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SAMKEPPNISMÁL Íslensk matvæla
fyrirtæki neyðast til að kaupa 
mjólkurduft og undanrennuduft af 
Mjólkursamsölunni á nær tvöföldu 
því verði sem Mjólkursamsalan 
selur sömu vöru á til samkeppnis
aðila þeirra erlendis að sögn Ólafs 
Stephensen, framkvæmdastjóra 
Félags atvinnurekenda.

„Stjórnmálamenn hljóta samt að 
þurfa að svara fyrir þá stöðu sem 
viðgengst í skjóli undanþágu frá 
samkeppnislögum og tollverndar, 
enda er hvort tveggja á þeirra 
ábyrgð,“ segir Ólafur í aðsendri 
grein. – gar / sjá síðu 4

Innlendum 
fyrirtækjum sé 
mismunað

Ólafur  
Stephensen.

Benedikt Gunnar Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, og Þorsteinn Jónsson, tæknimaður hjá Jarðví sindastofnun, unnu að uppsetningu á GPS-landmælingatæki á 
Reykjanesi. Vísindamenn fylgjast grannt með hreyfingum landsins enda sjaldan verið jafnmikil hætta á náttúruhamförum svo nálægt þéttbýlasta svæði landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

NÁTTÚRUHAMFARIR Magnús Tumi 
Guðmundsson, prófessor í jarðeðl
isfræði, segir stöðuna á Reykjanesi 
nú svipaða og fyrir óróapúlsinn sem 
myndaðist á miðvikudag hvað varð
ar líkur á eldgosi. Mælingar sýni að 
breytingarnar hafi ekki verið mjög 
miklar heldur hafi kvika verið að 
troða sér stutt til suðvesturs.

Þrjár sviðsmyndir séu uppi hvað 
varðar næstu daga, að óróinn fjari 
út, að kvikugangurinn haldi áfram 
að stækka eða það verði eldgos. „Það 
er ekki mikill þrýstingur þarna,“ 
segir Magnús. Þó sé útlit fyrir að 
óróanum sé ekki að ljúka því jarð
skjálftavirknin sé enn mjög mikil.

Magnús segir að eldgos muni ekki 
hefjast fyrirvaralaust og þegar séu 
fyrstu vísbendingarnar komnar 
fram. „Ef kvikan fer að brjóta sér 

leið upp myndi það sýna sig í lág
tíðnióróa, svipað og gerðist á mið
vikudag,“ segir Magnús.

Aðspurður hvort svæðið milli 
Fagradalsfjalls og Keilis sé það eina  
þar sem gos getur komið upp segir 
Magnús svo vera meðan virknin 
sé bundin við það svæði. Þeir jarð
skjálftar sem eigi upptök lengra frá 
séu af leiðing af þessari virkni, og 
þar sé ekki kvika undir sem geti náð 
til yfirborðs. „Það er ekki sennilegt 
að þessi virkni hleypi af stað gosi 
annars staðar,“ segir Magnús.

Enn þá er yfirvofandi stór skjálfti 
í Brennisteinsfjöllum, upp á 6 eða 
6,5 að stærð. „Það eru engin merki 
núna á því svæði um skjálfta en 
tíminn er kominn og allir ættu að 
vera undirbúnir undir það,“ segir 
Magnús.

Fannar Jónsson, bæjarstjóri 
Grindavíkur, segir bæjarbúum létt 
yfir að dregið hafi úr líkum á eld
gosi. Skjálftavirknin hafi hins vegar 
færst nær bænum og fylgist bæjar
búar vel með virkninni og ráðum 
almannavarna.

Fannar segir þetta viðvarandi 
ástand hafa töluverð áhrif á bæjar
búa. „Ég veit að fólk hefur verið að 
fara í sumarbústaði um helgar eða 
jafnvel leigja sér hótelherbergi til 
að breyta um umhverfi og komast 
aðeins frá þessu,“ segir hann.

Ólíkt faraldrinum hafa jarðhrær
ingarnar ekki haft áhrif á atvinnu
líf Grindavíkur að sögn Fannars, 
né heldur starfsemi bæjarfélagsins 
sjálfs. Allir viðbragðsaðilar, svo sem 
lögregla og björgunarsveit, séu þó á 
tánum ef á þarf að halda. – khg

Eldgos myndi hafa fyrirvara
Útlit er fyrir að óróanum á Reykjanesi sé ekki að ljúka þrátt fyrir að líkurnar á gosi hafi minnkað. Sumir 
íbúar í Grindavík fara nú í sumarbústaði eða á hótel til að breyta um umhverfi og komast frá óróanum.

Það er ekki senni-
legt að þessi virkni 

hleypi af stað gosi annars 
staðar.

Magnús Tumi 
Guðmundsson, 
prófessor í 
 jarðeðlisfræði

23 ára afmæli
Afmælistilboðin gilda til 7. mars



Reiðtúr um Rauðhóla

BO RGAR N E S Upplifunargarður 
Borgarness ehf. hyggst setja upp 
svokallaðan upplifunargarð í Borg-
arnesi og hefur sótt um lóð fyrir 
safn, stúdíó og veitingastað. Starf-
semin á að byggja á hugmyndafræði 
LazyTown-sjónvarpsþáttanna og 
bókanna með meiru. Um væri að 
ræða lóð sem gæti rúmað vel 2.000 
fermetra hús auk útiaðstöðu og 
mögulegrar stækkunar.

„ Aðstandendur verkefnisins 
telja að slík uppbygging sem bygg-
ist á hugmyndafræði LazyTown og 
sett yrði upp í Borgarnesi myndi 
ef la mjög af þreyingarmöguleika í 
héraðinu, styrkja ásýnd bæjarins 
og samfélagsins í heild og skapa 
fjölda nýrra starfa,“ segir Helga 
Halldórsdóttir í bréfi sínu til bæj-
arins. Hún hefur unnið síðustu 
þrjú ár ásamt Magnúsi Scheving, 
skapara LazyTown, og öðrum til 
að ýta verkefninu af stað. Þannig 
geti tekist að byggja upp á næstu 
árum sterkt fyrirtæki sem skapi 
fjölmörg störf og eigi sér enga hlið-
stæðu á Íslandi.

