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VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlit Seðla
banka Íslands hefur ekki upp
lýsingar um og fylgist ekki með 
þeirri rafmynt sem „grafin er upp“ í 
námum í íslenskum orkuverum, en 
talið er að allt að 8 prósent bitcoin, 
stærstu myntarinnar, verði til á 
Íslandi. Um 60 fyrirtæki stunda 
hér námagröft en aðeins þjónustu
veitendur sem bjóða upp á viðskipti 
með rafmynt og stafræn veski eru 
skráningarskyld, þrjú talsins.

Bandarísk stjórnvöld hafa í 
auknum mæli reynt að fylgjast með 
notkun rafmynta því þær eru taldar 
hornsteinn í ýmissi ólöglegri starf
semi, meðal annars hryðjuverka

starfsemi, fíkniefnaviðskiptum og 
dreifingu barnakláms. Í skýrslu 
bandaríska fjármálaráðuneytisins 
frá árinu 2017 kom meðal annars 
fram að Azym Abdullah, sem hýsti 
vefsíðu hryðjuverkasamtakanna 

ISIS á Íslandi árið 2014, hafi notað 
bitcoin í sínum viðskiptum, sem 
og níu aðrir þekktir hryðjuverka
menn.

Rafmyntir hafa verið mikið í 
deiglunni á Íslandi, aðallega vegna 
þeirrar miklu orku sem framleiðsl
an krefst. Alls 5 prósent orkufram
leiðslu landsins er bundin í gagna
verum og um 90 prósent af því fer 
í námagröft. Kaupendurnir eru oft 
og tíðum fyrirtæki sem landsmenn 
þekkja illa, svo sem HIVE Block
chain, Genesis Mining og Bitfury, 
en mala gull á starfseminni, þrátt 
fyrir hátt orkuverð.

Fáar reglur gilda hins vegar 

um þessa „auðlind“ sem streymir 
héðan út í heim. Samkvæmt svari 
Fjármálaeftirlitsins við f y rir
spurn Fréttablaðsins er rafmynt, 
eða sýndarfé, ekki viðurkenndur 
lögeyrir eða gjaldmiðill og fellur 
því ekki undir ákvæði laga um 
greiðsluþjónustu eða útgáfu og 
meðferð rafeyris. „Þá þurfa mark
aðir með sýndarfé ekki starfsleyfi, 
falla ekki undir lög nr. 108/2007 
um verðbréfaviðskipti og lúta ekki 
eftirliti Fjármálaeftirlitsins,“ segir 
í svarinu. „Varðandi umfang við
skipta þá býr Seðlabankinn ekki 
yfir slíkum upplýsingum.“ 
– khg / sjá síðu 11

Streymir eftirlitslaust úr landi
Fjármálaeftirlitið fylgist ekki með rafmynt sem búin er til hér á landi, sem er umtalsverð stærð á heims-
vísu. Bandarísk stjórnvöld horfa til hættunnar á að rafmynt nýtist í ólöglegri starfsemi og hryðjuverkum.

Varðandi umfang 
viðskipta þá býr 

Seðlabankinn ekki yfir 
slíkum upplýsingum.

Svar Fjármálaeftirlits Seðlabankans

Mmm ...
Lax og salsa 
svooo gott!

Um fjögur hundruð manns, starfsfólk lögreglu, sjúkraf lutningafólk og aðrir framverðir í heilbrigðisþjónustu voru bólusett í Laugardalshöll í gær. Bólusetningar gengu skjótt fyrir sig, 
hófust í hádeginu og var lokið á þriðja tímanum síðdegis. Tæplega þrjú prósent þjóðarinnar eru nú ónæm fyrir kórónaveirunni með bóluefni eða mótefni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐSKIPTI Þrátt fyrir að samningar 
um bólusetningarverkefni Pfizer 
hér á landi hafi ekki náðst breytir 
það litlu um hina stóru, efnahags
legu mynd á þessu ári, segja sér
fræðingar á verðbréfamarkaði.

Við opnun kauphallarinnar í gær
morgun varð nokkuð skörp lækkun 
á gengi allf lestra félaga. Við lokun 
hafði þó helmingur félaga hækkað.

„Það verður efnahagsbati á 
þessu ári þrátt fyrir allt,“ segir Jón 
Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur 
Íslandsbanka. – thg / sjá Markaðinn

Samningurinn 
hefði litlu breytt

Jón Bjarki 
Bentssson, aðal-
hagfræðingur 
Íslandsbanka



SAMFÉLAG Um 53 prósent hin-   
s eg in nemenda segja að niðrandi 
ummæli um hinsegin fólk hafi mikil 
eða mjög mikil áhrif á líðan þeirra. 

Hinsegin nemendur reyna að 
forðast leikfimistíma, búningsklefa 
og íþróttahús. Þá hefur verið ráðist 
með höggum og spörkum á 4,6 pró-
sent hinsegin nemenda í skólum 
vegna kynhneigðar. Þetta kom fram 
í fyrirlestri Tótlu I. Sæmundsdóttur, 
fræðslustýru Samtakanna 78, sem 
bar heitið Hinsegin í íþróttum, 
rannsókn á líðan hinsegin ung-
menna, á ráðstefnu Reykjavíkur-
leikanna, Íþróttir fyrir alla.

Könnun samtakanna er sam-
starfsverkefni GLSEN með Col-
umbia-háskólanum og var 181 
hinsegin nemandi sem svaraði 
spurningunum. Meðalaldurinn var 
16,7 ár, f lestir voru tvíkynhneigðir 
og samkynhneigðir. 

 „Krakkarnir eru að forðast þessi 
kynjuðu rými. Þetta er bara spurn-
ing um að búa til rými þar sem allir 
geta fundið það sem þeir þurfa. Ég 
heyri það í mínu óformlega spjalli 
við unglinga að ungmenni forðast 
rými þar sem þeim finnst að öðrum 
líði óþægilega í kringum þau. Þegar 
kemur að trans ungmennum velja 
þau svokallað þriðja rými, sem er 
hægt að nálgast í móttökunni. Þá fá 
þau sérklefa, sem getur verið hvað 
sem er í íþróttahúsum sem hefur 
verið græjað fyrir krakkana. Þann-
ig hefur skólinn komið til móts við 
þau,“ segir hún.

Enn er mikil áhersla á sund í skól-
um en nokkrir krakkar í Víðistaða-
skóla skiluðu umsókn að tillögu í 
Menntastefnu til ársins 2030 um að 
mörgum nemendum liði illa í sundi.

„Það þarf alltaf umræðuna til að 
breyta hlutunum. Ég fer inn og út 

úr skólunum og aðstoða við að laga 
skólakerfið að börnunum og börnin 
að skólakerfinu, þá er þetta yfirleitt 
spurning um að eiga samtalið. Skól-
arnir eru mismóttækilegir.“

Hinsegin krakkar verða fyrir 
töluverðri áreitni í formi munnlegra 
móðgana en einnig líkamlegri.

 „Ég vinn mikið í því að tækla 
hómófóbísk ummæli hjá krökkum. 
Yfirleitt átta þau sig ekki á því hvað 
þau eru að segja. Orðin eru ekki 
endilega neikvæð en þau eru notuð 
í neikvæðri merkingu. Oft er nóg 
að benda á að þau eru að segja að 
það sé slæmt að vera hommi, lesbía 
eða trans, þó að þau meini það ekki 

þannig. Fæstir krakkar sem ég hef 
hitt eru með innbyggða fordóma.“

Hún segir að það sé auðvitað vont 
til þess að vita að 4,6 prósent verði 
fyrir líkamsárás vegna kynhneigðar 
og 2,9 prósent verði mjög oft fyrir 
árásum vegna kyns. „Þessar tölur 
vekja áhyggjur. Þó við séum í f lest-
um tilvikum komin á betri stað þá 
er ekki eðlilegt að tæplega fimm 
prósent hinsegin nemenda verði 
fyrir árásum vegna kynhneigðar 
sinnar. Það er áhyggjuefni, en ég 
hef trú á að með fræðslu og samtali 
við krakkana getum við snúið þessu 
við. Oft grasserast svona í þögninni, 
því miður,“ segir Tótla, en bendir á 
að krakkar í dag séu miklu klárari 
en áður. „Það er mín upplifun. 
Hlutirnir sem þrifust þegar ég var 
unglingur og í dag eru tveir ólíkir 
heimar. Þau eru meðvitaðri um 
samfélagið í kringum sig en þegar 
ég var unglingur.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Skotgöt sáust á skrif-
stofum Samfylkingarinnar 
og Sjálfstæðisflokksins.

Loksins snjór

Eftir langa bið eftir góðu færi í brekkunum á höfuðborgarsvæðinu skemmtu börn og fullorðnir sér konunglega við að renna sér niður  Plútóbrekku 
á Seltjarnarnesi í gær. Ungir sem aldnir, en aðallega ungir, renndu sér á snjóþotum og sleðum. Dagurinn í gær var einn sá snjómesti í vetur, en vetur-
inn er sá snjóléttasti í heila öld síðan mælingar hófust. Í dag á svo að hlýna en engin snjókoma er í kortunum næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Hinsegin nemendur 
forðast kynjuð rými 
Í könnun Samtakanna 78 meðal hinsegin nemenda kom fram að þau forðist 
flest það sem viðkemur íþróttum, meðal annars leikfimistíma, búningsklefa og 
íþróttahús. Fimm prósent hafa orðið fyrir árásum vegna kynhneigðar sinnar. 

Tótla segir íslensku skólana mismóttækilega í aðgerðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tótla I.  
Sæmundsdóttir, 
fræðslustýra 
Samtakanna 78

GARÐABÆR Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars, BYGG, skilaði inn erindi 
til bæjarráðs Garðabæjar á dögun-
um þar sem kallað er eftir viðhorfi 
Garðabæjar til þess að vinna breyt-
ingar á skipulagi Setbergsholts. 
BYGG hefur þegar skoðað mögu-
legar áherslubreytingar á skipulagi 
landsins og hefur hug á að hefja 
undirbúning að skipulagi og fram-
kvæmdum á svæðinu. Landsvæðið 
hefur verið í eigu BYGG í fimm ár og 
gera hugmyndir fyrirtækisins ráð 
fyrir allt að 2.550 íbúðum á svæðinu 
en talað um tveggja til þriggja ára 
undirbúningsvinnu áður en verk-
efnið hefst, meðal annars þurfi að 
bæta samgöngukerfið.

Um er að ræða landsvæðið fyrir 
aftan verslun IKEA í Kauptúni, 
Garðabæ, og myndi nýja hverfið 
standa til móts við hið nýja hverfi 
í Urriðaholti.

Ef af framkvæmdunum verður 
þarf golfvöllur Golfklúbbsins Set-

bergs að víkja. Fyrir vikið hefur 
klúbburinn rætt við Hafnarfjarð-
arbæ um nýja staðsetningu. „Það 
hefur legið fyrir að við þyrftum að 
flytja starfsemi okkar ef til þessara 
framkvæmda kæmi. Við höfum um 
leið rætt við Hafnarfjarðarbæ um 
möguleikann á að finna nýja stað-
setningu,“ segir Högni Friðþjófsson, 
formaður Setbergsklúbbsins, sem 
var stofnaður árið 1994 og í voru 
420 kylfingar árið 2019. – kpt

Áætla á þriðja þúsund 
íbúða við Setbergsholt

Setbergsgolfvöllur þyrfti að víkja.

LÖGREGLUMÁL Rannsókn miðar 
vel á tveimur skotárásum í síðasta 
mánuði, er skotið var á skrifstofur 
stjórnmálaflokka og bifreið Dags B. 
Eggertssonar borgarstjóra.

Rannsókn málsins er f lókin að 
sögn Kolbrúnar Benediktsdóttur, 
saksóknara hjá embætti ríkissak-
sóknara. Hún á von á að henni ljúki 
eftir mánaðamótin. Einn var hand-
tekinn 30. janúar og úrskurðaður 
í gæsluvarðhald vegna málsins en 
ekki var gerð krafa um lengra gæslu-
varðhald eftir að gæsluvarðhaldsúr-
skurðurinn rann út á föstudaginn, 
eftir að hann var framlengdur einu 
sinni.

Hann neitar sök. Skotárásirnar 
eru rannsakaðar sem brot gegn 
valdstjórninni. – þp

Rannsókn ljúki 
í næsta mánuði

Skotið var á skrifstofur stjórnmála-
flokka og á bifreið borgarstjóra.
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AUKIÐ VÖRUÚRVAL - AUKIN ÞJÓNUSTA

Toppar 1/4” - 1/2” 4 - 32 mm
Toppar, lyklar, skrúfjárn, töng
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

VERKFÆRASETT 96 HLUTA

Skrall 36 tanna með læsingu
Toppar: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 22mm
Framlenging: 3” & 6”
Liður, 
T-Skaft, Kertatoppar með segul.

22 HLUTA TOPPLYKLASETT 3/8”

Taupoki
Skralllyklar 8 - 19mm
72 tanna

SKRALLLYKLASETT PRO

Toppar: 4 - 32mm
Toppar djúpir: 6 - 22mm
E- Toppar: E4 - E20
Framlengingar: 2”, 4”, 5” og 10”
Kertatoppar 16 og 21mm
Fastirlyklar: 6 - 24mm

VERKFÆRASETT 150 HLUTA

vnr IBTGPAQ1202

vnr IBTGCAI150R

vnr IBTGCAI9601

vnr IBTGCAI2202

TOPPAHALDARA SETT

Skrall 36 tanna með læsingu og lið
Toppar: 5,5 - 14mm, Liður
Bitahaldari: 1/4”, 
Skrúfbitar: Stjörnu PH og PZ. Rauf, 
sexkant og Torx.

TOPP- OG SKRÚFBITASETT 1/4”

vnr IBTGADW4501 

1.052 m/vsk
 Fullt verð 2.003

4.116 m/vsk
 Fullt verð 5.488

vnr ITBGAAR0301 vnr IBTGAAD0602

6.960 m/vsk

 Fullt verð 9.281

17.025 m/vsk

 Fullt verð 22.700

40.894 m/vsk

 Fullt verð 58.420

28.059 m/vsk

 Fullt verð 37.412

6.119 m/vsk

 Fullt verð 8.158

HÖGGSKRÚFJÁRN SETT



STJÓRNMÁL Kjördæmisráð Samfylk-
ingarinnar í Reykjavík mun kjósa 
um tillögu uppstillingarnefndar að 
framboðslistum fyrir alþingiskosn-
ingarnar, á laugardaginn.

Í fundarboði kemur fram að til-
laga uppstillinganefndar að heild-
stæðum listum fyrir bæði kjördæmi 
verði borin upp til samþykktar, sem 

þýðir að ekki verður kosið um nöfn 
einstakra frambjóðenda eða sæti 
þeirra á listunum.

Helga Vala Helgadóttir og Krist-
rún Frostadóttir þykja líklegastar 
til að leiða lista Reykjavíkurkjör-
dæmanna. Uppstillingarnefndin 
hefur hins vegar staðið frammi 
fyrir þeim vanda að aðeins þrír 

karlar voru meðal tíu vinsælustu 
frambjóðenda í könnun sem fram-
kvæmd var meðal f lokksmanna.

Jóhann Páll Jóhannsson var einn 
karla meðal efstu fimm frambjóð-
enda og  Ágúst Ólafur Ágústsson og 
Guðmundur Ingi Þóroddsson meðal 
tíu efstu. Ágúst hefur þegar hafnað 
boði nefndar um þriðja sæti.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að þrýst hafi verið á Dag B. Egg-
ertsson borgarstjóra að taka að sér 
forystu í öðru hvoru kjördæminu.

„Já, það hefur verið nefnt af 
ýmsum, sem er þakkarvert,“ segir 
Dagur en segist alltaf gefa sama 
svarið: „Ég er ekki á leið í þingfram-
boð.“ – aá

Ég er ekki á leið í 
þing-

framboð.

Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri

 Ég gat ekki sætt mig 
við að vera útmáluð 

geðveik.
Aldís Schram

DÓMSMÁL Óhætt er að segja að 
skali tilfinninganna hafi sýnt sig 
þegar Jón Baldvin Hannibalsson 
mætti dóttur sinni, Aldísi Schram, 
og fréttamanninum Sigmari Guð-
mundssy ni f y r ir Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær. Ráðherrann fyrr-
verandi vill fá fjórtán ummæli, er 
lúta bæði að kynferðisbrotum og 
þvingaðri nauðungarvistun, sem 
sögð voru í Morgunútvarpi RÚV 
árið 2019, dauð og ómerk. Reiði var 
kannski sú tilfinning sem sterkast 
kom fram, en einnig áratuga þrúg-
andi sorg, tregi og sjokk.

„Ég var dæmdur kynferðisaf-
brotamaður fyrir framan alþjóð án 
þess að koma vörnum við,“ sagði 
Jón Baldvin fyrir réttinum, fyrstur 
vitna. Í vitnaleiðslu Sigmars kom 
hins vegar fram að margsinnis hafi 
verið reynt að hafa samband við 
hann fyrir útsendingu þáttarins.

Til umræðu voru frásagnir þeirra 
kvenna sem stigið hafa fram í fjöl-
miðlum eða á MeToo-síðu, nafn-
greindar eða ónafngreindar, sumar 
börn að aldri þegar meint brot áttu 
að hafa átt sér stað. Sagðist Jón Bald-
vin hafa svarað þeim og hafnað í öll 
þau skipti sem hann gæti áttað sig á 
við hvað væri átt.

„Mér var ekki ókunnugt um marg-
ar ásakanirnar en ég heyrði fyrst af 
þeim sakargiftum að hafa misnotað 
dætur mínar í Morgunútvarpinu. Ég 
var orðlaus. Það er varla sú kvenper-
sóna í fjölskyldu minni sem ég á ekki 
að hafa haft kynferðisleg mök við.“

Sagði hann sögurnar vera herferð 
á hendur sér, skipulagða af Aldísi. 
Hann hafi boðið sættir gegn því að 
ummælin yrðu dregin til baka, en 
hann hafi neyðst til að höfða mál.

Aldís sagðist fagna því að fá loks 
tækifæri til að ræða efni málsins og 
gögn fyrir dómi. Beindi hún orðum 

sínum í nokkur skipti beint að föður 
sínum. Hafnaði hún því að hafa rit-
stýrt herferð gegn honum, það hafi 
verið Elísabet Þorgeirsdóttir og 
Guðrún Harðardóttir sem stýrðu 
MeToo-hópnum. Guðrún var fyrst 
til að stíga opinberlega fram, árið 
2012, þar sem hún sagði frá kyn-
ferðislegum bréfum Jóns Baldvins.

„Ég gat ekki sætt mig við að vera 
útmáluð geðveik,“ sagði Aldís, um 

það hvers vegna hún steig sjálf fram 
í DV árið 2013, skömmu eftir að Jón 
Baldvin hafði sagt hana geðveika 
í sama blaði. Hún var átta sinnum 
vistuð á geðdeild á tíu ára tímabili, 
að hennar mati ólöglega og vegna 
afskipta föður síns, meðal annars frá 
sendiráðinu í Bandaríkjunum.

Jón Baldvin hafnaði því að hafa 
haft frumkvæði að vistuninni. Hafi 
hann fengið skilaboð frá sjúkrahús-
inu og þurft að veita samþykki sem 
aðstandandi, lögum samkvæmt. 
Sagðist hann ekkert geta sagt til um 
hvort spítalinn hafi staðið rétt að 
málum eða lögreglan, sem skráði eitt 
tilfelli sem aðstoð við sendiráð.

Aldís sagði Jón hafa farið með sig 

á geðdeildina árið 1992 og hún þar 
verið greind á korteri með maníu og 
alvarlegt þunglyndi. Benti hún á að 
átta sérfræðingar hefðu síðan vottað  
um geðheilsu hennar. Sagði hún 
áhrifin hafa verið mikil á sig, „eins 
og að vera föst í hryllingsmynd“. Það 
hefði til að mynda verið óbærilegt 
fyrir 16 ára dóttur sína að lesa það 
sem afi hennar og amma sögðu um 
móður hennar í fjölmiðlum.

Spennan, treginn og gífuryrðin 
minnkuðu ekki þegar f leiri úr fjöl-
skyldunni stigu í vitnastólinn. Meðal 
annarra Bryndís Schram og Kolfinna 
Baldvinsdóttir fyrir hönd Jóns Bald-
vins og Margrét Schram fyrir Aldísi.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Spenna, tregi og gífuryrði er 
fjölskyldan steig í vitnastól
Aðalmeðferð fór fram í meiðyrðamáli Jóns Baldvins Hannibalssonar gegn Aldísi Schram og RÚV. Sagði 
hann dóttur sína hafa ritstýrt rógsherferð á hendur sér. Aldís sagði ólögmætar nauðungarvistanir sínar 
hafa verið eins og að vera föst í hryllingsmynd. Mikil spenna var þegar fleiri úr fjölskyldunni báru vitni.

Loftið var rafmagnað þegar feðginin mættust í sal Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kosið verður um lista Samfylkingar í Reykjavík á laugardag

FIAT SENDIBÍLAR - GERIÐ SAMANBURÐ!

FIAT DUCATO LANGUR FIAT DOBLO

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300 
WWW.FIATPROFESSIONAL.IS • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

fiatprofessional.is

• 2.3 dísel 140 hestöfl
• 9 gíra alvöru sjálfskipting
• Mjög vel útbúinn, m.a.: Bakkmyndavél, leiðsögukerfi, hraðastillir, 3ja manna 

• 1.3 dísel 95 hestöfl
• 5 gíra beinskiptur
• 3ja manna

• 13m3 flutningsrými
• Burðargeta 1200 kg

• 3,4m3/4,2m3* flutningsrými
• 750 kg/900 kg* burðargeta
*Doblo Maxi langur

ÁRA5ÁBYRGÐ

STJÓRNMÁL Þingmaðurinn Andr-
és Ingi Jónsson er genginn til liðs 
við Pírata. Andrés Ingi hefur verið 
óháður þingmaður eftir að hann 
sagði sig úr Vinstri grænum árið 
2019. Þingflokkur Pírata samþykkti 
einróma að bjóða Andrés Inga vel-
kominn í hópinn á þingflokksfundi 
í gærmorgun.

Andrés Ingi, sem er nú þingmaður 
í Reykjavíkurkjördæmi norður, 
hyggst taka þátt í prófkjöri f lokks-
ins. „Ég vil bara sjá hvað grasrótin 
treystir mér hátt,“ segir hann.

Þá hefur Einar Brynjólfsson, fyrr-
verandi þingmaður og þingflokks-
formaður Pírata, tilkynnt að hann 
sækist eftir efsta sæti á lista f lokks-
ins í Norðausturkjördæmi. Lokað er 
fyrir skráningar í framboð Pírata 3. 
mars næstkomandi og verða úrslit-
in kynnt 13. mars. – ab

Andrés Ingi og 
Einar í prófkjör

STJÓRNMÁL Frjálslyndi lýðræðis-
f lokkurinn hefur fengið úthlutað 
listabókstafnum O. Guðmundur 
Franklín Jónsson, formaður flokks-
ins, segir að flokkurinn muni bjóða 
fram lista í öllum kjördæmum í 
alþingiskosningunum í haust.

Guðmundur Franklín hlaut 7,8 
prósent atkvæða í forsetakosning-
unum í fyrra, hann segist finna 
fyrir miklum meðbyr. „X-O klikkar 
ekki,“ segir hann. Fimm manna 
uppstillingarnefnd er að störfum. 
Hann segir að líklega verði listarnir 
ekki opinberaðir fyrr en nær dregur 
kosningum. 

Guðmundur Franklín spáir því 
að fleiri nýir flokkar líti dagsins ljós 
fyrir kosningar. Sjálfur vill hann 
þjóðstjórn á næsta kjörtímabili. – ab

Spáir nokkrum 
nýjum flokkum

Guðmundur 
Franklín Jóns-
son, formaður 
Frjálslynda lýð-
ræðisflokksins
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MAXUS
100% 
RAFKNÚINN 

 w w w. v a t t . i s

Maxus á Íslandi

Vatt ehf.   /  Skeifunni 17   /   Sími 568 5100  

Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.

NÝTT BÍLAMERKI Á ÍSLANDI! 

MAXUS EUNIQ
100% RAFKNÚINN 7 MANNA 

FJÖLSKYLDUBÍLL

Maxus Euniq er glæsilegur 7 manna 100% rafknúinn 
fjölnotabíll með 356 km drægni innanbæjar 

og 260 km drægni í blönduðum akstri. 

/    360°myndavélakerfi.

/    Isofix festingar fyrir 3 barnastóla.

/    Rafopnun á afturhlera.

/    Upp að 356 km drægni (WLTP).

/    Býðst með toppgrind og dráttarbeisli.

MAXUS EUNIQ ER GLÆSILEGUR FJÖLNOTABÍLL
SEM KEMUR ÞÉR OG ÞÍNUM HVERT SEM ER Á HLJÓÐLÁTAN 

OG UMHVERFISVÆNAN HÁTT.

VERÐ KR.  6.690.000

MAXUS EUNIQ ER GLÆSILEGUR FJÖLNOTABÍLL
SEM KEMUR ÞÉR OG ÞÍNUM HVERT SEM ER Á HLJÓÐLÁTAN 

OG UMHVERFISVÆNAN HÁTT.



FRAKKLAND  Elsta kona Evrópu, 
Lucile Randon, sigraðist á COVID-
19 aðeins nokkrum dögum fyrir 
afmælið sitt, en hún fagnar 117 ára 
afmæli sínu í dag. Lucile er talin 
næstelsta manneskja heims á eftir  
Kane Tanaka frá Japan sem er rúm-
lega árinu eldri. 

Lucile, sem tók upp nafnið Systir 
Andre, árið 1944, fæddist þann 11. 
febrúar árið 1904 í Frakklandi. Hún 
greindist með COVID-19 þann 16. 
janúar síðastliðinn en var ein-
kennalaus.

Í kjölfar smitsins einangraði Systir 
Andre sig frá öðrum íbúum á hjúkr-
unarheimilinu Sainte Catherine 
Labouré í Toulon þar sem hún býr. 
Andre sem er bæði blind og í hjóla-
stól segist ekki hafa verið hrædd við  
að deyja af völdum sjúkdómsins. 

„Ég var ekki hrædd af því ég er 
ekki hrædd við það að deyja,“ sagði 
hún í samtali við franska fjölmiðil-
inn BFM. ,

„Ég er glöð yfir því að fá að vera 
hérna með ykkur en ég vil samt 

vera annars staðar, sameinast stóra 
bróður mínum, ömmu minni og 
afa.“

Alls smituðust 81 af 88 íbúum 
hjúkrunarheimilisins af kóróna-
veirunni og létust tíu. – bdj

Staðan er auðvitað 
grafalvarleg. Ég er 

nokkuð viss um að þetta 
muni verða mjög blóðugt.
Oktavía Hrund 
Jónsdóttir

Ég var ekki hrædd 
af því ég er ekki 

hrædd við það að deyja.
Systir Andre

MJANMAR Mótmælt hefur verið 
nokkra daga í röð víðs vegar um 
landið þrátt fyrir að herforingja-
stjórnin, sem steypti stjórn forsæt-
isráðherrans Aung San Suu Kyi af 
stóli, hafi bannað fjöldasamkomur 
og sett á útgöngubann. Meðal ann-
ars hefur fjöldi opinberra starfs-
manna mótmælt valdaráninu.

Lögregla hefur beitt táragasi, 
háþrýstidælum og gúmmíkúlum 
gegn mótmælendum í höfuðborg-
inni Nay Pyi Taw og segir baráttu-
fólk gegn herforingjastjórninni að 
skotið hafi verið á mótmælendur 
með alvöru kúlum, meðal annars 
á konuna sem særð er. Samkvæmt 
BBC eru f leiri með skotsár eftir 
aðgerðir lögreglu í gær.

Þrátt fyrir aukna hörku af hálfu 
stjórnvalda er engan bilbug að 
finna á mótmælendum og frekari 
mótmæli fyrirhuguð. Sérstakur 
erindreki Sameinuðu þjóðanna í 
málefnum Mjanmar hefur varað 
herforingjastjórnina við, sam-

kvæmt alþjóðalögum megi ákæra 
hana, verði ráðist harkalega gegn 
mótmælendum. Ekki sé hægt að 
bera fyrir sig að vera einungis að 
framfylgja skipunum.

„Staðan er auðvitað grafalvarleg. 
Ég er nokkuð viss um að þetta muni 
verða mjög blóðugt,“ segir Oktavía 
Hrund Jónsdóttir, sem starfað hefur 
í Mjanmar og heimsótt landið oft. 

Hún fylgist vel með ástandinu en 
herinn hefur lokað fyrir internetið 
í landinu og tókst henni loks að 
heyra í kunningjum sínum þar í 
gær.

Undanfarinn áratug hafi átt sér 
stað hægfara þróun í átt til lýð-
ræðis og hún sé nú í hættu vegna 
valdaráns hersins. Oktavía segir 
nú komna fram kynslóð sem þekki 
ekki annað og þori því að standa 
gegn stjórninni. Hún búi einnig yfir 
reynslu fyrri kynslóða sem barist 
hafi fyrir umbótum í landinu. „Það 
sem mér finnst frábært við þessa 
nýju kynslóð er að þau gefa sig 
ekki,“ segir Oktavía.

Baráttufólk fyrir lýðræði í Mjan-
mar segir Oktavía ekki hafa beitt 
of beldi, slíkt hafi aðeins herinn og 
lögreglan gert. Hún segir lögregluna 
ganga hart fram gegn mótmæl-
endum, „bæði með því að hóta að 
drepa, hóta einstaklingum, skjóta 
inn í hópa og svo framvegis.“ 
thorvardur@frettabladid.is

Boða frekari mótmæli 
gegn herforingjastjórn
Nítján ára gömul kona er þungt haldin eftir að hún var skotin í höfuðið af lög-
reglu í höfuðborg Mjanmar í gær. Konan tók þátt í mótmælum gegn valdaráni 
hersins í landinu. Aukin harka er að færast í aðgerðir lögreglunnar og hersins. 

Þrátt fyrir mótspyrnu lögreglunnar og hersins í Mjanmar gefa mótmælendur ekki upp vonina. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

PAKISTAN Pakistönsk yfirvöld hafa 
lagt bann við því að klífa fjallið K2 
yfir vetrartímann og gildir bannið 
út þetta tímabil. Washington Post 
greinir frá. Bannið tók gildi í gær en 
veðurskilyrði voru ekki góð á fjall-
inu í gær.

Ekki fór fram leit að John Snorra 
Sigurjónssyni, Ali Sadpara og Juan 
Pablo Mohr á fjallinu i gær, en ekk-
ert hefur sést til þeirra síðan á föstu-
dagsmorgun, þá voru þeir komnir 
í rúmlega 8.200 metra hæð á leið 
sinni upp fjallið. Þeim fjallgöngu-
mönnum sem voru á leið upp fjallið 
var gert að snúa við strax og bannið 
tók gildi.

Þrír fjallgöngumenn hafa látist 
á leið sinni á topp K2 það sem af er 
þessu vetrartímabili. – bdj

Banna ferðir upp K2 yfir vetrartímann

K2 er 8.611 metrar að hæð og er hættulegasta fjall heims. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Elsta kona Evrópu búin 
að sigrast á veirunni

Systir Andre hefur upplifað tvenna 
heimsfaraldra. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

1 1 .  F E B R Ú A R  2 0 2 1   F I M M T U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:thorvardur@frettabladid.is


Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR  AF ÖLLUM 

ILMUM DAGANA 11. - 17. FEBRÚAR

I AM WHAT I LIVE

THE NEW FEMININE FR AGR ANCE

A
dr

ia
 A

rj
on

a



Umfram eigið fé Arion banka, 
miðað við markmið bank-
ans um að viðhalda 17 pró-

sent almennum eiginfjárþætti 1, 
nemur 40 milljörðum króna. Það 
er til viðbótar við fyrirhugaða arð-
greiðslu upp á 3 milljarða króna 
og 15 milljarða króna kaup á eigin 
bréfum. Þetta kemur fram í árs-
fjórðungsuppgjöri bankans sem 
var birt eftir lokun markaða í gær.

Fjár málaef tirlit Seðlabanka 
Íslands hefur samþykkt beiðni 
bankans um að kaupa til baka eigin 
bréf fyrir allt að 15 milljarða króna. 
Bankinn gerir einnig tillögu til aðal-
fundar um að greiða tæplega þriggja 
milljarða króna arð.

„Þrátt fyrir þetta er fjárhagslegur 
styrkur bankans með því besta sem 
gerist í Evrópu og mikil útlánageta 
er fyrir hendi,“ er haft eftir Bene-
dikt Gíslasyni, bankastjóra Arion 
banka, í tilkynningu um uppgjörið. 
Bankinn stefnir að ríflega 50 millj-
arða króna arðgreiðslum og endur-
kaupum á næstu árum til viðbótar 
við fyrirhugaðar útgreiðslur.

Arðsemi eiginfjár Arion banka 
var 11,8 prósent á fjórða ársfjórð-
ungi og 6,5 prósent á árinu 2020 í 
heild sinni. Ef miðað er við 17 pró-
senta hlutfall almenns eiginfjár-
þáttar var arðsemin á fjórðungnum 
14,9 prósent.

Af koma Arion banka af áfram-
haldandi starfsemi var 8.110 millj-
ónir króna á fjórða ársfjórðungi 
og 16.747 milljónir króna á árinu. 
Af koma fjórðungsins nam 5.761 
milljón króna og 12.469 milljónum 
króna á árinu.

Heildareignir námu 1.173 millj-
örðum króna í árslok, samanborið 
við 1.082 milljarða króna í árslok 
2019. Heildar eigið fé nam 198 millj-
örðum króna í árslok, samanborið 
við 190 milljarða króna í árslok 
2019.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR 
hlutfall) var 27 prósent í árslok, 
en var 24 prósent í árslok 2019. 
Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 
1 var 22,3 prósent í árslok, saman-
borið við 21,2 prósent í árslok 2019. Í 
útreikningum er gert ráð fyrir fyrir-
huguðum útgreiðslum.

