þórsmörk. „Í 
þeim er ég að túlka upplifun mína af 
þessu fallega landi sem við eigum og 
þessari einstöku birtu,“ segir hún. 
Bendir á að í þeim birtist það frelsi 
sem við höfum til að vera úti í nátt
úrunni og kveðst líta á það sem auð 
– enda heitir þriggja mynda serían 
Auður.

Sýningin stendur til 28. febrúar.

ÉG VIL AÐ MYNDIRN-
AR VEKI GÓÐAR 

TILFINNINGAR EN KANNSKI 
SVOLÍTIÐ FORVITNILEGAR.
Jóna

LEIKHÚS

Co za poroniony pomysł! / Úff 
hvað þetta er slæm hugmynd!

Leikhópurinn PóliS
Tjarnarbíó

Leikstjórn:  Salvör Gullbrá 
Þórarinsdóttir
Leikarar:  Jakub Ziemann, Aleks-
andra Skołożyńska og Ólafur 
Ásgeirsson
Dramatúrg:  Birnir Jón Sigurðsson
Leikmynd og búningar:  Þórdís Erla 
Zoëga
Lýsing:  Kjartan Darri Kristjánsson
Grafísk hönnun: Gréta Þorkels-
dóttir
Aðstoð við þýðingu: Nina 
Słowińska

Sýningin er á ensku og pólsku

Fjalla um dulúð, frelsi og auð í verkum sínum
Á efri hæðinni í Gallery Grásteini að Skólavörðustíg 4 sameinast þrjár listakonur – og vinkonur – um sýn-
inguna Veru. Þetta eru þær Jóna Þorvaldsdóttir og systurnar Katrín Gísladóttir og Christine Gísla.

 Á sýningunni Vera láta þær Christine, Jóna og Katrín fara vel um verkin sem þær hafa unnið á síðustu átta mánuðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Á vit pólskra ævintýra

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Hin prýði-
legasta hug-
mynd, ágætis 
skemmtun 
og von-
andi fyrsta 
skrefið af 
mörgum hjá 
leikhópnum 
PóliS, segir í 
dómnum.
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bónus.is  Verð gildir til og með 14. febrúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími 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 (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

500g

Bónus Baunasúpa & Saltkjöt
1 kg - verð áður 1.598 kr

kr./1 kg1.498

RÉTTUR MÁNAÐARINS
BÓNUS BAUNASÚPA

Kjarnafæði Saltkjöt
2. flokkur - blandað

Kjarnafæði Saltkjöt
valið

kr./kg1.998

SALTKJÖTIÐ KOMIÐ!

kr./pk.359
Malt-O-Meal Marshmallow Mateys

sykurpúða morgunkorn - 320 g

Stjörnugrís Beikonkurl
500 g

Stjörnugrís Pressað Beikon
250 g

kr./pk.359
Stjörnuegg 12 stk.

696 g

kr./pk.498

HEFUR ÞÚ SMAKKAÐ?

SS Saltkjöt
valið

Íslandslamb Saltkjöt
blandað

Íslandslamb Saltskert Saltkjöt 
blandað

kr./kg1.198

45% minna salt
Sama bragð

kr./kg1.198

SALTKJÖT
þetta gamla góða

kr./kg598 kr./kg1.998

það munar um minna

kr./pk.498

FRÁBÆRT
Í BAUNASÚPUNA

kr./kg2.998
Íslandsnaut Nautastrimlar

fullkomið í fajitas

EGG
OG BEIKON

FAJITAS STRIMLAR



bónus.is  Verð gildir til og með 14. febrúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími 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 (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

500g

Bónus Baunasúpa & Saltkjöt
1 kg - verð áður 1.598 kr

kr./1 kg1.498

RÉTTUR MÁNAÐARINS
BÓNUS BAUNASÚPA

Kjarnafæði Saltkjöt
2. flokkur - blandað

Kjarnafæði Saltkjöt
valið

kr./kg1.998

SALTKJÖTIÐ KOMIÐ!

kr./pk.359
Malt-O-Meal Marshmallow Mateys

sykurpúða morgunkorn - 320 g

Stjörnugrís Beikonkurl
500 g

Stjörnugrís Pressað Beikon
250 g

kr./pk.359
Stjörnuegg 12 stk.