Fulltrúar Upplifunargarðs Borg-

arness ehf. hafa rætt við byggðarráð 
Borgarbyggðar sem fundaði um 
málið í gær. „Um er að ræða mjög 
áhugavert verkefni og hefur byggð-
arráð fullan hug á því að vinna með 
aðilum að framgangi verkefnisins,“ 
var bókað í byggðaráðinnu.

Magnús Scheving, skapari Lata-
bæjar, er úr Borgarnesi og fram 
hefur komið að heimamenn hafi átt 
í samstarfi við hann um upplifunar-
garðinn. – bb

Latibær flytur til Borgarness

Mikill iðnaður tengist LazyTown.

ATVINNULÍF Nærri tvöfalt f leiri 
konur á Íslandi en karlar starfa við 
greinar sem krefjast menntunar 
eða sérþekkingar. Það eru tæplega 
67 prósent kvenna á vinnumarkaði 
miðað við 39 prósent karla. Kemur 
þetta fram í tölum Eurostat, töl-
fræðistofnunar ESB, en hlutföllin 
eru mun lægri í álfunni sem heild. 
Aðeins í Svíþjóð og Noregi eru hlut-
föllin hærri en á Íslandi.

Ef teknar eru einstakar greinar 
sést að rúmlega 17 prósent kvenna 
vinna við menntun samanborið við 
6 prósent karla. 19 prósent kvenna 
starfa í heilbrigðis- og félagsþjón-
ustugeirunum samanborið við 5 
prósent karla. Konur eru einnig fjöl-
mennari í ýmsum geirum svo sem 
fjármála-, trygginga- og fasteigna-
starfsemi og opinberri stjórnsýslu 
en karlar eru fjölmennari í upplýs-
ingageiranum, tækni og vísinda-
greinum.

Í listgreinum er kynjahlutfallið 
einna jafnast og starfa innan við 4 
prósent beggja kynja við þær. Karl-
ar eru langtum fleiri í landbúnaði, 
sjávarútvegi, framleiðslu og bygg-
ingariðnaði. – khg

Kynjaskipting 
í atvinnulífinu 
enn mjög mikil

17 prósent kvenna vinna 
við menntun samanborið 
við 6 prósent karla. 

MENNTUN „Það er ánægjulegt að 
konum í f lugnámi fari fjölgandi. 
Enda er flugmannsstarfið jafnt fyrir 
konur og karla. Það þarf ekkert að 
hnykla vöðvana til að stýra flugvél, 
ekki frekar en bíl,“ segir Sigríður 
Einarsdóttir en hún var árið 1984 
fyrsta konan sem var ráðin sem flug-
maður hjá Icelandair.

Nýverið birtist frétt um að nem-
endum við Flugakademíu Íslands 
færi fjölgandi og fagnar skólinn 
því að fjórðungur nemenda skól-
ans sé konur. Hefur þeim farið ört 
fjölgandi á undanförnum árum. Til 
marks um það stunduðu 37 konur 
atvinnuf lugmannsnám við Keili 
árið 2018 en nú eru þær 65 talsins.

Meðalaldur nemenda er nú 26 
ár. Yngstir eru nemendur í einka-
f lugmannsnámi en þar er meðal-
aldurinn 23 ár. Aldurstakmark 
í það nám er lægra en í atvinnu-
f lugmannsnámið eða 16 ára í stað 
18. Flestir nemenda búa á höfuð-
borgarsvæðinu eða 68 prósent en 
18 prósent búa á Reykjanesinu.

Sigríður var eina konan við 
stýrið hjá Icelandair í hartnær 
fimm ár. Eftir tíu ár í starfi voru 
þær orðnar þrjár og þegar hún 
hafði f logið í 20 ár byrjaði tíunda 
konan að f ljúga fyrir Icelandair. 
Hún bendir á að árið 2018 hafi 
konur verið um 12 prósent af f lug-
mönnum Icelandair eða um 75 
talsins.

„Þetta er gott starf, ég get mælt 
með því. Þetta er auðvitað vakta-
vinna og töluverð f jarvera frá 
heimili en það hentar líka mörgum 
að hafa óreglulegan vinnutíma. Það 
er dásamlegt að f ljúga um loftin 
blá. Ég hef oft sagt að Ísland sé 
eins og opin jarðfræðibók úr lofti. 
Maður verður aldrei þreyttur á að 

f ljúga yfir Ísland eða Grænland, 
útsýnið er oft á tíðum stórkostlegt. 
Á veturna þegar f logið er til Boston 
er algengt að f logið sé allan tímann 
í sólarlaginu í fimm klukkutíma 
sem er dásamlegt,“ segir Sigríður.
benediktboas@frettabladid.is

Flugnám er heillandi 
fyrir konur og karla
Fjórðungur nemenda við Flugakademíu Íslands er nú konur. Þær eru 65 
talsins en voru 37 árið 2018. Fyrsta konan sem var ráðin sem flugmaður hjá 
Icelandair segir að ekki þurfi að hnykla vöðvana til að stýra flugvél.

Konum hefur farið ört fjölgandi við Flugakademíu Íslands. MYND/KEILIR

Konur hófu að fljúga fyrir Icelandair 
árið 1984 þegar Sigríður var ráðin. 

✿  Kynjahlutföll í  
atvinnuflugmannsnámi

Karlar  166
Konur  65

 Dökkklæddur knapi þeysir um napra litadýrðina í Rauðhólum sem fær engan svikið. Rauðhólar eru þyrping gervigíga sem mynduðust fyrir um 
5.200 árum. Gígarnir voru upphaf lega um áttatíu talsins en hefur fækkað með árunum, meðal annars vegna efnistöku. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Brautirnar 
eru 

fáanlegar 
með 

mjúklokun

Mikið úrval 
rennihurðabrauta frá

Þýsk gæðavara.

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is
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SAMKEPPNISMÁL Mjólkursamsalan 
selur íslenskum matvælafyrirtækj-
um nýmjólkurduft og undanrennu-
duft á miklu hærra verði en MS selur 
þessar vörur á til erlendra fyrir-
tækja. Þetta segir Ólafur Stephensen, 
framkvæmdastjóri Félags atvinnu-
rekenda, í aðsendri grein á vef Frétta-
blaðsins í dag.