Lán til viðskiptavina hækkuðu 
um 6 prósent frá áramótum, aðal-
lega vegna húsnæðislána. Lausafé 
bankans jókst þar sem innlán við-
skiptavina jukust verulega og vegna 
útgáfu skuldabréfa undir viðbótar 
eiginfjárþætti 1 í febrúar. Innlán 
jukust um 15 prósent á árinu. – þfh

Verðmatsgengi Marels sam-
kvæmt greiningu markaðs-
viðskipta Landsbankans 

nemur 1.040 krónum á hlut, en það 
er ríf lega 12 prósentum yfir mark-
aðsgengi félagsins sem stendur í 926 
krónum. Miðað við það telur bank-
inn að markaðsvirði Marels nemi 
rúmlega 800 milljörðum króna.

„Vilji til yfirtöku, almenn til-
hneig ing til samþjöppunar í 
atvinnugreininni og sannfærandi 
ástæður fyrir smærri fjölskyldu-
fyrirtæki að slást í för með Marel, 
mynda góðan grunn fyrir háa 
margfaldara,“ segir í verðmatinu 

sem var sent til viðskiptavina í 
gær og Markaðurinn hefur undir 
höndum.

Greinandi Landsbankans segir 
að Marel hafi skilað sterku uppgjöri 
fyrir fjórða ársfjórðung 2020, meðal 
annars vegna áhrifa frá TREIF, 
þýskum framleiðanda skurðtækni-
lausna, sem Marel keypti í septem-
ber á síðasta ári.

Tekjur Marels á fjórðungnum 
námu um 343 milljónum evra, 
samanborið við 320 milljónir evra 
á sama fjórðungi ársins 2019. Þá var 
EBIT – rekstrarhagnaður fyrir fjár-
magnsliði og skatta – ríf lega 15 pró-

sent af tekjum, samanborið við 10 
prósent á fjórða ársfjórðungi 2019.

Þá bendir greinandinn á að há 
framlegð, traust sjóðsstreymi, 
skýr hliðrun eftirspurnar í átt að 

vöruframboði Marels eftir COVID 
og töluverður vöxtur í hagnaði á 
hvern hlut á næstu misserum, renni 
stoðum undir það álag sem er á 
hlutabréfum Marels í samanburði 
við álíka fyrirtæki.

„Áfram verða smærri yfirtökur 
en við teljum að Marel sé enn á 
veiðum eftir tiltölulega stóru kaup-
tækifæri,“ segir í verðmatinu en þar 
er búist við að ráðist verði í stóra 
yfirtöku á þessu ári.

Bent er á að núverandi f jár-
magnsskipan Marels gefi svigrúm 
fyrir skuldsetta yfirtöku fyrir 250 
til 450 milljónir evra.

Í janúar síðastliðum tilkynnti 
Marel um kaup sín á eignarhlut í 
tveimur fyrirtækjum. 

Annars vegar kaup á PMJ, alþjóð-
legum framleiðanda hátækni-
lausna fyrir vinnslu á andakjöti, og 
hins vegar kaup á 40 prósenta hlut 
í Stranda Prolog, sem þróar tækni-
lausnir fyrir fiskeldi.

Þá jókst eignarhlutur Marel í 
Curio, íslenskum framleiðanda 
fiskvinnsluvéla, úr 39,3 prósentum 
í 50 prósent í byrjun árs. Marel á 
jafnframt kauprétt að eftirstand-
andi 50 prósenta hlut eftir þrjú ár. 
– þfh

17,5%
nemur hækkunin á hluta-
bréfaverði Marels frá ára-
mótum.

11,8%
var arðsemi Arion banka á 
fjórða ársfjórðungi.

Þrátt fyrir að samningar 
um bólusetningarverk-
efni Pfizer hér á landi 
hafi ekki náðst breytir 
það litlu um hina stóru, 
e f na hag leg u my nd 

á þessu ári, segja sérfræðingar á 
verðbréfamarkaði. Straumur ferða-
manna til landsins mun í öllu falli 
ekki hefjast af krafti fyrr en bólu-
setning er orðin útbreiddari erlend-
is. Áfram er búist við efnahagsbata 
innanlands á þessu ári, einkum og 
sér í lagi á síðari hluta ársins.

Við opnun kauphallarinnar í gær-
morgun varð nokkuð skörp lækkun 
á gengi allf lestra félaga. Við lokun 
hafði þó helmingur félaga hækkað. 
Einkum og sér í lagi varð nokkur 
lækkun á gengi bréfa Icelandair. 
Verð bréfa flugfélagsins lækkaði um 
meira en 15 prósent þegar mest lét, 
þó það hafi gengið til baka að ein-
hverju leyti þegar markaðir lokuðu.

Gengi félagsins hefur eftir sem 
áður hækkað um meira en 60 pró-
sent frá skráningu félagsins síðasta 
haust, en lækkun gærdagsins þurrk-
aði þó ekki út meiri verðmæti en 
sem nemur hækkun síðustu þriggja 
vikna.

Gengi bréfa fasteignafélaganna 
Regins, Eikar og Reita lækkuðu 
einnig um liðlega 3 prósent. Fast-
eignafélögin eiga nokkuð undir 
ferðamennsku vegna veltutengdra 
leigusamninga þeirra við rekstr-
araðila hótela. Heilt yfir hækkaði 
úrvalsvísitala Kauphallarinnar 
engu að síður um rúmlega eitt pró-
sent, einkum vegna hækkana á 
gengi Marels og Arion banka. Auk-
inn áhugi á Marel var að sögn aðila 
á markaði vegna nýrra verðmata á 
félaginu til hækkunar sem gengu 
markaðsaðila á milli, en félagið skil-
aði sterku uppgjöri í síðustu viku.

Vin í eyðimörk lokana
„Það verður efnahagsbati á 

þessu ári þrátt fyrir allt,“ segir Jón 
Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur 
Íslandsbanka: „Ísland er eftir sem 
áður vin í eyðimörk strangra sam-
komutakmarkana og almennra 
lokana um allan heim og það mun 
styðja við efnahagsleg umsvif á 
þessu ári, ef áfram gengur vel að 
halda smitum eins fáum og raun 
ber vitni,“ segir hann.

Jón Bjarki nefnir að ef meiri-
hluti þjóðarinnar hefði verið bólu-
settur strax á fyrsta ársfjórðungi, 
eins og margir höfðu væntingar 

um þar til í gærkvöld, þá hefði það 
eflaust orsakað hraðari bata í ferða-
þjónustu og hraðað afléttingu tak-
markana innanlands. „Þetta hefði 
mögulega stutt við væntingar hjá 
einstaklingum og fyrirtækjum. 
Ráðningar í störf hefðu hugsanlega 
orðið hraðari en ella, sem hefði 
komið sér vel í atvinnuleysinu. 
Stóri ferðamannastraumurinn mun 
hins vegar tæplega hefjast fyrr en 

bólusetningar eru komnar lengra 
erlendis,“ segir hann.

Jón Bjarki nefnir að líklega megi 
vænta vaxandi fjölda ferðamanna 
frá Norðurlöndum og meginlandi 
Evrópu síðsumars og í haust. Í þessu 
samhengi má einnig nefna Bretland. 
Þrátt fyrir að Bretland hafi farið 
einna verst út úr heimsfaraldrinum 
af öllum Evrópuríkjum eru bólu-
setningar þar komnar lengst. Tæp 
20 prósent Breta hafa þegar fengið 
sína fyrstu sprautu, en Bretland 
náði eigin samningum við Pfizer 
síðastliðið haust.

Jóhann Möller, framkvæmda-
stjóri Stefnis, segir að engin af þeim 
nýlegu efnahagsspám sem hafi litið 
dagsins ljós hafi haft þá forsendu 
að hugsanlegt rannsóknarverkefni 
Pfizer hér á landi yrði að veruleika: 
„Það hefði vissulega verið jákvætt 
en breytir ekki heildarmyndinni. 
Miklu máli skiptir hvenær opnað 
verður á ferðalög til og frá öðrum 
löndum, einkum þá Bandaríkj-
unum, það er t.d. mikilvægt fyrir 
„VIA“ módel Icelandair.“

Hækkanir á markaði á undan-
förnum vikum hafa aðeins að litlu 
leyti verið drifnar áfram af vænt-

ingum til samstarfsverkefnis við 
Pfizer. „Skráð félög hafa verið að 
skila mjög góðum uppgjörum. Við 
erum einnig vongóð um að sjá aftur 
aukinn áhuga erlendra fjárfesta á 
markaðnum hér heima, og þá sér-
staklega frá vísitölusjóðum, tengt 
því að Ísland verður tekið í frontier-
vísitölu MSCI í maí. Tíu íslensk félög 
verða tekin inn í MSCI-verðbréfa-
vísitöluna á vormánuðum, sem 
skýrir að hluta til þennan aukna 
áhuga,“ segir Jóhann.

Samningur hefði ekki breytt 
stóru myndinni efnahagslega
Þótt litlar líkur séu á því að fjöldabólusetning Pfizer hér á landi verði að veruleika hefur það ekki mik-
il áhrif á efnahagsumsvif á þessu ári að sögn sérfræðinga. Ferðamannastraumur til landsins mun ekki ná 
miklum þrótti fyrr en bólusetning er útbreiddari erlendis. Opnun Bandaríkjanna skiptir mestu máli.

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

Miklu máli skiptir 
hvenær opnað 

verður á ferðalög til og frá 
öðrum löndum, einkum þá 
Bandaríkjunum.

Jóhann Möller, 
framkvæmdastjóri 
Stefnis

 Ísland er eftir sem 
áður vin í eyðimörk 

strangra samkomutakmark-
ana og almennra lokana um 
allan heim.

Jón Bjarki Bentsson, 
aðalhagfræðingur 
Íslandsbanka  

Leifsstöð hefði tæplega fyllst af ferðamönnum strax í kjölfar rannsóknar Pfizer. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Verðmeta Marel á yfir 800 milljarða króna 

Arion með 40 
aukamilljarða

MARKAÐURINN
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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



Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

Dynjandi í Dynjandisá er sannkallaður 
fossakonungur Vestfjarða, enda einn 
þekktasti foss landsins og náttúru-
perla á heimsmælikvarða. Hann liggur 
afskekkt inn af Arnarfirði í hömrum 
girtum Dynjandivogi. Áður en Dýra-

fjarðargöng opnuðust síðastliðið haust varð að fara 
um Hrafnseyrarheiði til að komast að fossinum eða 
yfir Dynjandisheiði upp úr Vatnsfirði eða Arnar-
firði. Þessar snjóþungu heiðar voru aðeins opnar yfir 
sumarið og fram á haust en lokuðust þegar fór að 
snjóa. Dynjandi fór því í felur yfir vetrarmánuðina og 
fáir sem gátu dáðst að honum í klakaböndum. Göngin 
hafa nú opnað fyrir vetrarferðir að þessum fossa-
konungi en einnig er Dynjandisheiði rudd flesta daga 
vikunnar.

Að sjá Dynjandi í klakaböndum er engu líkt og 
nánast yfirþyrmandi. Hvítt ullarteppið, sem er helsta 
sérkenni hans að sumri til, er reyndar ekki eins 
áberandi og heldur ekki drunurnar sem hann dregur 
nafn sitt af. Hann er þó áfram 100 metra hár og stöllótt 
berglögin sem hann fellur fram af vel sjáanleg. Ótelj-
andi ísilagðir fossar stela athyglinni en í þeim leynast 
abstrakt listaverk og undir þeim beljar blátært vatn. 
Reyndar er um fossaröð að ræða og er efsti fossinn 
oft kallaður Fjallfoss, en aðrir telja það rangnefni og 
byggt á misskilningi. Hvað sem nafngiftinni líður þá 
er hann 30 metra breiður efst og 60 metar neðst. Neðar 
koma síðan Hundafoss, Strokkur, Göngumannafoss, 
Hrísvaðsfoss og loks Sjóarfoss. Það er stutt göngu-
ferð upp að efsta fossinum en sýna verður varúð því 
göngustígar eru oftar en ekki hálir. Frá bílastæðinu 
má einnig ganga upp á heiðina ofan fossins, og er þá 
haldið norðan Dynjandisár og áfram meðfram Svíná. 
Þetta er frábær fjallaskíðaleið en ofar á heiðinni er 
einnig tilvalið að ferðast um á ferðaskíðum.

Innst í Dynjandivogi er undirlendi og var búið 
þarna fram til 1952. Sem betur fer var jörðin með 
fossunum friðuð sem náttúruvætti árið 1981, en áður 
hafði oftsinnis komið til tals að virkja Dynjandi eða 
veita vatni sem rennur í honum yfir í Mjólkárvirkj-
un. Nú er á teikniborðinu þjóðgarður á sunnan-

verðum Vestfjörðum sem mun teygja sig 
frá Vatnsfirði og upp á heiðarnar ofan 

Dynjanda. Slíkur þjóðgarður mun tví-
mælalaust styrkja Vestfirði enn frekar 

sem ferðamannasvæði og tryggja að 
dýrmætt vatnið í Dynjanda fái að 

renna óvirkjað út í konungsríki 
hans, Arnarfjörð.

Konungur í 
klakaböndum

Dynjandi er afar tilkomumikill í klakaböndum og skartar ísskúlptúrum sem minna á abstrakt listaverk. MYND/TG

Helsta sérkenni Dynjanda er hvítt ullarteppið sem steypist niður stöllótt berglögin. MYND/ÓMB

Í fyrradag var teppið frosið en undir ísbrynjunni beljaði blátær Dynjandisá.  
MYND/TG

1 1 .  F E B R Ú A R  2 0 2 1   F I M M T U D A G U R10 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 11F I M M T U D A G U R   1 1 .  F E B R Ú A R  2 0 2 1

VIÐSKIPTI Fyrirtæki sem „blanda raf
mynt“, það er, gera erfiðara um vik 
að rekja færslur, hafa verið til skoð
unar hjá bandarískum stjórnvöldum 
undanfarið. Fréttavefurinn Buzz
feed, sem einblínir á netmál, greindi 
nýlega frá því að ekkert af 30 stærstu 
blöndunarfyrirtækjunum væri skráð 
hjá fjármálaráðuneytinu, þrátt fyrir 
reglur þar að lútandi.

Á síðasta ári var eigandi tveggja, 
Helix og Coin Ninja, sektaður um 
60 milljónir dollara, eða tæpa átta 
milljarða króna, fyrir að fylgjast 
ekki með og tilkynna grunsamlegar 

færslur. Ein af færslum fyrirtækjanna 
upp á tvö þúsund dollara fór til hýs
ingaraðila barnakláms.

Þótt Fjármálaeftirlitið fylgist ekki 
með uppgrafinni rafmynt varar það 
við áhættunni af notkun hennar. Þeir 
sem grafa hér rafmynt selja í mörgum 
tilfellum alls kyns búnað og þjónustu 
í tengslum við rafmyntir. Bitfury, 
sem grafa hér, þróuðu fyrir þremur 
árum innanbúðaraðferð við að fylgj
ast með færslum, meðal annars til að 
auðvelda lögreglurannsóknir. Óvíst 
er hversu mörg önnur námufyrirtæki 
gera það. – khg

Vara við áhættunni af 
uppgrafinni rafmynt

Um 60 fyrirtæki starfa hér á landi við að grafa eftir rafmynt og nota nærri 
fimm prósent af allri orku sem framleidd er hérlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GARÐABÆR „Á sama augnabliki og 
við fögnum því að meirihlutinn 
taki upp okkar góðu tillögur, þá 
verðum við smá sorgmædd yfir 
þeim vinnubrögðum sem meiri
hlutinn viðhefur,“ segir í bókun 
Sveinbjargar Vilhjálmsdóttur, full
trúa minnihluta Garðabæjarlistans 
í umhverfisnefnd bæjarins. Hún 
telur meirihluta Sjálfstæðisflokks 
hafa tekið tillögu Garðabæjarlist
ans traustataki.

Um er að ræða tillögu um nýtingu 
húsnæðis að Garðatorgi 1 fyrir 
starfsemi Hönnunarsafns Íslands og 
menningarstarfsemi. „Við í Garða
bæjarlistanum fögnum ákvörðun 
meirihlutans að taka tvær af frá
bærum tillögum Garðabæjarlist
ans og setja þær í annan búning og 
leggja svo fram sem sína tillögu í 
bæjarstjórn,“ segir í bókuninni þar 
sem fram kemur að Garðabæjarlist
inn hafi í september síðastliðnum 
lagt fram tillögu um að Garðabær 
setti á fót sköpunarmiðstöð eða 
menningarhús.

„Þann 18. október 2018 lagði 
Garðabæjarlistinn fram tillögu um 
að Garðabær hefji viðræður við 
eigendur fasteignar að Garðatorgi 
1 með það að leiðarljósi að aukið 

rými skapist fyrir Hönnunarsafn 
Íslands og um leið fyrir aðra starf
semi,“ er rifjað upp í bókun Svein
bjargar.

„Það að vísa okkar tillögum í 
nefndir og láta þær svo hverfa í 
svarthol tillagna til þess eins að 
setja þær í annan búning í sínu 
nafni þykir okkur vera dapurleg 
vinnubrögð,“ segir áfram í bókun
inni þar sem gerð er athugasemd 
við að tillögur Garðabæjarlistans 
hafi ekki verið ræddar í nefndum 
bæjarins. Þeim beri að afgreiða til
lögur sem þangað koma. – gar

Segir meirihlutann taka 
tillögurnar traustataki

Það að vísa okkar 
tillögum í nefndir 

og láta þær svo hverfa í 
svarthol tillagna til þess eins 
að setja þær í annan búning 
í sínu nafni þykir okkur 
vera dapurleg vinnubrögð.

Sveinbjörg Vil-
hjálmsdóttir, 
bæjarfulltrúi 
Garðabæjar-
listans

FJÖLMIÐLAR Reynir Trausta son, 
rit stjóri Mannlífs, og Trausti Haf
steins son frétta stjóri hafa keypt 
vörumerkið Mannlíf og lénið 
mannlif.is af Birtingi útgáfufélagi.

Mannlíf hefur upp á síðkastið 
notað lénið man.is, en verður nú 
mannlif.is. Á vefnum starfa einnig 
þeir Hjálmar Friðriksson og Krist
jón Kormákur Guðjónsson. 

Reynir var ráðinn ritstjóri vefsins 
vorið 2020, en hann hefur áður rit
stýrt Mannlífi auk þess að stýra DV. 

Sa mk væmt Fjölmiðla nef nd 
á Reynir helmingshlut í Góður 
punktur ehf., sem á 12,2 prósent í 

Útgáfufélagi Stundarinnar.
Birtingur er alfarið í eigu Sig ríðar 

Dag nýjar Sigur björns dóttur.
Kaup Reynis og Trausta á Mann

lífi eru í gegnum Sól ar tún ehf., 
sem er að 75 pró senta hluta í eigu 
Reynis og 25 prósenta hluta í eigu 
Trausta. – mhj

Reynir og Trausti kaupa 
Mannlíf og mannlif.is

Reynir Trausta-
son, ritstjóri 
Mannlífs

Allar nánari upplýsingar um aðalfundinn 
er að finna á heimasíðu félagsins, 
www.origo.is/um-origo/adalfundur 

DAGSKRÁ FUNDARINS
1 Skýrsla stjórnar um starfsemi þess síðastliðið starfsár
2 Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með   
 hagnað félagsins á reikningsárinu
3 Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og fyrir setu í undirnefndum
4 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
5  Kosning stjórnar
6 Kosning endurskoðanda
7 Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd
8 Tillögur frá hluthöfum
9 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum sbr. 55. gr. hlutafélagalaga
10 Önnur mál

Skráning hluthafa á fundinn fer fram á heimasíðu félagsins https://www.origo.is/um-origo/
adalfundur. Fundurinn fer fram í gegnum tæknibúnaðinn Lumiglobal þar sem hluthafar 
geta fylgst með aðalfundarstörfum og tekið þátt í atkvæðagreiðslum. Nánari leiðbeiningar 
og upplýsingar um rafræna þátttöku, aðgangsorð og atkvæðagreiðslu er að finna á 
heimasíðu félagsins.  Sérstök athygli er vakin á því að u.þ.b. fimm virka daga getur tekið að fá 
sent aðgangsorð og hluthöfum því bent á að sækja um aðgangsorð tímanlega.

RÉTTUR HLUTHAFA TIL AÐ FÁ MÁL SETT  
Á DAGSKRÁ HLUTHAFAFUNDAR OG KOSNING
Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir 
um það skriflega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar með nægilegum fyrirvara til að unnt sé 
að taka mál til meðferðar á fundinum. Þannig skulu óskir hluthafa liggja fyrir eigi síðar en 10 
dögum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 14.00 mánudaginn 22. febrúar 2021. Tillögur skulu berast á 
netfangið stjorn@origo.is.
Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta 
ekki atkvæðisréttar. 
Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð eða greitt 
atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta er bent 
á að kynna sér á heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að. Þar er að finna leiðbeiningar 
um skráningu og form skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins. 

AÐRAR UPPLÝSINGAR
Endanleg dagskrá og öll skjöl sem lögð verða fyrir aðalfundinn, þ.m.t. ársreikningur félagsins 
og allar tillögur, verða hluthöfum tiltæk á heimasíðu félagsins frá og með 18. febrúar 2021 í 
samræmi við samþykktir félagsins. Hluthöfum er bent á að skv. 63. gr. a. hlutafélagalaga skal 
tilkynna skriflega, minnst fimm dögum fyrir hluthafafund, um framboð til stjórnar. 
Tilkynningar um framboð skulu berast á stjorn@origo.is. Tilkynnt verður um framboð til 
stjórnar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.
Tillaga tilnefningarnefndar félagsins um samsetningu stjórnar munu vera aðgengilegar á 
heimasíðu félagsins. Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi 
síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. Tillaga stjórnar um staðfestingu á skipan tveggja 
nefndarmanna í tilnefningarnefnd er aðgengileg á heimasíðu félagsins.

Reykjavík, 11. febrúar 2021, 
stjórn Origo hf.

RAFRÆNN AÐALFUNDUR 
ORIGO HF.

Verður haldinn fimmtudaginn 4. mars 2021 kl. 14
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Starfsemi 
spilavíta 
gengur út á 
að villa um 
fyrir þeim 
sem þangað 
rata og 
kveikja 
villuljós í 
huga þeirra 
um að 
mögulegt sé 
að efnast á 
þátttök-
unni.

 

Hnattræn 
samvinna 
hefur 
sjaldan 
verið 
mikilvæg-
ari og ríki 
heims þurfa 
að vinna 
þétt saman 
til að koma 
bóluefnum 
til allra sem 
fyrst.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Þá hefur á ný verið hafin leiðin til baka að 
daglegu lífi eins og við þekktum það. Til-
slakanir hafta og takmarkana sem tóku 
gildi í upphafi viku voru kærkomnar þó 
þær séu í reynd smávægilegar. En það er 
fagnaðarefni að lífið sé að tosast í áttina að 

því sem við áður þekktum.
Við höfum sæst á það fyrirkomulag að fulltrúar 

okkar setji okkur reglur sem við reynum þá eftir 
fremsta megni að fara eftir. Alþingi setur lög og fram-
kvæmdavaldið gefur út reglugerðir sem byggja á þeim 
lögum, sem mæla þá fyrir um nánari útfærslu.

Eftir því sem lengra er gengið í takmörkunum, ekki 
síst hvað varðar persónufrelsi, er þess vænst og bein-
línis út frá því gengið, að allar reglur í þeim efnum séu 
skýrar og settar af þeim sem til þess eru bærir.

Nú hafa barir og skemmtistaðir verið opnaðir á ný og 
fjöldi fólks sem þar vinnur aftur að koma til starfa. Það 
er reyndar aldrei svo að allir verði sáttir og íþróttafélög 
hafa lýst óánægju með að kappleikir séu enn án áhorf-
enda. Það orkar líklega allt tvímælis sem gert er.

Gagnrýnt hefur verið að nú er heimilt að opna á ný 
fyrir starfsemi spilavíta.

Starfsemi spilavíta gengur út á að villa um fyrir þeim 
sem þangað rata og kveikja villuljós í huga þeirra um 
að mögulegt sé að efnast á þátttökunni. Jafnvel þó 
afraksturinn komi í góð not er það varla til sóma.

Það eru samt engir hrappar sem að starfseminni 
standa. Það eru samtök sem hafa mannúð að leiðarljósi. 
Hvernig Landsbjörg og Rauða krossinum tekst að rétt-
læta aðild sína að þessari starfsemi er umhugsunarefni. 
SÁÁ var aðili að félaginu sem stendur fyrir þessum 
rekstri en ákvað seint á síðasta ári að binda enda á 
aðkomu sína að honum og juku þá hinir tveir eigend-
urnir, Landsbjörg og Rauði krossinn, eignarhlut sinn 
samsvarandi.

Háskóli Íslands nýtur afraksturs sambærilegrar 
starfsemi í gegnum Happdrætti Háskóla Íslands og er 
ráð fyrir því gert í lögum um skólann.

Í könnun Gallup á fyrri hluta síðasta árs kom fram 
greinilegur stuðningur við að spilakassar og spilasalir 
yrðu áfram lokaðir, en þeir höfðu þá verið lokaðir um 
hríð í sóttvarnaskyni. Þannig sögðust tæp 86 prósent 
vilja að þessari starfsemi yrði lokað til frambúðar. Jafn-
framt kom fram að tæpur helmingur svarenda taldi að 
spilafíkn væri helsta ástæða þess að fólk spili í spila-
kössum.

Nú hefur starfsemi spilavíta verið hafin á ný. Og enn 
heyrast háværar raddir um að henni eigi að loka til 
frambúðar. Meðal þeirra eru Samtök áhugafólks um 
spilafíkn sem standa fyrir átakinu Lokum spilakössum. 
Á vef átaksins, lokum.is, eru birtir vitnisburðir þeirra 
sem hafa lent í klóm spilafíknarinnar og aðstandenda 
þeirra. Það er átakanlegur lestur.

Jafnframt kemur þar fram að 434.063 krónur tapist 
á hverri klukkustund í spilavítum hérlendis og að 
Íslendingar hafi tapað 3,7 milljörðum í spilakössum 
árið 2019.

Aðild samtaka sem styðja mannúð og Háskóla 
Íslands að spilavítisrekstri er sérkennileg staðreynd.

Þar er sleginn falskur tónn.

Falskur tónn

Beinna og óbeinna áhrifa kórónuveirunnar mun 
halda áfram að gæta á heimsvísu næstu árin, ekki 
síst í þróunarríkjum. Félagslegar og efnahagslegar 

afleiðingar eru miklar, fjöldi starfa hefur tapast og við-
kvæmustu hóparnir verða verst úti. Víða hafa börn ekki 
getað sótt skóla nema að takmörkuðu leyti í heilt ár og 
mörg þeirra verða því af einu heitu máltíð dagsins.

Samkvæmt Alþjóðabankanum er hætt við að fjölþætt 
áhrif faraldursins og tengdra aðgerða geti leitt til fjölg-
unar í hópi sárafátækra um allt að 110–150 milljónir við 
árslok 2021 og þannig þurrkað út ávinning síðustu ára í 
baráttunni gegn sárri fátækt. Þá eiga allt að 130 milljónir 
einstaklinga á hættu að bætast í hóp þeirra sem búa við 
alvarlegt fæðuóöryggi. Börnum er sérstök hætta búin 
vegna vannæringar, en einnig vegna skorts á almennum 
bólusetningum vegna álags á heilbrigðiskerfi. Nei-
kvæð áhrif á menntun, sem kemur einkum illa niður á 
stúlkum og þeim fátækustu, er mikið áhyggjuefni, sem 
og aukning á kynbundnu of beldi.

Í þróunarsamvinnu hefur Ísland lagt áherslu á að 
bregðast hratt og vel við. Má þar nefna stuðning við 
þjálfun heilbrigðisstarfsfólks í Malaví, skólamáltíðir 
í Úganda, baráttuna gegn kynbundnu of beldi í Síerra 
Leóne og stuðning við fjölþjóðlegar aðgerðir Sameinuðu 
þjóðanna, þar á meðal til sérstaks COVID-19 mannúðar-
ákalls og þróunarsjóðs vegna COVID-19.

Hnattræn samvinna hefur sjaldan verið mikilvægari 
og ríki heims þurfa að vinna þétt saman til að koma 
bóluefnum til allra sem fyrst. Til þess að tryggja þró-
unarlöndum aðgang að öruggum bólusetningum fyrir 
alla hefur Ísland veitt 550 milljónum króna í alþjóðlegt 
samstarf undir hatti COVAX. Miðað við höfðatölu verja 
fá ríki hærri upphæðum til þessa samstarfs.

Þróunarsamstarf Íslands mun halda áfram að litast 
af beinum og óbeinum áhrifum veirunnar. Á sama tíma 
megum við ekki missa sjónar á langtímaþróunarmark-
miðum, heimsmarkmiðunum, virkri þátttöku atvinnu-
lífsins í þróunarsamvinnu, og aðgerðum í loftslagsmál-
um, sem munu vísa okkur leiðina í uppbyggingunni. Það 
er lykillinn að því að þróunarsamvinnan beri árangur.

Þróunarsamstarf  
í skugga heimsfaraldurs

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
utanríkis- og 
þróunarsam-
vinnuráð-
herra.

Útlendingurinn
Morðgáta

Síðustu sýningar 
um helgina

SBH. MorgunblaðiðTryggðu þér miða á borgarleikhus.is

Slúðurheimspeki
Prófessorarnir fimm sem höfðu 
áhyggjur af siðfræðilegum 
þætti Pfizer-tilraunarinnar, 
sem reyndist vera kjaftasaga, 
anda líklega léttar þótt Kári 
Stefánsson hafi sent þeim ein-
hverjar háðsglósur í viðtali 
við fréttastofu Stöðvar 2 fyrir 
„heimspekilegar vangaveltur 
um kjaftasögu“. Kári hélt því 
síðan til haga að Heimspeki-
stofnun Háskóla Íslands fjalli 
yfirleitt um kjaftasögur. Sú 
kenning fellur ágætlega að 
Facebook-vangaveltum Guð-
mundar Ólafssonar, fyrrverandi 
hagfræðilektors, sem veltir 
fyrir sér nýrri grein við háskóla 
sem hann nefnir „gossip philo-
sophy“, eða „gossipology“ sem 
mætti útleggja sem slúðurheim-
speki eða blaðurfræði.

Vampírufræði
COVID-spurningar skjóta upp 
kollinum víðar en í heimspek-
inni og þannig er komið nýtt 
svar á Vísindavef Háskólans við 
spurningunni um hvort gagn-
legt sé að sofa með skorinn lauk 
á náttborðinu til að eyða veirum 
og bakteríum. Þótt slíkt hafi 
löngum þótt virka gegn Drakúla 
greifa og öðru vampíruhyski 
þykir akademíunni hæpið að 
veðja á laukinn í veirustríðinu. 
Merkilegt nokk er heldur mælt 
með handþvotti og sótthreins-
un, sem er víst enn dagskipunin 
eftir að Pfizer brást.
toti@frettabladid.is
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Frumvarp ríkisstjórnarinnar 
um Hálendisþjóðgarð skil-
greinir hálendi Íslands sem 

náttúruauðlind í þjóðareign. 
Umhverfisráðherra og vara-
formaður VG hefur í opinberri 
umræðu um málið lýst því að með 
nýjum lagareglum verði unnt að 
stórauka verðmætasköpun ferða-
þjónustu á hálendinu.

Þingmenn stjórnarf lokkanna 
hafa deilt um f lest ákvæði frum-
varpsins. Þær deilur eru ekki 
umfjöllunarefni í þessari grein. 
Aftur á móti vekur það athygli 
mína að eitt ákvæði frumvarpsins 
virðist vera algjörlega óumdeilt.

Frumvarpið geymir leik-
reglur um þá atvinnustarfsemi, 
sem fyrirheit varaformanns VG 
um aukna verðmætasköpun 
byggist á. Þar er skorinort sagt 
að óheimilt sé að reka atvinnu-
starfsemi í Hálendisþjóðgarði án 
þess að gerður sé tímabundinn 
samningur um slíka starfsemi.

Meginreglan
Nú kann einhver að spyrja hvers 
vegna í ósköpunum samstaða 
um ákvæði af þessu tagi veki 
athygli. Tímabinding réttinda 
er meginregla þegar stjórnvöld 
úthluta takmörkuðum gæðum til 
einstaklinga eða félaga þeirra til 
hagnýtingar á náttúruauðlindum 
í þjóðareign. Ella er þjóðareignin 
óvirk.

Mest öll orkuframleiðsla í 
landinu er á höndum ríkis eða 
sveitarfélaga. En orkulög heimila 
þó sveitarfélögum að framselja 
einkaleyfi til að starfrækja hita-
veitu um ákveðið tímabil í senn.

Í lögum um rannsóknir og nýt-
ingu auðlinda í jörðu er ákvæði 
um tímabundin leyfi til allt að 65 
ára. Í lögum um fiskeldi er mælt 
fyrir um rekstrarleyfi til 16 ára.

Í öllum lýðræðisríkjum gildir 
þessi sama aðalregla að nýtingar-
réttur takmarkaðra auðlinda í 
þjóðareign er tímabundinn.

VG hafnar meginreglu  
í stjórnarskrá
Þetta ákvæði fangar sem sagt 
ekki athygli fyrir þá sök að vera í 
fullkomnu samræmi við ríkjandi 
hugmyndir um úrlausnarefni 
af þessu tagi. Það er áhugavert 
vegna þess að á sama tíma f lytur 
formaður VG tillögu um auðlinda-
ákvæði í stjórnarskrá þar sem 
því er með öllu hafnað að gera 
þessa grundvallarreglu algilda í 
íslenskum rétti.

Ástæðan er sú að VG telur nauð-
synlegt að Alþingi hafi svigrúm 
til þess að viðhalda sérreglu um 
nýtingu sjávarauðlinda í almenn-
um lögum.