696 g

kr./pk.498

HEFUR ÞÚ SMAKKAÐ?

SS Saltkjöt
valið

Íslandslamb Saltkjöt
blandað

Íslandslamb Saltskert Saltkjöt 
blandað

kr./kg1.198

45% minna salt
Sama bragð

kr./kg1.198

SALTKJÖT
þetta gamla góða

kr./kg598 kr./kg1.998

það munar um minna

kr./pk.498

FRÁBÆRT
Í BAUNASÚPUNA

kr./kg2.998
Íslandsnaut Nautastrimlar

fullkomið í fajitas

EGG
OG BEIKON

FAJITAS STRIMLAR



DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00  Heimsókn
08.10  Veronica Mars
09.05  Bold and the Beautiful
09.25  The O.C.
10.05  Feðgar á ferð
10.25  Masterchef USA
11.10  Viltu vinna milljón?
11.50  10 Years Younger in 10 Days
12.35  Nágrannar
12.55  Grand Designs. Australia
13.45  Gulli Byggir
14.15  Lóa Pind. Battlað í borginni
15.00  Temptation Island
15.55  Hell’s Kitchen USA
16.40  Suður-ameríski 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  Víkingalottó
19.10  Líf dafnar 
19.50  First Dates Hotel
20.40  The Diagnosis Detectives
21.45  The Good Doctor
22.30  Limetown
22.55  Sex and the City   Sex and 

the City er saga fjögurra 
vinkvenna sem eiga það 
sameiginlegt að vera ein-
hleypar og kunna vel að 
meta hið ljúfa líf.

23.30  Succession
00.30  NCIS
01.15  The Blacklist
02.00  NCIS. New Orleans
02.45  Veronica Mars
03.25  The O.C.
04.05  Masterchef USA

08.00  Barnaefni
20.00  Friends
20.20  Friends
20.45  The Office
21.10  Big Little Lies
22.05  Our Girl
22.55  Gåsmamman
23.45  Steypustöðin
00.15  Friends
00.40  Friends
01.00  The Office

11.25  Second Act
13.05  Buzz
14.30  The Wife
16.10  Second Act
17.50  Buzz
19.20  The Wife
21.00  What Lies Beneath  Há-

spennumynd um fyrir-
myndarhjónin Norman og 
Claire Spencer. Á yfirborð-
inu leikur allt í lyndi en 
draugar fortíðarinnar elta 
húsbóndann uppi. 

23.05  Wish Upon
00.35  211  Lögreglumaðurinn 

Mike Chandler er nýbúinn 
að missa eiginkonu og er því 
ekki upp á sitt besta þegar 
honum og félaga hans, 
Steve, er falið að taka ungan 
mann, Kenny, með sér í 
venjubundna eftirlitsferð. 

02.00  What Lies Beneath

08.00  European Tour 2021  Út-
sending frá Saudi Interna-
tional.

12.30  European Tour 2021 - High-
lights

13.15  PGA Tour 2020  Útsending 
frá AT&T Pebble Beach Pro-
Am.

18.15  PGA Tour 2021  Útsending 
frá Waste Management 
Phoenix Open.

23.45  PGA Highlights 2021

13.00  Dr. Phil 
13.45  The Late Late Show
14.30  Vinátta 
15.00  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
20.00  The Block 
21.00  Chicago Med
21.50  The Great
22.40  The Arrangement 
23.25  The Late Late Show 
00.10  Station 19
00.55  The Resident 
01.40  Devils 
02.25  Fargo
03.15  The Twilight Zone (2019)  

 Glæný útgáfa af einni 
þekktustu sjónvarpsseríu 
allra tíma. Sagðar eru ótrú-
legar sögur sem fá áhorf-
endur til að hugsa. Sögu-
maður er leikarinn Jordan 
Peele.