Ólafur segir mjólkur- og undan-
rennuduft notað í margs konar 
vörur, meðal annars sælgæti, ís, 
kex og kökur og unnar kjötvörur. 
„Í krafti einokunarstöðu sinnar 
er Mjólkursamsalan eini seljandi 
mjólkur- og undanrennudufts á 
Íslandi. Hún hefur enga innlenda 
samkeppni. Í skjóli tollverndarinnar 
eiga önnur innlend matvælafyrir-
tæki, sem nota mjólkurduft í fram-
leiðslu sína, í raun ekki annan kost 
en að kaupa vörurnar af MS og hún 
hefur því enga erlenda samkeppni 
heldur,“ bendir Ólafur á.

Að sögn Ólafs eru tollarnir á inn-
flutt mjólkur- og undanrennuduft 
„ekkert smáræði“, verðtollur sé 30 
prósent auk 649 til 810 króna magn-
tolls á hvert kíló.

„Þetta þýðir að til dæmis inn-
f lutt undanrennuduft, þar sem 
innflutningsverðið er 340 krónur, 
tekur 102 króna verðtoll og 649 
króna magntoll, samtals 751 krónu, 
og ríflega þrefaldast í verði, endar í 
1.091 krónu. Heimsmarkaðsverðið 
á nýmjólkurdufti er á bilinu 416-429 
krónur og á undanrennudufti 326-
364 krónur, miðað við tölur frá því 
seint á síðasta ári.“

Þá útskýrir Ólafur að innlend mat-
vælafyrirtæki borgi MS 623 krónur 
á kílóið af nýmjólkurdufti og 608 
krónur fyrir undanrennuduft á 
608 krónur sem sé miklu hærra en 
heimsmarkaðsverð. Samkvæmt 
tölum Hagstofunnar hafi MS hins 
vegar selt yfir 500 tonn af undan-
rennudufti úr landi í fyrra á meðal-
verðinu 333 og 345 krónur á kíló.

„Það verður að velta því upp hvort 
vilji sé til að fórna samkeppnishæfni 
iðngreina sem keppa við tollalausan 
innflutning til að bæta að óþörfu 
stöðu þeirra sem vilja okra á íslenzku 
mjólkurdufti,“ skrifar Ólafur og spyr 
hvað stjórnvöld hyggist gera. Eins og 

stundum er hagsmunir tengdir land-
búnaðinum eigi í hlut virðist stjórn-
málamenn láta sér standa á sama.

„Stjórnmálamenn hljóta samt að 
þurfa að svara fyrir þá stöðu sem við-
gengst í skjóli undanþágu frá sam-
keppnislögum og tollverndar, enda 
er hvort tveggja á þeirra ábyrgð. 
Ætla þeir bara að þegja við því að 
matvælafyrirtækjum sé mismunað 
með þessum ósvífna hætti, á kostn-
að innlendrar matvælaframleiðslu 
og íslenzkra neytenda?“ skrifar 
framkvæmdastjóri Félags atvinnu-
rekenda. gar@frettabladid.is

Greinina má lesa á frettabladid.
is/skodun

Innlendum fyrirtækjum sagt 
mismunað á ósvífinn hátt
Íslensk matvælafyrirtæki neyðast til að kaupa mjólkurduft og undanrennuduft af Mjólkursamsölunni á 
nær tvöföldu því verði sem Mjólkursamsalan selur sömu vöru á til samkeppnisaðila þeirra erlendis, að 
sögn framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda. Í aðsendri grein í dag spyr hann um ábyrgð stjórnvalda.

Mjólkursamsalan er sökuð um einokunarilburði af framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ætla þeir bara að 
þegja við því að 

matvælafyrirtækjum sé 
mismunað með þessum 
ósvífna hætti?
Ólafur Stephensen, 
framkvæmda-
stjóri Félags 
 atvinnurekenda

VIÐSKIPTI Vöruviðskipti voru óhag-
stæð um tólf milljarða í febrúar 
síðastliðnum þegar f luttar voru út 
vörur fyrir 52,6 milljarða króna og 
inn fyrir 64,5 milljarða. Þetta kemur 
fram á vef Hagstofunnar.

Verðmæti vöruútf lutnings í 
febrúar jókst um 6,5 milljarða 
sé miðað við sama mánuð árið á 
undan. Verðmæti vöruinnf lutn-
ings jókst um rúma níu milljarða í 
febrúar á þessu ári samanborið við 
í fyrra.

Verðmæti vör uinnf lutnings 
síðustu tólf mánuði var tæplega 
780 milljarðar króna og lækkaði 
um 22,9 milljarða miðað við tólf 
mánuði þar á undan. Mestu munar 
um samdrátt í innflutningi á elds-
neyti. – bdj

Vöruviðskipti 
voru óhagstæð

Minna var flutt inn af eldsneyti í ár 
en í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FE RÐAÞJÓNUSTA Jóhannes Þór 
Skúlason, framkvæmdastjóri Sam-
taka ferðaþjónustunnar, segist 
finna fyrir áhuga landsmanna á að 
ferðast innanlands eins og í fyrra. 
Umfangið er hins vegar óljóst og 
gæti verið staðbundnara, en í fyrra 
fóru margir Íslendingar í langar 
ferðir hringinn í kringum landið.

„Íslendingurinn bókar oft með 
stuttum fyrirvara og eltir veðrið,“ 
segir Jóhannes. „Við vonumst til 
þess að Íslendingar verði duglegir 
að ferðast. Í fyrra kom mörgum sem 
ekki höfðu gert það á óvart hversu 
mikil gæðin og fjölbreytnin er.“

Jóhannes segir að þó að ferðalög 

landsmanna séu kærkomin dugi 
þau skammt til að fylla upp í það gat 
sem erlendir ferðamenn skilja eftir 
sig. Árið 2019 komu hingað 2 millj-
ónir að utan og 2020 tæplega 480 
þúsund, þar af 300 þúsund áður en 
faraldurinn skall á. Jóhannes segir 
að talan í ár gæti verið á bilinu 700 
til 800 þúsund ef allt gengur upp. 

„Nýja sóttvarnakerfið á landa-
mærum þarf að taka gildi 1. maí, 
bólusetningar að ganga vel hér og 
úti, af létting ferðatakmarkana og 
faraldurinn þarf að halda sig á mott-
unni,“ segir Jóhannes.