Eftir þriggja ára umfjöllun 
hefur formaður Sjálfstæðis-
f lokksins ekki gefið upp hvort 
f lokkur hans styður tillögu 
formanns VG. Hann hefur hins 
vegar sagt að þjóðareignarhug-
takið hafi ekki mikla þýðingu að 
því leyti að samþykkt tillögunnar 
breyti í engu ríkjandi ástandi eins 
og fram komi í greinargerð með 
frumvarpinu.

Vilja halda möguleika 
á mismunun
Fjórir f lokkar í stjórnarandstöðu 
hafa lagt fram tvær breytingatil-
lögur við auðlindaákvæðið. Þær 
eru misumfangsmiklar en eiga 
það sameiginlegt að tímabundin 

Takmörkun á valdi Alþingis
nýting náttúruauðlinda verði 
algild regla.

Formenn stjórnarf lokkanna 
hafna þeim báðum. Þeir gera það 
ekki með þeim rökum að tíma-
binding sé óskynsamleg.

Það myndi stangast á við tillögu 
þeirra sjálfra um tímabindingu 
atvinnuleyfa í náttúruauðlind 
hálendisins. Auk þess var tíma-
binding nýtingarréttar í sjávarút-
vegi prinsippmál VG og Fram-
sóknar fyrir myndun núverandi 
ríkisstjórnar.

Sameiginleg rök formanna 
stjórnarf lokkanna eru þau að 
tillögurnar séu óþarfar af því að 
þessu megi breyta með almennum 
lögum.

Valdatakmörkun  
hindrar mismunun
Hér komum við að kjarna 
málsins. Hann snýst um hlut-
verk stjórnskipunarreglna. Eitt 
meginhlutverk þeirra er að tak-
marka og tempra vald Alþingis, 
ríkisstjórnar og dómstóla. 
Tilgangurinn með stjórnarskrár-
bundnum takmörkunum á valdi 
Alþingis er einatt sá að tryggja 
jafna stöðu borgaranna og koma í 
veg fyrir hvers kyns mismunun.

Engin rök hafa verið færð fram 
fyrir því að nýting sjávarauð-
linda sé svo af brigðileg að víkja 
þurfi frá meginreglunni um 
tímabundinn nýtingarrétt til að 
tryggja arðsemi. Varðstaðan um 

ótímabundinn nýtingarrétt er 
því varðstaða um sérhagsmuni.

Deilan um tillögu formanns VG 
að auðlindaákvæði snýst um það 
hvort vald Alþings til sérhags-
munagæslu á þessu sviði á að vera 
ótakmarkað. Hún snýst ekki um 
fiskveiðistjórnun eða upphæð 
auðlindagjalds. Einungis um hitt 
hvort Alþingi hafi stjórnskipu-
legt svigrúm til að ákveða mis-
munandi grundvallarreglur um 
nýtingu náttúruauðlinda.

Til þess að auðlindaákvæði 
í stjórnarskrá verði virkt þarf 
það að takmarka vald Alþingis 
til mismununar eins og á svo 
mörgum öðrum sviðum. Það er 
málið.

Eftir þriggja ára umfjöllun 
hefur formaður Sjálfstæðis-
flokksins ekki gefið upp 
hvort flokkur hans styður 
tillögu formanns VG.
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Það er ekkert mikilvægara en að 
tryggja börnum jöfn tækifæri 
til menntunar því menntun 

leggur grunn að framtíð þeirra og 
reyndar okkar hinna líka. Núna er 
eitt mest krefjandi verkefni íslensks 
menntakerfis að skapa börnum 
með annað móðurmál en íslensku 
sömu tækifæri til náms og jafnöldr-
um þeirra. Þetta er risavaxið verk-
efni því þessi hópur hefur stækkað 
afar hratt á stuttum tíma en sem 
dæmi hefur grunnskólanemum í 
Reykjavík með annað móðurmál 
en íslensku fjölgað um rúmlega 
1.100 á undanförnum 6 árum og eru 

nú 2.750 talsins, eða rúm 14% allra 
grunnskólanemenda í borginni. 
Munur milli skóla er mikill, lægst 
er hlutfall þessara nemenda 2% en 
hæst 79%. Á sama tíma hafa fram-
lög til íslenskukennslu þessa hóps 
í Reykjavík sjöfaldast úr 70 í 422 
milljónir króna frá 2014.

Lýðræði og jafnrétti
Við í Reykjavíkurborg leggjum 
höfuðáherslu á að tryggja þessum 
börnum góða íslenskukennslu 
frá fyrsta degi enda er góð kunn-
átta í íslensku meginforsenda lýð-
ræðislegrar þátttöku og jafnréttis 
í íslensku samfélagi. Það er okkar 
stefna að börnin þrói með sér virkt 
tvítyngi, þ.e. að þau viðhaldi og efli 
móðurmál sitt um leið og þau ná 
færni í íslensku. Síðast en ekki síst er 
mikil áhersla á gott og náið samstarf 
við foreldra enda er það lykill að því 
að ná og viðhalda árangri.

Við samþykktum í skóla- og frí-
stundaráði á þriðjudag aðgerða-

áætlun þar sem framlög til íslensku-
kennslu hækka um tæpan helming, 
eða 143 milljónir á ári næstu þrjú 
árin, eða 429 milljónir króna alls. 
Aðgerðirnar fela í sér aukin fram-
lög í íslenskukennslu í grunnskól-
um, markvissari íslenskukennslu 
barna sem koma ný inn í reykvíska 
grunnskóla, aukna kennslufræði-
lega ráðgjöf og stuðning við kenn-
ara í íslensku sem öðru tungumáli, 
f jölgun brúarsmiða sem sinna 
tengslum við foreldra og fjölskyldur 
barnanna og auknu framlagi í fjöl-
menningarlegt leikskólastarf þar 
sem framlögin hafa næstum þre-
faldast frá 2017.

Íslenskuver
Bein framlög til skólanna hækka 
um tæp 20% milli ára en því til 
viðbótar verður boðið upp á nýtt 
úrræði þar sem áhersla verður á 
markvissari móttöku nýrra nem-
enda af erlendum uppruna sem 
fá mikla íslenskukennslu í sér-

stökum íslenskuverum fyrstu 3–9 
mánuðina eftir að þau hefja sína 
skólagöngu í borginni. Íslensku-
nám verður í algjörum forgangi 
hjá þessum börnum en þau munu 
líka taka þátt í frístundastarfsemi í 
sínum heimaskóla frá fyrsta degi til 
að mynda strax vinatengsl við sína 
jafnaldra. Starfsemi íslenskuver-
anna hefst í haust í og við byrjum 
væntanlega í tveimur hverfum þar 
sem fjöldi nemenda af erlendum 
uppruna er mikill og fer hratt 

vaxandi, þ.e. Miðborg/Hlíðum og 
Laugardal/Háaleiti. Innleitt verður 
nýtt sænskt stöðumat sem mælir 
námslega stöðu þessara barna 
við komuna til borgarinnar, m.a. í 
móðurmáli og stærðfræði, og niður-
stöðurnar verða nýttar til að sníða 
einstaklingsbundna námsáætlun. 
Áhersla verður lögð á innleiðingu 
verkefnisins Gefðu 10 í leikskólum, 
grunnskólum og frístundastarfi 
fyrir öll börn sem eru ný í íslensku 
málumhverfi og fyrir börn sem 
þurfa markvissa málörvun.

Reykjavík er nú fjölmenningar-
legt samfélag sem án nokkurs 
vafa hefur bætt samfélag okkar 
og dregið úr menningarlegri eins-
leitni. En til að við stöndum undir 
nafni sem gott samfélag verða börn 
að hafa jöfn tækifæri til menntunar 
óháð fjárhag og félagslegri stöðu 
foreldra. Þessi aðgerðaáætlun 
varðar veginn að þessu marki og 
við munum fylgja henni fast eftir 
á næstu mánuðum og misserum.

Leiðin að jöfnuði
Skúli Helgason
borgarfulltrúi 
Samfylkingar-
innar og for-
maður skóla- og 
frístundaráðs

Lýðræði á heima á vinnu-
stöðum eins og í samfélag-
inu öllu en umræða um slíkt 

hefur ekki verið hávær hér á landi. 
Lýðræði á vinnustað, öðru nafni 
atvinnulýðræði, felur í raun í sér 
allar ráðstafanir sem gerðar eru 
til að auka áhrif starfsmanna á 
ákvarðanir sem varða vinnustað 
þeirra, allt frá stefnumótun til 
ákvarðana sem tengjast daglegum 
störfum. Atvinnulýðræði hlýtur 
að vera eðlilegur þáttur í atvinnu-
lífinu, enda er það sanngjarnt að 
bæði fjármagnið og vinnuaf lið fái 
viðurkenningu fyrir sitt framlag til 
verðmætasköpunar fyrirtækja.

Nú liggur fyrir Alþingi tillaga 
til þingsályktunar um atvinnu-
lýðræði sem þingmenn VG hafa 
lagt fram. VR og Landssamband 

íslenskra verzlunarmanna (LÍV) 
gerði kröfu um aukið lýðræði á 
vinnustað í síðustu kjarasamning-
um og einnig hefur verið ályktað 
um aukið atvinnulýðræði á þingi 
LÍV. VR og LÍV lýsa hér með yfir 
stuðningi við þingsályktunartil-
löguna og vegna mikilvægis máls-
ins höfum við tekið höndum 
saman, formaður VR og fyrsti 
f lutningsmaður tillögunnar, til að 
vekja athygli á þessu mikilvæga 
máli.

Af hverju atvinnulýðræði?
Atvinnulýðræði hefur margar 
birtingarmyndir, allt frá því sem 
við þekkjum hér í formi trúnaðar-
manna í fyrirtækjum til stjórnar-
setu fulltrúa starfsmanna sem 
finna má víða í nágrannalöndum 
okkar. Trúnaðarmannakerfið er 
mjög sterkt á Íslandi og hefur skilað 
launafólki gríðarlegum ávinningi. 
Hins vegar þarf að styrkja það kerfi 
með auknu lýðræði á vinnustað og 
stuðla þannig að öf lugri lýðræðis-
þróun á Íslandi.

Vinnuframlag einstaklinga er 
ekki bara vara sem gengur kaupum 
og sölum. Starfsmenn leggja fram 
þekkingu sína og kunnáttu sem er 
fyrirtækjum dýrmætt og ef lir sam-
keppnishæfni þeirra. Það er eðlileg 
krafa starfsmanna að hlustað sé á 
raddir þeirra og að þeir geti lagt sitt 
af mörkum þegar kemur að ákvarð-
anatöku innan fyrirtækisins.

Reynsla nágrannaríkjanna af 
auknu atvinnulýðræði sýnir að 
það skilar sér víða í betra upplýs-

ingaf læði, betra samstarfi, meira 
trausti og minni átökum. Aukið 
atvinnulýðræði felur í sér eftirlit 
með ákvörðunum stjórnar og þar 
af leiðandi minni áhættusækni. 
Niðurstöður rannsókna gefa vís-
bendingar um að fyrirtæki sem 
starfa í anda atvinnulýðræðis fjár-
festi almennt meira, sinni rann-
sóknum og þróun betur, sinni 
starfsmannamálum betur sem og 
samfélagslegri ábyrgð.

Þróun vinnumarkaðar
VR og LÍV stefna markvisst að 
því að hafa áhrif á þróun vinnu-

markaðarins til framtíðar og koma 
í veg fyrir að stórar breytingar 
á vinnumarkaði geti skert hags-
muni félagsmanna. Ljóst er að örar 
breytingar eru fram undan, en til 
þess að stuðla að framþróun þarf 
að eiga sér stað lýðræðislegt sam-
tal um það hvernig hlutirnir eiga 
að vera. Það er eðlilegt að starfsfólk 
taki þátt í því að móta yfirvofandi 
breytingar á vinnumarkaði, það 
er ekki aðeins stjórnenda í fyrir-
tækjum að ákveða í hverju þær 
skuli felast.

Aukin tækni, nýting gervigreind-
ar og sjálfvirknivæðing sem leiðir 

til aukinnar hagkvæmni og hag-
ræðingar fyrir fyrirtæki á einnig 
að leiða til aukinnar farsældar fyrir 
starfsfólkið. Lýðræði á vinnustað 
er góð leið til þess að tryggja það 
að starfsfólk geti haft áhrif á þetta 
mikilvæga mál sem og önnur. Til-
laga VG gerir einmitt ráð fyrir því 
að samtök launafólks hafi áhrif á 
hvernig atvinnulýðræði verði best 
komið á með setu í starfshópi sem 
á að vinna tillögur.

Í mörgum löndum í kringum 
okkur, á Norðurlöndunum og á 
meginlandi Evrópu, hefur atvinnu-
lýðræði verið virkt í lengri tíma. 
Hér á landi gefa hvorki lög né kjara-
samningar starfsfólki almennt 
rétt til beinna áhrifa á sínum 
vinnustöðum. VR og LÍV fagna 
því þingsályktunartillögu um 
atvinnulýðræði og hvetja til víð-
tækrar umræðu um hvernig auka 
megi lýðræði í atvinnulífinu, öllum 
til hagsbóta, með góðri samvinnu 
löggjafans og samtaka launafólks.

Aukið lýðræði á vinnustað
Ragnar Þór 
Ingólfsson
formaður VR

Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Til að við stöndum undir 
nafni sem gott samfélag 
verða börn að hafa jöfn 
tækifæri.

Aukin tækni, nýting gervi-
greindar og sjálfvirknivæð-
ing sem leiðir til aukinnar 
hagkvæmni og hagræðingar 
fyrir fyrirtæki á einnig að 
leiða til aukinnar farsældar 
fyrir starfsfólkið.

Hinn kunni læknir og fyrr-
verandi borgarstjóri Reykja-
víkur, Ólafur F. Magnússon, 

hefur nú gefið út sína aðra ljóða-
bók undir nafninu Staldraðu við. 
Hin fyrri heitir Ástkæra landið. 
Ólafur hefur fengist við ljóða- og 
lagagerð. Eftir hann hafa komið út 
tveir geisladiskar, Ég elska lífið og 
Vinátta, og þriðji geisladiskurinn 
nú ber sama nafn og ljóðabókin, 

Staldraðu við, og fylgir diskurinn 
bókinni.

Með Ólafi í verki eru miklir lista-
menn. Í söngnum er það, ásamt 
Ólaf i sjálfum, Guðlaug Dröfn 
Ólafsdóttir, af kunnum tónlistar-
mönnum komin, en faðir hennar 
er Ólafur Þórarinsson, eða Labbi 
í Mánum, þjóðfrægur frá mínum 
æskuárum. Tónlistarmennirnir 
eru ekki af verri endanum, sjálfur 
Gunnar Þórðarson, einn af undra-
drengjunum úr Hljómum, og Vil-
hjálmur Guðjónsson.

Ungur sór Ólafur lækniseiðinn og 
í 40 ár hefur hann þjónað stórum 
hópi fólks og er mikilsvirtur af 
sjúklingum sínum sem læknir og 
mannvinur. Ólafur hefur gengið í 
gegnum margt í lífi sínu, uppskorið 
og sáð, en fengið á sig óvægnar 

árásir sem léku hann grátt. Þannig 
að hann getur með sanni sagt það 
sem hann segir í formálanum og 
eru ummæli Beethovens, þess mikla 
snillings: „Þjáningin er uppspretta 
gleðinnar.“

Í nöfnum bókanna og geisla-
disksins eru fólgnar tilfinningar og 
viðhorf hins hjartahreina læknis; 
Ástkæra landið, Staldraðu við. Ég 
elska lífið, og Vinátta. Það þarf oft 
andlegt afl til að hefja sig upp frá 
einelti og þunglyndi, sjá ljósið og 
yfirgefa myrkrið. Bókin er ort þegar 
sólin fór á ný að skína í lífi Ólafs á 
árunum 2014 til 2020. Listagyðjan 
er fylgdarkona læknisins. Að syngja 
og spila falleg lög er líf hans og yndi 
og ljóðin eru lýsandi fyrir ástina, 
fegurðina og ástkæra landið okkar. 
Hann syngur forfeðrunum þakkir 

og söngva og ekkert dáir hann jafn 
heitt og ástina ungu, mömmuna og 
ömmuna. Enda segir í upphafi fyrsta 
ljóðsins í bókinni Staldraðu við:

„Staldraðu við og stundaðu 
ljóðin/, þá stökkva lögin þín fram 
á völl./Viðfangsefnið er fegurð og 
f ljóðin,/fjallkona Íslands og til-
veran öll.“

Ljóðabókin er vel upp sett og skil-
merkileg og flytur unnendum ljóða 
156 ljóð eða stökur. Á geisladiskn-
um er gríðarfallegt ljóð eftir langafa 
Ólafs, Magnús Jónsson á Sólvangi í 
Vestmannaeyjum, „Sumarmorgunn 
í Herjólfsdal“. Ólafur hefur samið 
lag við ljóðið og Guðlaug Dröfn 
syngur lagið, en hún ólst upp á Sól-
vangi.

„Nú er glatt inn í Dal./ Það er 
glymur í sal/Því að gulllúður þeyt-

ir/í hamrinum dís./Það er fagurt að 
sjá/eins og fagni hvert strá/þegar 
fuglinn með söngvum/úr berginu 
rís.“

Hver einasti þjóðhátíðargestur, 
sem er nú annar hver Íslendingur, 
fer í þjóðhátíðarskap undir töfrandi 
söng Guðlaugar Drafnar. Ljóða-
bókin og geisladiskurinn á erindi 
við svo marga sem hafa þjáðst og 
vonað, ekki síst nú í Covid-fárinu. 
Skáldið leynir því ekki að trúin, 
sem mamma hans og amma kenndu 
honum barninu við móðurkné er 
af l sem leiðir birtuna inn þegar 
myrkrið nístir sálina. En skáldinu 
verður margt að yrkisefni sem 
gleður og kætir mannsandann. 
Ljóðabókin Staldraðu við, Ljóð og 
lög Ólafs Friðriks Magnússonar, á 
erindi við okkur öll.

Staldraðu við, ljóð og lög Ólafs F. Magnússonar
Guðni  
Ágústsson
fyrrverandi ráð-
herra
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Viðhorf almennings gagnvart 
hundahaldi hefur vissulega 
breyst til hins betra síðustu 

ár. Saga hundahalds í Reykjavík 
er harmsaga. Hundar og eigendur 
þeirra máttu þola margar hörm-
ungar allt fram til þess að hunda-
hald var leyft í Reykjavík. Bann við 
hundahaldi ríkti á árunum 1924 til 
2006. Reglum var eitthvað hagrætt 
1984 þannig að hundahald var enn 
bannað en einstakir hundaeigendur 
gátu sótt um leyfi til undanþágu að 
uppfylltum ströngum skilyrðum 
og hélt það fyrirkomulag til ársins 
2006, þegar hundahald var loks 
gert leyfilegt. (Martha Elena Lax-
dal: Saga hundahalds í Reykjavík 
1924–1984. 2014).

Enda þótt viðhorf til hunda-
halds og til hunda almennt sé 
orðið jákvæðara býr enn undir 
niðri ákveðinn fornaldarhugsun 
hjá stjórnvöldum þegar kemur 
að málaf lokknum, þ.m.t. hunda-
eftirliti. Í borgarráði 4. febrúar 
samþykktu f lokkar meirihlutans 
að sameina alla þjónustu við dýr 
í Dýraþjónustu Reykjavíkur sem 
verður í Fjölskyldu- og húsdýra-
garðinum. Formlega á nú að leyfa 
hundahald í Reykjavík, halda á 
áfram að innheimta eftirlitsgjald 
en það lækkað. Aðeins ef skrán-
ingum fjölgar en stefnt á frekari 
lækkun. Gera á tilraun til þriggja 
ára og sjá hverju fram vindur.

Eftirlitsgjald tímaskekkja
Tillaga um eftirlit og eftirlits-
gjald endurspeglar tímaskekkju. 
Slíkt fyrirkomulag telst úrelt í 
nágrannalöndunum. Verkefnum 
hundaeftirlits Reykjavíkur hefur 
fækkað verulega síðastliðin 20 
ár. Alls voru 159 hundar vistaðir 
í geymslu árið 2000, en aðeins 8 
hundar árið 2018. Kvörtunum 
hefur fækkað um mörg hundruð 
niður í nokkra tugi. Við breyting-
una á ekki að fækka starfsgildum 
þrátt fyrir að verkefnum hafi snar-
fækkað. Þetta er léleg nýting á fjár-
munum hundaeigenda. Hvernig 
má það vera að hundaeftirlitið 
kosti það sama árum saman þegar 
verkefnum hefur fækkað eins og 
raun ber vitni? Langf lestir hunda-
eigendur/hundar þurfa aldrei á 
neinni þjónustu borgarinnar að 
halda. Miðlægt eftirlit er ekki 
nauðsynlegt í Reykjavík og inn-

heimta eftirlitsgjalds er í raun ekk-
ert annað en skattur sem vel kann 
að vera að standist ekki lög.

Skráning hunda hjá sveitarfélagi 
þjónar engum tilgangi enda eru 
allir hundar skráðir í landlægan 
gag nag r unn. Mat vælastof nun 
hefur eftirlit með velferð allra 
dýra og þar með gæludýra og sú 
stofnun getur tekið dýr af heimili 
ef aðbúnaður er ekki viðunandi. 
Hundaeftirlitið hefur ekki umsjón 
með velferð dýranna.

Rök borgarinnar fyrir því að 
hafa fullan aðgang að þeim gagna-
grunni eru þau að nauðsynlegt sé 
fyrir borgaryfirvöld að fá að vita 
hvar hver einasti hundur á heima. 
Þetta endurspeglar fordómafullt 
viðhorf gagnvart hundaeigendum. 
Það skýtur skökku við að Reykja-
víkurborg krefjist þess að vita 
nöfn og heimilisföng allra hunda-
eigenda og fram til þessa hefur 
listi með nöfnum og heimilisfangi 
þeirra sem fengið hafa hundaleyfi 
verið birtur á netinu. Sú aðgerð er 
á gráu svæði með tilliti til persónu-
verndar.

Tilfærsla hundaeftirlits yfir í 
Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 
sparar ekkert en fyrirkomulagið er 
sett í snyrtilegri búning í þeirri von 
að f leiri muni skrá hunda sína. Af 
þeim rúmlega 9.000 hundum sem 
áætlað er að búi í Reykjavík eru 
aðeins 2.000 skráðir hjá hundaeft-
irlitinu. Eigendur þeirra halda uppi 
allri dýraþjónustu borgarinnar. Sú 
ákvörðun sem nú hefur verið sam-
þykkt er ekki tekin í sátt við hags-
munasamtök hundaeigenda.

Nú á að setja á laggirnar stýri-
hóp til að útfæra tillögurnar og 
í þeim hópi er engum fulltrúa 
hagsmunasamtaka hundaeigenda 
boðin þátttaka. Hagsmunasamtök 
hundaeigenda hafa markvisst og 
kerfisbundið verið skilin út undan 
í vinnu við endurskipulagningu á 
dýraþjónustu í borginni.

Ég skal hundur heita
Kolbrún 
Baldursdóttir
oddviti Flokks 
fólksins í 
borgarstjórn 
Reykjavíkur

Nú á að setja á laggirnar 
stýrihóp til að útfæra til-
lögurnar og í þeim hópi er 
engum fulltrúa hagsmuna-
samtaka hundaeigenda 
boðin þátttaka. 
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Leikmanna- 
hlutabréfin 
lág eins og 

frammistaðan
Merkilega margir leikmenn með risastóra fer-

ilskrá, orðspor og jafnvel launatékka hafa ekki náð 
sér á strik á þessu tímabili. Sumir hreinlega komast 

ekki í liðið og eru jafnvel án liðs. Spænska blaðið 
Marca tók saman.

Roberto Firmino
Aldur: 29
Félag: Liverpool 
Tölur tímabilsins: 32 leikir, 6 mörk, 4 mörk.
Tölur fyrra tímabils: 52 leikir, 12 mörk, 13 stoð-
sendingar

Meira að segja Liverpool-goðsögnin Jamie Carragher 
er farinn að gagnrýna frammistöðuna hans, sem 
hefur ekki verið upp á marga fiska. 

Pierre-Emerick Aubameyang
Aldur: 31
Félag: Arsenal
Tölur tímabilsins: 22 leikir, 8 mörk
Tölur fyrra tímabils: 44 leikir, 29 mörk

„Frá byrjun tímabilsins hef ég verið í miklum vand-
ræðum en það er hluti af fótboltanum,“ sagði Auba-
meyang í byrjun janúar. 

Eden Hazard
Aldur: 30
Félag: Real Madrid
Tölur tímabilsins: 8 leikir, 2 mörk
Tölur fyrra tímabils: 16 leikir, 2 
mörk

Sorgarsaga Eden Hazard hjá Real 
Madrid er ekkert  skemmtiefni. 
Meira að segja Burger King er farið 
að gera grín að honum. 

Kepa Arrizabalaga
Aldur: 26
Félag: Chelsea
Tölur tímabilsins: 3 leikir, 6 mörk fengin á sig 
Tölur fyrra tímabils: 41 leikir, 58 mörk fengin á sig

Dýrasti markvörður sögunnar er kominn geirnegldur 
á bekkinn eftir heldur skrautlega frammistöðu. 
Chelsea getur ekki einu sinni losað sig við hann.

Nafn: Gareth Bale
Aldur: 31  
Félag: Tottenham
Tölur tímabilsins: 15 leikir, 4 mörk
Tölur fyrra tímabils: 20 leikir, 3 
mörk

Trent Alexander-Arnold
Aldur: 22
Félag: Liverpool 
Tölur tímabilsins: 21 leikir, 1 mark, 3 stoðsendingar
Tölur fyrra tímabils: 49 leikir, 4 mörk, 15 stoðsend-
ingar 

Arnold hefur ekki verið sjálfum sér líkur. Missti 
boltann 38 sinnum gegn Southampton í janúar á 77 
mínútum. Það er met í enska boltanum. 

Miralem Pjanic
Aldur: 30
Félag: Barcelona 
Tölur tímabilsins: 23 leikir, 0 mörk 
Tölur fyrra tímabils: 43 leikir, 3 
mörk, 8 stoðsendingar 

Skiptin til Barca hafa ekki alveg 
gengið eftir. Hefur aðeins byrjað 
fimm leiki í deildinni af 23 og að-
eins náð einu sinni 90 mínútum. 

Bale var fyrir nokkrum árum 
einn besti fótboltamaður í 
heimi. Nú er umræðan hvort 
hann sé að fara að leggja skóna 
á hilluna. 

MYNDIR/GETTY
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KYNNINGARBLAÐ

Franskar konur þykja 
einstakar heimsdömur, 
fallegar, kynþokkafullar 
og sérlega stællegar 
þegar kemur að tísku og 
útliti. Þær eru og verða 
alltaf fyrirmyndir ann-
arra kvenna, dáðar og 
dýrkaðar. ➛4
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Einstök næringarblanda 
fyrir augnheilsuna
Slys olli því að Ingibjörg Árelíusar, eða Lillý, eins og hún er jafnan kölluð, fékk 
bjúg og blóð í augun. Eftir að hún hóf að taka inn fæðubótarefnið AstaEye  
frá SagaNatura fyrir þremur árum byrjaði ástandið loksins að lagast.  ➛2

Ingibjörg Árelíusar, eða Lillý eins og flestir kalla hana, var slæm og viðkvæm í augunum eftir óvarlega nuddmeðferð sem olli blóði og bjúgi í augum. Í dag , 
eftir að hafa tekið AstaEye daglega í nokkur ár, segist hún geta notið útsýnisins af svölunum í íbúðinni sinni til fullnustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINKFRÉTTIR, FÓLK & 

MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Lillý þjáðist á tímabili mikið 
vegna bjúgs í augum, sem olli 
því að blæddi. Ástandið kom 

til vegna þess að hún hafði farið 
til nuddara sem fór óvarlega sem 
orsakaði að það sprungu æðar í 
augum hennar. „Ég var fyrir vikið 
óskaplega þreytt í augunum og 
alveg helaum. Ég gat varla komið 
við augnsvæðið, það var svo við-
kvæmt. Ég fór til læknis sem hélt 
fyrst að ég hefði fengið högg á höf-
uðið. Þá byrjaði ég að fá sprautur 
til þess að laga ástandið, fyrst 
mánaðarlega og svo með þriggja 
mánaða millibili. Þá kom í ljós að 
ég var einnig komin með minni-
háttar hrörnun í augnbotnum.“

Tíminn leið og ástandið virtist 
ekki ætla að lagast hjá Lillý. „Ég 
heyrði svo af AstaEye í gegnum 
hana Lilju Kjalarsdóttur, en við 
vorum báðar staddar á Djúpavogi í 
fermingu 2018. Við vorum saman í 
húsi og hittumst svo að segja fyrir 
tilviljun. Við hófum að ræða um 
heilsufar og hún minntist í fram-
haldi á að SagaNatura væri að búa 
til bætiefni fyrir augu.“

AstaEye flutti Esjuna nær
Í október sama ár byrjaði Lillý 
að taka AstaEye og fann fljótlega 
mun á augunum. „Þegar ég fór til 
læknis til að fá enn eina sprautuna 
sagði læknirinn að ástandið hefði 
stórlagast á augunum og að augn-
botnahrörnunin stæði í stað. Þá 
minntist ég á að ég væri byrjuð að 
taka AstaEye bætiefni meðfram 
meðferðinni og spurði hvort það 
gæti verið að hjálpa. Læknirinn 
spurði mig á móti hvort ég tryði að 
það hjálpaði og ég jánkaði því og að 
kroppurinn væri mér sammála. Þá 
sagði hann að ég ætti endilega að 
halda áfram að taka bætiefnið.

Það er nú svo að trúin flytur fjöll 
og í mínu tilfelli þá hefur Esjan 
færst töluvert nær, ekki bara vegna 
trúarinnar heldur finn ég líka að 
AstaEye gerir mér gott. Ég get ekki 
kvartað í dag. Ég er aldrei þreytt 
eða aum í augunum og ég þarf aldr-
ei orðið að vera með gleraugun sem 
ég var farin að þurfa til að geta séð 
á sjónvarp eða annað. Þetta voru 
rosalega þykkir og þungir flösku-
botnar sem mér líkaði aldrei við og 
nú hef ég alveg lagt þeim.“

Jákvæðni bætir og kætir
„Fjölskyldan mín hefur fengið 
svo gott í kroppinn og ná flestir 
fjölskyldumeðlimir um og yfir 98 
ára aldri. Sú yngsta af systkinum 
mömmu, sem varð 97 ára, hún 
er 92 ára í dag og eldhress. Systir 
hennar er 99 ára. Við höfum fengið 
sterk eldrimannagen og það merki-
legasta er að ekkert af þessu fólki 
gengur með gleraugu.

Þetta var slysni hjá mér. En ég er 
þakklát að þetta gekk til baka hjá 
mér, þökk sé AstaEye og sprautu-
meðferð. Ég má heldur betur vera 
ánægð að vera svona brött og sjá 
svona vel, 87 ára gömul. Ég er nú 
komin í litla íbúð á áttundu hæð 
með dásamlegu útsýni sem ég get 
notið til hins ýtrasta. Það gefur 
svo mikið að geta séð, sérstaklega 
þegar maður býr í svona fallegu 
landi. Svo skiptir öllu að vera 
jákvæður, það gefur þér alltaf 
nokkur ár í kaupbæti við lífið,“ 
segir Lillý.

Augnbotnahrörnun  
algengasta orsök lögblindu
Lilja Kjalarsdóttir, framkvæmda-
stjóri líftæknifyrirtækisins 
SagaNatura, segir að fyrirtækið 
hafi þróað AstaEye sem bætiefni til 
að viðhalda augnheilsu og koma í 
veg fyrir hrörnun augnbotna.

„Augnbotnahrörnun er algeng-
asta orsök lögblindu hjá fólki sem 
er 50 ára og eldra, en þessi tengsl 
hafa mikið verið rannsökuð. Þá 

sýndi AREDS2 rannsóknin sem 
framkvæmd var í Bandaríkjunum 
fram á að fólk sem fékk lítið af 
náttúrulegum litarefnum sem 
finnast m.a. í grænkáli og spínati 
í gegnum mataræði sitt og fengu 
fæðubót með þessum efnum, var 
25% ólíklegra til þess að þróa með 
sér augnbotnahrörnun en viðmið-
unarhópur á sama mataræði sem 
fékk ekki fæðubót. Þetta sýnir að 
næringar- og snefilefni sem finnast 
í heilsusamlegu mataræði eru 
gífurlega mikilvæg þegar kemur að 
augnheilsu,“ segir Lilja.

Borðaðu regnbogann
Þau litarefni sem eru mikil-
væg fyrir sjónina getum við öll 
fengið úr fæðunni svo lengi sem 
við veljum nóg af litríku grænmeti 
og ávöxtum. „Við eigum að borða 
allan regnbogann svo að segja. En 
fæstir ná að borða nóg til þess að 

fá nægilegt magn af litarefnum til 
að viðhalda sjóninni. Og eftir því 
sem við eldumst minnkar upptaka 
næringarefna. Þess vegna getur 
það skipt verulegu máli að auka 
inntöku þessara efna með fæðu-
bótarefnum eins og AstaEye.“

Þekkt blanda með lykilhráefni
Til er fjöldi virkra fæðubótarefna 
á markaðnum fyrir augu, og líkt 
og flest inniheldur AstaEye bæði 
lútein og zeaxanthin sem eru 
mikilvæg fyrir augnþroska og sjón 
fullorðinna. Þá verja efnin augun 
fyrir útfjólubláum geislum og bláa 
ljósinu sem skín af tölvuskjám og 
snjalltækjum allt í kringum okkur.

Einnig eru þar andoxunar-
efnin C- og E-vítamín sem draga úr 
hrörnun á augnbotnum og skýjum 
á auga. Þá er zink í AstaEye, sem er 
mikilvægt fyrir melanínmyndun í 
augum og kopar, sem kemur í veg 

fyrir blóðleysi sem getur tengst 
inntöku á zinki.