04.00  Síminn + Spotify

07.30  Levante - Granada
09.10  Sassuolo- Spezia
10.50  Elche - Villarreal
12.30  Spænsku mörkin 
13.20  FA Cup Preview 
13.50  Burnley - Bournemouth  Út-

sending frá leik í FA Cup.
15.35  Manchester United - West 

Ham  Útsending frá leik í FA 
Cup.

17.20  Swansea - Manchester City 
 Bein útsending frá leik í FA 
Cup .

19.30  The Fifth Quarter
20.05  Everton - Tottenham  Bein 

útsending frá leik í FA Cup.
22.15  Ítölsku mörkin
23.05  Football League Show
23.30  Leicester - Brighton

09.00  Dominos Körfuboltakvöld
09.50  Grindavík - KR  Útsending frá 

leik í Dominos deild karla.
11.30  Snæfell - Fjölnir  Útsending 

frá leik í Dominos deild 
kvenna.

12.50  Valur - Breiðablik
14.30  Dominos Körfuboltakvöld - 

kvenna
15.15  Grótta - Valur  Útsending frá 

leik í Olís deild karla.
16.35  Haukar - Fram
18.00  Seinni bylgjan - karla
19.20  Sheffield United - Bristol City 

 Bein útsending frá leik í FA Cup.
21.30  Dominos Körfuboltakvöld
22.45  Hannes og Pétur Viðars
23.25  Eiður Aron og Danni Lax
23.55  Justin Shouse - Kjúklingur 

og körfubolti
01.05  Ölli

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
12.03  Hádegið
12.20  Hádegisfréttir
12.42  Hádegið  seinni hluti
13.00  Dánarfregnir
13.02  Samfélagið
14.00  Fréttir
14.03  Tónlist frá A til Ö
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!
18.50  Veðurfregnir
18.53  Dánarfregnir
19.00  Endurómur úr Evrópu
20.35  Mannlegi þátturinn
21.30  Egils saga  (20 af 21)
22.00  Fréttir
22.05  Veðurfregnir
22.09  Lestur Passíusálma  (7 af 50)
22.15  Samfélagið
23.10  Segðu mér
00.00  Fréttir
00.05  Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00  Fiskbúar  Sjónvarps-

þátturinn Fiskbúar fangar 
stemninguna í fiskbúðum 
landsins í tilefni af því að 
fisksalar tileinka febrúar 
sjávarréttum.

20.30  Viðskipti með Jóni G.  Í 
viðskiptaþættinum með 
Jóni G. Haukssyni er rýnt 
í verslun og viðskipti 
landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda 
atvinnulífsins.

21.00  21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi um-
ræðu- og fréttaskýringaþátt-
ur undir stjórn þeirra Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis 
með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, 
menningu og lífsreynslu.

21.30  Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

09.00  Heimaleikfimi 
09.10  Kastljós 
09.25  Menningin 
09.35  Spaugstofan 2008-2009 
09.55  Vikan með Gísla Marteini 

2015 - 2016 
10.40  Andrar á flandri  Lundúnir - 

seinni hluti
11.05  Óskalög þjóðarinnar 1994-

2003
12.05  Heimaleikfimi 
12.15  Á tali hjá Hemma Gunn 

1994-1995 
13.10  Nýsköpun - Íslensk vísindi  
13.35  Landakort  Er stafræna 

byltingin að stela  minning-
unum okkar?