Eins og margir muna buðu hótel 
og ferðaþjónustufyrirtæki upp á 

mjög góð tilboð síðasta sumar. 
„Íslendingar nutu góðs af því að 

þetta var atvinnugrein í rústum. 
Þetta voru gjafverð og algerlega 
ósjálf bær verðlagning frá sjónar-
hóli fyrirtækjanna, gert til að halda 
starfsfólki,“ segir Jóhannes. Hann 
segist eiga von á góðum tilboðum í 
sumar en ekki sé hægt að fara jafn 
djúpt í verðlagningunni. „Fyrir-
tækin geta ekki keyrt áfram á 50 
prósenta nýtingu og 70 prósenta 
afslætti af verðum ár eftir ár.“

Jóhannes hefur ekki heyrt af 
annari Ferðagjöf eða sambærilegu 
verkefni en bendir þó á að um 500 
milljónir séu enn ónýttar. – khg

Á von á góðum tilboðum en ekki gjafverði í ár
Íslendingurinn 
bókar oft með 

stuttum fyrirvara og eltir 
veðrið.

Jóhannes Þór 
Skúlason fram-
kvæmdastjóri 
Samtaka ferða-
þjónustunnar

DÓMSMÁL Mjólkursamsalan var í 
gær dæmd í Hæstarétti til að greiða 
480 milljóna króna stjórnvaldssekt 
vegna brota á samkeppnislögum.

Er um að ræða sömu upphæð 
og Samkeppniseftirlitið hafði lagt 
á MS. Fyrirtækið skaut málinu til 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála 
sem felldi ákvörðunina úr gildi að 
því frátöldu að MS skyldi greiða 40 
milljónir. Taldi nefndin MS hafa 
brotið gegn ákvæði samkeppnis-
laga um upplýsingaskyldu við 
Samkeppniseftirlitið en ekki hafa 
brotið gegn banni við misnotkun 
á markaðsráðandi stöðu og þann-
ig mismunað viðskiptaaðilum með 
ólíkum skilmálum og veikt sam-
keppnisstöðu þeirra.

Líkt og Héraðsdómur Reykjavík-
ur og síðar Landsréttur telur Hæsti-
réttur Mjólkursamsöluna seka um 
bæði brotin. Segir Hæstiréttur brot 
MS „alvarlegt auk þess sem það stóð 
lengi og var augljóslega mjög til þess 
fallið að raska samkeppnisstöðu“. 
– gar

MS sektað um 
480 milljónir

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN

mottumars.is
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Íslenskt nauta ribeye

4.719 kr/kg
Verð áður 5.899 kr/kg

  Bernaisesósa, 
ómissandi með nautinu 

469 kr/stk

Meira
sælkera

ÍS

LENSKT

100%
NAUTAKJÖ

T

  Grísalundir
Í Pastrami marineringu 

1.724 kr/kg

Verð áður 2.299 kr/kg

20%
 

afsláttur

 
Grísahnakkasneiðar 

Í Alabama marineringu  

1.724 kr/kg

Verð áður 2.299 kr/kg

  Cirio 
San marzano tómatar 

399 kr/stk

Verð áður 499 kr/stk

 
Lambaprime 

3.439 kr/kg

Verð áður 4.299 kr/kg

20%
 

afsláttur
25%

 
afsláttur

 
 Filotea matassine 

Hágæða ítalskt pasta framleitt 
úr Durum semolina hveiti  

479 kr/pk

Verð áður 599 kr/pk

25%
 

afsláttur

VEGAN

 
Chicago Town

Tomato stuffed crust 

739 kr/stk

20%
 

afsláttur

20%
 

afsláttur

Gott
 verðÞessir einu 

sönnu



FERÐAÞJÓNUSTA Framvinduskýrsla 
um stofnun áfangastaða- og mark-
aðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið 
var kynnt á fundi borgarráðs í gær. 
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður 
borgarráðs, segir mikinn hug á því 
að byggja upp góða ferðaþjónustu 
á höfuðborgarsvæðinu eftir nýrri 
nálgun. Mikilvægt sé að huga að 
ferðaþjónustu á svæðinu eftir 
COVID.

„Með stofnun áfangastaðastofu 
kæmi fram öðruvísi nálgun en 

við erum vön sem snýr ekki bara 
að því að horfa á markaðsmálin 
heldur það hvernig áfangastaður 
höfuðborgarsvæðið er því hér eru 
mjög mörg tækifæri, við erum með 
náttúruperlur hér allt í kring,“ segir 
Þórdís Lóa.

Ný ferðamálastefna Reykjavíkur 
var samþykkt í október á síðasta ári 
og segir Þórdís vinnuna við stofnun 
áfangastaðastofu hafa komið til 
vegna þess. „Þá fórum við að huga 
að því að styrkja okkur hérna á höf-

uðborgarsvæðinu, sveitarfélögin 
saman, því ferðamaðurinn sækir í 
meira en miðborgina, mat og menn-
ingu,“ segir hún og tekur dæmi um 
skíðasvæði við borgina, lón sem til 
stendur að opna á Kársnesi á þessu 
ári og Gljúfrastein í Mosfellsbæ.

„Með því að skipuleggja höfuð-
borgarsvæðið sem áfangastað 
getum við dreift álaginu sem gerir 
það að verkum að það verði ekki 
svona mikið af fólki á sömu stöð-
unum,“ segir Þórdís. – bdj

Tækifæri í ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu
Með því að skipu-
leggja höfuðborgar-

svæðið sem áfangastað 
getum við dreift álaginu.

Þórdís Lóa Þórhalls-
dóttir, formaður 
borgarráðs

KÓPAVOGUR Tillaga um skipun 
starfshóps til að skoða sameiningu 
heimaþjónustu og heimahjúkrunar 
var felld í bæjarráði Kópavogs í gær.

Meðal þess sem starfshópurinn 
átti að skoða samkvæmt tillögu 
Péturs Hrafns Sigurðssonar úr 
Samfylkingu voru möguleikar á 
bættri þjónustu við þá sem nýta 
heimaþjónustu og heimahjúkrun 
og aðstandendur þeirra.