„Það sem gerir AstaEye frá Sag-
aNatura einstakt er að við höfum 
bætt við einu litarefni í viðbót. Í 
einum dagskammti af AstaEye eru 
4 mg af astaxanthin, sem er afar 
virkt andoxunarefni sem við fáum 
aðallega úr laxi. Rannsóknunum 
sem sýna jákvæð áhrif astaxantins 
á augnheilsu fjölgar stöðugt, en 
þær eru ekki einungis bundnar við 
augnbotnahrörnun heldur er lík-
legt að astaxanthin geti haft áhrif 
á fjölda annarra kvilla sem hrjá 
augun. 

Málið með astaxanthin er að 
það getur verið afar erfitt að fá 
nóg af því úr fæðunni. En til þess 
að fá þetta magn af efninu þarf að 
borða kíló af laxi. Þá inniheldur 
eldislax ekki náttúrulegt astaxant-
hin líkt og sá villti. Astaxant-
hinið í AstaEye og fleiri vörum frá 
SagaNatura ræktum við sjálf upp 
úr grænþörungum í Hafnarfirði, 
en í náttúrunni framleiða þessir 
smáþörungar astaxanthin til að 
verja sig gegn óæskilegum áhrifum 
sólarinnar.“

Fyrir fólk á öllum aldri
Eitt af lykilatriðunum þegar verið 
var að setja formúluna af AstaEye 
saman, var að varan væri á skyn-
samlegu verði fyrir fólk. „Við 
höfum ekki eytt miklu í auglýsing-
ar en fólk hefur verið fljótt að átta 
sig á því hvað AstaEye er virk vara. 
Móttökurnar hafa verið algerlega 
frábærar. Þá taka margir íþrótta-

menn og -konur inn AstaEye, því 
fyrir marga skiptir augnheilsa 
gífurlegu máli, til dæmis hjá fólki 
sem keppir í skotfimi. Fólk er 
alltaf að uppgötva meira og meira 
hversu miklu máli það skiptir að 
borða holla, fjölbreytta og litríka 
fæðu til að viðhalda góðri heilsu, 
en það getur verið erfitt í nútím-
anum að viðhalda því á hverjum 
degi. Þá koma fæðubótarefni eins 
og AstaEye sterk inn.

Hvað varðar Lillý þá er ekki 
hægt að segja að hún sé fyrirbyggj-
andi dæmi. Hún var byrjuð í með-
ferð við bjúgi í augum og komin 
í lyfjagjöf við hrörnun í augn-
botnum, en hvorug meðferðin 
hafði sýnt fram á mikinn árangur. 
Hún ákvað að bæta AstaEye við 
og fljótlega tók læknirinn eftir að 
bæði blóð og bjúgur minnkaði til-
tölulega hratt. 

Augnlæknar um allan heim 
þekkja næringarformúluna sem 
AstaEye byggir á og styðja við 
notkun á henni til þess að viðhalda 
augnheilsu. Þá höfum við bætt við 
astaxanthini, sem er íslensk fram-
leiðsla og íslenskt hugvit, og við 
trúum því 100% að það auki enn 
fremur á virkni fæðubótarefnisins. 
Þetta er alger dúndurblanda fyrir 
augun, á hvaða aldri sem er í raun 
og veru. Ef fólk er svo með ættar-
sögu af augnbotnahrörnun og/
eða háum blóðþrýstingi, þá er 
kjörið að byrja að taka strax inn 
fæðubótarefni eins og AstaEye til 
að fyrirbyggja áður en skemmdir 
koma fram.“

Lillý byrjaði að 
taka AstaEye 
2018 og hefur 
sjónin stór-
lagast. Hún er 
hætt að þurfa 
stór og þykk 
gleraugu til að 
sjá á sjónvarpið 
og augnbotna-
hrörnun sem 
hún greindist 
með hefur 
staðið í stað 
síðan. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ANTON

Lilja Kjalarsdóttir, framkvæmdastjóri líftæknifyrirtækisins SagaNatura, 
segir það mikilvægt að byrja að taka inn fæðubót fyrir augun til að viðhalda 
augnheilsu fram eftir aldri. Sérstaklega ef augnbotnahrörnun er í ættinni.

AstaEye fæðu-
bót fyrir augu 
er einstök á 
markaðnum þar 
sem hún inni-
heldur íslenskt 
astaxanthin 
ásamt öðrum 
þekktum nær-
ingarefnum 
sem styðja við 
augnheilsu.

Framhald af forsíðu ➛
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Margar af fegurstu þokka-
gyðjum veraldar koma 
frá Frakklandi, veraldar-

vanar, töff, ófeimnar og sjálfstæðar 
þegar kemur að stíl. Þær hafa lengi 
lagt línurnar í klæðaburði, hár-
greiðslu og förðun frá tískuborg 
heimsins, París, og haslað sér völl 
sem ógleymanlegar fegurðardísir í 
tískubiblíum og á tískupöllunum, 
og ekki síst sem dáðar listakonur á 
sviði leiklistar og söngs.

Nú stendur franska kvikmynda-
hátíðin yfir í Reykjavík, þar sem 
hægt er að njóta franskrar kvik-
myndagerðarlistar á heimsmæli-
kvarða og sjá franska fegurð og 
stílbrögð á hvíta tjaldinu. Lokadag 
hátíðarinnar ber upp á sunnudag-
inn kemur, sjálfan Valentínusar-
dag. Þá mun ást og rómantík svífa 
yfir vötnum og hægt að dást að 
einni alfegurstu dóttur Frakka, 

leikkonunni Catherine Deneuve, í 
klassískum söngleik Jacques Demy, 
The umbrellas of Cherbourg, 
sem sýndur verður í Bíó Paradís. 
Myndin er frá árinu 1964 og segir 
frá Madame Emery og sextán ára 
dóttur hennar, hinni gullfallegu 
Geneviève, sem reka saman litla 
regnhlífaverslun í smábænum 
Cherbourg í Normandí. Guy er 
myndarlegur bifvélavirki sem býr 
með aldraðri frænku sinni sem 
hann annast í veikindum hennar. 
Þau Guy og Geneviève fella hugi 
saman, í óþökk móður hennar, 
og ætla að gifta sig, en þá er Guy 
kvaddur í herinn og sendur í stríð.

Á myndunum má sjá nokkrar 
af þeim leikkonum sem gert hafa 
garðinn frægan í frönskum kvik-
myndum og átt víðfræg tískumó-
ment, sett svip sinn á tískuna og 
haft áhrif á útlit kvenna með kven-
leika sínum og kynþokka. Þess má 
geta að dregið verður úr seldum 
miðum og heppnir vinnings-
hafar fá gjafabréf á Apótekið eða 
kampavín.

Franskur og  
fágaður kynþokki
Franskar konur þykja einstakar heimsdömur, 
fallegar, kynþokkafullar og sérlega stællegar 
þegar kemur að tísku og útliti. Þær eru og verða 
fyrirmyndir annarra kvenna, dáðar og dýrkaðar.

Danska leikkonan Anna Karina var 
músa leikstjórans Jean-Luc Godard.

Jean Seberg vann líka með Godard.

Franska leikkonan og dýraverndarsinninn Brigitte Bardot þykir ein af 
mestu kynbombum allra tíma. Hér leðurklædd frá toppi til táar. 

Enska leik- og söngkonan Jane 
Birkin átti í löngu ástarsambandi og 
samstarfi við Serge Gainsbourg.

Isabelle Huppert á hippaárunum. Stundum kölluð besta leikkona heims.

Catherine De-
neuve og ítalski 
leikarinn Nino 
Castelnuovo 
í rómantíska 
söngleiknum 
The umbrellas 
of Cherbourg. 
MYNDIR/
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Leik-
konan, 

söngkonan og 
umhverfissinn-

inn Marion 
Cotillard.

Franska goðsögnin Jeanne Moreau og Brigitte Bardot.

Franska feg-
urðardisin Juliette 

Binoche hefur unnið 
til ótal verðlauna fyrir 
kvikmyndaleik sinn á 

alþjóðlega vísu.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð
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Bræðurnir Friðrik Dór og Jón Jónssynir standa hér á tröppum Austurbæjarskóla. Þeir komu fram í myndbandi lögreglunnar þar sem bent er á upplýsingatorg 112 gegn ofbeldi gegn börnum. 

112 dagurinn er nú haldinn 
í 16. sinn og ég vil byrja 

á að þakka þeim sem hafa komið 
að skipulagningu með einum eða 
öðrum hætti. Það er virkilega 
ánægjulegt að fá að taka þátt í 
þessum mikilvæga degi með ykkur.

Þá er það sérstakt ánægjuefni 
að dagurinn í dag skuli nú vera 
tileinkaður barnavernd og öryggi 
og velferð barna og ungmenna. Þó 
COVID-19 veiran virðist ekki herja 
á börn með sama hætti og ýmsa 
aðra hópa þá taka áskoranirnar 
sem stafa af faraldrinum á sig ólíkar 
myndir sem geta skapað aukna 
hættu fyrir öryggi og velferð barna.

Um þessar mundir er aukið 
álag á öllu samfélaginu og þá ekki 
síst mikilvægustu einingu þess, 

fjölskyldunni. Kvíði og streita geta 
skapast í tengslum við samkomu-
bann, efnahagslegar áskoranir og 
minna aðgengi að stuðnings- og 
þjónustukerfum, bæði fagaðilum 
og ömmum, öfum og öðrum fjöl-
skyldumeðlimum.

Reynslan sýnir okkur því miður 
að við þessar aðstæður aukast líkur 
á að börn verði þolendur vanrækslu 
og ofbeldis, hvort sem það er and-
legt, líkamlegt eða kynferðislegt.

Ég þekki það af eigin raun að 
búa við óöryggi í æsku og hvernig 
það getur haft áhrif á andlega líðan 
alveg fram á fullorðinsár. Saga mín 
er því miður saga allt of margra 
íslenskra barna.

Það er mjög mikilvægt að börn 
og fullorðnir viti hvað ofbeldi gegn 

börnum er, en það hefur margar 
birtingarmyndir. Það er líka mjög 
mikilvægt að við þekkjum öll 
úrræðin sem eru í boði og hikum 
ekki við að láta barnaverndar-
yfirvöld vita eða hringjum í 112 ef 
við höfum rökstuddan grun um 
ofbeldi eða vanrækslu gegn barni.

Sameiginleg, rafræn gátt vegna 
ofbeldis fyrir þolendur, gerendur 
og aðstandendur var formlega 
tekin í notkun nýverið. Í henni felst 
að vefur 112, 112.is, er allsherjar 
upplýsingatorg um allt sem við 
kemur ofbeldi, ásamt því að hægt 
er að spjalla nafnlaust við neyðar-
verði í netspjalli.

Með sameiginlegri, rafrænni 
gátt vegna ofbeldis er allt ferli sem 
miðar að aðstoð einfaldað, upp-

lýsingar um hvað ofbeldi er gerðar 
aðgengilegar og boðið upp á úrræði 
til lausnar.

Með sérstöku, rafrænu netspjalli 
geta þeir sem þurfa aðstoð vegna 
ofbeldis, slysa, sjúkdóma eða ann-
ars leitað upplýsinga og aðstoðar 
hjá 112 nafnlaust, jafnvel þó þeir 
geti eða vilji ekki nota síma.

Ég hvet ykkur til að kynna ykkur 
þennan nýja vef, 112.is. Þar er að 
finna ýmsar gagnlegar upplýsingar 
sem hjálpa okkur öllum að átta 
okkur á birtingarmyndum ofbeldis 
sem geta verið alls konar.

Alveg eins og við erum öll 
almannavarnir þá erum við öll 
barnavernd – stöndum saman um 
að vernda öryggi og velferð barna 
á Íslandi!

Ásmundur Einar Daðason,
félags- og barnamálaráðherra.

Við erum öll barnavernd
Mjög mikilvægt er að við stöndum saman um að vernda öryggi og velferð barna á Íslandi!

112-DAGURINN
ÖRYGGI OG VELFERÐ BARNA OG UNGMENNA

Við fjöllum hér í 
blaðinu um fjöl-

mörg atriði sem geta 
orðið til þess að draga úr 
líkum á slysum og 
meiðslum í umferðinni. 
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112-DAGURINN
ER HALDINN UM LAND ALLT Í DAG

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

112-dagurinn verður haldinn um 
allt land í dag. Að þessu sinni er 
áhersla lögð á umfjöllun um öryggi 
fólks í umferðinni, bæði þeirra 
sem fara um á ökutækjum og ekki 
síður þeirra sem ganga og hjóla 
og eru því óvarðir í umferðinni. 
Talsverður hluti símtala í neyðar-
númerið 112 á rætur að rekja til 
umferðarslysa. Slys í umferðinni 

orsakast í vaxandi mæli af því að 
fólk notar síma og önnur snjall-
tæki undir stýri og missir þann-
ig þá einbeitingu sem umferðin 
krefst. 

Þeir sem nota snjalltæki undir 
stýri eru margfalt líklegri til að 
valda slysum en þeir sem halda 
fókus á akstrinum og umhverfi 
sínu. Á hinn bóginn er alltof 

algengt að börn og fullorðnir 
á gangi og á hjólum sjáist illa í 
myrkri vegna skorts á endurskini. 

Við fjöllum hér í blaðinu um 
fjölmörg atriði sem geta orðið til 
þess að draga úr líkum á slysum 
og meiðslum í umferðinni. Einnig 
um mikilvægi þess að fólk geti 
brugðist rétt við þegar komið er að 
umferðarslysum. 

Samstarfsaðilar 112-dagsins 
hvetja fólk til að sleppa símanum 
í umferðinni og gæta að eigin 
öryggi og annarra. Líka þeirra sem 
ganga og hjóla. Akstur krefst ávallt 
fullrar einbeitingar. Við minnum 
jafnframt á að endurskin er 
öryggisbúnaður sem getur bjargað 
mannslífum. 

Umfram allt: Förum varlega!

112 – öruggari í umferðinni

Réttu hand-
tökin í fyrstu 
hjálp
Þóra Kristín 
Ásgeirsdóttir, 
leiðbeinandi í 
skyndihjálp hjá 
Rauða kross-
inum, undirbýr 
fólk til að nota 
réttu handtökin á 
slysstað. 2

Snjalltæki  
og símar eiga 
ekki heima  
í akstri
Hildur Guðjóns-
dóttir bendir á 
hættuna sem 
fylgir því að 
nota snjalltæki 
og farsíma við 
akstur. 7

Endurskinsmerki koma í veg fyrir alvarleg slys
Helga Rósa Másdóttir, hjúkrunarfræðingur og aðstoðar-
deildarstjóri á bráðamóttöku LSH, hvetur fólk til að ganga 
með endurskinsmerki.  3
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Drífa hefur gert rannsóknir 
um meðal annars líðan 
þolenda heimilisofbeldis og 

helstu persónueinkenni ofbeldis-
manna. „Við í athvarfinu gerðum 
rannsókn árið 2018 um persónu-
leikaeinkenni ofbeldismanna.
Oft sögðu konurnar sem komu í 
athvarfið svipaða sögu: Sambandið 
við makann byrjaði yfirleitt frá-
bærlega, svo komu rauðu ljósin 
og síðan breyttust hlutirnir mjög 
fljótt til hins verra. 

Konurnar lýstu gerandanum á 
mjög áþekkan hátt, oft sem stjórn-
sömum, ógnvekjandi og afbrýði-
sömum. Þeir hótuðu oft að taka 
líf sitt, sökuðu konuna ítrekað um 
framhjáhald og allir í kring um 
þá voru „fífl og fávitar“. Þetta eru 
ekki alltaf sömu mennirnir, þó 
það komi fyrir, hins vegar virðast 
lýsingar kvennanna á þeim vera 
ansi keimlíkar,“ segir hún.

Þarf að huga betur að börnum
„Við gerðum rannsókn í fyrra um 
börn af erlendum uppruna sem 
flýðu í athvarfið með mæðrum 
sínum. Við spurðum 15 mæður 
hvað kerfið hefði gert fyrir börnin 
þeirra þegar vitað var af ofbeldi á 
heimilinu. Niðurstöðurnar sýndu 
að það þarf að taka mun betur 
utan um þessi börn sem og önnur 
börn sem búa á ofbeldisheimilum,“ 
útskýrir Drífa. 

„Að mínu mati mætti vera 
ákveðið verklag í skólum og frí-
stund þegar grunur leikur á ofbeldi 

gagnvart börnum, verklag eins og 
er talað um að sé þegar upp koma 
eineltismál,“ bætir hún við.

Vita ekkert um kerfið
„Við höfum líka verið að skoða 
stöðu erlendu kvennanna sem til 
okkar leita. Það er algengara að 
konur af erlendum uppruna komi 
til okkar í dvöl miðað við þær 
íslensku, þar sem erlendar konur 
hafa síður þetta bakland að leita 
í. Sumar erlendu kvennanna hafa 
ekki hugmynd um hvernig íslenska 
kerfið virkar, þrátt fyrir að hafa 
búið hér í mörg ár og í einhverjum 
tilfellum er það vegna þess að 
röngum upplýsingum er haldið 
að þeim eða þær eru algjörlega 
einangraðar. Það mætti í raun bæta 
enn frekar kynningu á réttindum 
einstaklinga þegar fólk flytur 
hingað til lands, til að fyrirbyggja 
að einhverju leyti þá stöðu sem 
margar okkar erlendu kvenna 
virðast búa við. 

Við höfum séð að stór hluti 
kvenna sem eru frá löndum utan 
Evrópu fer aftur heim til ofbeldis-
mannsins eftir dvöl í Kvennaat-
hvarfinu. Stundum er það vegna 
þess að þær eru bundnar í fjötra 
eiginmannsins, hafa engan aðgang 
að fjármunum eða eru til dæmis 
háðar því að vera giftar honum í 
tengslum við leyfi til að vera áfram 
í landinu.“

Ofbeldi gegn börnum
Hlutfall kvenna sem nefna að 

ofbeldi gegn börnum sé ein ástæða 
þess að konan er komin í athvarfið 
hefur hækkað á undanförnum 
árum. Það mætti túlka sem bæði 
vont og gott. Það er slæmt ef ofbeldi 
gegn börnum er að aukast. En það 
gæti líka þýtt að vitundarvakning 
hafi orðið um að fólk líti á ofbeldi 
á heimili barns sem ofbeldi gegn 
barni þó að ofbeldið beinist ekki 
beint gegn barninu. Á síðasta ári 

voru tilkynningar til barnaverndar 
á Íslandi yfir 13 þúsund. Það eru 36 
tilkynningar að meðaltali á dag. 
Vonandi er hluti skýringarinnar sá 
að fólk sé farið að skipta sér af van-
rækslu og ofbeldi gegn börnum og 
tilkynna það,“ segir Drífa.

Allir eru skyldugir, samkvæmt 
íslenskum lögum, að tilkynna til 
barnaverndar ef ástæða er til að 
ætla að barn verði fyrir ofbeldi 

eða búi við óviðunandi uppeldisá-
stæður. „Það er frábært að hafa í 
dag þann möguleika að geta látið 
vita af sínum áhyggjum um velferð 
barns með því að senda skilaboð til 
barnaverndar gegnum heimasíðu 
112. Við höfum bætt mikið heima-
síðu Kvennaathvarfsins og þar er 
hægt að fræðast um heimilisof-
beldi á níu tungumálum. Einnig 
bjuggum við til fræðsluefni sem er 
hugsað fyrir þær konur sem hafa 
ekki tök á að vera með síma eða 
nota tölvu. Það er líka mikilvægt að 
útbúa fræðslu fyrir almenning um 
heimilisofbeldi og úrræðin í boði. 
Allir eru ábyrgir,“ segir Drífa.

Drífa byrjaði að vinna fyrir 
Kvennaathvarfið árið 2016, þegar 
hún bar undir framkvæmdastýr-
una hvort hún mætti vinna skýrslu 
um kostnað samfélagsins af heimil-
isofbeldi. Í framhaldinu var hún 
ráðin verkefnastýra athvarfsins og 
hefur tekið saman ýmsan fróðleik 
og skýrslur. 

Drífa hefur einnig nýtt sér þessa 
þekkingu í doktorsnámi sínu sem 
hún hyggst ljúka í haust. Meðal 
annars skoðar hún komur kvenna 
á bráðamóttöku eftir heimilisof-
beldi. „Í mínu doktorsverkefni 
kemur fram að kostnaður heil-
brigðiskerfisins vegna líkamsárása 
ofbeldismannanna hleypur á 
milljónum. Afleiddur kostnaður 
er einnig gríðarlegur, sérstak-
lega fyrir börnin sem búa við þær 
fáránlegu aðstæður að alast upp á 
ofbeldisheimili,“ segir Drífa.

Allir bera ábyrgð
Drífa Jónasdóttir, afbrotafræðingur, doktorsnemi og verkefnastýra hjá Kvennaathvarfinu, er 
einn helsti sérfræðingur landsins í heimilisofbeldismálum þar sem konur og börn eru þolendur.

Drífa Jónasdóttir segir að tilkynningum um ofbeldi gagnvart börnum hafi 
fjölgað mikið og verið yfir 13 þúsund á síðasta ári. Það eru 36 tilkynningar 
að meðaltali á dag. Fleiri tilkynna ofbeldi á börnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

112-dagurinn er ævinlega 
haldinn 11. febrúar (11.2.). 
Hann er samstarfsverkefni 

Neyðarlínunnar og fjölda aðila 
sem tengjast neyðarnúmerinu með 
ýmsum hætti. Þeir eru: Barna-
verndarstofa, Embætti landlæknis, 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 
Landhelgisgæslan, Landspítalinn, 
Landssamband slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna, Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnun, Rauði 
krossinn, Ríkislögreglustjórinn, 
Slysavarnafélagið Landsbjörg, 
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 
Vegagerðin, Æskulýðsvettvangur-
inn og samstarfsaðilar um allt land.

112 er samræmt neyðarnúmer 
Evrópu og er dagurinn haldinn 
víða um álfuna til að minna á að 
aðeins þarf að kunna þetta ein-
falda númer til þess að fá aðstoð 
í neyð. Markmiðið með 112-deg-
inum er að kynna neyðarnúmerið 
112 og starfsemi aðilanna sem 
tengjast því, ef la vitund fólks um 
mikilvægi þessarar starfsemi og 
hvernig hún nýtist almenningi. 
Markmið dagsins er enn fremur 
að ef la samstöðu og samkennd 
þeirra sem starfa að forvörnum, 
björgun og almannavörnum og 
undirstrika mikilvægi samstarfs 
þeirra og samhæfingar.

Frá ársbyrjun 2020 og fram til 
dagsins í dag hefur fókusinn 
hjá lögreglu verið á forvarnir 

vegna of beldis, bæði í tengslum 
við heimilisof beldi og of beldi í 
garð barna og ungmenna.

Við fórum að skoða hvernig við 
gætum náð til samfélagsins og 
sérstaklega þeirra sem búa við eða 
hafa orðið fyrir of beldi. Í fram-
haldinu létum við gera nokkur 
forvarnarmyndbönd sem birt hafa 
verið á samfélagsmiðlum sem hluti 
af e.k. vitundarvakningu í mála-
flokknum.

Fyrsta myndskeiðið sem birtist á 
samfélagsmiðlum var um heimil-
isof beldi á tímum COVID-19, þar 
sem lögreglan hvetur fólk til að 
láta vita af of beldinu.

Næsta myndband kom á fram-
færi skilaboðum til barna um að 
lögreglan gæti hjálpað ef börn 
búa við eða verða fyrir of beldi. 
Nutum við aðstoðar ýmissa 
áhrifavalda á samfélagsmiðlum 
til að koma skilaboðunum á fram-
færi til barnanna. Vill lögreglan 
nota tækifærið og þakka sér-
staklega þeim áhrifavöldum sem 
lögðu vinnu sína í þetta mikil-
væga verkefni, virkilega vel gert 
hjá þeim.

Okkur þótti einnig mikil-
vægt að upplýsa börn um hinar 
ýmsu birtingarmyndir of beldis. 
Í þriðja myndbandinu töluðu 
tveir lögreglumenn til barnanna 
um hvað of beldi er og hvernig 
það getur birst. Lögð var áhersla 
á að gera þeim grein fyrir því að 
ef gerandinn er þeim nákominn 

þá leiðir það ekki endilega til þess 
að einstaklingurinn sé tekinn af 
heimilinu, heldur geti það leitt til 
þess að gerandinn fái hjálp.

Þar sem við búum í fjölþjóðlegu 
samfélagi töldum við mikilvægt 
að láta þýða texta myndbandanna 
yfir á önnur tungumál með það 
að markmiði að ná til sem flestra 
þjóðarbrota sem búa á Íslandi.

Myndskeiðin hafa verið keyrð 
inn á samfélagmiðlana með miðun 
eftir tungumálsstillingu vafra, 
þannig að þegar notandi notar 
vafra t.d. á pólsku þá kemur mynd-
skeiðið upp með pólskum texta. 
Því eiga allir Pólverjar að geta séð 
það með pólskum texta.

Fjórða myndbandið sem lögregla 
lét gera snýr að ofbeldi meðal ung-
menna og myndböndum af slíku 
ofbeldi sem dreift er á samfélags-
miðlum. Þar fengum við aftur til 
liðs við okkur áhrifavalda í sam-

félaginu sem, ásamt lögreglumönn-
um, tala til ungmenna um hvaða 
áhrif og afleiðingar ofbeldi geti 
haft á bæði á gerendur og þolendur. 
Í kjölfarið var einnig framleitt 
myndband sem ætlað er til að upp-
lýsa foreldra og hvetja þá til að tala 
um ofbeldi við unglinginn sinn.

Þar sem lögregla hefur í gegnum 
tíðina þurft að hafa afskipti af 
málum þar sem of beldi hefur 
haft gríðarlegar afleiðingar í för 
með sér, bæði fyrir þolendur og 
gerendur, vildum við skoða nánar 
aðkomu ungmennanna í mynd-
böndunum sem birt höfðu verið á 
samfélagsmiðlunum.

Ákveðið var að fara í þríþætta 
nálgun sem felst í að:

a. Rannsaka málin
b. Efla fræðslu og samstarf
c.  Stuðla að vitundarvakningu 

meðal almennings

Lögreglan lítur of beldi mjög 
alvarlegum augum og vill leggja 
sitt af mörkum til að koma í veg 
fyrir það. Myndböndin eru liður 
í því að fræða og vekja fólk til 
umhugsunar um vandann, en auk 
þess leggjum við áherslu á að rann-
saka málin og vinna með sam-
starfsaðilum okkar til að draga úr 
of beldi.

Nálgast má myndskeiðin ásamt 
upplýsingum um ýmsa fagaðila 
sem hægt er að leita til, til þess 
að fá aðstoð https://www.log-
reglan.is/fraedsla/

Forvarnir gegn ofbeldi
Árið 2015 gaf embætti Ríkislögreglustjóra út verklag fyrir 
lögreglu til að vinna eftir vegna heimilisofbeldismála.

Unnar Þór Bjarnason og Katrín 
Bjarney Hauksdóttir starfa í for-
varnadeild lögreglunnar.

112 dagurinn
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Ég man vel eftir þessum degi og 
léttinum sem ég upplifði þegar 
tveir lögreglumenn komu til 

að taka okkur systur af heimilinu. 
Þeir voru ákaflega blíðir og sinntu 
okkur fallega og vel. Því varð ég 
aldrei hrædd heldur upplifði þá 
sem góða bjargvætti sem færu loks 
með okkur á betri stað. Ég átti þessa 
einlægu von, að mín biði betra líf, 
aðeins fimm ára gömul.“

Þetta segir Katrín Salima Dögg 
Ólafsdóttir, verkefnastjóri Mennta- 
og starfsþróunarseturs lögreglu. 
Hún var fimm ára þegar barna-
verndaryfirvöld fjarlægðu hana 
af heimili móður hennar, ásamt 
tvíburasystur hennar, Amöndu 
Karimu. Systurnar fæddust í Sví-
þjóð þar sem þær bjuggu fyrstu 
þrjú ár ævinnar, en blóðfaðir þeirra 
er frá Alsír.

„Þegar mamma flytur með okkur 
til Íslands var hún illa haldin af 
fíknisjúkdómi og misnotaði bæði 
áfengi og lyf. Því var mikil óregla 
á heimilinu og hún ófær um að 
sjá um okkur. Ég á minningar um 
karlmenn sem komu á heimilið 
og fóru með henni í svefnher-
bergið þaðan sem heyrðust hljóð 
sem tilheyra fullorðnu fólki fyrir 
luktum dyrum og ég vissi að börn 
ættu ekki að heyra. Ég fór í búðina 
og stal karamellum og eitt kvöldið 
leiddi ég systur mína þaðan sem 
við bjuggum í Bökkunum yfir til 
ömmu, sem bjó nokkuð langt frá 
á öðrum stað í Breiðholtinu. Það 
var mín sjálfsbjargarviðleitni til að 
bjarga okkur systrum úr skelfi-
legum aðstæðum og þótt ég væri 
svona lítil þekkti ég muninn á réttu 
og röngu. Svo kom mamma reið og 
sótti okkur til ömmu og rassskellti 
mig fyrir að hafa farið.“

Spennt að fá nýja foreldra
Tvíburasysturnar Katrín og 
Amanda voru settar á barnaheimili 
á vegum barnaverndarnefndar á 
meðan þeim voru fundnir fóstur-
foreldrar.

„Við vorum heppnar að vera 
ekki aðskildar. Þar voru líka fleiri 
börn og systkin sem höfðu verið 
tekin af heimilum sínum. Mér 
leið vel á barnaheimilinu og man 
eftir gríðarlegri spennu yfir því að 
sjá hvernig foreldrar okkar yrðu. 
Þau komu og heimsóttu okkur 
nokkrum sinnum, og þegar þau sáu 
okkur, og við þau, var eins og það 
hefði alltaf verið. Þetta horfði þó 
ólíkt við okkur systrum. Amanda 
upplifði meiri söknuð til mömmu 
og þetta var erfiðari tími fyrir hana. 
Það var þó mikill stuðningur að 
hafa hvora aðra, við höfum alla tíð 
verið mjög nánar og mér leið vel að 
hafa hana með mér,“ segir Katrín.

Það voru hjónin Emilía Karls-

dóttir og Ólafur Hjálmarsson í 
Grundarfirði sem tóku systurnar 
í fóstur á vegum barnaverndar-
nefndar.

„Við vorum of boðslega lán-
samar að eignast þau fyrir foreldra 
og eftir á að hyggja held ég að það 
hafi verið góð ákvörðun að koma 
okkur í annað umhverfi í stað þess 
að hafa okkur áfram í borginni 
þar sem blóðmóðir okkar bjó. 
Grundarfjörður er gott og rólegt 
samfélag þar sem allir tóku vel á 
móti okkur og voru glaðir fyrir 
hönd mömmu og pabba sem áttu 
ekki önnur börn. Þá þótti mjög 
spennandi að komnir væru tví-
burar í litla sjávarþorpið,“ segir 
Katrín glettin.

Huggun harmi gegn
Þeim systrum leið strax vel með 
fósturforeldrum sínum í Grundar-
firði og Amanda kom fljótt til. 
Tilfinningin var hlý og góð og 
þær kölluðu Emilíu og Ólaf strax 
mömmu og pabba.

„Mamma var glæsileg og við 
horfðum á hana með stjörnur í 
augum því blóðmóðir okkar var 
orðin mjög lifuð og gjarnan með 
yfirgnæfandi ilmvatnslykt til að 
fela áfengisfnykinn. Allt var miklu 
eðlilegra á nýja heimilinu og gott 
að vera í kringum fólk sem lifði 
heilbrigðu lífi,“ segir Katrín og þær 
systur fundu til stolts yfir nýju 
foreldrum sínum.

„Móðir okkar hafði heimsóknar-
rétt nokkrum sinnum á ári og þær 
amma komu að heimsækja okkur 
og við fórum suður til þeirra og 
fengum símtöl í kringum jólin. Ég 
varð þá rosalega upptekin af því að 
aðrir sæju ekki blóðmóður okkar 
því hún leit svo illa út.“

Katrín segir Emilíu mömmu sína 
hafa skynjað að blóðmóður þeirra 
systra væri létt að sjá hversu vel fór 
um dæturnar hjá fósturforeldrum 
sínum.

„Það var frekar að amma væri 
ósátt við að enginn úr fjölskyld-
unni hefði tekið okkur, en það 
virtist vera móður okkar huggun 
harmi gegn að sjá að við bjuggum 
við mjög góðar aðstæður, nokkuð 

sem hún hefði aldrei getað veitt 
okkur.“

Blóðfaðirinn gerði tilkall
Þegar systurnar voru tólf ára fengu 
þær óvænta heimsókn frá Hildi 
Sveinsdóttur, félagsráðgjafa hjá 
barnaverndarnefnd.

„Við settumst með Hildi inn í 
stofu og ég skynjaði strax hvers 
vegna hún var komin. „Er hún 
dáin?“ spurði ég, og átti við blóð-
móður okkar. Þá kom í ljós að 
líferni hennar og fíknisjúkdómur 
höfðu dregið hana til dauða. 
Við óskuðum þess eins að mega 
vera áfram hjá mömmu okkar og 
pabba sem vildu ættleiða okkur, 
en á þessum tímapunkti gerði 
blóðfaðir okkar tilkall til okkar. 
Hann er múslimi og þeirra á meðal 
þykir mikil skömm að missa frá 
sér börnin. Á flugvöllum voru 
hengdar upp myndir af okkur ef 
hann skyldi reyna að ná í okkur, 
en hann gerði það ekki og ætt-
leiðingin gekk eftir, sem betur fer 
fyrir okkur,“ segir Katrín, sem er 
í engu sambandi við blóðföður 
sinn sem eignaðist tvö önnur börn 
í Svíþjóð, með tveimur öðrum 
konum, og hafa þær systur verið 
í sambandi við hálfsystkin sín á 
fullorðinsárum.

Hræddar um að vera skilað
Katrín segir lán og blessun 
hvernig barnaverndarnefnd stóð 
að málum þeirra systra og að hún 
sé þakklát fyrir foreldra sína og 
öryggið sem þær fengu hjá þeim.