13.45  Hundalíf 
13.55  Blönduð boðganga Skíða-

skotfimi  Bein útsending.
15.15  Poppkorn 1987 
15.45  Okkar á milli  Sigurður Guð-

mundsson
16.15  99% norsk 
16.45  Tímaflakk Doctor Who 
17.50  Táknmálsfréttir
18.00  KrakkaRÚV
18.01  Kúlugúbbarnir 
18.24  Hæ Sámur
18.31  Rán og Sævar 
18.42  Sara og Önd 
18.50  Krakkafréttir
18.54  Vikinglottó 
19.00  Fréttir
19.25  Íþróttir
19.30  Veður
19.35  Kastljós
19.50  Menningin
20.00  Kiljan
20.40  Síðasti séns Panik før lukke-

tid
21.10  Nútímafjölskyldan  

Bonusfamiljen 
22.00  Tíufréttir
22.15  Veður
22.20  Rúnturinn  Íslensk heimildar-

mynd eftir Steingrím Dúa 
Másson um rúntinn sumarið 
1999 í þremur bæjum: Akra-
nesi, Keflavík og Blönduósi. 
Rætt er við fólk á rúntinum 
og rúntmenningin skoðuð 
ofan í kjölinn.

23.40  Dagskrárlok

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

VERTU 
VAKANDI
Í FYRSTA 
SKIPTI
Á ÆVINNI
Komdu til okkar og prófaðu  
einstök gæði Hästens rúmanna. 
Starfsfólk okkar er tilbúið  
að aðstoða þig og veita frekari  
upplýsingar.

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja 
virði þess að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin 
eru framleidd með einstöku samspili handverks og 
hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í 
gæðum náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi 
handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt finna fyrir 
því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu Hästens í 
Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.
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MÁNUDAGA
KL. 20.30

KARLMENNSKAN
MEÐ ÞORSTEINI V. EINARSSYNI 

Fróðlegur og skemmtilegur þáttur með áherslu á karla, 
karlmennsku og jafnréttismál í umsjón Þorsteins V. Einarssonar. 
Tekin eru fyrir málefni á borð við klám, ofbeldi gegn körlum, 
sjálfsvíg og auðvitað karlmennskan sjálf. 

Þátturinn er á dagskrá alla mánudaga kl. 20.30



Stefán Mekkinósson var 
búinn að starfa sem klipp-
ari hjá RÚV þegar hann 
ákvað að nýta tvöfaldan 
ríkisborgararétt sinn til 
þess að drífa sig í kvik-

myndaskólann Vancouver Film 
School í Kanada. Þar má segja að 
hann hafi dreymt hugmyndina að 
sálfræðitryllinum Amygdala, sem 
verður lokaverkefni hans frá skól-
anum.

Hópsöfnun fyrir hluta fram-
leiðslukostnaðar er í fullum gangi 
en hann bindur miklar vonir við að 
myndin muni opna honum og sam-
starfsfólki hans greiðari leið inn í 
kvikmyndabransann.

„Planið er að taka upp vandaða 
og spennandi mynd sem við getum 
sent inn á fjölda kvikmyndahátíða 
og vakið athygli á okkur sem upp-
rennandi kvikmyndagerðarfólki,“ 
segir Stefán.

Fimm bestu
„Áður en ég f lutti út vann ég sem 
dagskrárklippari hjá RÚV í þrjú 
ár og var mest í því að klippa sjón-
varpsstiklur þegar ég ákvað að fara 
út fyrir þægindarammann heima, 
en ástæðan fyrir því að ég endaði í 
Vancouver er að ég er með kanad-
ískan ríkisborgararétt í gegnum 
föður minn og ákvað að nýta mér 
það.

Ég sótti um nám í Vancouver Film 
School og þegar ég komst inn var 
ekki aftur snúið,“ segir Stefán, sem 
var síðan mættur til leiks í Kanada 
ári síðar í ágúst 2019.

Leikstjóradraumar Stefáns eru 
við það að verða að veruleika með 
því að láta martröð rætast en hand-
rit hans að tryllinum Amygdala 
þótti meðal þeirra fimm bestu í 
bekknum hans. „Útskriftarverk-
efnin eru þannig að aðeins fimm 
bestu handritin eru valin og mitt 
verkefni var eitt af þeim í 36 manna 
bekk.“

Innri djöflar
„Amygdala er sálfræðitryllir með 
mannlegan kjarna en amygdala, 
eða mandlan á íslensku, er viðvör-
unarkerfi heilans og uppspretta 
ótta og árásargirni,“ segir Stefán 
þegar hann útskýrir titilinn og það 
sem liggur að baki hans.