„Undirrituð harmar að ekki sé 
meirihluti fyrir því að setja á fót 
starfshóp til að greina þjónustu-
þörf eldri borgara frá upphafi til 
enda,“ bókaði Bergljót Kristins-
dóttir, f lokkssystir Péturs, eftir 
að meirihluti bæjarráðs felldi til-
löguna með vísan til minnisblaðs 
forstöðumanns upplýsingatækni-
deildar bæjarins. – gar

Fella tillögu um 
heimaþjónustu

Pétur Hrafn 
Sigurðsson, 
bæjarfulltrúi í 
Kópavogi.

HEILBRIGÐISMÁL Almennt má segja 
að minni mygla hafi myndast eftir að 
Fossvogsskóli var þrifinn vandlega í 
tvo mánuði. Þó finnast enn hættu-
legar tegundir myglu og varasamar 
sveppategundir í skólanum. Mark-
miðið var að fjarlægja sveppagró 
sem gætu verið enn til staðar eftir 
að sveppamengað byggingarefni 
var fjarlægt úr byggingunni. Þó jókst 
magn myglutegunda í einu sýni úr 
tveimur í ellefu. Var það ofan á lím-
trésbita. Í sýninu uxu níu tilfelli af 
ljósri myglu sem urðu drapplituð 
og gránuðu af hærðum hirslum sem 
mynduðust, kúlustrýnebba, sem 

telst varasamur sveppur innanhúss.
Þetta kemur fram í rannsókn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 
desember síðastliðnum en tekin 
voru 19 sýni á völdum stöðum í Foss-
vogsskóla.

Skólinn hefur verið mikið til 
umfjöllunar vegna myglu og var 
málið rætt í hartnær tvo klukku-
tíma í borgarstjórn Reykjavíkur á 
þriðjudag. Í bókun meirihlutans 
segir að sýnatakan hafi leitt í ljós 
þörf á frekari aðgerðum varðandi 
frágang í rakasperru, hreinsun og 
f leiru og sé þeim verkáfanga nú 
lokið. „Næstu skref verða að taka 

frekari sýni til að ganga úr skugga 
um að þær hafi skilað tilætluðum 
árangri,“ segir í bókun meirihlut-
ans. Þar kom einnig fram að huga 
þurfi að líðan þeirra barna sem 
hafa fundið fyrir einkennum og 
fara í gegnum leiðir til að mæta sem 
best þörfum þeirra í samstarfi við 
forráðamenn barnanna. 

Sjálfstæðisflokkurinn harmaði í 
sinni bókun þau alvarlegu og við-
varandi vandamál sem upp hafa 
komið í húsnæði skólans. „Yfir 
lengri tíma hafa börn og starfsfólk 
upplifað alvarleg veikindi sem að 
líkum má rekja beint til ástandsins. 

Það er frumskylda borgarinnar að 
tryggja sérhverju grunnskólabarni 
heilnæmt skólahúsnæði. Sú frum-
skylda hefur ekki verið uppfyllt. 
Þrátt fyrir umfangsmikil fjárútlát 
við endurbætur skólans hefur við-
eigandi árangri ekki verið náð.“

Þá bendir f lokkurinn á að niður-
stöðurnar hafi ekki verið kynntar 
foreld r u m Fossvog sskóla og 
heildarskýrslan hafi ekki verið birt 
opinberlega. „Foreldrar hafa sýnt 
fádæma þolinmæði og verið sam-
vinnufúsir um lausnir. Þolinmæð-
in virðist þó eðlilega að þrotum 
komin,“ segir í bókuninni. – bb

Tveggja mánaða þrif hægðu aðeins á myglunni í Fossvogsskóla

Fossvogsskóli var hreinsaður í tvo 
mánuði. Það dugði þó ekki alveg.

JAFNRÉ T TI S M ÁL  Næstkomandi 
mánudag mun bjöllum í rúmlega 
áttatíu kauphöllum víðs vegar um 
heiminn verða hringt fyrir jafnrétti 
til að fagna alþjóðlegum baráttu-
degi kvenna, 8. mars. Á Íslandi mun 
Katrín Jakobsdóttir, forsætis- og 
jafnréttisráðherra, hringja bjöll-
unni í Nasdaq kauphöllinni.

Viðburðurinn er samstarfsverk-
efni UN Women á Íslandi, Félags 
kvenna í atvinnurekstri, Kaup-
hallarinnar og Samtaka atvinnulífs-
ins og í ár er sjónum beint að kven-
leiðtogum, kvennasamtökum og 
kvennastéttum og hlutverki þeirra 
við að móta jafnari framtíð í kjölfar 
COVID-19 faraldursins.

Kristín Jóhannsdóttir, sam-
skiptastjóri hjá Nasdaq á Íslandi, 
segir mikilvægt að minna á bæði 
baráttu kvenna um allan heim og 
mikilvægi jafnréttis á atvinnu-
markaði. „Með bjöllunni búum við 
til hávaða til að benda á þetta mikil-
vægi.“

Kristín segir nauðsynlegt að 
raddir allra kynja fái að heyrast 
í atvinnulífinu. „Við höfum lengi 
haldið því fram að það sé gríðar-
lega efnahagslega vitlaust að 
nýta ekki starfskrafta helmings 
vinnuaf ls í landinu almennilega 
og tryggja þar af leiðandi ekki að 
ólíkar skoðanir séu uppi á borð-
inu,“ segir hún og vísar til þess að 
á meðal 100 stærstu fyrirtækja á 
landinu sé hlutfall kvenna í fram-
kvæmdastjórnum aðeins 23 pró-
sent og í stjórnum sömu fyrirtækja 
um 26,5 prósent.

Magnús Harðarson, forstjóri 
Nasdaq kauphallarinnar á Íslandi, 
segir mikla vinnu hafa farið fram 
undanfarin ár til að ef la þátttöku 
allra kynja í viðskiptaheiminum 
en að mikilvægt sé að halda áfram. 
Nauðsynlegt sé að tryggja jafnan 
aðgang kynja að ákvörðunartöku 
við gerð stefnumála og laga sem og 
við stjórnun fyrirtækja. „Á þessum 
degi viljum við beina ljósinu að 
og fagna afrekum kvenleiðtoga, 
kvennasamtaka og kvennastétta og 

hlutverki þeirra við að móta jafnari 
framtíð, ekki síst í kjölfar COVID-
19,“ segir hann.