„Mamma segir að það hafi 
hjálpað okkur hvað við systurnar 
vorum skynsamar og með gott 
upplag. Ég man þó hvað ég var 
hrædd um að okkur yrði skilað 
ef við værum ekki nógu stilltar 
og prúðar. Svo var útskýrt fyrir 
okkur að við mættum auðvitað 
vera eins og önnur börn og að 
okkur yrði ekkert skilað, að þau 
elskuðu okkur sama hvað. Þau 
gerðu allt svo vel og opinskátt, 
það var enginn feluleikur og við 
máttum spyrja og tala um blóð-
móður okkar eins og við vildum.“

Saga þeirra systra er farsæl.
„Það var rétt ákvörðun hjá barna-
verndarnefnd að taka okkur af 
heimilinu því ástandið þar var 
ekki börnum bjóðandi. Hvort það 
hefði mátt gerast fyrr, er svo önnur 
spurning, því fimm ára börn 
muna orðið margt. Ég óska engu 
barni að búa við aðstæður eins 
og við systur lifðum við. Lagaum-
hverfið og móðurrétturinn er 
sterkur en þegar fíknisjúkdómur 
er svo langt genginn er erfitt að 

vinda ofan af honum og þá þarf 
að draga börn úr umhverfinu með 
hraðvirkara og skilvirkara ferli,“ 
segir Katrín.

Óreglan á heimilinu hafi haft 
mikil áhrif og hún hafi þurft 
aðstoð við að vinna úr lífsreynsl-
unni.

„Þá hjálpaði okkur að hafa góða 
félagsráðgjafa, alveg of boðslega 
góðar konur sem voru í sambandi 
við okkur fram á fullorðinsár og 
myndaðist mikil hlýja og vinátta á 
milli. Samfylgdin við þær Jóhönnu 
og Hildi var dýrmæt og seinna 
unnum við með Hildi Sveinsdótt-
ur á námskeiðum fyrir verðandi 
fósturforeldra á Barnaverndar-
stofu, um það að vera fósturbörn 
og hvað okkur fannst skipta máli.“

Von um betri framtíð barna
Katrín segir brýnt að allir sem 
standi að velferð barna tali saman.

„Við erum lítil þjóð og þetta á 
ekki að vera f lókið. Með yfirsýn 
og skilvirkni geta allar stofnanir 
talað saman: leikskóli, grunnskóli, 
lögreglan og barnavernd. Ekkert 
barn á að lifa við aðstæður eins og 
við gerðum. Við þurfum að hafa 
börnin í forgangi og bíða ekki með 
ákvarðanir heldur láta hagsmuni 
þeirra ráða frekar en móðurrétt-
inn. Við systur vorum heppnar að 
komast heilar í gegnum þetta en 
sum börn þola verr við og ná sér 
aldrei á strik.“

Í dag hafi börn tækifæri til að 
hringja í 112 og leita sér hjálpar.

„Við höfðum ekki þessi bjargráð 
þá, að geta hringt í 112. Við vorum 
ekki með gsm-síma né eldri 
systkin til að hringja og þurftum 
að treysta á fullorðna fólkið,” segir 
Katrín. 

„Ég er viss um að hægt er að gera 
miklu betur. Við þurfum líka að 
innleiða og horfa meira á Barna-
sáttmálann. Það er mikið af góðu 
fólki í barnaverndarstörfum. 
Maðurinn minn er lögreglumaður 
og f lugmaður og segir erfiðustu 
málin á götunni að sjá eymdina í 
augum barna sem búa við óreglu, 
of beldi og vanrækslu. Það er ríkt 
í fólki að vilja bjarga börnum 
en sárt þegar lög eða regluverk 
standa í vegi fyrir því. Sigríður 
Björk Guðjónsdóttir, ríkislög-
reglustjóri og Ásmundur Einar 
Daðason, félagsmálaráðherra 
hafa unnið mjög góða hluti til að 
auka velferð barna. Lögreglan 
í að koma á skýrara verklagi í 
heimilisof beldismálum og opna 
þannig gluggann og umræðuna 
enn meira, og ráðherra með því 
að stíga fram og ræða þessi mál 
við þjóðina. Það er mín von að því 
fylgi betri árangur og betri fram-
tíð fyrir börnin.“

Barnaverndarnefnd bjargaði okkur
Katrín Salima Dögg Ólafsdóttir var fimm ára þegar þær tvíburasystir hennar voru sendar í fóstur á 
vegum barnaverndarnefndar. Þegar móðir þeirra féll frá voru þær ættleiddar af fósturforeldrunum.

Katrín er þakklát aðkomu barna-
verndar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tvíburasysturnar Katrín og Amanda fyrsta sumarið á nýja heimilinu.

Stafræn tækni hefur umbylt 
samskiptum mannkynsins. 
Hún hefur falið í sér gífurleg 

tækifæri til framfara en einnig 
möguleika til þess að festa í sessi 
skaðlega hegðun og háttsemi sem 
birtist með nýjum hætti. Sam-
skipti breytast og líka brot gegn 
fólki, þar á meðal of beldisglæpir.

Rafræn gátt 112 er gríðarlegt 
framfaraskref sem byggist á gagn-
kvæmum samskiptum til þess að 
lækka þröskuldinn til viðbragðs- 
og stuðningsaðila til að tilkynna 
um of beldi. Sumir hafa veigrað sér 
við að hringja og unga kynslóðin 
kann oft betur við samskipti í 
gegnum takkaborðið á tölvunni 

eða símanum. Þá verður Neyðar-
línan styrkt til að skipuleggja 
vitundarvakningu í kringum 
vefgáttina til að nálgast viðkvæma 
hópa með það markmið að hvetja 
alla til að segja frá og vekja athygli 
á mismunandi birtingarmyndum 
of beldis.

Rafræn gátt 112 er ein af megin-
tillögum aðgerðateymis gegn 
of beldi sem við félags- og barna-
málaráðherra skipuðum til að 
stýra og samræma aðgerðum gegn 
of beldi á tímum efnahagsþreng-
inga og áfalla. Fleiri tillögum hefur 
nú þegar verið hrundið af stað eins 
og opnun nýs Kvennaathvarfs fyrir 
konur á Akureyri og vitundar-

vakningu lögreglunnar til barna 
um of beldi. Þá hefur skilvirkni 
verið aukin í málaflokknum með 
auknum rafrænum samskiptum 
innan kerfisins. Þannig berast 
upplýsingar hratt og örugglega 
milli stofnana sem koma að 
of beldisbrotum og samhæfa betur 
aðgerðir gegn þeim.

Á yfirstandandi þingi hef ég 
einnig mælt fyrir lagabreytingum 
sem málefninu tengjast um 
umsáturseinelti og kynferðislega 
friðhelgi, sem styrkja vernd brota-
þola gegn margs konar of beldi. 
Ákvæði er varðar umsáturseinelti 
er komið í almenn hegningarlög.
Kynferðisleg friðhelgi mun styrkja 

réttarvernd gegn kynferðisof beldi 
í gegnum stafræna tækni, sem er 
því miður orðin algeng aðferð til 
að brjóta á einstaklingum. Mikil-
vægt er að styrkja réttarvernd 
einstaklinga með hliðsjón af þeim 
samfélagslegu breytingum sem 
hafa orðið með aukinni tækni-
væðingu og að lækka þröskulda 
til að tilkynna um öll brot og hafa 
aðgengi að viðbragðsaðilum. Það 
er mikilvægt að stjórnvöld láti sig 
þessi mál varða og bregðist við 
með þeim hætti að hægt sé að veita 
vernd og öryggi. Til hamingju með 
112 daginn!

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,      
dómsmálaráðherra.

Framfaraskref í stafrænum veruleika
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Við erum öll almannavarnir 
er stef sem líklega hvert 
íslenskt mannsbarn þekkir 

í dag, frasi sem hefur hljómað 
undanfarið vegna heimsfaraldurs 
sem engin þjóð hefur farið var-
hluta af. Slagorð almannavarna 
minnir okkur á mikilvægi sam-
félagsábyrgðar og samvinnu – en 
það er einmitt þannig sem við 
getum, sem samfélag, unnið okkur 
í gegnum vána. Á tímum fjölda-
takmarkana, samkomubanna, 
heimavinnu, jólakúla og ferðalaga 
innanhúss, hægist á hraða hvers-
dagsins og virðist lífið jafnvel á 
stundum hafa svo gott sem stöðv-
ast. Fólk er hvatt til heimaveru og 
heimilið, auk síns hefðbundna 
hlutverks, hefur orðið griðastaður 
gegn ósýnilegum vírus.

En heimilið er ekki öllum 
það skjól sem það ætti að vera. 
Tilkynningum til barnaverndar-
nefnda fjölgaði árið 2020 um 15,6% 
frá því sem var 2019. Þetta er meiri 
fjölgun á milli ára en sést hefur 
undanfarin ár, en á tímabilinu 
2015-2019 fjölgaði tilkynningum 
um 7,3% að meðaltali á milli ára.

Hlutfallslega hefur fjölgunin 
verið mest vegna of beldis, en 
tilkynningum vegna of beldis 
fjölgaði um rúm 25% 2019-2020. 
Mest hefur aukningin verið vegna 
líkamlegs of beldis annars vegar 
og tilfinningalegs of beldis hins 

vegar og nemur sú aukning 25-30% 
á landsvísu. Ef tilkynning berst 
vegna barns sem talið er að beitt 
sé tilfinningalegu of beldi, er 
sérstaklega skráð hvort um er að 
ræða heimilisof beldi, en það er 
þegar barn verður vitni að of beldi 
á milli fjölskyldumeðlima. Slíkum 
tilvikum fjölgaði um tæp 15% á 
milli ára.

Mikilvægi almennings  
í barnavernd
En þar með er aðeins hálf sagan 
sögð. Barnaverndarnefndir treysta 
á tilkynningar frá almenningi og 
stofnunum en örfá mál á ári eru 
tekin upp að frumkvæði barna-
verndar og tilkynningar berast 
ekki barnaverndarnefndum í 
tómarúmi. Síðastliðin fimm ár 
hafa 0,5-0,7% tilkynninga borist 
frá barninu sjálfu, og í um 7-8% til-
vika tilkynntu foreldrarnir sjálfir. 
Aðrar tilkynningar berast frá fólki 
og stofnunum sem standa barninu 
nærri og eru annað hvort að sinna 
sinni lagalegu eða samfélagslegu 
skyldu, að leyfa barni að njóta 
vafans. Þriðjungur tilkynninga 
síðastliðin fimm ár hefur borist frá 
stofnunum sem koma að þjónustu 
við börn og fjölskyldur, þar af 
helmingur frá skólastofnunum.

Mikilvægi almennings í barna-
vernd varð kannski hvað ljósast 
núna árið 2020, þegar viðvera í 

skólum var minni, íþróttastarf-
semi í lágmarki og heimaveran 
meiri. Árið 2020 fjölgaði tilkynn-
ingum frá ættingjum um 44% og 
frá nágrönnum fjölgaði þeim um 
35% frá því sem var árið 2019.

Ef litið er til tilkynninga 
sem bárust til Barnaverndar í 

Reykjavík sést að eðli tilkynn-
inga sem bárust frá nágrönnum 
og almennum borgurum árið 
2020 tók sérstaklega miklum 
breytingum frá árinu áður, en til 
að mynda voru tilkynningar vegna 
of beldis þar tvöfalt f leiri árið 2020 
en árið 2019.

Barnanúmerið 112
Í fyrra bárust um 1.200 tilkynn-
ingar til barnaverndarnefnda 
beint í gegnum neyðarnúmerið 
112. Þar að auki berst fjöldi til-
kynninga til lögreglu sem eiga 
uppruna sinn hjá áhyggjufullum 
samborgurum sem hringja í 
neyðarnúmerið til þess að til-
kynna um atvik eins og grun um 
heimilisof beldi, hávaða á heimili 
eða jafnvel grunsamlegt aksturs-
lag. Neyðarlínan gegnir þar með 
veigamiklu hlutverki sem milli-
liður fyrir almenning, sem óskar 
eftir aðstoð lögreglu, oft án þess 
að vita frekari deili á hverjir það 
eru sem eiga í hlut eða hvort barn 
sé á heimilinu. Í slíkum tilvikum 
tilkynnir lögreglan málið til 
barnaverndar sé þess þörf.

Það er samvinnuverkefni að 
vernda börnin okkar og þar 
gegnir almenningur jafn mikil-
vægu hlutverki og stofnanir. Við 
erum vissulega öll almannavarnir 
– en við erum líka öll barnavernd.

Höfundur greinar er Eva Dögg 
Sigurðardóttir, sérfræðingur í 
greiningu tölulegra gagna hjá 
Barnaverndarstofu. Greinin 
er byggð á grunni greiningar-
vinnu sem unnin er fyrir miðstöð 
of beldismála sem hefur það mark-
mið að halda utan um upplýsingar 
er varða of beldi gegn börnum.

Barnavernd á tímum kórónaveiru
Stóraukinn fjöldi tilkynninga hefur komið frá almenningi til barnaverndar. Um 1.200 tilkynningar 
bárust í fyrra beint í gegnum neyðarnúmerið 112 vegna gruns um ofbeldi gegn börnum.

Eva Dögg 
Sigurðardóttir, 
sérfræðingur í 
greiningu tölu-
legra gagna hjá 
Barnaverndar-
stofu. 

Barnavernd Reykjavíkur fór 
í umtalsverðar breytingar 
á starfsemi sinni árið 2019. 

Bráða- og viðbragðateymi Barna-
verndar Reykjavíkur kom til 
árið 2019 vegna umfangsmikilla 
kerfisbreytinga hjá nefndinni í 
Reykjavík. Áður fyrr unnu þrjú 
teymi innan nefndarinnar, þ.e. 
könnunarteymi, meðferðarteymi 
og fósturteymi. „Teymin voru 
orðin það stór, að þörf var á að 
brjóta þau upp í þau fimm teymi 
sem eru í dag. Nú er meiri sér-
hæfing innan hvers teymis. Þá er 
sérstakt unglingateymi, sérteymi 
sem einblínir á stuðning og með-
ferð fyrir yngri börn, svo eitthvað 
sé nefnt. Í okkar deild starfa sjö 
fagaðilar með viðeigandi menntun 
og reynslukröfur,“ segir Sigurður 
Örn Magnússon, deildarstjóri 
bráða- og viðbragðsteymis.

Metár í fyrra
„Við fáum um 4.000-5.000 til-
kynningar á borð til okkar á ári 
er varða 1.800-2.000 börn. Árið 
2020 var metár í tilkynningum 
til Barnaverndar Reykjavíkur og í 
fjölda barna sem tilkynningarnar 
snerust um. Þá voru tilkynn-
ingarnar 5.316 talsins og vörðuðu 
2.217 börn. Árið á undan vörðuðu 
4.677 tilkynningar 1.978 börn sem 
sýnir fram á talsverða aukningu. 
Við höfum aldrei séð svo háar 
tölur en þetta hefur líka verið 
þungt ár fyrir marga. Tilkynningar 
koma allt í senn frá almennum 
borgurum, skólum og leikskólum 
og um helmingur kemur frá lög-
reglu.“

Engar Grýlur
Bráða- og viðbragðateymið leggur 

mat á hvert mál fyrir sig. „Við 
gætum ávallt meðalhófs í okkar 
starfi og horfum á umfang og 
eðli vandans hverju sinni til að 
ákvarða hvort og hversu mikillar 
íhlutunar er þörf. Í tilfelli of beldis 
eða harðræðis, könnum við hvort 
um einstakt tilvik sé að ræða, 
metum alvarleika málsins, er 
barn með áverka og fleira, þurfum 
að leggja mat út frá því hvert sé 
næsta skref í ferlinu. Oft er nóg að 
ræða við foreldra, taka samtalið 
og útskýra fyrir foreldrum hvað 
sé leyfilegt og hvað ekki. Í sumum 
tilvikum er nauðsynlegt að veita 
forsjáraðilum stuðning til að bæta 
aðferðir sínar. Taka skal fram að 

í barnaverndarlögum er skýrt að 
það að beita barn andlegum og/
eða líkamlegum refsingum er refsi-
vert athæfi.“

Taka fyrr í taumana
Teymin hjá Barnavernd Reykja-
víkur kanna mál og tilkynningar 
á grundvelli barnaverndarlaga 
og eftir atvikum eru mál unnin 
í kjölfar kannana á grundvelli 
barnaverndarlaga. „Stundum 
telst vandinn ekki alvarlegur og 
þá lokum við málum án frekari 
aðkomu og leiðbeinum foreldrum 
ef þörf er á stuðningi. Okkar 
markmið er að vinna í samstarfi 
og samvinnu við forsjáraðila og 

börnin sjálf og markmiðið er alltaf 
að bæta aðstæður barns á heimili 
sínu og styrkja forsjáraðila sem eru 
í þörf fyrir aðstoð. Stundum nægir 
að tengja forsjáraðila og börn við 
nærumhverfi sitt þar sem þjónusta 
er veitt fyrir fjölskylduna. Hér er 
fókusinn að koma málum barna 
sem fyrst í farveg þannig að unnt 
sé að vinna með vandann á fyrstu 
stigum. 

Mörg úrræði finnast í nærum-
hverfi og eru í boði fyrir fjöl-
skyldur sem þurfa á aðstoð að 
halda, en það getur erfitt að rata og 
finna viðeigandi úrræði í kerfinu. 
Margir vita ekki hvaða úrræði 
standa þeim til boða og þá veitum 

við stuðning og leiðum fólk áfram 
í kerfinu. Þannig komum við fyrr 
inn í aðstæður, komum málum í 
vinnslu til að hindra að þau verði 
að stærri málum síðar meir innan 
barnaverndarkerfisins.

Í sumum tilfellum þarf frekari 
aðkomu barnaverndaryfirvalda, 
en þá eru foreldrar til dæmis ekki 
meðvitaðir um eigin vanda eða 
vanda barnsins, eða neita jafnvel 
að þiggja stuðning sem könnun 
hefur leitt í ljós og talinn er nauð-
synlegur til að bæta aðstæður 
barnsins.“

Hringdu þó þú sért í vafa
Barnavernd Reykjavíkur er með 
símavakt þar sem hægt er að 
tilkynna mál til Barnaverndar 
Reykjavíkur. „Í mörgum tilfellum 
getur verið vandmeðfarið hvort 
þurfi að tilkynna eða ekki. Fólk 
getur því ávallt leitað til okkar 
með vangaveltur um hvort þörf sé 
á frekari aðkomu barnaverndar 
í einstaka tilfellum. Þá veitum 
við ráðgefandi samtal. Stundum 
hafa foreldrar sjálfir samband við 
okkur til að fá upplýsingar um 
úrræði eða stuðning inn á heimili.“

Til staðar allan sólarhringinn
Hvort sem um tilkynningar eða 
vangaveltur er að ræða, þá er sím-
inn hjá Barnavernd Reykjavíkur 
411-9200. „Símavaktin hjá okkur 
er á mánudögum til fimmtudaga 
frá kl. 13-15 og á föstudögum milli 
kl. 10-12. Eftir hefðbundinn skrif-
stofutíma er aðili á bakvakt allan 
sólarhringinn. Allar barnavernd-
arnefndir á Íslandi utan skrifstofu-
tíma fara í gegnum 112, en það á 
vissulega eingöngu við um mál þar 
sem barn er í neyð.“

Ekki láta barnið líða fyrir vafann
Árið í fyrra var, að sögn Sigurðar Arnar Magnússonar, metár í fjölda tilkynninga og þeim fjölda 
barna sem komu inn á borð Barnaverndar Reykjavíkur. Þá vörðuðu 5.316 tilkynningar 2.217 börn.

Markmið 
Barnaverndar 
Reykjavíkur 
er að vinna í 
samstarfi og 
samvinnu við 
forsjáraðila og 
börnin sjálf.
FRÉTTABLAÐIÐ/
DANÍEL
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Það er ekki sjálfgefið að lönd 
af sömu stærðargráðu og 
Ísland bindi það í lög að allir 

grunnskólar landsins skuli hafa 
skólahjúkrunarfræðing á sínum 
snærum. Hér á Fróni erum við þó 
svo heppin að sú er raunin, en hvað 
gera skólahjúkrunarfræðingar 
eiginlega? Ýmsir kynnu að halda 
að þeir séu bara til staðar, svona til 
öryggis – sitji og bíði eftir að ein-
hver slasi sig. 

Sem starfandi skólahjúkrunar-
fræðingur leyfi ég mér hins vegar 
að fullyrða að það fer enginn í 
fjögurra ára háskólanám og jafnvel 
framhaldsnám til þess eins að setja 
plástur og „kyssa á bágtið“, með 
fullri virðingu fyrir þeirri mikil-
vægu athöfn.

Heilsuvernd grunnskólabarna
Þjónustan, sem með réttu kallast 
Heilsuvernd grunnskólabarna, er 
nokkurs konar framhald af ung- og 
smábarnavernd og það er Þróunar-
miðstöð íslenskrar heilsugæslu 
(ÞÍH) sem heldur utan um starf-
semina, útbýr viðurkennt fræðslu-

efni og samræmir verkferla meðal 
allra skólahjúkrunarfræðinga á 
landinu.

Undanfarin ár hefur áherslan á 
geðheilbrigðisfræðslu til nemenda 
aukist til muna, en auk þess að 
sinna fræðslu- og forvarnarstarfi í 
öllum árgöngum má segja að skóla-
hjúkrunarfræðingar séu tengiliðir 
eða brú milli ólíkra stofnana, s.s. 
heilsugæslu, BUGL, skóla og bæjar-
félags (þ.m.t. Barnaverndar). Stór 
hluti af starfi þeirra felur í sér þver-
faglega teymisvinnu við alla þessa 
aðila og þá sitja skólahjúkrunar-
fræðingar í nemendaverndarráði 
skólans, eineltis- og áfallaráði, auk 
ýmissa annarra samráðsteyma þar 
sem markmiðið er fyrst og fremst 
að tryggja velferð barna.

Málsvari nemenda
Ásamt hefðbundnum skóla-
skoðunum eiga skólahjúkrunar-
fræðingar samtal (í einrúmi) við 
öll börn í 1., 4., 7. og 9. bekk um 
lífsstíl þeirra og líðan. Um er að 
ræða hálfstaðlað viðtal, sem þýðir 
að spurningarnar eru staðlaðar en 

bjóða jafnframt upp á tækifæri til 
frekari umræðu, áhugahvetjandi 
samtals og/eða lausnaleitar, ef því 
er að skipta. 

Innihald viðtalanna er mis-
munandi eftir aldri og þroska við-
komandi nemendahóps, en m.a. er 
spurt um vináttu, virkni, sjálfs-
mynd, áhættuhegðun og einkenni 
kvíða. Þá er rýnt í heilsufarsvenjur 
(s.s. svefn, tölvunotkun, mataræði 
o.fl.), hvort þeim líði illa í kringum 

einhverja og hvort þeir hafi verið 
beittir ofbeldi af einhverju tagi. Ef 
fram koma upplýsingar sem þarf 
að skoða betur, s.s. andleg van-
líðan, vanvirkni eða ofbeldi, er 
málið unnið í samráði við kennara, 
skólastjórnendur, Barnavernd, 
foreldra eða aðra heilbrigðisstarfs-
menn – allt eftir eðli málsins. En 
fyrst og fremst er skólahjúkrunar-
fræðingurinn málsvari nemenda.

Þegar kemur að því að skima 

fyrir kvíða og/eða kortleggja 
betur andlega vanlíðan hafa 
margir skólahjúkrunarfræðingar 
fengið þjálfun í að taka svokallað 
kvíðagreiningarviðtal (ADIS) 
og meðhöndla vægan kvíða. Ef 
þörf er á frekari meðferð vísa þeir 
málinu áfram t.d. til viðkomandi 
heimilislæknis, sálfræðings heilsu-
gæslunnar og/eða skólaskrifstofu 
bæjarfélagsins.

Öll börn eiga rétt á því að líða vel 
í skólanum og útskrifast þaðan með 
góðar minningar og það er hlutverk 
skólahjúkrunarfræðinga – meðal 
annarra – að hjálpa þeim að ná því 
markmiði. Það má því með sanni 
segja að skólahjúkrunarfræðingar 
séu mikilvægur hlekkur í velferð 
og líðan barna og mikilvægt að 
almenningur sé upplýstur um störf 
þeirra. Skólahjúkrunarfræðingar 
setja nefnilega ekki bara plástra á 
skrámur, heldur hjálpa líka til við 
að græða sálarsárin. Við erum hér 
fyrir börnin ykkar.

Ilmur Dögg Níelsdóttir, skóla-
hjúkrunarfræðingur í Víðistaða-
skóla, Hafnarfirði.

Hvernig geta skólahjúkrunarfræðingar hjálpað?
Skólahjúkrunarfræðingar hafa ýmislegt á sinni könnu og gegna meðal annars mikilvægu hlut-
verki þegar kemur að líðan og velferð grunnskólabarna. Öll börn eiga rétt á að láta sér líða vel. 

Ilmur Dögg 
Níelsdóttir, 
skólahjúkr-
unarfræðingur í 
Víðistaðaskóla, 
Hafnarfirði. 

Áður var hún deildarstjóri 
fósturteymis hjá Barna-
vernd Reykjavíkur í fjórtán 

ár og þar áður gegndi hún sam-
bærilegu starfi á Akureyri í tíu ár. 
Ásamt því að útbúa verkferla fyrir 
teymin til að vinna eftir, situr 
Helga vikulega úthlutunarfundi 
ásamt Sigurði Erni Magnússyni 
og Sigrúnu Þórarinsdóttur og 
úthlutar málum til teymanna. „Á 
milli úthlutunarfunda geta komið 
upp tilfelli sem þarf að vinna 
strax. Þá sér bráðavaktin um það 
og málinu er svo úthlutað til við-
eigandi teymis á næsta úthlut-
unarfundi,“ segir Helga.

Barnavernd vinnur ávallt 
á grundvelli meðalhófs. „Við 
reynum allt til þess að hjálpa fjöl-
skyldum að vera saman, en það 
er markmið barnaverndarlaga. Á 
síðasta ári var aukning í málum 
hjá börnum í varanlegu fóstri frá 
því 2019. Einnig hefur hópurinn 
18-20 ára verið að stækka ár hvert. 
Í lok síðasta árs 2020 í Reykjavík 
voru um 200 börn í varanlegu, 

tímabundnu, styrktu fóstri eða í 
vistun fyrir 18-20 ára.“

Það vantar alltaf  
fósturforeldra
Markmiðið barnaverndar er alltaf 
að barnið fari aftur heim ef barnið 
fer í tímabundna vistun meðan á 
máli stendur. „Í þyngstu málum, 
ef ekki næst samkomulag við for-
eldra og þeim tekst ekki að taka 
á sínum málum, fara mál fyrir 
barnaverndarnefnd og dómstóla 
þar sem börn hljóta varanlega vist-
un. Í kjölfarið er nauðsynlegt að 
koma börnum í fóstur hjá aðstand-
endum eða fósturforeldrum, en 
staðreyndin er sú að það vantar 
alltaf fósturforeldra.“

Fósturmál eru margþætt og 
varða börn og unglinga á öllum 
aldri allt frá ungabörnum og upp 
í tvítugt. „Þegar barn fer í fóstur 
er oftast um að ræða neyslu for-
eldra eða geðræn vandamál og þá 
vanrækslu barns af völdum þess. Í 
einstaka tilfellum, til dæmis þegar 
um er að ræða neyslu móður á 

meðgöngu, fara börn aldrei heim 
heldur beint á vistheimili með 
foreldrum til þess að tryggja 
öryggi barnsins.“

Barnavernd Reykjavíkur starf-
rækir nokkur heimili og úrræði 
fyrir börn sem þurfa tímabundna 
vistun eða búsetuúrræði, fyrir 
utan úrræði sem eru í boði á 
vegum Barnaverndarstofu. 
„Mánaberg er með sjö pláss fyrir 
börn 0-12 ára. Þar er íbúð sem 
foreldrar geta dvalið í tíma-
bundið undir eftirliti og fengið 
stuðning og kennslu. Einnig er 
boðið upp á greiningarvistun á 
Mánabergi. Svo bjóða þau upp á 
greiningarráðgjöf þar sem starfs-
maður kemur inn á heimili 2-3 
í viku og veitir uppeldisfræðslu 
og stuðning. Hraunberg er með 
fjögur pláss fyrir 13-18/20 ára. Það 
er skammtímavistunarheimili þar 
sem hámarksdvöl er um 90 dagar. 
Á Hamarskoti á Suðurlandi eru 6 
pláss og á Ásvallagötu eru 4 pláss. 
Í báðum tilfellum er um að ræða 
fjölskylduúrræði.“

Aukning í fósturmálum 
Helga Jóna Sveinsdóttir tók við nýju starfi sem gæða- og 
fræðslustjóri hjá Barnavernd Reykjavíkur í september 2020.

Helga Jóna 
Sveinsdóttir 
er gæða- og 
fræðslustjóri 
hjá Barnavernd 
Reykjavíkur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Barnavernd Reykjavíkur starf-
rækir þrjú könnunar- og með-
ferðarteymi. Eitt einblínir á 

málefni eldri barna og eitt er fyrir 
yngri börn. „Þriðja teymið, okkar 
deild, hefur svo sérhæft sig í mál-
efnum barna af erlendum uppruna 
frá því 1. október 2020. Þá erum 
við líka með sérstaka áherslu á mál 
er varða heimilisofbeldi,“ segir 
Elísabet.

Hærri prósenta  
hjá þessum hópi
Samkvæmt Elísabetu er það að 
sjálfsögðu ekki svo að ofbeldi sé við-
varandi vandamál hjá fjölskyldum 
af erlendum uppruna. 

„Í flestum tilfellum auðvitað er 
um að ræða fjölskyldur sem ekki 
þarf að hafa afskipti af frekar en hjá 
öðrum fjölskyldum. Ástæðan fyrir 
þríþættri skiptingu könnunarteyma 
er sú að árið 2019 vörðuðu til dæmis 
30% af öllum tilkynningum til 
Barnaverndar Reykjavíkur börn af 
erlendum uppruna. Þá þótti klárlega 
þörf á sérhæfingu í málaflokknum. 
Því ef maður hugsar um öll börn 
af erlendum uppruna í Reykjavík, 
þá eru þau talsvert færri en 30% af 
öllum börnum í Reykjavík.

Síðan könnunar- og meðferðar-
teymi barna af erlendum upp-
runa hóf störf hafa 119 mál farið í 
vinnslu hjá teyminu. „Af þeim eru 
til dæmis 48 mál þar sem grunur 
liggur um líkamlegt ofbeldi á 
barni. Þá eru í vinnslu 33 mál þar 
sem grunur er um að barn hafi 
orðið vitni að ofbeldi á heimili 
sínu. Þrjú tilfelli varða áhættu-
hegðun barna.“

Flókið að skilgreina
Að sögn Elísabetar er oft erfitt að 
skilgreina og meta það hvað teljist 
vera erlendur uppruni og hvenær 
hann skiptir máli. „Við horfum þá 
fyrst og fremst á menningarmun 
og hvort þar sé eitthvað sem valdi 
ákveðnum vanda. Uppeldisað-
ferðir geta til dæmis verið mjög 
mismunandi á milli menninga og 
í einstaka tilfellum beita foreldrar 
börn líkamlegum refsingum. Þá 
er mikilvægt að við séum menn-
ingarnæm og gerum okkur grein 
fyrir ólíkri heimssýn einstaklinga 
út frá menningu, á sama tíma og 
við upplýsum og fræðum um að 
líkamlegar refsingar á börnum eru 
refsiverðar á Íslandi,“ segir Elísabet 
að lokum.

Þurfum að sýna 
menningarnæmi
Elísabet Gunnarsdóttir er deildar-
stjóri könnunar- og meðferðar-
teymis barna af erlendum uppruna.

Elísabet Gunn-
arsdóttir er 
deildarstjóri 
könnunar- og 
meðferðar-
teymis barna 
af erlendum 
uppruna. 
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Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu hefur staðið fyrir 
vitundarvakningu um 

slagsmál unglinga. Það er áhættu-
hegðun sem virðist útbreidd meðal 
ungmenna á Íslandi.

Einar Ásbjörnsson hefur tekið 
þátt í vitundarvakningu lögregl-
unnar. Tilgangurinn er að reyna að 
uppræta þessa of beldismenningu.

„Upphafið á vitundarvakn-
ingunni var að okkur hjá lög-
reglunni bárust upplýsingar um 
að unglingar væru að slást og taka 
slagsmálin upp og dreifa upptök-
unum á netinu. Oft voru þetta gróf 
slagsmál sem dreift var í lokuðum 
hópum á samfélagsmiðlum. Við 
fengum send til okkar myndbönd 
en það var ekki í öllum tilvikum 
vitað hverjir voru á myndbönd-
unum svo við reyndum að komast 
til botns í því,“ útskýrir Einar.

„Við höfðum samband við for-
eldra og forráðamenn krakkanna 
til að afstýra að það yrði framhald 
á slagsmálunum. Foreldrarnir og 
forráðamennirnir mættu með 
krakkana til skýrslutöku og þar 
sýndum við þeim hvað um var 
að ræða. Í f lestum tilvikum voru 
þetta ósakhæf börn sem höfðu 
ekki náð 15 ára aldri. Viðtökurnar 
voru undantekningarlaust góðar. 
Fólk var ánægt með að vera látið 
vita þó það væri auðvitað sjokk-
erað yfir ástandinu og því sem það 
sá.“

Einar segir að einnig hafi verið 
haft uppi á þeim sem tóku upp 
myndböndin og þeim sem sáust 
standa hjá og horfa á slagsmálin.

„Þá urðum við þess áskynja að 
þau sem höfðu ekki orðið fyrir 
barsmíðunum heldur bara horft 
aðgerðarlaus á og jafnvel ekki 
þorað að stíga inn í, urðu líka 
fyrir miklum áhrifum. Þeim leið 
mörgum hverjum bölvanlega því 
það voru jafnvel vinir þeirra sem 
var verið að taka í gegn,“ útskýrir 
hann.