„Sagan fjallar um Amy, konu sem 
missti dóttur sína nýlega vegna geð-
sjúkdóms. Kvöld eitt bankar dular-
fullur maður upp á hjá henni og 
biður um aðstoð. Hún býður honum 
inn en að góðverki sínu loknu tekur 
hún eftir því að maðurinn er far-
inn.“

Þarna fer spennan að magnast 
þar sem Amy verður verulega óróleg 
þegar hún fer að efast um að hún sé 
í raun ein í húsinu. „Þetta leiðir til 
atburðarásar sem fær Amy til þess 
að efast um geðheilsu sína um leið 
og hún þarf að takast á við sína 
innri djöfla.“

Klipptur draumur
Stefán segist hafa fengið hugmynd-
ina að Amygdala skömmu eftir að 
hann fékk martröð keimlíka því 
sem aðalpersóna sögunnar upplifir. 
„Pælingin er mjög einföld. Hvað ef 
þú hleypir einhverjum inn til þín 

en sérð manneskjuna ekki fara? 
Hverjar yrðu sálfræðilegar afleið-
ingar þess?“

Stefán segir hugmyndina hafa 
byrjað að mótast upp úr þessum 
pælingum og síðan hafi hann bætt 
við söguna hægt og rólega. „Ég 
vann lengi sem klippari og senni-
lega er það mitt sterkasta svið, 
þannig að þegar ég skrifa handrit 
sé ég uppbyggingu sögunnar fyrir 
mér myndrænt og ég var að klippa 
hana í kollinum á meðan ég skrifaði 
handritið.“

Stefán var því vel settur þegar 
skólinn tilkynnti nemendum að 
þeir þyrftu að skrifa og leggja fram 
handrit sem gæti mögulega orðið 
lokaverkefni. „Þá vissi ég hvað ég 
ætlaði að skrifa um.“

Fjölbreyttur hópur
Stefán segir fjölbreyttan hóp upp-
rennandi kvikmyndagerðarfólks 
standa að gerð Amygdala og þau 
hugsi stórt. „Við komum frá ólíkum 
heimshornum og þetta eru hæfi-
leikaríkir einstaklingar sem eru að 
leggja hart að sér við undirbúning 
verkefnisins.“

Hópurinn er með hópsöfnun í 
gangi á Indiegogo.com og þegar 
þetta er skrifað og vika er til stefnu 
hafa safnast rúm 70% af 1.000 
dala takmarkinu. „Við erum með 
söfnunina í gangi fyrir þá sem hafa 
áhuga á að styðja verkefnið sem 
væri vel þegið, þar sem COVID-
ástandið hérna úti er ekki að auð-
velda okkur ferlið.“
toti@frettabladid.is

PÆLINGIN ER MJÖG 
EINFÖLD. HVAÐ EF ÞÚ 

HLEYPIR EINHVERJUM INN TIL 
ÞÍN EN SÉRÐ MANNESKJUNA 
EKKI FARA?

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Martraðarbrunnur 
ótta og árásargirni
Stefán Mekkinósson fékk martröð sem varð kveikjan að handriti 
sálfræðitryllis og lokaverkefnis hans  í kvikmyndanámi í Kanada 
þar sem kafað er ofan í rót ótta og árásargirni í mannsheilanum.

Stefán segir David Fincher og Quentin Tarantino líklega uppáhalds leik-
stjórana sína en nefnir einnig rithöfundinn H.P. Lovecraft sem áhrifavald. 