„Það er oft nefnt að Ísland sé 
fremst í f lokki þegar kemur að 
jafnrétti kynjanna. Það er vissulega 

góður staður til að vera á, en það er 
mikil áskorun að vera fremstur, 
því við leiðum þær breytingar 
sem önnur lönd hafa litið til,“ segir 
Magnús.

„Ójafnrétti er lúmskt fyrirbæri 

sem raungerist í samfélaginu með 
ýmsum hætti, og því verðum við 
að halda vöku okkar. Því er mjög 
mikilvægt að hafa hátt á þessum 
degi og bera skilaboðin sem víðast,“ 
bætir Magnús við.

A lþjó ðle g u r b a r át t u d a g u r 
kvenna er haldinn 8. mars á hverju 
ári og tekur Kauphöllin nú þátt í að 
fagna honum í fjórða sinn. Magnús 
hvetur sem flesta til að taka þátt í 
viðburðum sem þessum og segir að 
nauðsynlegt sé að auka sýnileika 
kvenna innan viðskipta. „Samfélög 
eru byggð upp af öllu því fólki sem 
þar býr og því er það ekki bara rétt, 
heldur hreinlega nauðsynlegt fyrir 
þau, að nýta allan þann mannauð 
sem þau búa yfir og veita öllum jöfn 
tækifæri,“ segir hann.

Katrín Jakobsdóttir mun hringja 
bjöllunni í Hörpu á mánudaginn 
klukkan 9.15 og verður streymt á 
heimasíðum og Facebook þeirra 
sem að viðburðinum standa.
birnadrofn@frettabladid.is

Bjöllum í áttatíu kauphöllum 
hringt fyrir jafnrétti kynjanna
Alþjóðlegur baráttudagur kvenna er á mánudaginn og af því tilefni mun Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra hringja bjöllu Kauphallarinnar fyrir jafnrétti. Slíkt hið sama verður gert í um áttatíu kauphöll-
um í heiminum. Talsmenn Nasdaq á Íslandi segja brýnt að raddir allra kynja heyrist í heimi viðskipta.

Bjöllunni verður hringt í kauphöllum heimsins til að minna á baráttu kvenna um allan heim.   MYND/AÐSEND

Við höfum lengi 
haldið því fram að 

það sé gríðarlega efnahags-
lega vitlaust að nýta ekki 
starfskrafta helmings 
vinnuafls í landinu al-
mennilega.
Kristín Jóhanns-
dóttir, samskipta-
stjóri hjá Nasdaq 
á Íslandi

Samfélög eru byggð 
upp af öllu því fólki 

sem þar býr og því er það 
ekki bara rétt, heldur 
hreinlega nauðsynlegt fyrir 
þau, að nýta allan þann 
mannauð sem þau búa yfir.
Magnús Harðarson, 
forstjóri Nasdaq 
kauphallarinnar á 
Íslandi

VESTMANNAEYJAR Von er á því að 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands taki 
við rekstri Hraunbúða, dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins í Vestmanna-
eyjum, þann 1. apríl næstkomandi. 
Verið er að vinna í ferlinu að HSU 
taki við rekstrinum um næstu mán-
aðamót þegar það fer að nálgast ár 
frá því að bæjarráð Vestmannaeyja 
ákvað að segja upp rekstrarsamn-
ingnum við Sjúkratryggingar um 
rekstur hjúkrunarheimilisins.

„Það er fyrst og fremst léttir að 
það sé loksins, eftir langa bið, komið 
á hreint hver tekur við rekstrinum 
eftir fjórar vikur. Við erum strax 
byrjuð að vinna að yfirfærslunni 
til HSU enda stutt í 1. apríl,“ segir 
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vest-
mannaeyjabæjar, aðspurð út í yfir-
færsluna. „Við lögðum bara mikla 
áherslu á að þjónustan yrði óskert 
og að yfirfærslan yrði gerð með hag 
heimilisfólks og starfsfólksins að 
leiðarljósi.“ – kpt

HSU tekur við  
Hraunbúðum  

HSU tekur við Hraunbúðum í apríl.

Við lögðum mikla 
áherslu á að þjón-

ustan yrði óskert.
Íris Róbertsdóttir,  
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum
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SUZUKI ACROSS TENGILTVINNBÍLLINN ER 

SPARNEYTINN, UMHVERFISVÆNN OG ÖFLUGUR 

SPORTJEPPI.

EIGUM FÁEINA BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX

Hámarks skilvirkni og ríkuleg akstursánægja sameinast 
í fjóhjóladrifna tenglitvinnbílnum Suzuki Across. 

4X4
SUZUKI ACROSS 
FJÓRHJÓLADRIFINN

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Suzuki á Íslandi

SUZUKI 



Það er viðurstyggi-
legt að öryggis-

sveitir beiti skotvopnum á 
friðsama mótmælendur um 
allt land.

Michelle Bachelet, 
mannréttinda-
stjóri Sameinuðu 
þjóðanna

MJANMAR Lögreglan í Mjanmar 
beitti skotvopnum og táragasi gegn 
mótmælendum í gær sem flykktust 
ótrauðir út á götur landsins þrátt 
fyrir mannskæðar aðgerðir lög-
reglunnar fyrr í vikunni.

Samkvæmt fulltrúa Sameinuðu 
þjóðanna voru að minnsta kosti 38 
skotnir til bana á miðvikudaginn 
sem var blóðugasti dagur mótmæl-
anna til þessa. Að minnsta kosti 54 
látið hafa látið lífið í mótmælunum 
til þessa og hátt í tvö þúsund verið 
handteknir, þar á meðal 29 blaða-
menn.

Mótmælin hóf ust í by r jun 
febrúar eftir að her landsins framdi 
valdarán og handtók Aung San Suu 
Kyi, leiðtoga landsins og fjölda sam-
flokksmanna hennar. Herstjórnin 
sakaði f lokk Suu Kyi, NLD, um að 
hafa staðið að stórtæku kosninga-
svindli í fyrra en ekki hafa verið 
færðar sönnur á það.

Á þriðjudaginn sást Suu Kyi, sem 
er 75 ára gömul, í fyrsta skipti í 
mánuð í upptöku frá réttarhöldum 
þar sem hún situr undir ásökunum 
herstjórnarinnar. Hún er sökuð 
um ólögleg fjarsamskipti og að ala 
á óþarfa ótta.