Í kjölfarið á þessu lét lögreglan 
útbúa forvarnarmyndbönd þar 
sem nokkrir þjóðkunnir einstakl-
ingar komu fram ásamt lögreglu-
mönnum.

„Við lögðum mikið í þetta verk-
efni en myndböndin voru sýnd á 
netinu og eru enn aðgengileg þar. 
Við tókum eftir að þessum málum 
fækkaði í kjölfarið af átakinu en 
þessi tilfelli eru samt enn að koma 
upp.“

Einar hvetur unglinga til að 
láta einhvern fullorðinn sem þau 
treysta vita, ef þau frétta af slags-
málum í uppsiglingu.

„Það hlýtur að vera andstyggileg 
upplifun fyrir krakka ef eitt-
hvað gerist sem hefur alvarlegar 
afleiðingar og þau gerðu ekkert 
í því að koma í veg fyrir það. Því 
fylgir viss ábyrgð að segja ekki frá 
og margir unglingar eiga erfitt með 
að burðast með þá ábyrgð.“

Ekki taka þátt í 
ofbeldi, segðu frá

Einar Ásbjörnsson hvetur unglinga 
til að segja frá ef þau vita af slags-
málum í uppsiglingu. MYND/AÐSEND

Ásmundur Örn Guðmunds-
son er lögreglufulltrúi í 
miðlægri rannsóknardeild 

Lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu og yfir of beldisbrota-
deild hennar. Hann segir að mál 
sem snúa að of beldi gegn börnum 
séu alltaf í forgangi og mjög 
vandaðir og nákvæmir ferlar fylgi 
rannsóknum þeirra.

„Mál sem snúa að of beldi gagn-
vart börnum eru greind þegar þau 
koma inn með tilliti til alvarleika 
og áhættumats og svo er ítarleg 
rannsóknaráætlun sett upp 
þannig að það sé alltaf yfirsýn 
og góð stjórn á rannsókninni. 
Við reynum líka alltaf að hraða 
þessum málum,“ segir Ásmundur. 
„Þessar rannsóknaráætlanir hafa 
reynst vel og verið til mikilla bóta.

Í öllum tilvikum er unnið í 
nánu samstarfi við barnaverndar-
yfirvöld og stundum félagsmála-
yfirvöld líka,“ segir Ásmundur. 
„Það er sérstakur starfsmaður 
hjá Lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu sem sinnir samskiptum 
við Barnavernd og samstarfið er 
mjög gott.“

Fjölbreytt og flókin mál
„Samkvæmt íslenskum lögum er 
skylda að tilkynna það til Barna-

verndar ef grunur er um að barn 
sé beitt of beldi. Það er mikilvægt 
að leyfa börnum að njóta vafans 
og fagaðilar eiga að fá að skoða 
málin og grípa til aðgerða ef þörf 
er á,“ segir Ásmundur. „Yfirleitt 
fáum við kæru eða beiðni frá 
barnaverndaryfirvöldum um að 
lögregla hefji rannsókn vegna 
gruns um of beldi gegn börnum, 
en Barnavernd fær yfirleitt veður 

af þessum málum í gegnum skóla 
eða tómstundir eða frá öðrum 
aðilum sem börnin treysta og eiga 
auðvelt með að leita til.

Þessi mál koma líka upp þegar 
einhver kemur á stöðina og til-
kynnir þau, í útköllum og við fáum 
líka tilkynningar frá spítölum og 
sjúkrastofnunum þegar eitthvað 
grunsamlegt kemur upp,“ segir 
Ásmundur.

„Við sinnum ekki bara málum 
sem snúa að líkamlegu of beldi, 
heldur líka andlegu,“ segir 
Ásmundur. „Í heimilisof beldis-
málum verða börn t.d. oft vitni að 
áralöngu of beldi og rannsóknir 
hafa sýnt að það hefur víðtæk og 
langvarandi áhrif. Þegar börn 
verða vitni að heimilisof beldi 
þar sem annar aðili á heimilinu 
er þolandinn flokkast það sem 
of beldi gagnvart börnunum.

Þessi mál eru í eðli sínu oft mjög 
flókin og krefjandi og mjög oft 
hafa aðilar náin tengsl eða skyld-
leika,“ segir Ásmundur. „Það flækir 
auðvitað ýmislegt og eðlilega eru 
oft miklar tilfinningar í spilinu.“

Börnum hlíft eftir megni
„Börn sem eru brotaþolar fá 
undantekningarlaust réttargæslu-
mann sem er lögmaður og gætir 
hagsmuna þeirra í hvívetna,“ segir 
Ásmundur. „Flestar skýrslutökur 
yfir börnum fara svo fram í Barna-
húsi, en ekki á lögreglustöðinni. 

Það eru fagaðilar sem sjá um að 
taka framburð af þeim, en ekki 
lögregla.

Í Barnahúsi er málið jafnframt 
statt fyrir dómi, þannig að dómari 
er viðstaddur og stýrir skýrslutök-
unni úr hliðarherbergi í gegnum 
fjarfundarbúnað. Eins og í dómsal 
eru líka réttargæslumaður, fulltrúi 
Barnaverndarnefndar, verjandi 
sakbornings, rannsóknarlögreglu-
maður og fulltrúi ákæruvaldsins 
viðstaddir,“ útskýrir Ásmundur. 
„Þetta er gert til að málsmeðferð 
verði sem minnst íþyngjandi fyrir 
barnið og það þurfi ekki að fara 
aftur í skýrslutökur.“

Strákar oftar þolendur
„Mín deild rannsakar ekki mál 
eins og til dæmis skólaslagsmál, en 
ef teknar eru saman tölurnar yfir 
öll of beldismál þar sem brotaþolar 
eru undir 18 ára aldri, þar sem 
smávægileg mál eru talin með, þá 
eru þetta sirka 100 mál á ári og það 
hefur haldist nokkuð stöðugt síð-
ustu árin,“ segir Ásmundur. „Ef við 
berum saman drengi og stúlkur 
er áberandi að á síðustu tveimur 
árum hafa strákar verið í áberandi 
meirihluta þeirra sem verða fyrir 
of beldi, en þeir eru þolendur í um 
70% tilvika.“

Verndun barna í forgangi
Um 100 misalvarleg ofbeldismál þar sem þolendur eru undir 18 ára aldri koma inn á borð lög-
reglu á hverju ári. Rannsóknir eru mjög vandaðar og reynt er að hraða afgreiðslu málanna.

Ásmundur Örn Guðmundsson er lögreglufulltrúi í miðlægri rannsóknar-
deild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og yfir ofbeldisbrotadeild 
hennar, sem rannsakar m.a. ofbeldi gegn börnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Börn og unglingar hafa alltaf 
hringt mikið í Hjálparsímann 
en í haust, þegar COVID-19 

sótti aftur í sig veðrið, varð mikil 
aukning. Þetta eru börn niður í 
ellefu ára og þeim líður mörgum 
mjög illa, oftar en ekki vegna 
kvíða, eineltis, námsörðugleika og 
stafræns kynferðisof beldis,“ segir 
Sandra Björk Birgisdóttir, verk-
efnastjóri Hjálparsímans 1717. Þar 
hefur verið mikill stígandi í sím-
tölum frá börnum og unglingum á 
undanförnu ári og eru þau nú um 
þriðjungur allra símtala í 1717.

„Mörgum börnum líður mjög 
illa þegar þau hafa samband við 
Hjálparsímann og því miður 
finnum við glöggt fyrir aukningu 
sjálfsvígshugsana á meðal barna, 
allt niður í tólf ára. Þegar einstakl-
ingur hringir í okkur er það ákall á 
hjálp. Við erum til staðar fyrir alla, 
alltaf og það er alltaf hægt að fá 
einhverja hjálp.“

Óttast að segja frá ofbeldi
Hjálparsíminn er opinn allan sólar-
hringinn, alla daga ársins. Yfir 120 
sjálfboðaliðar sitja við símann og 
það kostar ekkert að hringja.

„Flest börn hafa samband við 
Hjálparsímann í gegnum netið en 
mjög mörg taka líka upp tólið. Það 
er stórt skref og við hrósum þeim 
alltaf fyrir að hafa samband. Allir 
hringja inn nafnlaust og í fullum 
trúnaði, við vitum ekki hver þau 
eru, né vita þau hver við erum. 
Þegar grunur er um ofbeldi eða 
vanrækslu gagnvart barni er mjög 
mikilvægt að grípa inn í.

Það er algengt að börn óttist það 
að segja frá ef þau búa við ofbeldi 
eða vanrækslu, þau óttast að þá fái 
foreldrar þeirra að vita að þau hafi 
hringt og sagt frá og upplifa það 
eins og þau séu að svíkja foreldra 
sína. Við útskýrum fyrir börnunum 
að enginn eigi að upplifa ótta eða 
vanlíðan heima, í skólanum eða 
neins staðar, og stundum þurfi 

mamma og pabbi hjálp í smá tíma 
og að margir séu fúsir til að hjálpa 
þar til.“

COVID-tíminn erfiður
Erindi barna í Hjálparsímann eru af 
fjölbreyttum toga.

„Það geta verið allt frá ráðlegg-
ingum um getnaðarvarnir yfir í 
vanrækslu og ofbeldi. Sum hringja 
vegna þess að þeim gengur illa í 
skólanum, líka þau sem hafa staðið 
sig vel fram að þessu en misst tökin 
í heimsfaraldrinum. Þá hringja til 
okkar börn sem koma frá góðum 
heimilum og eiga góða foreldra, og 
finnst þau ekki hafa rétt á því að 
hringja þar sem ekkert ami að í lífi 
þeirra en þó líði þeim illa,“ upplýsir 
Sandra.

Hún segir depurð hafa aukist 
meðal barna í COVID-ástandinu.

„Undanfarið ár hefur verið 
börnum og unglingum erfitt. 
Skólinn hefur ekki verið með föstu 
sniði, þau hafa ekki getað stundað 
tómstundir né hitt vini sína eins og 
áður. Annað sem veldur börnum 
sálarangist er stafrænt kynferðisof-
beldi. Þá eru nektarmyndir af þeim 
komnar eru í dreifingu á netinu, 
sem þau ná ekki að stoppa. Þau 
hringja þá ráðalaus, full sjálfsásak-
ana og vilja láta sig hverfa; kenna 
sjálfum sér um og vilja engum segja 

frá, allra síst mömmu og pabba. 
Við komum þeim í skilning um 
að verknaðurinn sé ekki þeirra 
skömm heldur gerandans og 
kynnum þeim leiðir til að tilkynna 
sjálf myndbirtingar á netinu,“ segir 
Sandra.

„Að hringja í 1717 er fyrsta skref-
ið í átt að betri líðan. Við hlustum 
og veitum leiðsögn og þá er yfirleitt 
auðveldara fyrir börnin að tala við 
foreldra sína eða kennarann um 
það sem liggur þeim á hjarta.“

Ekkert vandamál er of stórt
Árið 2020 var metár í hringingum í 
Hjálparsímann 1717. Þá bárust yfir 
22.600 símtöl í samanburði við 15 
þúsund á ári. 1717 hefur líka verið 
nýttur sem upplýsingasími, sem 
hluti af Almannavörnum.

„Mottó okkar í Hjálparsíman-
um er að ekkert vandamál sé of 
stórt né lítið. Við tökum vel á móti 
öllum um allt á milli himins og 
jarðar; stundum er það einmana 
fólk sem þarf mannlega nánd í 
samtali, fólk í kvíðakasti, ástarsorg 
eða sjálfsvígshugsunum sem geta 
verið óljósar en líka í þann veginn 
að taka sitt líf. Við erum alltaf til 
staðar; til að hlusta, gefa góð ráð og 
hjálpa.“

Munið Hjálparsímann! Númerið 
er 1717.

Mörgum börnum líður illa
Þriðjungur símtala í Hjálparsímann 1717 er frá börnum.

Sandra Björk Birgisdóttir er verkefnastjóri Hjálparsímans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í öllum tilvikum er 
unnið í nánu 

samstarfi við barna-
verndaryfirvöld. 
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Tómas Gíslason, aðstoðar-
framkvæmdastjóri 112, segir 
hlutverk Neyðarlínunnar 

vera að bjóða upp á eitt samræmt 
neyðarnúmer sem veiti mannúð-
lega, óhlutdræga og áreiðanlega 
þjónustu.

Í takt við breytta tíma
Tómas segir mikla áherslu lagða á 
að kynna sam-evrópska Neyðar-
númerið 112 og að sú vinna hafi 
borið árangur. „Nú vita landsmenn 
að ef þeir lenda í neyð eiga þeir að 
hafa samband við 112. Hvað eiga 
þeir að gera ef þeir eru ekki vissir 
um hvort þeir séu í neyð? Af hverju 
ekki að nýta 112.is sem allsherjar 
upplýsingagátt um allt tengt neyð, 
og þá jafnvel í einhverjum tilvikum 
að koma í veg fyrir að vond mál nái 
að þróast alla leið í neyðarástand? 
Samfélagið er líka að breytast og er 
mörgum orðið mun tamara að fara 
á vefsvæði til að leita upplýsinga og 
lausna, heldur en að hringja beint.“

Í kjölfar átaks á vegum ráðuneyta 
dómsmála og félags- og barnamála 
var ákveðið að setja á fót rafræna 
gátt á vegum 112 sem auðveldar 
fólki að leita hjálpar og nálgast 
upplýsingar um of beldi í nánum 
samböndum.

„Vefsvæði 112 var dýpkað þann-
ig að allt sem tengist fyrirtækinu 
Neyðarlínunni færðist niður um 
eitt lag, en efsta lagið er eins og að 
koma í anddyri bókasafns, þaðan 

sem gestir eru leiddir beint að 
efnisflokkum sem tengjast ýmsum 
hliðum of beldisbeitingar, og til 
hvaða úrræða þolendur og jafnvel 
gerendur geta leitað til að fá hjálp 
við hæfi. Ætla má að í einhverjum 
tilvikum muni vitneskjan um hvað 
sé of beldi, duga til að koma í veg 
fyrir að einstaklingur nái að verða 
fórnarlamb.“

Fjölmörg úrræði til boða
Tómas vonar að landsmenn kynni 
sér efnið og æfi sig í að þekkja ein-
kenni of beldissambanda, hvort 
heldur er hjá sjálfum sér eða öðrum 
í kringum sig. „Ég er viss um að til 
eru gerendur sem átta sig ekki á 
að þeirra samskiptamáti sem var 
kannski eðlilegur á þeirra æsku-
heimili, er ekkert annað en andlegt 
of beldi á mælikvarða samfélagsins í 
dag, og jafnvel þá líka,“ segir hann.

„Úrræðin eru fjöldamörg, en oft 
með lítið fjármagn til að standa í 
kynningarstarfi, ef þolendur ná að 
treysta því að svörin sé að finna á 
112.is þá er það orðið mikið lægri 
þröskuldur að hjálpinni. Allt efni 
á gáttinni er birt á bæði ensku og 
pólsku, og hugsanlega fleiri málum 
síðar.“

Hvað er starfsfólki efst í huga á 25 
ára afmæli Neyðarlínunnar?

„Þakklæti fyrir það traust sem-
þjóðin hefur sýnt okkur síðustu 
25 ár, og svo tilhlökkun yfir nýrri 
björgunarmiðstöð sem vonandi 
auðveldar okkur að sýna þann 
sveigjanleika sem þarf til að halda 
okkur í fremstu röð næstu 25 ár.

Við þurfum að vera tilbúin til 
að bregðast við svo að við getum 
haldið áfram að vera sá staður sem 
tæp 95% þjóðarinnar treysta á 
þegar í neyðirnar rekur.“

Þakklátur fyrir traust 
þjóðarinnar í 25 ár
Vefsvæði 112 er allsherjar upplýsingagátt. Þar er hægt að 
nálgast upplýsingar um ólíkar tegundir ofbeldis og hafa 
beint samband við neyðarverði í gegnum netspjall.

Tómas Gíslason  
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri.

Otti hóf björgunarsveitarferil sinn í unglingastarfinu. MYND/AÐSEND

Unglingastarf Landsbjargar 
er gott veganesti út í lífið að 
sögn Otta Rafns Sigmars-

sonar björgunarsveitarmanns. 
Otti Rafn er varaformaður 
stjórnar Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar, hóf sjálfur feril sinn 
sem björgunarsveitarmaður sem 
unglingur í unglingastarfinu í 
Grindavík. Otti steig sín fyrstu 
skref í starfinu 14 ára gamall árið 
1999 og hefur síðan þá verið við-
loðandi unglingastarfið.

„Þetta er æskulýðsstarf þar 
sem við hittumst að jafnaði einu 
sinni í viku. Fyrst og fremst til 
að þjálfa unglingana í að verða 
björgunarsveitarfólk með ýmsum 
björgunartengdum æfingum og 
verkefnum. Við æfum okkur í 
fjalla- og ferðamennsku, rötun, 
klifri, förum á báta og æfum leit 
og björgun. En við erum líka 
að ef la ungt fólk til þátttöku í 
samfélaginu. Að kenna því sam-
vinnu og traust. Langfæstir sem 

byrja í unglingastarfinu enda 
sem björgunarsveitarmenn en 
starfið er samt góður grunnur 
fyrir lífið. Bara það að þjálfa ungt 
fólk í hvernig það á að klæða sig 
eftir veðri og skoða veðurspána 
er þekking sem gott er að hafa og 
ef lir unglingana sem fólk í sam-
félaginu,“ segir Otti Rafn.

Í Grindavík þar sem Otti býr eru 
að jafnaði um 25 unglingar í ungl-
ingastarfi björgunarsveitarinnar.

„Ég hef mætti á fundi hjá ungl-
ingadeildinni að minnsta kosti einu 
sinni í viku síðan árið 2002 þegar 
ég varð umsjónarmaður. En nú eru 
aðrir ungir og efnilegir menn sem 
halda utan um starfið. Ég fæ bara 
að vera með. Ég hef starfað í minni 
björgunarsveit og verið mjög virkur 
félagi frá því ég var 18 ára. Ég mæli 
heldur betur með því fyrir unglinga 
að taka þátt í starfinu. Líka þeim 
sem ætla sér ekki endilega að verða 
björgunarsveitarfólk. Unglinga-
starfið er hollt og gott fyrir alla.“

Gott veganesti

Arnrún útskrifaðist sem leik-
skólakennari árið 2000 og 
byrjaði á sama tíma að setja 

niður hugmyndir sínar varðandi 
forvarnir í ofbeldismálum fyrir 
börn frá tveggja ára aldri.

„Þetta forvarnarverkefni mitt 
kalla ég „Fræðsla ekki hræðsla“ 
og ég hef markvisst litið það jafn 
mikilvægt og umferðarfræðslu. Við 
höfum í mjög mörg ár verið að fræða 
börn um hluti eins og umferðina og 
tannhirðu en aldrei um það hvernig 
líkaminn virkar, hvernig við setjum 
mörk og hvernig við getum rætt það 
miðað við þroska hvers og eins.“ 
Lausnahringurinn var tilnefndur til 
verðlauna Heimilis og skóla.

Sjö samskiptareglur
Arnrún starfar í leikskólanum 
Brákarborg þar sem áhersla er lögð 
á að innleiða jákvæðan aga. „Út 
frá því varð til verkfæri sem heitir 
Lausnahringurinn sem börnin 
bjuggu til með mér. Það eru okkar 
samskiptareglur sem við notum í líf-
inu, þau á milli sín, við á milli okkar 
og svo á milli þeirra og okkar.“

Reglurnar eru sjö talsins. „Þær 
ganga út á að geta sagt stopp, segja 
fyrirgefðu, að stjórna sér, en þá 
er bæði átt við að stjórna líkama 
sínum og munninum, við segjum 
ekki ljót orð hvort við annað, að 
bjóða knús, sem reyndar fór í frí 
í COVID, að skiptast á, fullorðnir 
hjálpa börnum og börn hjálpa full-
orðnum, og svo að bjóða öðrum að 
vera með, það er að segja að skilja 

ekki út undan,“ segir Arnrún.

Fræðsla og aðgerðaáætlun
„Við erum með Lausnahringja 
námsskrá í skólanum sem við 
innleiðum mjög markvisst. Á 
deildinni þar sem elstu börnin 
eru er einn sem ber ábyrgð á því 
að vera lausnahringjastjóri. Þau 
eru eins og umferðarstjórarnir 
okkar, það er hægt að hóa í þau 
og þau leggja sig fram við að leysa 
ágreiningsmál. Þau hjálpa til við 
að greina vandann og ná þann-
ig oft að leysa vandann sjálf með 
samvinnu.“

Arnrún segir að samhliða þessu 
sé hún með „fræðslu ekki hræðslu“, 
forvarnarkennslu sem lýtur að því 

að fræða eldri börnin áður en þau 
fara á næsta skólastig. „Það er svo 
að þau viti hvað of beldi sé, þekki 
ólíkar tegundir of beldis og séu 
meðvituð um barnasímann, 112, 
og geti leitað þangað ef þau verða 
mjög hrædd.“

Fræðslan er einnig hugsuð fyrir 
starfsfólk leikskóla og foreldra. 
„Síðan hef ég farið í leikskóla og 
boðið starfsfólki upp á ákveðinn 
fræðslu- og námskeiðs pakka þar 
sem þau gera sína eigin aðgerða-
áætlun. Við vinnum að áætlun 
um það hvernig bregðast skuli við 
ef grunur kemur upp um of beldi, 
hvernig getum við verið vakandi 
fyrir merkjum og hvernig við 
getum brugðist við.“

Fræðsla ekki hræðsla
Arnrún Magnúsdóttir hefur unnið í yfir 20 ár kennsluefni 
fyrir börn á leikskólaaldri sem nefnist Lausnahringurinn. 

Arnrún segir mikilvægt að fræða börn um mörk. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hjá Slysavarnafélaginu 
Landsbjörg fer fram skipu-
lagt unglingastarf um allt 

land. Helena Dögg Magnúsdóttir 
er verkefnastjóri unglingamála en 
hún byrjaði sjálf í unglingastarfi 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar 
sem unglingur. Í starfinu eru um 
1.000 unglingar á landsvísu í 48 
deildum.

„Í unglingastarfinu er verið að 
þjálfa upp framtíðarbjörgunar-
sveitafólk og því fá krakkarnir 
nasaþef af öllu starfi björgunar-
sveitanna. Þau læra kortalestur, 
fyrstu hjálp og fá að fara út á 
bátana og í jeppaferðir. Starfið er 
byggt upp þannig að það sé mjög 
fjölbreytt. En það fer að miklu leyti 
eftir því hvað umhverfið hefur upp 
á að bjóða,“ útskýrir Helena.

Starfið miðast við unglinga á 
aldrinum 13-18 en það er mis-
jafnt eftir björgunarsveitum hvar 
mörkin eru dregin innan þessa 
aldurshóps.

„Það er mjög mikilvægt fyrir 
okkur að krökkunum líði vel 
í starfinu og þess vegna eru 

allir okkar umsjónarmenn vel 
þjálfaðir. Þeir þurfa að fara á 
umsjónarmannanámskeið sem er 
eins konar leiðtogaþjálfun. Allir 
umsjónarmenn eru skyldugir 
til að taka það námskeið. Einnig 
þurfa umsjónarmenn að fara á 
námskeið á vegum Æskulýðsvett-
vangsins sem heitir verndum þau. 
Það námskeið er mikilvægt fyrir 
alla sem starfa með börnum. Þar 
er farið yfir það hvernig hægt er að 
lesa í vísbendingar um vanrækslu 
eða of beldi. Hvort sem það er 
líkamlegt, andlegt eða kynferðis-
legt of beldi. Við erum hluti af 
Æskulýðsvettvanginum og höfum 
nýtt okkur námskeið á vegum 
hans til að viðhalda gæðum starfs-
ins,“ segir Helena.

„Við erum oft ekki að fá stóra 
vinahópa hingað inn. Það er meira 
um einstaklinga og við þurfum að 
hlúa að þeim. Krakkarnir eru oft 
að finna sér útrás fyrir athafnaþrá, 
það er mikill kraftur í hópnum og 
við erum að kenna þeim að finna 
athafnaþránni leið á skemmti-
legan og heilbrigðan hátt.“

Krakkar fá útrás 
fyrir athafnaþrá

Helena Dögg 
Magnúsdóttir 
segir mikilvægt 
að öllum líði 
vel í unglinga-
starfinu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI



Það sem við leggj-
um áherslu á er að 

þeir sem starfa með 
börnum og ungmennum 
séu meðvitaðir um sínar 
skyldur og ábyrgð svo 
umhverfið sé sem örugg-
ast.

Unglingadeildin Vindur á 
Flúðum var stofnuð í febrúar 
2006 og hefur Halldóra 

Hjörleifsdóttir, umsjónarmaður 
deildarinnar, verið viðloðandi 
starfið síðan. „Það er ótrúlegt hvað 
tíminn líður en þetta er alltaf jafn 
skemmtilegt. Starfið hefur þróast 
jafnt og þétt en grunnurinn er alltaf 
sá sami, að kenna unglingunum 
grunninn í þekkingu björgunar-
sveitarmanns en það er þekking 
sem nýtist vel út lífið þótt ungling-
arnir haldi ekki áfram starfi í 
björgunarsveitinni. 

Ég hef starfað með fullt af frá-
bærum unglingum og umsjónar-
mönnum og hefur samstarfið við 
unglingana gefið mér mikið og 

kennt mér margt.“

Fjölbreytt starf
Starf umsjónarmanns er mjög 
viðamikið að hennar sögn og 
nokkurs konar blanda af því að 
vera félagi, kennari, foreldri og 
ráðgjafi. „Við skipuleggjum t.d. 

verkefni, ferðir og kennslu. Einn-
ig þurfum við að vera tilbúin að 
vinna með þeim og taka þátt í 
leikjum auk þess sem við þurfum 
að vera viðbúin því að taka á 
erfiðum málum tengdum ungling-
unum.“

Hún segir mjög þroskandi að 
taka þátt í starfi unglingadeilda. 
„Í unglingadeildum starfa allir á 
sínum forsendum. Eftir öll árin í 
starfinu er gaman að líta yfir hóp 
stjórnarmanna margra björg-
unarsveita sem byrjuðu einmitt 
í unglingastarfinu á sínum tíma. 
Þessir krakkar voru stundum svo 
feimin og hlédræg en í dag standa 
þau uppi full sjálfstrausts og 
stjórna heilli björgunarsveit.“

Mjög gefandi starf með unglingum
Starf umsjónarmanns unglingadeildar hefur gefið Halldóru Hjörleifsdóttur mikið og kennt henni 
margt. Hún segir að starfið sé viðamikið og einkennist af kennslu, ráðgjöf og að leiðbeina. 

Halldóra Hjör-
leifsdóttir, um-
sjónarmaður 
unglingadeild-
arinnar Vinds á 
Flúðum.

Unglingadeild björgunarsveit-
arinnar Ársæls býður upp á 
lærdómsríkt og skemmtilegt 

starf fyrir hressa og ævintýragjarna 
unglinga.

„Starfið hjá unglingadeildinni 
Árnýju er rosalega fjölbreytt og 
skemmtilegt. Við öðlumst góðan 
grunn fyrir starf björgunarsveitar-
innar og einnig margt annað sem 
nýtist okkur í daglegu lífi. Í þessu 
starfi felst líka gott hópefli sem er 
mjög uppbyggjandi og skemmti-
legt,“ segir Atli Þór Jónsson, einn 
meðlima unglingadeildarinnar 
Árnýjar hjá björgunarsveitinni 
Ársæli sem staðsett er í Reykjavík 
og á Seltjarnarnesi. Atli Þór sótti 
um inngöngu þegar hann var fjór-
tán ára gamall. „Núna er ég á þriðja 
ári í starfinu hér og er rosalega 
ánægður hérna. Verkefnin eru fjöl-
breytt og við lærum margt nýtt.“

Atli hefur einnig tekið þátt í 
alþjóðlegu slysavarnastarfi í Evr-
ópu sem fulltrúi Íslands. „Þá fórum 
við nokkur til Stokkhólms í Sví-
þjóð, fyrst í vinnusmiðju og síðar á 
alþjóðlega ráðstefnu um umferðar-
öryggi sem sneri að öryggi ungs 
fólks í umferðinni. Við ætluðum að 

halda jafningjafræðslu og vinnu-
smiðjur í grunn- og menntaskólum 
um allt land en kórónaveiran 
stoppaði þau áform. Því ætlum við 
aftur að reyna í ár en þau sem koma 
að verkefninu eru Slysavarna-
félagið Landsbjörg, Samgöngustofa 
og Samfés.“

Hann mælir hiklaust með ungl-
ingastarfinu. „Starfsemi unglinga-
deilda er tilvalin fyrir ungt fólk 
sem hefur t.d. áhuga á útivist og vill 
kynnast frábæru starfi björgunar-
sveitanna. Svo er líka pláss fyrir alla 
í unglingadeildunum.  Starfið er 
mjög gefandi og þroskandi, ég hef 
öðlast meiri þekkingu á útivist og 
mörgu sem ég tek mér fyrir hendur 
í daglegu lífi.“

Pláss fyrir alla

Atli er hér í blárri úlpu. Hann segir 
félagsskapinn frábæran og hann 
hafi eignast marga nýja vini.

Eftir fyrsta kynningarfund 
ákvað Hrefna Dís Pálsdóttir 
að prófa fyrsta fundinn. Hún 

sér svo sannarlega ekki eftir því.
Hrefna Dís féll fyrir unglinga-

starfi björgunarsveitanna þegar 
fulltrúar unglingadeildar Haf-
stjörnunnar á Ísafirði héldu 
kynningu fyrir bekkinn hennar í 
grunnskóla Ísafjarðar. Hún ákvað 
að prófa einn fund ásamt öðrum 
stelpum og sjá til hvernig henni 
litist á starfið. „Eftir einn prufu-
fund ákvað ég að fara á annan og 
svo byrjaði ég að mæta á fundi af 
því mér fannst þetta svo skemmti-
legt. Ég held að tilhugsunin um að 
síga, leika sér á slöngubátum og 
læra helling af nýjum hlutum hafi 
verið það sem heillaði mig fyrst.“

Hún segir meðlimi deildarinnar 
læra margt nýtt á sama tíma og 
stutt er í gamanið. „Það er líka 
mikilvægt að þetta sé skemmti-
legt. Við fáum líka að sækja alls 
konar námskeið og æfingar eins og 
rústabjörgun, notkun snjóflóðaýla 
og margt f leira. Í ungmenna ráðinu 
fáum við auk þess að hjálpa við 
að skipuleggja viðburði eins og 

miðnæturmót og landsmót. Einnig 
fáum við að hjálpa til við að búa 
til nýjar reglur og auglýsa starfið 
betur út á við og margt annað 
skemmtilegt.“

Gefið henni margt
Unglingastarfið hefur gefið henni 
mikið. „Ég mun alltaf eiga þá vini 
sem ég hef kynnst í þessu starfi, 
t.d. á landsmótum og miðnætur-
mótum. Einnig mun ég búa yfir 
reynslunni og þekkingunni sem ég 
hef öðlast út lífið, t.d. þegar kemur 
að fyrstu hjálp sem mér finnst 
mikilvægt að allir kunni. Auk þess 
munu félagslegu hæfileikarnir sem 
ég hef lært nýtast mér, t.d. þegar 
kemur að því að tala við nýtt fólk 
og kynnast því.“

Hún mælir heilshugar með því 
að ungt fólk kynni sér starfsemi 
unglingadeildanna og taki þátt. 
„Mér finnst að allir ættu að prófa 
a.m.k. einn fund. Það er svo margt 
skemmtilegt og nýtt í boði þar og 
hægt að kynnast mörgu skemmti-
legu fólki. Mér finnst líka að maður 
eigi að gefa öllu séns og prófa allt 
áður en maður dæmir það.“

Margt heillandi í starfinu

Hrefna Dís Pálsdóttir er meðlimur 
unglingadeildar Hafstjörnunnar á 
Ísafirði og líkar vel. MYND/AÐSEND

Æskulýðsvettvangurinn 
er samstarfsvettvangur 
Bandalags íslenskra skáta, 

KFUM og KFUK á Íslandi, Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar og 
Ungmennafélags Íslands. Þessir 
aðilar vinna að sameiginlegum 
hagsmunum barna og ungmenna 
í íþrótta- og æskulýðsstarfi og 
stuðla að uppbyggilegum, vönd-
uðum og öruggum aðstæðum í 
slíku starfi.

„Það sem við leggjum áherslu á 
er að þeir sem starfa með börnum 
og ungmennum séu meðvitaðir 
um sínar skyldur og ábyrgð svo 
umhverfið sé sem öruggast,“ segir 
Sema Erla Serdar, framkvæmda-
stýra Æskulýðsvettvangsins. 
„Bæði svo hægt sé að reyna að 
koma í veg fyrir mál sem kunna að 
koma upp, svo sem einelti, kyn-
ferðisbrot, agabrot og fleira, og 
líka svo að það séu leiðir til að fá 
úrlausn mála með einföldum hætti 
þegar slík atvik koma upp.

Við gerum þetta með fræðslu 
fyrir þá sem starfa með börnum og 

ungmennum um birtingarmyndir 
of beldis, eineltis og vanrækslu og 
leggjum mikla áherslu á að fólk 
geti borið kennsl á vísbending-
arnar og þekki leiðir til úrlausnar,“ 

segir Sema. „Við leggjum einnig 
áherslu á hvernig á að hátta sam-
skiptum milli ungra iðkenda og 
fullorðinna, en samskiptaleiðir 
hafa breyst og það virðist hafa 

færst í aukana að þau séu óviðeig-
andi eða að minnsta kosti á gráu 
svæði. Við bregðumst við því með 
skýrum siðareglum um samskipti.