Stefán segir 
hið geðræna 
og ósýnilega 
bjóða upp á 
spennandi 
andrúmsloft án 
þess að sýna of 
mikið. MYNDIR/
AÐSENDAR

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF
OPIN

Ótrúleg útsala í fjórum 
búðum og á dorma.is

                       Smáratorgi  |          Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

PURE COMFORT 
fiberkoddi
Léttur, ódýr og  
þægilegur 
fiberkoddi.  
Stærð kodda:  
50x70cm. 700g.  
Má þvo á 60°c..

Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins 3.120 kr.

PURE COMFORT  
fibersæng
Létt og þægileg fibersæng.  
Stærð: 140x200 cm. Sængin er 300g. Má þvo á 60°c

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins 7.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

DORMA
útsalan

LOKAVIKAN
EKKI MISSA AF ÞESSU
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ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Á LAUGARDAG

Poppy stök dýna 160cm

70% afsláttur
Útsöluverð 9.552 kr.

Verð áður 31.840 kr.
Stök dýna

Mikið úrval. Gerðu frábær kaup

Cadence FM 
Queen size rúm 153cm

20% afsláttur
Útsöluverð 195.360 kr.

Verð áður 244.200 kr.
Innifalið í verði. Dýna botn og króm fætur

Corinna rúm 160cm

30% afsláttur
Útsöluverð 114.800 kr.

Verð áður 164.000 kr.
Innifalið í verði. Dýna botn og króm fætur



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

Hann reyndi að láta 
ekki á neinu bera á 
heimilinu, en það fór 

ekki fram hjá neinum að það 
var eitthvað nýtt blik í augum. 
Krakkarnir tóku eftir því að 
pabbi var óvenju teinréttur og 
gott ef brjóstkassinn var ekki 
ögn útstæðari en áður.

Það mátti ekki segja neitt 
beint út en það voru allir að 
hugsa það sama, yfirmanns-
staðan í fyrirtækinu hafði 
verið auglýst, hann hafði sótt 
um og líkurnar voru góðar. 
Þegar heimilisfólkið kom að 
honum eitt kvöldið að reisa 
tjald í bakgarðinum og bera 
inn áfengi datt öllum það sama 
í hug – það var verið að undir-
búa veislu til að fagna. Þetta 
væri í raun komið. Auðvitað 
neitaði hann þessu öllu, sagði 
sposkur á svip að það væri 
bara gott að vera með tjald í 
garðinum og þetta tengdist alls 
ekki vinnunni. En það vissu 
allir betur.

Þetta var bara skrifað í 
skýin. Hann hafði alltaf staðið 
sig vel og skilað góðu starfi. 
Þetta hlaut að ganga upp.

Loks kom að stóra deginum. 
Ákvörðunin yrði tilkynnt. 
Hann hafði verið boðaður á 
fund, fór í fínustu jakkafötin 
og pússaði skóna. Þótt hann 
væri þráspurður heima fyrir 
um morguninn passaði hann 
sig að halda væntingum niðri. 
Þetta væri bara fundur. Ekkert 
meira.

Um klukkustund síðar kom 
hann heim. Svipurinn hafði 
breyst. Blikið var horfið. Hann 
sinnti sínu starfi víst svo vel að 
þeir sáu engan tilgang í að gefa 
honum stöðuhækkun. Eigin-
lega of hæfur bara.

Enginn sagði neitt. Hann 
dreif sig út í garð að taka niður 
tjaldið. Það hafði hvort eð er 
aldrei staðið til að halda neina 
veislu.

Blikið í 
augunum

Hreyfum
okkur 
allt árið

Verslaðu á 66north.is

 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Snæfell hanskar

Gore Tex™ Infinium®

8.900 kr.

Grettir bolur

Polartec™ Power Grid®

Dömu- og herrasnið

14.900 kr.65.000 kr.

Snæfell Neoshell® jakki
Alhliða útivistarjakki

Dömu- og herrasnið

Saltminna saltkjöt
 Kjötsel

24%

790
kr/kg

áður 
1.039 kr

TRYGGÐU ÞÉR
ÁSKRIFT AÐ DV

512 7000          

WWW.DV.IS/ASKRIFT          

ASKRIFT@DV.IS