Mótmælendur í Mjanmar hafa 

krafist þess að herstjórnin víki og 
Suu Kyi verði sleppt úr haldi en her-
stjórnin hefur lýst því yfir að boðað 
verði til sanngjarnra kosninga að 
ári þegar ólgu linni.

„Her Mjanmar verður að hætta að 
myrða og fangelsa mótmælendur,“ 
sagði Michelle Bachelet, mannrétt-
indastjóri Sameinuðu þjóðanna, í 
yfirlýsingu. „Það er viðurstyggilegt 

að öryggissveitir beiti skotvopnum 
á friðsama mótmælendur um allt 
land.“

Þá hvatti Linda Thomas-Green-
field, nýr sendiherra Bandaríkj-
anna hjá Sameinuðu þjóðunum, 
alþjóðasamfélagið á mánudag til að 
auka þrýsting á herstjórnina.

Sameinuðu þjóðirnar hafa varað 
her Mjanmar við að ef of beldisfull-
um aðgerðum lögreglunnar gegn 
mótmælendum linni ekki muni 
alþjóðasamfélagið bregðast við 
með refsiaðgerðum og þvingunum. 
Herstjórnin svaraði að Mjanmar 
væri vant slíkum aðgerðum og 
myndi aðlagast þeim. 
arnartomas@frettabladid.is

Mótmæla áfram þrátt fyrir 
harkalegar lögregluaðgerðir 
Mótmælendur í Mjanmar láta engan bilbug á sér finna andspænis lögreglu herstjórnarinnar. Að minnsta 
kosti 38 létu lífið í mótmælum á miðvikudaginn þar sem lögreglan beitti skotvopnum. Herstjórnin gefur 
lítið fyrir viðvaranir Sameinuðu þjóðanna og segist munu aðlaga sig refsiaðgerðum og þvingunum. 

Mótmælandi fær súrefni eftir að hafa lent í táragasi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SUÐUR-KÓREA Suðurkóreska stráka-
sveitin BTS er söluhæsti tónlistar-
f lytjandi ársins 2020 samkvæmt 
IFPI, Alþjóðlegu félagi hljómplötu-
framleiðenda.

Þetta er í fyrsta skipti sem flytj-
andi utan Vesturlanda hreppir 
titilinn sem og í fyrsta skipti sem 
lög söluhæsta f lytjanda eru mest-
megnis á öðru tungumáli en ensku.

Tónlistarfólkið í næstu sætum 
á eftir BTS eru Taylor Swift í öðru 
sæti, Drake í þriðja, The Weeknd í 
fjórða og Billie Eilish í fimmta.

„BTS er alþjóðlegt fyrirbæri,“ 
sagði Frances Moore, framkvæmda-
stjóri IFPI. „Sveitin hefur átt annað 
framúrskarandi ár, gefið út þrjár 
plötur og stöðugt fundið skapandi 
og grípandi leiðir í samskiptum 
sínum við umheiminn. Þeir sýna 
sannarlega þann kraft sem tónlistin 
hefur til að færa fólki um allan heim 
gleði og hamingju.“ – atv

BTS söluhæsti 
flytjandi 2020

BTS spiluðu á Times Square-torgi í 
New York um áramótin 2020.

COVID -19 Ítalska ríkisstjórnin 
hefur stöðvað sendingu á bólu-
efni Oxford-AstraZeneca til Ástr-
alíu. Sendingin innihélt 250 þúsund 
skammta af bóluefninu sem fram-
leiddir voru í verksmiðjum Aztra-
Zeneca á Ítalíu.

Evrópusambandið samþykkti 
nýlega reglugerð sem heimilar 
stöðvun á sendingum á bóluefni ef 
framleiðandi hefur ekki staðið við 
samningsbundnar skuldbindingar 
sínar. Ítalía er fyrsta land sam-
bandsins til að nýta sér þessa reglu-
gerð.

AstraZeneca tilkynntu í janúar 
að skammtar þeirra til Evrópusam-
bandsins yrðu 60 prósent færri en 
áætlað var sökum framleiðsluörð-
ugleika. Sambandið sagði afsakanir 
lyfjaframleiðandans óásættanlegar 
og að hann þyrfti að standa við 
skuldbindingar sínar ellegar yrði 
gripið til aðgerða.

Evrópusambandið hefur sætt 
vaxandi gagnrýni fyrir tafir á dreif-
ingu á bóluefni innan sambands-
ríkjanna. Á Íslandi hafa 5.477 hafið 
bólusetningu með bóluefni Astra-
Zeneca. – atv

Ítalir stöðva 
sendingu 
AstraZeneca

Sendingin var ætluð Ástralíu.

Sendingin innihélt 250 
þúsund skammta af bólu-
efni AstraZeneca.

ERT ÞÚ EINN AF
14.000
HLUTHÖFUM 
Í ICELANDAIR?

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á STEINNLOGI.IS

Ég, Steinn Logi Björnsson, 
sækist eftir sæti í stjórn Icelandair á 
aðalfundi félagsins 12. mars 2021 nk.

Til þess að styðja mig þarft þú, sem 
hluthafi í Icelandair, að veita mér umboð 
eða skeða skrá þig á rafrænan aðalfund félagsins 
fyrir kl. 12, sunnudaginn 7. mars.
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Til lengri 
tíma litið 
skapar þetta 
trausta 
umgjörð um 
gengi 
krónunnar 
og eykur til 
muna 
trúverðug-
leika sjálf-
stæðrar 
peninga-
stefnu.

 

Í hugum 
alltof margra 
hefur nefni-
lega lifað 
einhvers 
konar for-
tíðarfrægð 
hreins og 
ómengað 
lands og 
svona nokk-
uð hlyti bara 
að vera 
eitthvað 
skrítið.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Fyrir mörgum árum sá ég frétt í frétta-
tíma RÚV sem sagði frá undarlegu 
athæfi hlaupara á Egilsstöðum sem var 

farinn að gera sér það til gamans að tína upp 
rusl af vegkantinum og taka með sér heim á 
hlaupum sínum um héraðssveitina. Frétta-
maðurinn var undrandi á þessu og f lestir 
líklega sem sáu fréttina. Í hugum allt of 
margra hefur nefnilega lifað einhvers konar 
fortíðarfrægð hreins og ómengað lands og 
svona nokkuð hlyti bara að vera eitthvað 
skrítið.