Við höfum líka þróað netnám-
skeið í barnavernd í samstarfi 
við fagaðila,“ segir Sema. „Það 
er mikilvægt að nýta það og það 
er öllum aðgengilegt ókeypis á 
vefnum okkar.“

Koma málum í farveg
„Í frítímastarfi geta komið upp 
ýmis atvik og börn geta líka komið 

inn í slíkt starf sem þolendur 
of beldis,“ segir Sema. „Stundum 
greina börn frá of beldi og þá 
skiptir sköpum að rétt sé brugðist 
við, annars er hætta á að barnið 
vilji ekki segja aftur frá.

Við erum með mjög vandaða 
viðbragðsáætlun með mjög 
skýrum ferlum,“ segir Sema. „Við 
komum inn sem óháður aðili og 
aðstoðum við að leysa úr málum. 
Stundum er nóg að ræða við fólk, 
en stundum þarf að tilkynna mál 
til barnaverndar og jafnvel lög-
reglu. Við komum málum þá í ferli 
hjá yfirvöldum og höfum svo ekki 
frekari afskipti nema þess sé óskað 
af hálfu yfirvalda og til þess að 
hlúa að aðilum máls.“

Á heimasíðu Æskulýðsvettvangs-
ins, www.aev.is, eru alls kyns 
upplýsingar og verkfæri og hægt 
að tilkynna óæskilega hegðun. 
Netnámskeiðið í barnavernd er 
aðgengilegt hér: https://nam-
skeid.aev.is/.

Mæta ofbeldi með fræðslu
Æskulýðsvettvangurinn býður upp á fræðslu um ólíkar birtingarmyndir ofbeldis og getur stigið 
inn í sem óháður aðili til að aðstoða við að leysa úr ofbeldismálum sem tengjast börnum.

Sema Erla segir að Æskulýðsvettvangurinn vilji stuðla að öruggum að-
stæðum í íþrótta- og æskulýðsstarfi barna og ungmenna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Eftir öll árin í 
starfinu er gaman 

að líta yfir hóp stjórnar-
manna margra björg-
unarsveita sem byrjuðu 
einmitt í unglingastarf-
inu á sínum tíma. 
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

ZE-ZE Meike,  Shiffon kjóll með pífum 
Stærðir 40-48 
Verð kr. 9.990

ES&SY Naftali peysukjóll 
Stærðir 36-46 
Verð kr. 7.980

Yest Ankie tunika með blómamynstri 
Stærðir 38-48 
Verð kr. 9.980

ZHENZI Danae tunika með blóma-
mynstri Fæst í svörtu og bláu 

Stærðir 46-58 
Verð kr. 9.990

YestA Abernathy kjóll 
Stærðir 44-58/60 

Verð kr. 9.980

Yest Shiffon kjóll með pífum 
Stærðir 40-48 
Verð kr. 18.980

Gozzip - Anne skyrtukjóll  
með blómamynstri 

Stærðir 40-56 
Verð kr. 15.980

Gozzip - Lene A shape kápa 
Stærðir 40-56 
Verð kr. 22.980

Gozzip - Johanne Skyrtukjóll með 
doppum Fæsti í svörtu og chili rauðu 

Stærðir  40-56  
Verð kr. 15.980

Gozzip - Ruth skyrtukjóll 
með blómamynstri 

Stærðir  40-56 
Verð kr. 15.980

YestA Tessa gallabuxur 
Stærðir 44-58/60 

Verð kr. 9.980 

Yest Ornika tregging 
Stærðir 38-48
 Verð kr. 6.980

ZE-ZE kósýbolur  
Fæst í svörtu og bleiku

Stærðir 38-48 
Verð kr. 5.990

Jana klassískir götuskór  
Fást í svörtu og koníaksbrúnu 

Stærðir 37-42 
Verð kr. 12.990

Tamaris mokkasíur 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 15.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Tvær 
tæplega 
þrítugar 
konur 
þóttu 
greinilega 
ekki nógu 
traust-
vekjandi.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Fatahönnuðurinn Penelope 
Gazin og vinkona hennar, 
Kate Dwyer, stofnuðu saman 

vefinn Witchsy, söluvef þar sem 
listafólk getur selt varning sinn án 
ritskoðunar. Vefurinn var stofn-
aður sem mótvægi við Etsy, sem 
er svipaður vefur en leyfir ekki 
sölu á vörum með texta sem þykir 
dónalegur eða myndum sem þykja 
of ögrandi. Þær Penelope og Kate 
þurfa að samþykkja listamenn 
inn á vefinn en eftir það mega þeir 
selja list sína afskiptalaust.

Það gekk ekki þrautalaust 
hjá Penelope og Kate að koma 
vefnum á koppinn. Tvær tæplega 
þrítugar konur með viðskipta-
hugmynd þóttu greinilega ekki 
nógu traustvekjandi svo þær urðu 
að búa til ímyndaðan karlmann 
sem þær sögðu að ætlaði að stofna 
fyrirtækið með þeim. Þær notuðu 
hann í tölvupóstsamskiptum við 
ýmsa væntanlega kúnna. Þetta 
gerðist ekki fyrir fimmtíu árum 
eða tuttugu. Þetta var árið 2015.

Nýttu krafta ímyndaða 
mannsins í nokkra mánuði
Penelope sagði í viðtali að þær 
hefðu tekið eftir því að fólk tæki 
þær ekki alvarlega og færi í vörn 
gagnvart þeim þegar þær voru 
bara þær sjálfar. Þær hafi því 
grínast með að fá ímyndaðan 
karlmann með sér í fyrirtækið 
sem myndi tala fyrir þeirra hönd. 
Það varð úr að „Keith Mann“ hóf 
störf hjá fyrirtækinu. Þær þurftu 
þó ekki að nýta krafta hans nema 
í örfáa mánuði. Þegar síðan var að 
miklu leyti komin í loftið og fólk 
gat betur séð hugmyndina bak við 
hana þurftu þær Penelope og Kate 
ekki lengur að fela sig bak við 
ímyndaðan karlmann.

Penelope og Kate hafa tjáð 
sig um að þrátt fyrir að þær séu 
ánægðar með að hinn ímyndaði 
Keith Mann hafi gert það að 
verkum að þær gátu stofnað sitt 
eigið fyrirtæki, séu þær reiðar yfir 
þeirri staðreynd að þær hafi þurft 
að ljúga til að komast áfram. Þeim 
verður oft hugsað til þess fjölda 
listakvenna og viðskiptakvenna 
sem eru að berjast við að koma 

hugmyndum sínum á framfæri 
og upplifa að ekki sé tekið mark 
á þeim.

Hugmyndin að Witchsy kvikn-
aði þegar Penelope Gazin, sem var 
einn vinsælasti listamaðurinn á 
Etsy-síðunni, var bönnuð þar fyrir 
brot á siðareglum. Brotin voru 
til dæmis að sýna geirvörtur á 
teiknimyndapersónum og teikna 
eitthvað sem mögulega gætu verið 
skapahár á nektarmynd teiknaða 
með kolum. Það var lokað fyrir 
sölu á vörunum hennar í viku og 
á meðan fékk hún engar tekjur. 
Fólkið á bak við Etsy gerði þetta 
reglulega þar til Penelope fékk 
nóg. Kate, sem þekkti til Etsy sem 
neytandi, ergði sig á ritskoðun-
inni sem þar fór fram og fannst 
hún ósanngjörn. Hún segist hafa 
skoðað síðuna og oft hugsað að 
hún yrði miklu betri ef hún væri í 
raun gerð fyrir listafólkið. Þær eru 
því ánægðar með að hafa stofnað 
síðu þar sem allir peningarnir til 
að reka hana koma beint frá sölu á 
listaverkum.

Auk þess að reka síðuna 
Witchsy rekur Penelope einn-
ig sitt eigið tískuvörumerki sem 
heitir Fashion Brand Company. 
Þar heldur hún áfram að ögra fólki 
með peysum þöktum prjónuðum 
geirvörtum og kolkrabba kjólum 
með átta ermum. Það fyrirtæki 
tókst henni að stofna sjálf án 
aðkomu ímyndaðs karlmanns.

Réðu ímyndaðan karlmann í vinnu
Vinkonurnar Penelope Gazin og Kate Dwyer áttu erfitt með að koma fyrirtæki sínu í gang. 
Þeim fannst þær ekki teknar alvarlega og gripu því til sinna ráða og viðskiptin blómstruðu.

Penelope Gazin 
dó ekki ráða-
laus þegar átti 
að ritskoða list-
sköpun hennar 
og stofnaði sitt 
eigið fyrirtæki 
ásamt vinkonu 
sinni. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Gluggakjóll úr smiðju Penelope 
Gazin. MYND/INSTAGRAM

List Penelope þótti of ögrandi fyrir Etsy. Hér er peysa 
með útsaumuðum geirvörtum úr smiðju hennar.

Kolkrabbakjóllinn seldist upp og verður ekki fram-
leiddur aftur að sögn Penelope. MYND/INSTAGRAM

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI +D3 FYRIR HEILSUNA
Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 innihalda yfir fimmtíu 
tegundir af næringarefnum og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni 

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið 
• Að auka blóðflæði 
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húð- próteins og insúlíns
• Stuðla að eðlilegri upptöku kalsíums  

og fosfórs
• Stuðla að viðhaldi beina, tanna og vöðva
• Stuðla að bættri starfsemi ónæmis-

kerfisins
• D-vítamín hefur hlutverki að gegna við 

frumuskiptingu.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA,  
Framleiðandi er Arctic Star ehf.  
Allar nánari upplýsingar fast á  
www.arcticstar.is
Arctic Star Sæbjúgnahylki +D3 
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Hagkaupum, og Fjarðakaup.
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Þjónusta

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 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

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Tilkynningar

 Einkamál

Finndu félagsskap fyrir framtíðina. 
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

NAGLADEKKIN 
EKKERT VANDAMÁL

Gólfið verður rykfrítt og hart sem stál

harka@harka.is www.harka.is 

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

Erum við 
að leita 
að þér?

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 1 .  F E B R ÚA R  2 0 2 1 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Á frettabladid.is  nnur þú.. 
            nýjar fréttir         léttar fréttir       íþróttafréttir 

             viðskiptafréttir    skoðanapistla     Halldór
og auðvitað blað dagins ásamt eldri blöðum
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Þorkelsdóttir 
kennari,

lést á Landakoti fimmtudaginn 
 4. febrúar. Útförin fer fram föstudaginn  
 12. febrúar frá Fossvogskirkju kl. 13.  

Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar og  
vinir viðstaddir.

Þóra Kristinsdóttir Þorvaldur Karl Helgason
Gylfi Kristinsson Ragna Björg Þórisdóttir
Gunnar Helgi Kristinsson María Jónsdóttir
Axel Kristinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,
Birgir Lúðvíksson

Sléttuvegi 23,
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 

mánudaginn 15. febrúar kl. 13.00.  
 Allir eru hjartanlega velkomnir svo lengi 

sem pláss leyfir í ljósi aðstæðna. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Ljósið.

Helga Brynjólfsdóttir
Lúðvík Birgisson
Sigríður Birgisdóttir Brynjar Gauti Sveinsson
Guðríður Birgisdóttir Steingrímur Gautur           
                                                                Pétursson
 Unnur Jónsdóttir

afabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigurlaug Magnúsdóttir 
frá Vindheimum, 

lést á Grund 26. janúar.  
Útför hefur farið fram.  

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug. 

F.h. fjölskyldunnar,
Ólafur Jóhannes, Anna Maggý, Selma Sigrún og Bragi Geir 

Gunnarsbörn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Guðjón Örn Kristjánsson

Lækjasmára 8, Kópavogi,

lést mánudaginn 8. febrúar.

Guðbjörg Kristjana 
Guðjónsdóttir Stefán Þórisson
Ólafur Jón Guðjónsson Eyrún Ásta Bergsdóttir
Katrín Guðjónsdóttir
Erla Björk Guðjónsdóttir Gunnar Ólafsson
Örn Már Guðjónsson Sigrún Svava Gísladóttir

og barnabörn.

Tíu rit voru í gær tilnefnd til Viður-
kenningar Hagþenkis, félags höf-
unda, fræðirita og kennslugagna. 

Þau voru kynnt af formanni Hagþenkis, 
Snæbirni Guðmundssyni jarðfræðingi, 
við athöfn í Ljósmyndasafni Reykjavíkur.

Í viðurkenningarráðinu eru: Auð-
unn Arnórsson, Árni Einarsson, Helga 
Birgisdóttir, Kolbrún S. Hjaltadóttir og 
Lára Magnúsardóttir. Það hóf störf um 
miðjan október og fundaði vikulega 
fram yfir miðjan janúar.

Svona er listinn yfir höfunda, rit og 
útgefendur:

Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jes-
sen. Námsefni í dönsku á grunnskóla-
stigi. Menntamálastofnun og Náms-
gagnastofnun.
Bergljót Soffía Kristjánsdóttir. Fræða-
skjóða. Bókmenntafræði fyrir for-
vitna. Bókmennta- og listfræðistofnun 
Háskóla Íslands. 
Sæmundur Gísli Pálsson. Fuglinn sem 
gat ekki flogið. Mál og menning.
Gunnar Þór Bjarnason. Spænska veikin. 
Mál og menning.

Hjörleifur Hjartarson og Rán Flygenr-
ing. Hestar. Angústúra.
Jón Hjaltason. Fæddur til að fækka 
tárum. KÁINN. Ævi og ljóð. Völuspá 
útgáfa.
Kjartan Ólafsson. Um Kommúnista-
flokkinn og Sósíalistaflokkinn. Draumar 
og veruleiki. Stjórnmál í endursýn. Mál 
og menning.
Kristján Leósson og Leó Kristjánsson. 
Íslenski kristallinn sem breytti heim-

inum. Mál og menning.
Pétur H. Ármannsson. Guðjón Samú-
elsson húsameistari. Hið íslenska bók-
menntafélag.
Sigurður Ægisson. Íslensku fuglarnir og 
þjóðtrúin. Bókaútgáfan Hólar.

Viðurkenningin verður veitt við 
hátíðlega athöfn í mars og felst í sér-
stöku viðurkenningarskjali og 1.250.000 
krónum. – gun

Tilnefningar til viðurkenningar Hagþenkis

Þau tilnefndu bíða örugglega spennt eftir úrslitunum í mars. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þegar maður er orðinn svona 
gamall fer tíminn mikið 
í það að vera til,“ segir 
Steinunn Marteinsdóttir 
í Hulduhólum glaðlega og 
þykist ekki vera af kasta-

mikil í listinni nú orðið. „En ég reyni 
að gera eitthvað á hverjum degi, eftir 
getu og þreki, og svo förum við Árni 
Bergmann, vinur minn, út að ganga 
daglega um hina frábæru stíga hér í 
Mosfellsbæ.“

Steinunn er fræg fyrir leirmuni 
sína og hefur líka mundað penslana. 
Myndlistarsýningin JÖKULL-JÖKULL 
verður opin í Listasal Mosfellsbæjar frá 
12. febrúar til 12. mars, í tilefni 85 ára 
afmælis hennar 18. þessa mánaðar. Hún 
segir myndirnar bæði gamlar og nýjar, 
þær elstu frá 1986, það eru vatnslita-
myndir. „Þá var ég í París í tvo mánuði, 
fannst ómögulegt að vera með leir og 
ákvað að taka upp pappír og pensla,“ 

rifjar hún upp. Sýningin snýst um Snæ-
fellsjökul. „Hann hefur komið aftur og 
aftur inn í mína list,“ segir Steinunn. 
„Á þessari sýningu legg ég áherslu á 
myndir þar sem hann er jafnvel orð-
inn að einhvers konar tákni. Þar eru 
hendur sem leita upp á við og sækjast 
eftir einhverju háleitu. Nú gæti erindi 
þeirra hafa snúist upp í ótta um afdrif 
jökulsins.“

Steinunn hefur búið við það lán að 
Snæfellsjökull hefur blasað við henni 
úr vinnustofunni í Hulduhólum. Hún 
kveðst líka hafa getað séð hann fyrir 
sér hvar sem hún var í heiminum. „Ég 
heillaðist gersamlega af honum þegar 
ég fór í fyrsta sinn út á Snæfellsnes, þá 
með móður minni og syni. Ég gekk í 
björg!“

Listasalur Mosfellsbæjar er inn af 
bókasafninu og er opinn milli 12 og 18 
á virkum dögum og 12 og 16 á laugar-
dögum. gun@frettabladid.is

Heillaðist af jöklinum
Steinunn Marteinsdóttir myndlistarkona situr ekki auðum höndum þó aldur hækki. 
Hún er með sýningu í Listasal Mosfellsbæjar í tilefni 85 ára afmælis síns, 18. febrúar.

„Það fer ansi mikill tími bara í það að vera til,“ segir Steinunn Marteinsdóttir í Hulduhólum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Jökullinn hefur fylgt Steinunni.

1970 John Lennon greiðir 1.344 punda sekt fyrir hóp 
fólks sem mótmælir því að suður-afríska ruðningsliðið fái 
að leika í Skotlandi.

1973 Kvikmyndin Brekkukotsannáll er frumsýnd í Ríkis-
sjónvarpinu.

1975 Margaret Thatcher er kjörin formaður Breska 
íhaldsflokksins.

1977 20,2 kílóa þungur humar veiðist við Nova Scotia.

1980 Metafli loðnu veiðist á einum sólarhring á Íslandi: 
23.180 lestir.

1990 Nelson Mandela er sleppt úr fangelsi í Suður-Afríku 
eftir að hafa verið pólitískur fangi í 27 ár.

2008 Turninn Smáratorgi í Kópavogi er opnaður.

 Merkisatburðir
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LÁRÉTT
1 ríki í Afríku
5 lána
6 í röð
8 tungumál
10 bráðræði
11 málmur
12 op
13 óreiða
15 trega
17 ófús

LÓÐRÉTT
1 planta
2 rándýr
3 geð
4 skoran
7 tabú
9 ýta
12 brak
14 hvíld
16 tvíhljóði

LÁRÉTT: 1 alsír, 5 ljá, 6 áb, 8 pólska, 10 an, 11 tin, 
12 munn, 13 ólag, 15 sorgar, 17 trauð.
LÓÐRÉTT: 1 alparós, 2 ljón, 3 sál, 4 rákin, 7 bann-
orð, 9 stugga, 12 marr, 14 lot, 16 au.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Davíð Kjartansson (2326) átti 
leik gegn Sigurjóni Haraldssyni 
(1851) á Skákþingi Reykjavíkur

28. Hd7! Ra5  (28...Dxd7 29. 
He7+).  29. He8+! 1-0. 
Unglingameistaramót Íslands 
(u22) og Meistaramót Skák-
skóla Íslands fer fram um 
helgina. Skráningarfrestur 
rennur út í dag. Undanúr-
slit Óperu-mótsins, þar sem 
Magnús Carlsen, er meðal 
keppenda hefjast í dag. 

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

Hvítur á leik

Dálitlar skúrir eða 
slydduél um landið 
s-vert í dag, og él vestast 
á landinu fyrri part dags, 
annars skýjað með 
köflum og þurrt. Hiti 1 
til 5 stig, en vægt frost 
fyrir norðan.

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

2 9 8 5 6 3 1 7 4

4 1 5 7 2 9 8 3 6

6 7 3 8 4 1 5 9 2

5 2 1 9 7 4 6 8 3

3 8 4 6 1 5 7 2 9

7 6 9 2 3 8 4 5 1

8 4 2 1 9 7 3 6 5

9 3 7 4 5 6 2 1 8

1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6

9 4 6 2 3 8 7 5 1

1 2 5 4 6 7 8 3 9

7 5 2 1 8 3 9 6 4

8 9 4 5 2 6 1 7 3

6 1 3 7 4 9 2 8 5

2 3 1 6 7 4 5 9 8

4 6 9 8 5 2 3 1 7

5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1

9 5 7 8 1 4 2 3 6

1 2 3 6 5 7 8 9 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

3 8 6 7 4 5 9 1 2

7 9 5 1 8 2 4 6 3

6 7 4 3 2 8 1 5 9

5 1 9 4 7 6 3 2 8

8 3 2 5 9 1 6 4 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hæ, Pondus! 
Gætirðu mögu-
lega gert okkur 

smá greiða?

Afi hans Tító er að verða átt-
ræður! Við vorum að hugsa 

um að senda honum nokkrar 
myndir af okkur þegar við 

hoppum á trampólíninu!

Í skota-
pilsi?

Afinn er 
hálfskoskur! Myndirnar!

Já... 
komu þær 

vel út?

Andvarp!

Önnur 
hrukka.

Palli, finnst þér ég vera 
orðin hrukkótt?

Öh...

... þú lítur út eins 
og þú gætir verið í 

kvikmyndum. Æ, þú 
ert svo 
sætur!

Hannes ætti 
að vera 

kominn heim 
bráðum.

Hringdi 
hann?

Nei, en 
óhreinindin 
hans voru 
að mæta.

AUGLÝSINGA

GERÐ 
UMSJÓN
FYRIR ALLAR TEGUNDIR MIÐLA

MEÐ SAMFÉLAGSMIÐLUM

MARKAÐSRÁÐGJÖF
24 ÁRA REYNSLA Í AUGLÝSINGA OG MARKAÐSMÁLUM

EINN ÖLLU.M
HAFÐU SAMBAND STRAX Í DAG!

kairos.iceland@gmail.com / 846 2884
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BÍLAR

GSe-6 rafbíllinn verður 
með yfirbyggingu úr áli og 
annars stigs sjálfstýringu.

Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Mun vandamálið vera of 
lítill minniskubbur í upplýs-
ingaskjánum sem hægir á 
vinnslu annars hugbúnaðar.

Alls var samdrátturinn í 
sölu Harley-Davidson 
mótorhjóla innan Banda-
ríkjanna 8% og 39% í út-
flutningi.

Komin er ný eins lítra 
bensínvél með tvinnbúnaði 
sem líklegt er að boðin verði 
í nýjum Ford Focus.
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Karma hefur hingað til framleitt 
raf bíla og tengiltvinnbíla síðan 
merkið var reist úr rústum Fisk-
er. Til stendur að kynna í sumar 
nýjan rafbíl sem kallast Gse-6 og 
hugsanlega verður hann líka seld-
ur sem ódýrari tengiltvinnbíll. 
Einnig er fleira í burðarliðnum.

Nýlega gerði Karma Revero GT raf-
bílinn að f laggskipi merkisins en 
það er einmitt til að búa til pláss 
fyrir ódýrari bíl í bæklingum fyrir-
tækisins.

Karma GS-6 bílarnir verða 
byggðir á Revero GT en eru minni 
um sig. Engar myndir hafa verið 
birtar af þessum bílum enn þá en 
samt er búið að opna fyrir pantanir 
á GSe-6 rafbílnum sem verður með 
yfirbyggingu úr áli og annars stigs 
sjálfstýringu. Mun sá bíll hafa tæp-
lega 500 km drægi með 110 kWst 
rafhlöðu. Og hröðunin? Á vefsíðu 
Karma stendur bara „nógu hratt“ 
fyrir hröðun bílsins. Bíllinn kostar 
rúmar tíu milljónir króna í Banda-
ríkjunum en verðið hérlendis hefur 
ekki verið gefið upp enn þá.

Karma er þó ekki að einblína leng-
ur á hefðbundna orku því að þeir 
eru í samstarfi við Blue World Tec-
hnologies í Danmörku að þróa vél-
búnað sem breytisr tréspíra í vetni, 
sem er svo notaður sem orkugjafi 
fyrir efnarafal. Kosturinn við þessa 
uppsetningu er að dæla má tréspír-
anum eins og bensíni á bílinn, sem 
þýðir að ekki þarf að byggja upp rán-

dýrt dælustöðvakerfi fyrir vetnið. 
Auk þess er auðveldara að kaupa og 
f lytja tréspírann á heimsmarkaði. 
Karma og Blue World Technologies 
ætla að koma þessum búnaði fyrir í 
flota af GS-6 bílum fyrir lok þessa árs 
og prófa síðan í Bandaríkjunum og 
Danmörku.

Karma hyggur á breytingar

Karma Automotive hefur hingað til selt rafbíla og tengiltvinnbíla en von er 
á meiru frá merkinu. Búið er að opna fyrir pantanir á GSe-6 rafbílnum.

Ford Focus fær stóra andlitslyftingu 
á næsta ári og fyrstu njósnamyndir 
eru farnar að birtast af bílnum við 
prófanir. 

Eins og sjá má af myndinni eru 
talsverðar breytingar á bílnum að 
framan. Eru þær helstar minna grill 
en áður og þynnri ljós en á núver-
andi bíl. 

Talsverður dulbúningur er á 
neðri hluta bílsins sem bendir til 
þess að meiri breytingar verði á 
neðri hluta hans, eins og þoku-
ljósum og stuðara. Svipað verður 
upp á teningnum að aftan en þar 
verður einnig þynnri ljósabúnaður 
og afturhlerinn hækkaður aðeins. 

Ekkert hefur verið gefið upp um 
hugsanlegar breytingar á tækni-
búnaði. Ford Focus notar sama 
mælaborð og Kuga og Puma sem 
eru nýrri bílar og því ekki líklegt að 
miklar breytingar verði þar.

Komin er ný eins lítra bensínvél 
með tvinnbúnaði sem líklegt er að 
boðin verði í Focus.

Ford Focus fær nýtt 
útlit á næsta ári

Breytingin á framenda er talsverð og ekki aðeins grill og framljós heldur 
einnig nýr neðri hluti. Svipað er upp á teningnum að aftanverðu.

Harley-Davidson mótorhjóla-
merkið tilkynnti á þriðjudaginn 
um tap á síðasta ársfjórðungi 
2020. Það þarf ekki að koma svo 
mikið á óvart vegna COVID-19 
heimsfaraldursins sem hefur 
lagst þungt á Bandaríkin.

Þetta er sextánda ársfjórðungs-
skýrslan í röð sem tilkynnir um 
samdrátt í sölu innan Bandaríkj-
anna. Önnur merki, eins og Indian, 
hafa hins vegar aukið sölu um 30% í 
lok ársins 2020 og nefna meðal ann-
ars að COVID-19 hafi hjálpað til, þar 
sem fólk leitar sér að einhverju til 
skemmtunar sem krefst ekki mikils 
samneytis við annað fólk. Alls var 
samdrátturinn í sölu innanlands 
hjá Harley-Davidson 8% og 39% í 
útflutningi, sem eru alvarlegar tölur 
fyrir þetta 118 ára gamla merki.

Til að bregðast við þessu ætlar 
Harley-Davidson að fylgja fast eftir 
fimm ára endurreisnaráætlun og 

leggja 190–250 milljónir dollara til 
þess ár hvert. Mun merkið leggja 
áherslu á stærstu hjólin, sem eru 
ferðahjólin og stórir krúserar og 
skapað hafa merkinu mestar tekjur. 
Hvað það gerir fyrir minni hjól og 
rafhjól, sem sést hafa frá merkinu að 
undanförnu, er þó ekki farið út í en 
þróun rafhjóla mun þó halda áfram 
að sögn talsmanna fyrirtækisins. 

Hlutabréf í Harley-Davidson 
hafa fallið um 14% í framhaldi af 
tilkynningunni en markaðsgrein-
endur áætla að virði þeirra muni 
hækka um 14 sent á næstunni ef 
áætlanir Harley-Davidson ganga 
eftir.

Samdráttur hjá 
Harley-Davidson

Harley-Davidson ætlar að einbeita sér meira að þeim mótorhjólum sem 
nota stærstu vélarnar en það eru stóru ferðahjólin og krúserarnir.

Tesla hefur þurft að innkalla 
135.000 eintök af Model S og Model 
X í Bandaríkjunum vegna galla í 
upplýsingaskjá. Upplýsingaskjár-
inn í Tesla er einnig mælaborðið og 
f leira og því er innköllunin nauð-
synleg. Nær innköllunin til allra 
bíla sem smíðaðir eru fyrir 2018, en 
nú hefur innköllunin einnig teygt 
sig til Bretlands. 

Innköllunin er þó aðeins nauð-
synleg ef eigendur hafa orðið varir 
við galla í upplýsingaskjánum. Gall-

arnir hafa orðið til þess að bakk-
myndavél verður óvirk eða jafnvel 
stefnuljós bílanna. Auk þess getur 
ökumaður ekki þítt framrúðu 
bílanna.

Tesla hefur reynt að laga vanda-
málið með uppfærslum síðan 
vandamálið kom upp í júní síðast-
liðnum. Það hefur þó ekki dugað til 
og þess vegna hefur NHTSA farið 
fram á innköllunina. Mun vanda-
málið vera minniskubbur í skjánum 
sem hægir á vinnslu hans og kemur í 
veg fyrir að allur hugbúnaður virki. 
Tesla hefur sagt að skipt verði um 8 
gígabæta kubbinn og annar 64 gíga-
bæta settur í staðinn án nokkurs 
kostnaðar fyrir eigendur bílanna.

Stór innköllun hjá Tesla í 
Bretlandi og Bandaríkjunum 

Vandamálið í skjánum er bundið við Model S og X bíla sem eru framleiddir fyrir 2018.



afsláttur
Litakort Sir Arnars Gauta 
er komið í Húsasmiðjuna

Græn
vara

20%
LADY málning

Gerum heimilið fínt í febrúar
Lítum inn á við

Orkidea
12 cm pottur. 11325000

1.990kr
2.690kr

26%

1.499kr
2.490kr

25%

Ástareldur 
10323787

1.490kr
1.990kr

3.990kr
4.990kr

13.592kr
16.990 kr

20%

20%

20%

49.995 kr

36.995kr

3.915kr/m2

5.220kr/m2

Flísar
K.Slate Silver, 30x60 cm, Rectif. R9, 
frostþolin. 8611164

21.495 kr

15.995kr

25%

Borvél 12V + 100 fylgihlutir 
Tvær rafhlöður, 1.5Ah Li-ion,
hersla 25Nm, 10 mm patróna. 5245566

Nýtt blað
er komið út

husa.is

af öllum flísum

25% 
afsláttur

20%

Páfuglafjöður
17 cm pottur. 
11400214

26%

Verkfæraskápur
Hjól með bremsum, 
hægt að læsa, 
6 skúffur, hæð: 
103 x breidd: 68 x 
dýpt: 46 cm, burðar-
geta 280 kg. 5024494

Pottaplöntur
20-50% afsláttur
Ný sending 
í hverri viku

79.990 kr

69.990kr

Þvottavél 
1200 sn., 7kg
Tekur 7 kg og með 
A+++ orkunýtingu, 
Time manager LCD 
upplýsingaskjár, 
hljóðstyrkur 58 dB 
en 77 dB við þeytingu. 
1805436

Ryksuga 
750/650W, 5 m snúar 
og vinnuradíus 8 m, 
hljóð við notkun 80 
dB, ryksuguhaus fyrir 
parkett og mottur, 
tveir aukastútar, mjúk 
gúmmíhjól. 1870001

Þvottavél  
1400 sn., 8 kg
Kolalaus mótor, 
Prosense tæknin 
vigtar sjálfkrafa 
þyngd þvottar, 
velur ákjósanlegan 
þvottatíma, styttir 
þannig bæði tíma, 
vatn og orku. 
1860502

49.978 kr

39.995kr

Borvél 18V + 100 fylgihlutir
2 stk., 2,5Ah, Li-ion rafhlöður, 2ja gíra, hersla 52Nm, 
22 átakstillingar, sn./mín., 0-450/1250, Led ljós. 
5247085

94.990kr

14.485 kr

11.588kr

Veggskál
Salernisskál vegghengd án setu, lengd 500 mm, breidd 
360 mm, hæð 360 mm, 180 mm á milli festibolta, 
155 mm á milli setufestinga, seta seld sér. 7920010

41.990 kr

31.490kr

25% 22%

38.485 kr

29.990kr

Handlaugartæki
Silhouet, brass. 8000072

Eldhúsblöndunartæki
Silhouet, svart. 8000048

Einstök litaupplifun

Valentínusarvöndur
22000233

Með konfekti
6.990kr

7.990kr

Heimsending aðeins 790 kr. 

Valentínusar-
dagurinn

Pantaðu blómin á blomaval.is
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Túlípanar
10 stk.
10000088

40%
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DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 It’s Always Sunny In Phila-

delpia
10.30 All Rise
11.10 Bibba flýgur
11.35 Fresh off the Boat
11.55 Dýraspítalinn
12.35 Nágrannar
12.55 Cheat
13.40 Gossip Girl
14.20 The Dog house
15.10 Drowning in Plastic
16.00 You’re the Worst
16.25 Years and Years
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
19.10 Temptation Island USA
19.50 Hell’s Kitchen USA
20.35 The Blacklist
21.20 NCIS
22.10 NCIS. New Orleans 
22.55 Real Time With Bill Maher
23.50 Two Weeks to Live  Nýir, 

fyndnir og æsispennandi 
þættir með Maisie Willams 
(Game of Thrones) í aðal-
hlutverki. Kona leggur upp 
í leynilegt verkefni til að 
heiðra minningu föður síns, 
sem lést á dularfullan hátt 
þegar hún var lítil. 

00.20 Briarpatch
01.00 The Red Line
01.45 The Red Line
02.25 Veronica Mars
03.05 The O.C.
03.50 It’s Always Sunny In Phila-

delpia
04.10 All Rise

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 Brother vs. Brother
21.55 Steypustöðin
22.30 Nashville
23.15 Roswell, New Mexico
23.55 Friends
00.20 Friends
00.40 The Office

11.20 End of Sentence
12.55 Great Expectations
14.45 Love on Iceland
16.10 End of Sentence
17.45 Great Expectations
19.30 Love on Iceland
21.00 The Hangover
22.35 Speed  Spennumynd með 

Keanu Reeves um lögreglu-
mann sem þarf að stöðva 
strætisvagn sem brunar um 
götur stórborgar á miklum 
hraða fyrir tilstilli brjálaðs 
glæpamanns. 

00.30 FANatic
02.00 The Hangover

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

14.20 European Tour 2021 - Hig-
hlights

15.05 PGA Highlights 2021
16.00 LPGA Tour 2021  Útsending 

frá Diamond Resorts To-
urnament of Champions.

19.35 PGA Tour. The Cut 2021
20.00 PGA Tour 2021
23.00 PGA Special. The Alamo 

2020  Þáttur um góðgerðar-
mót sem haldið var í Texas.

06.00 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil 
13.45 The Late Late Show
14.30 Man with a Plan 
14.55 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 The Kids Are Alright 
19.30 Vinátta 
20.00 Með Loga  Logi Bergmann 

Eiðsson stýrir skemmti-
legum viðtalsþætti þar sem 
spennandi og áhrifamiklir 
einstaklingar eru teknir tali 
með einstökum hætti eins 
og Loga er einum lagið.

20.35 Devils
21.25 Fargo 
22.15 The Twilight Zone (2019)
23.05 The Late Late Show
23.50 Station 19 
00.35 The Resident
01.20 Law and Order. Special Vic-

tims Unit
02.05 Your Honor
03.05 Cold Courage  Hversu langt 

má ganga í nafni réttlætis? 
03.55 Síminn + Spotify

06.35 Super Bowl upphitun
08.00 Super Bowl LV
10.30 Leicester - Brighton
12.10 Sheffield United - Bristol City
13.50 Swansea - Manchester City
15.35 Everton - Tottenham
17.20 Wolves - Southampton  Bein 

útsending frá leik í FA Cup.
19.30 NFL Gameday 
19.50 Barnsley - Chelsea  Bein út-

sending frá leik í FA Cup.
22.00Everton - Tottenham
23.40 Swansea - Manchester City

07.25 KA/Þór - ÍBV  Útsending frá 
leik í Olís deild kvenna.

08.30 Haukar - Valur
09.55 Seinni bylgjan - kvenna
10.55 Þór Þ. - Höttur  Útsending frá 

leik í Dominos deild karla.
12.35 Keflavík - Tindastóll
14.15 Dominos Tilþrifin 9. umferð
15.00 Grindavík - KR
16.45 Dominos Körfuboltakvöld
18.05 Þór Ak. - Þór Þ.  Bein út-

sending frá leik í Dominos 
deild karla.

KR - Stjarnan  Bein útsending frá 
leik í Dominos deild karla.

22.00 Dominos Tilþrifin 10. um-
ferð

22.50 Annáll 2019. Körfubolti 
karla og kvenna

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 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  Lóurnar 

mæta Lömpunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn
20.00 Sinfóníutónleikar
21.00 Lestin
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma  (8 af 

50)
22.15 Samfélagið
23.10 Segðu mér
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 

viðtalsþátturinn í íslensku 
sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf. 

20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnulífið 
og íþróttirnar á Suðurnesjum. 
Umsjón. Páll Ketilsson. Fram-
leiðandi. Víkurfréttir ehf.

21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi 
umræðu- og fréttaskýringa-
þáttur undir stjórn þeirra 
Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á inn-
lendar og erlendar fréttir, 
þjóðmál, menningu og 
lífsreynslu.

21.30 Sir Arnar Gauti  Arnar Gauti 
snýr aftur á skjáinn með 
umfangsmikinn lífsstílsþátt 
sem tekur saman allt sem 
snýr að heimilum, hönnun, 
innliti, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt, margt fleira.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.30 Tónatal - brot Jónas Sig - 

Hafið er svart
09.40 HM í alpagreinum   Bein 

útsending frá keppni í 
risasvigi kvenna á HM í alpa-
greinum.

11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna 

11.30 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 

11.55 HM í alpagreinum  Bein 
útsending frá keppni í 
risasvigi karla á HM í alpa-
greinum.

14.00 Fyrir alla muni  Karfa Fjalla-
Eyvindar

14.30 Fyrstu Svíarnir 
15.30 Veröld sem var  Sunnudagar
15.55 Íslendingar  Brynja Bene-

diktsdóttir
16.50 Vísindahorn Ævars  Heim-

sókn í Surtsey
16.55 Tímaflakk Doctor Who 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Lars uppvakningur 
18.40 Lúkas í mörgum myndum 
18.48 Miðaldafréttir  Hvernig voru 

bækur gerðar í gamla daga?
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Stóra myndin. COVID og 

heimsbyggðin
20.45 Baráttan - 100 ára saga 

Stúdentaráðs 
21.05 Ljósmóðirin Call The Mid-

wife  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð Criminal 

Minds  
23.00 Undirrót haturs Why We 

Hate 
23.40 Dagskrárlok

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

SIR ARNAR GAUTI 
 
Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti 

snýr aftur með glænýja þáttaröð 

af sínum vinsæla lífsstílsþætti. 

Fimmtudaga kl. 21.30, 

bara á Hringbraut.

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

2. ÞÁTTARÖÐ 
FIMMTUDAGA

KL. 21:30
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
24.995 16.995 14.995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum



KVIKMYNDIR

Freaky

Leikstjórn: Christopher Landon
Aðalhlutverk: Vince Vaughn, Kat-
hryn Newton, Celeste O'Connor, 
Misha Osherovich

Freaky er búin að malla í kvik-
my nda hú su m f rá áramót u m 
þannig að sýningum fer eðlilega 
fækkandi og því ætti allt almenni-
legt hryllingsfólk ekki að draga það 
lengur að setja upp grímu, spritta 
sig og drífa sig í bíó.

Hér er nefnilega á ferðinni bráð-
skemmtilegt og fríkað tilbrigði við 
staðlaðan og klisjukenndan ungl-
ingahrollinn sem gengur út á að 
kolklikkuðum morðingja, oft vopn-
uðum búrhníf, er sigað á krakka á 
menntaskólaaldri.

Myndin byrjar nákvæmlega 
þannig og meira að segja býsna vel 
þar sem grímuklæddur (nei, ekki 
þannig grímu) morðingi sem svo 
skemmtilega vill til að er kallaður 
Blissfield slátrarinn slátrar nokkr-
um unglingum af aðdáunarverðri 
hugkvæmni.

Af öllum mönnum reynist Vince 
Vaughn leynast á bak við grímuna 
en þegar hann klófestir aðalpersón-
una, hana Millie, verður f ljótt ljóst 
að leikarinn ætlar ekki að hakka sig 
í gegnum staðlaðan táningahroll 
með andlitið hulið ljótri grímu.

Þegar Slátrarinn asnast til þess að 
leggja til Millie með fornum töfra-
rýtingi skipta sálir þeirra um lík-
ama þannig að morðinginn festist 
í líkama unglingsstúlku sem aftur 
á móti situr uppi með sjúkan hug 
morðingjans og Freaky er þar með 
orðin ansi hreint f lippaður bræð-
ingur úr Disney-myndinni Freaky 
Friday og Friday the 13th.

Sálaruglið býður upp á alls konar 
kostulegar uppákomur þar sem 
Vaughn skemmtir sér greinilega 
konunglega sem taugatrekkt ungl-
ingsstúlka á meðan Kathryn New-
ton gerir óeðli morðingjans, sem 
bærist undir fögru skinni hennar, 
stórskemmtileg skil.

Freaky er skemmtilegasti snún-
ingur sem tekinn hefur verið á 
þessa tegund hryllingsmynda síðan 
Scream var og hét og á köflum næst 
upp góð spenna í bland við merki-
lega marga og góða brandara.

Eðli myndarinnar samkvæmt 
sneiðir hún að sjálfsögðu ekki hjá 
öllum klisjunum og rennur aðeins 
út af sporinu en er engu að síður 
með skemmtilegustu myndum 
sem hafa ratað undanfarið í bíó á 
þessum kengsúru COVID-tímum.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Freaky er bráðsniðugur 
og hressandi unglingahrollur sem leikur 
sér að klisjunni um leið og hann hjakkar 
aðeins í henni. Vince Vaughn og Kathryn 
Newton lyfta þessu síðan á hærra plan í 
hlutverkum þolanda og morðingja. Eða 
öfugt í þessum samruna Freaky Friday og 
Friday the 13th.

Fríkaður 
morðingi

Varúð: Morðingi undir fögru skinni.

KVIKMYNDIR

Hvernig á að vera klassa drusla

Leikstjórn: Ólöf Birna Torfadóttir
Aðalhlutverk: Ásta Júlía Elías-
dóttir, Ylfa Marín Haraldsdóttir, 
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir

Hækkandi sól og tilslakanir á sótt-
varnareglum gefa svo sannarlega 
tilefni til þess að gleðjast, þótt enn 
þurfi víst að ganga sérlega varlega 
um gleðinnar dyr. Samt tilvalið að 
fara út á meðal fólks og lyfta sér upp 
með léttri gamanmynd í bíó.

Hvernig á að vera klassa drusla 
er fyrsta íslenska kvikmyndin sem 
er frumsýnd á þessu ári en hún 
kemur næstum ári of seint í bíó en 
upphaflegri frumsýningu, sem átti 
að vera 30. apríl í fyrra, var eins og 
svo mörgum öðrum frestað vegna 
heimsfaraldursins.

Það er samt ágætt að fá myndina 
í bíó núna þar sem hér er á ferðinni 
sannkölluð gleðisprengja úr smiðju 
Ólafar Birnu Torfadóttur sem stígur 
hér fram með sína fyrstu mynd í 
fullri lengd.

Myndin fjallar um tvær ólíkar 
vinkonur: Tönju og Karen. Tanja er 
hógvær borgarstelpa sem er nýhætt 
með kærastanum og bregður á það 
ráð að f lýja í áhyggjuleysi sveita-
lífsins úr áreiti og ys borgarinnar. 
Karen er mun lífsreyndari og tekur 
vinkonu sína með sér út á land til að 
vinna á stórum sveitabæ um sum-
arið.

Sveitasælan reynist ekki jafn slak-
andi og Tanja hafði vonað og þótt 
hún hafi skipt um umhverfi er hún 
enn sama óörugga manneskjan sem 
er orðin þreytt á að vera aðhláturs-
efni. Hún biðlar því til Karenar, sem 
virðist óhrædd við að vera nákvæm-
lega sú sem hún er, að kenna sér að 
vera sjálfsörugg klassadrusla eins og 
hún. Þær stöllur lenda í framhaldinu 
í mörgum hlægilegum atvikum. 
Oftar en ekki á kostnað Tönju.

Út í óvissuna
Það er þekkt þema í kvikmyndum 
að söguhetjan fer út í hið óþekkta, 

lendir í ýmsum ævintýrum, dregur 
af þeim lærdóm og tekur út nokk-
urn þroska. Þetta minni tekur á sig 
skemmtilega mynd þegar það er 
fært í íslenskan búning með sveitina 
sem sögusvið.

Persónusköpunin er líka góð en 
Tanja og Karen eru heilsteyptar vel 
skapaðar persónur, þótt þær séu 
samt sem áður fremur hefðbundnar 
fyrir mynd af þessu tagi og hafa sést 
í ótal Hollywood-myndum.

Á móti kemur að lítið hefur farið 
fyrir slíkum kvenpersónum og 
stelpumyndum yfirleitt í íslenskri 
kvikmyndagerð.

Ylfa Marín Haraldsdóttir og Ásta 
Júlía Elíasdóttir eru góðar í hlut-
verkum sínum sem hin óörugga 
Tanja og klassadruslan Karen. 
Samleikur þeirra er einstaklega 
skemmtilegur og ljóst að þar fara 
færar grínleikkonur en góður gam-
anleikur er ekki á allra færi.

Hraði og grín
Framvinda myndarinnar er hröð og 
skemmtileg þar sem keyrt er á vel 
útfærðum grínatriðum sem kitla 

hláturtaugarnar. Mikill ærslagang-
ur og grín einkenna myndina sem er 
töluvert ólíkt því sem við höfum átt 
að venjast í íslenskum kvikmyndum 
á síðustu árum.

Þá er myndin laus við allt vol-
æði og drungalegan undirtón og 
aldrei er langt í húmorinn þannig 
að klassa druslan er hressandi til-
breyting. Sérstaklega á tímum sem 
þessum.

Hvernig á að vera klassa drusla 
kemur á óvart í nálgun á raunveru-
leikann í sínum gallsýrða óraun-
veruleika þar sem ekkert þykir til 
dæmis sjálfsagðara en að Íslend-
ingur sé á leiðinni til Mars.

Persónur fá að vera þær sem 
þær eru og kynjahlutverkunum er 
gjarnan snúið á haus í myndinni og 
þannig kemur til dæmis vel í ljós að 
konur eru ekki einar um að vera ást-
sjúkar. Karen, sem er holdgervingur 
druslunnar, styðst við mörg karllæg 
gildi og eiginleika. Hún gengur um í 
leðurjakka, keyrir rallý-bíl og henni 
er skítsama um hvað öðrum finnst, 
þannig að það að vera drusla virðist 
vera til marks um sjálfsöryggi.

Góður druslugangur
Karlmenn hafa lengi átt einkarétt 
á því að mega sýna kynlífi virkan 
áhuga án þess að vera kallaðir 
druslur en hér er þessu öfugt farið 
og karllægt girndarglápið víkur 
fyrir löngunaraugum konunnar 
sem mælir karlmannslíkamann út 
með græðgisglampa.

Ólöf, leikstjóri og handritshöf-
undur, reynir að endurheimta orðið 
„drusla“ og leysa það undan þeirri 
neikvæðu merkingu sem hefur 
verið hengd á það í gegnum tíðina. 
Merking orðsins er enda orðin 
margræð og þarf ekkert frekar að 
eiga við um lauslátan einstakling 
en hrörlega bíldruslu eða luralegan 
klæðaburð enda er engin ein rétt 
leið til að vera klassa drusla.
Edda Karitas Baldursdóttir

NIÐURSTAÐA: Hressandi og 
skemmtileg mynd sem gerir út á 
ærslagang og grín þar sem stelpurnar 
taka völdin, gefa staðalímyndum langt 
nef og sýna svo ekki verður um villst 
að það er alveg hægt að vera klassa 
drusla.

Druslur spóla í staðalímyndir

Karen er hress í strákastælunum og spólar í gegnum staðalímyndirnar í djörfum rallakstri þannig að Tönju er um og ó.

KVIKMYNDIR

Druk

Leikstjórn: Thomas Vinterberg
Aðalhlutverk: Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Magnus Mil-
lang, Lars Ranthe

Danska myndin Druk er með betri 
myndum hins magra bíóárs 2020 
og með Evrópsku kvikmyndaverð-
launin og tilnefningar til Golden 
Globe og Óskarsverðlauna sem 
besta erlenda myndin rúllar hún 
enn í Háskólabíó og Bíó Paradís.

Leikstjórinn Thomas Vinterberg 
og sá frábæri leikari Mads Mikk-
elsen hafa áður átt farsælt samstarf 
í hinni ágengu mynd Jagten og í 
Druk taka þeir áhugaverðan, létt-
leikandi og dramatískan snúning á 
alkóhólisma og ofdrykkju.

Mikkelsen hefur lýst myndinni 
sem einhvers konar óði til lífsins sem 
felur þó ekki í sér að hún upphefji 
ofneyslu á vatni lífsins. Síður en svo. 
Þótt myndin sé í upphafi helvíti gott 
partí þá er Druk engin glansmynd 
sem er líkleg til þess að kveikja skað-
legan þorsta hjá óvirkum ölkum.

Ég var sem slíkur eindregið var-
aður við þessum áhættuþætti en 
upplifði myndina nú bara fyrst og 
fremst sem átakanlegt og stórvel 
útfært víti til varnaðar, þegar fjórir 
vel stæðir menntaskólakennarar á 
miðjum aldri stökkva á kenningu 

um að það geti stórbætt líf þeirra 
að vera stöðugt með ákveðið magn 
áfengis í blóðinu.

Í f ljótu bragði er þetta ekki svo 
vitlaust, þar sem áfengi er skjótvirkt 
og öflugt deyfilyf sem slær á kvíða 
og áhyggjur og getur meira að segja 

gert óþolandi leiðinlegt fólk bæri-
legt.

Listinn yfir aukaverkanirnar er 
hins vegar langur og ljótur og þar 
sem ég hef ítrekað gert nákvæmlega 
þessa sömu tilraun á sjálfum mér 
get ég fullyrt að hún gengur ekki 
upp og þetta er ekki hægt. Áfengis-
drykkja sem hægt er að stjórna er 
ekki kenning heldur fantasía.

Rétt eins og í Druk er þetta hress-
andi og skemmtilegt til að byrja 
með en f jórmenningarnir eiga 
heldur betur eftir að fá að kenna á 
því að stöðugt þarf að auka magnið 
í blóðinu og eftir því sem tilfinning-
arnar dofna og vitundin sljóvgast 
missir fólk tökin þar til allt endar 
í skelfingu. Mikkelsen er þó ekki 
alveg úti á þekju þegar hann talar 
um myndina sem óð til lífsins, en 
valið um hvernig maður ákveður að 
lifa því skilur á milli feigs og ófeigs.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Ofboðslega vel gerð, 
ágeng mynd sem eins og alvöru 
drykkjutúr sveiflast á milli gleði og 
sorgar þannig að sjálfsagt heyra sumir 
óð til lífsins en aðrir neyðaróp úr 
brennivínsþokunni.

Villur vega í brennivínsþokunni

Mads Mikkelsen klikkar ekki frekar en venjulega og er fremstur meðal jafn-
ingja í villuráfandi hópi manna sem leita að lífsfyllingu og gleði í prómillum. 
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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 fi nna fyrir því. Allan sólarhringinn. 
Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

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.

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477



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

Sóley Margrét æfir fótbolta með Þrótti og dreymir um að verða íþróttafréttamaður í framtíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/

Sóley Margrét Valdimars-
dóttir er formaður hlað-
varpsnefndar Verzlunar-
skóla Íslands. Þau halda 
úti hlaðvarpinu Verzló 
Podcast, sem Sóley stjórn-

ar. Gestir hlaðvarpsins eru fyrst og 
fremst nemendur, núverandi og 
útskrifaðir, líkt og Gísli Marteinn 
Baldursson, sem mætti í Verzló 
Podcast á dögunum. Sóley er á sínu 
þriðja og síðasta ári í Verzló.

„Ég hef lengi haft áhuga á því að 
gera eitthvað tengt sjónvarpi en 
núna nýlega hef ég fengið mikinn 
áhuga á því að starfa við íþrótta-
fréttir eða lýsa fótboltaleikjum,“ 
segir Sóley, sem æfir fótbolta með 
Þrótti.

Hún segir að það sé ákveðin ein-
lægni sem fyrirfinnist í hlaðvarps-
forminu.

„Það sem heillar mig við hlað-
varpsformið er að það er bara svo 
gaman að hlusta á fólk tala. Stund-
um er eins og maður sé með fólkinu 
sem er í hlaðvarpinu og með í sam-
ræðunum,“ segir hún.

Sjálf hlustar hún mikið á hlað-
vörp.

„Mín uppáhalds eru Þarf alltaf að 
vera grín og Skoðanabræður.“

Greip tækifærið
Sóley segir að það sé engin töfra-
formúla sem liggi að baki góðu 
hlaðvarpi.

„Það er svo mismunandi eftir 
hlaðvörpum hvað gerir þau góð. 
En mín uppáhaldshlaðvörp litast 
af góðum húmor og góðum sögum. 
Síðan þurfa til dæmis þáttastjórar 
fótboltahlaðvarpa að vera hressir 
og skemmtilegir. Stjórnendur hlað-
varpa sem eru að tala um einhvern 
einn ákveðinn hlut verða að vera 
með skýrar og hnitmiðaðar frá-
sagnir sem eru ekki of langar.“

Sjálfa hafði hana lengi langað til 
að byrja með hlaðvarp.

„Ég leit á það sem kjörið tæki-
færi þegar sú hugmynd kom upp 
að stofna hlaðvarpsnefnd í skól-
anum. Fyrir það hafði ég ekki verið 
mikið í nefndum innan skólans en 
var dugleg að mæta á viðburði sem 
nefndirnar héldu. Þannig að mig 
langaði alltaf að vita hvernig ferlið 
væri að baki viðburðunum. Og 
hvað varðar sniðið á þættinum þá er 
bara svo rosalega margt skemmti-
legt og áhugavert fólk sem er og var 
í Verzló. Flest af því með margar 
góðar sögur.“

Gísli hafði samband
Á dögunum fékk hlaðvarpið sjón-
varpsmanninn Gísla Martein Bald-
ursson til sín, en hann útskrifaðist 
út Verzlunarskólanum.

„Við báðum fylgjendur okkar 
um að senda inn óskir um hvaða 
gest þau vildu að við fengjum í þátt 
til okkar. Þar var óskað eftir Gísla 
Marteini. Við settum það í „story“ á 
Instagram-aðganginum okkar. Gísli 
sá það og hafði samband við okkur. 
Það var mjög gaman að heyra sög-
urnar um tíma hans í Verzló,“ segir 
Sóley.

Sóley segir gestina vera góða 
blöndu af núverandi og fyrrverandi 
nemum.

„Svo höfum við líka fengið nem-
endur sem eru útskrifaðir núna 

en voru mjög virkir í félagslífinu 
þegar ég var busi. Við fengum einn-
ig Mikael Kaaber, sem var einn 
af þeim sem gerði Rjómann mjög 
stóran árið 2016–2017, þegar ég var 
í grunnskóla, og voru það eiginlega 
ástæðan fyrir því að ég ákvað að 
fara í Verzló,“ segir hún

Fá kennara í þáttinn
Það stendur ekki á svörum þegar 
Sóley er innt eftir sínum drauma-
viðmælendum.

„Draumurinn væri að fá bræð-
urna Jón Jónsson og Friðrik Dór 
saman í viðtal. Ég held að það yrði 
mjög skemmtilegur þáttur, sérstak-
lega þar sem þeir voru báðir í Verzló. 
Það hefur líka verið mjög gaman að 
fá systkini í viðtal til okkar.“

Í næsta þætti mun hlaðvarpið 
í fyrsta sinn fá kennara sem við-
mælanda.

„Það er dönskukennari sem er í 
miklu uppáhaldi hjá nemendum. 
Síðan eigum við bara eftir að heyra 
í f leiri mögulegum gestum, þannig 
að það er spennandi að sjá hverjir 
mæta á næstunni í þáttinn til 
okkar.“

Hægt er að hlusta á Verzló Pod-
cast á Spotify.
steingerdur@frettabladid.is

Engin töfraformúla að 
baki góðu hlaðvarpi
Sóley Margrét er þáttastjórnandi hlaðvarpsins Verzló Podcast. Í 
því er rætt við nemendur og fyrrum nemendur við skólann. Gísli 
Marteinn hafði sjálfur samband við hlaðvarpsnefndina eftir að 
óskað var eftir að hann kæmi sem gestur í þáttinn á Instagram.

DRAUMURINN VÆRI 
AÐ FÁ BRÆÐURNA JÓN 

JÓNSSON OG FRIÐRIK DÓR 
SAMAN Í VIÐTAL. ÉG HELD AÐ 
ÞAÐ YRÐI MJÖG SKEMMTI-
LEGUR ÞÁTTUR, SÉRSTAKLEGA 
ÞAR SEM ÞEIR VORU BÁÐIR Í 
VERZLÓ.
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Fullkomnun 

er bölvun  
  okkar 
kynslóðar

Ásta Fjeldsted, nýráðinn 

framkvæmdastjóri Krónunnar, 

á að baki ævintýralegan og 

farsælan feril víða um heim. Hún 

ræðir fullkomnunaráráttuna sem 

getur hæglega keyrt fólk í þrot og 

margar hliðar metnaðarins sem 

knýr hana áfram. – sjá síðu 10

Neteinelti 

Heiðurstengt ofbeldi á Íslandi 
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* verð miðast við mánaðaráskrift, engin binding.

512 7000  WWW.DV.IS/ASKRIFT  ASKRIFT@DV.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00
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• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

2 skipta námskeið fyrir ungmenni sem greinst hafa með
krabbamein eða eru aðstandendur krabbameinsgreindra.
Námskeiðið er þátttakendum að kostnaðarlausu og fer fram í
húsnæði Ljóssins að Langholtsvegi 43, fimmtudagana 4. og 11.
febrúar milli 19:30-21:30.

Skráning fer fram í síma 561-3770.

Þessi birting er styrkt af velunnara Ljóssins 
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Tilboðsverð

Minta
Eldhústæki með hárri  
sveiflu, svart.

37.596  
15332917KS

Almennt verð: 46.995

Þú sparar:

12.599
Þú sparar:

9.399

Tilboðsverð

Vaskur
vaskur í borð 53x45cm, grár.

50.396  
15331654AT

Almennt verð: 62.995

Tilboðsverð

Essence 
Krómað hátt einnar  
handar handlaugartæki 
með hreyfanlegri yfirsveiflu. 
Botnventill með lyftitappa 
fylgir.

31.496  
15332901

Almennt verð: 41.995-25%

Tilboðsverð

Handlaug 
á borð, 38cm.

11.276  
18085139

Almennt verð: 14.095
-20% -20%

Tilboðsverð

Felida 
Sturtusett með hitastýrðu tæki.

45.276  
15557905

Almennt verð: 56.595

Þú sparar:

11.319Þú sparar:

10.499

Hrærivél 
Hakkavél,blandari og 
rifjárn fylgja með, 800w 
mótor, 6 hraðastillingar og 
4,1l ryðfrí skál.

49.995
65103797

Tilboðsverð

Rjómasprauta 
1/2 l. hvít, grá eða rauð.

7.036
41753107/9/12

Almennt verð: 8.795

-20%

Hræriskál 
3stk; 3, 2 og 1lítra.

1.195
41075404



Fallegur og vandaður sófi í Licata línunni. Fæst hægri eða vinstri 

(horn ófæranlegt). Koníaskbrúnt Kentucky bonded leður.  Seta og 

bak eru lausar pullur sem sitja þó vel og renna ekki. Innra byrði er 

úr endingargóðum, kaldpressuðum svampi, trefjafyllingu og loks 

mjúku yfirlagi.  Stærð: 366 x 226 H: 82 cm. 

Fullt verð:  349.900 kr.

LICATA
u-sófi

Aðeins 212.415 kr.

GARDOLO
hornsófi

Aðeins 146.930 kr.

Boston 160 x 200 cm  
Fullt verð: 279.900 kr.

Boston 180 x 200 cm  
Fullt verð: 299.900 kr.

Boston City heilsurúmin frá Sealy fást í tveimur stærð um; 160x200 og 180x200 cm.  

Þau koma í tveimur gráum tónum af Viva áklæði, dökkum og ljós um. Botn, dýna og gafl 

eru klædd sama áklæði sem gefur rúminu glæsilegt útlit. Dýnan er svæðaskipt poka

gormadýna. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun.

DORMA
útsalan

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

       

Dorma Luxury Ice 
heilsukoddi

Aðeins  8.720 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. kl. 13–17 (Smárat.)

Upplýsingareru birtar 
með fyrirvara um 
prentvillur. 

Einstakt, kælandi áklæði umlykur Luxury Ice 

koddann. Innra byrði koddans léttir á þrýstingi 

og veitir samfelldan og óraskaðan stuðning.  

Stærð: 65 x 48 x 16 cm.

Fullt verð: 10.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Allar ZONE vörur Allar Affari vörur Allt frá Boltze

Affari Boltze

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA 20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Nature’s LUXURY
heilsurúm með classic botni

Frábær heilsudýna með 
yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.

Natures Luxury er frábær heilsudýna 
með 20 cm háum svæðaskiptum 

pokagormuum. 5 mismunandi 
svamplög. Dýnan er millistíf.Natures 
Luxury er tilvalin á venjulegan botn 

sem og í stillanleg rúm.

VERÐDÆMI:

Stærð í cm
Fulltverð m/Classic  

botni og löppum
ÚTSÖLUVERÐ m/ 
botni og löppum

160x200 149.900 kr. 114.675 kr.

180x200 169.900 kr. 129.925 kr.

Fæst líka í stæðunum 80/90/100/120 og 140 x 200 cm

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af  Nature’s Luxury
20% af botni

Sealy SEATTLE  
heilsurúm með classic botni

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af  Sealy Seattle
20% af botni

Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

Frá einum stærsta fram leiðanda 
heilsudýna í heimi.

Vönduð og góð, millistíf  heilsudýna 
með pokagormum sem gefa 

fullkominn stuðning. Hún er svæða-
skipt og því mýkri á okkar þyngstu 

stöðum eins og öxlum og mjöðmum. 
Náttúrulegt Talalay latexi í bland við 
mismunandi svamptegundir gefur 

henni gott loftflæði..

Boston City fást í tveimur stærðum; 160x200 og 180x200 cm.  

Botn, dýna og gafl eru klædd sama dökk eða ljósgráa, slitsterka áklæðinu sem gefur 

rúminu glæsilegt útlit. Dýnan er svæðaskipt pokagorma dýna. Botninn er með gorm um 

(Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun. Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring. 

Boston City 160 x 200 cm stillanlegt  
Fullt verð: 479.900 kr.

Aðeins 335.930 kr.

Boston City 180 x 200 cm stillanlegt 
Fullt verð: 499.900 kr.

349.930 kr. Aðeins 189.900 kr. 199.900 kr.

VERÐDÆMI:

Stærð í cm
Fulltverð m/Classic  

botni og löppum
ÚTSÖLUVERÐ m/ 
botni og löppum

160x200 174.900 kr. 133.425 kr.

180x200 189.900 kr. 144.925 kr.

Fæst líka í stæðunum 90/120/140 og 200 x 200 cm

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

BOSTON  CITY
stillanlegt heilsurúm 

– dýna, botn, fætur og gafl

Vandaðir og sterkir hornsófar með opið horn. Fást í fjórum litum 

í þrenns konar sterkum en ólíkum áklæðagerðum; Dalton sem er 

slétt pólýesteráklæði. Brunei sem er sléttflauel og Gaius sem er 

grófofin pólýesterblanda. Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir 

járnfætur. Stærð: 247 x 195 H: 84 cm. 

Fullt verð Gaius: 209.900 kr. Fullt verð önnur áklæði: 219.900 kr.

186.915 kr.

15-30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA
Gaius Dalton

GARDOLO hornsófi í 
koníaksbrúnu Dalton áklæði

90.000
krónur
160 x 200 cm

ÚTSÖLU
AFSLÁTTUR

100.000
krónur
180 x 200 cm

ÚTSÖLU
AFSLÁTTUR

BOSTON
heilsurúm 

– dýna, botn, fætur og gafl

Aðeins 262.425 kr.

Glæsilegur hornsófi í Licata línunni. Fæst hægri eða vinstri (horn 

ófæranlegt). Tvennskonar, slitsterkt áklæði. Þrír litir; steingrátt, 

koníaskbrúnt eða grásvart.  Licata er því nettur og passar í flest rými 

bæði hvað varðar stærð og stíl — látlaus og fallegur.  

Stærð: 262 x 226 H: 82 cm. 

Fullt verð: 249.900 kr.

LICATA
hornsófi

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA LÝKUR UM HELGINA

EKKI 
MISSA AF 

ÞESSU!
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Misvægi atkvæða í alþingis
kosningum á Íslandi 
hefur verið deiluefni í 

áratugi. Lengi hefur verið reynt 
að útskýra þetta augljósa mann
réttindabrot en nýlega birti dr. 
Haukur Arnþórsson áhugaverða 
grein um þetta mál sem skýrir 
misvægið á mannamáli sem allir 
skilja.

Þar segir Haukur meðal annars 
um ójafnan atkvæðisrétt kjósenda 
að „miða megi við að þrjú atkvæði 
þurfi frá höf uð borg ar svæð inu á 
móti tveimur frá lands byggð inni. 
Það jafn gildir því að 53.000 kosn
inga bærra manna á höf uð borg ar
svæð inu (Reykjavík og Suðvestur
hornið) hafi ekki kosn inga rétt“.

Það samsvarar því í raun að 
öll greidd atkvæði Hafnfirðinga, 
Kópavogsbúa og Garðbæinga yrðu 
ekki talin í kosningunum í haust, 
þeim yrði einfaldlega stungið 
undir stól!

Þorkell Helgason ræðir málið 
í annarri grein og segir hann að 
„ójafn atkvæðisréttur kjósenda 
er á skjön við almennt jafnræðis
ákvæði stjórnarskrárinnar“. Og 
síðar segir hann að „misvægi 
atkvæða fær ekki staðist til lengd
ar. Stjórnlagaráð lagði vitaskuld 
til að allir hefðu sama atkvæðis
rétt og það sjónarmið var staðfest 
af tveimur þriðju hluta kjósenda í 
þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. 
Ísland hefur fengið ákúrur frá 
Öryggis og samvinnustofnun 
Evrópu vegna þessa ójafna kosn
ingaréttar. Spyrja má hvort Mann
réttindadómstóll Evrópu kunni að 
taka í taumana, eins og gerst hefur 
í öðrum stórmálum okkar.“

En það er von. Viðreisn hefur 
einn f lokka lagt fram á Alþingi 
frumvarp um að jafna atkvæða
vægi að fullu. Það er full ástæða 
til að hvetja þingmenn f lokksins 
til dáða í þessu máli. Það væri 
fróðlegt fyrir þig, kæri lesandi á 
Suðvesturhorninu, að vita hvort 
þinn f lokkur styðji ekki örugglega 
þetta frumvarp. Kannaðu málið.

53.000 atkvæði

Hringdu, hlustaðu á tónlist og taktu á móti símtölum í snjallúrinu, 
án þess að síminn sé nálægur. Skildu símann eftir heima, farðu 
út að leika og upplifðu fullkomið sím-zen með Úrlausn hjá Nova.

Úrlausn hjá Nova!

Úr er allt 
sem þarf!

Apple Watch
SE LTE 40mm 

69.990 kr.
44mm - 74.990 kr.

Apple Watch
Series 6 LTE 40mm

99.990 kr.
44mm - 104.990 kr.

Samsung Galaxy
Watch 3 41mm

74.990 kr.
45mm - 79.990 kr.

Samsung Galaxy
Active 2 Ál 44mm

59.990 kr.

Samsung
Galaxy Buds+

29.990 kr.

Apple
AirPods (2019)

26.990 kr.

eSIM

www.nova.is

Úrlausn! 
Frítt í fjóra 
mánuði.

Úrlausn! 
Frítt í fjóra 
mánuði.

eSIM

eSIM

eSIM

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 
550 5050 eða sendu tölvupóst á 
orn@frettabladid.is.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019