Þetta var Eyþór Hannesson; einhver merk-
asta hvunndagshetja sem Ísland hefur alið. 
Mörgum árum seinna kom svo tískubylgja 
frá Svíþjóð sem gekk út á nákvæmlega það 
sem Eyþór hafði boðað: hlaupið í náttúru 
og rusl á vegi manns tínt upp. Þetta varð að 
því sem á Íslandi er kallað í dag „plokk“ og er 
áhugamál og hreyfing um það bil sjö þúsund 
Íslendinga.

Eyþór varð strax lykilmaður í „plokk“-
samfélaginu. Hann fór fram með góðu og 
hvetjandi frumkvæði og smitaði stóran hóp 
samfélagsins til að koma og taka þátt.

Fyrir nokkrum misserum veiktist Eyþór 
af krabbameini og þrátt fyrir bjartsýni, 
einurð og baráttu lést hann 20. febrúar 
síðastliðinn.

Eyþór var hvunndagshetja með hjarta úr 
gulli. Frumkvæði og dugnaður hans mun lifa 
í verkum okkar hinna og við getum treyst 
því að það er búið að plokka leiðina að og í 
gegnum Gullna hliðið ef það var þörf á því.

Fyrir hönd okkar sem plokkum sendi ég 
fjölskyldu og vinum hugheilar samúðar-
kveðjur. Plokkarar landsins ætla að minnast 
hans á morgun, laugardaginn 6. mars, með 
því að plokka í nokkra poka hvert og deila 
því í hans nafni á síðunni Plokk á Íslandi á 
Facebook.

Plokkað við Gullna hliðið

Einar Bárðarson
framkvæmda-
stjóri Votlendis-
sjóðs

Skjaldborgarstjórinn
Bolli Kristinsson er hvergi 
af baki dottinn í baráttunni 
gegn Degi B. Eggertssyni með 
auglýsingum. Mánuði eftir að 
hafa afturkallað myndband til 
höfuðs Degi vegna rangfærslna 
heggur hann í sama knérunn 
með útvarpsauglýsingu þar sem 
alvöruþrungin karlmannsrödd 
varar við því að Dagur ætli með 
Samfylkingunni ekki aðeins 
að eyðileggja höfuðborgina 
heldur landið allt. Því til stað-
festingar er Degi fundinn staður 
milli Steingríms J. Sigfússonar 
og Jóhönnu Sigurðardóttur í 
eftirhrunsríkisstjórninni og 
hann gerður ábyrgur fyrir ang-
istarópum þúsunda barna sem 
fengu ekki inni í skjaldborginni 
margumtöluðu.

Greatjavík
Grímur Atlason, þroskaþjálfi og 
eiginmaður Helgu Völu Helga-
dóttur, þingmans Samfylk-
ingarinnar, hafnar á Facebook 
boðskap Bolla um „upprisu 
Reykjavíkur liðins tíma“ og 
minnir sem uppkomið Reykja-
víkurbarn á lokaða bari á mið-
vikudögum, ýsu eða hræring, 
eina útvarpsstöð, Bragakaffi 
og reiðhjól sem eru aðeins fyrir 
börn og rugludalla. „Mikið sem 
ég sakna þessara tíma. Leggjum 
allt okkar traust á Bolla,“ segir 
Grímur áður en hann leggur 
honum til kunnuglegt slagorð: 
„Make Reykjavík Great Again!“
toti@frettabladid.is

Þetta hefur farið betur en á horfðist. Þrátt fyrir 
að hagkerfið hafi skroppið saman um 6,6 
prósent 2020, sem er næstmesti efnahagssam-
dráttur lýðveldissögunnar og um 200 millj-
arðar horfnir út úr verðmætasköpuninni, þá 

er afraksturinn betri en flestar hagspár gerðu ráð fyrir. 
Hömlur á ferðalög vegna farsóttarinnar og umfangs-
miklar mótvægisaðgerðir stjórnvalda í því skyni að 
halda uppi innlendri eftirspurn á krepputímum skiluðu 
sér í kröftugri einkaneyslu en búast hefði mátt við og það 
sama átti við um fjárfestingu í íbúðarhúsnæði. Sam-
drátturinn er á pari við önnur Evrópuríki en hins vegar 
nokkuð minni í samanburði við önnur lönd sem reiða 
sig eins mikið á ferðaþjónustu og Ísland. Stærsta gjald-
eyrisskapandi atvinnugreinin, sem stóð undir þriðjungi 
útflutningstekna, þurrkaðist út en samt erum við að sjá 
afgang á viðskiptum við útlönd – níunda árið í röð. Sú 
niðurstaða sýnir ágætlega aðlögunarhæfni hagkerfisins.

Fyrir lítið, opið hagkerfi eins og Ísland skiptir öllu að 
viðhalda jafnvægi á greiðslujöfnuði við útlönd. Þetta 
hefur tekist vel á undanförnum árum, meðal annars með 
hjálp stórs gjaldeyrisforða sem hefur tryggt stöðugleika 
meðan á faraldrinum hefur staðið, og Ísland breyst frá 
fjármagnsinnflytjanda með viðvarandi viðskiptahalla 
til margra áratuga yfir í að vera fjármagnsútflytjandi 
með stöðugan viðskiptaafgang. Nýjar hagtölur frá 
Seðlabankanum í vikunni endurspegla þennan breytta 
veruleika en hrein erlend staða þjóðarbúsins við útlönd 
heldur áfram að batna og var jákvæð um 1.040 milljarða 
króna í árslok, eða sem jafngildir 35 prósentum af 
landsframleiðslunni. Aðeins örfá ríki innan Evrópusam-
bandsins koma betur út en Ísland á þessum mælikvarða.

Þetta er mikil breyting á skömmum tíma. Stöðug-
leikaskilyrði stjórnvalda gagnvart kröfuhöfum gömlu 
bankanna við afnám hafta – gjöfin sem heldur bara 
áfram að gefa – þegar þeir framseldu um 600 milljarða til 
ríkisins réð miklu um að leggja grunn að þessari sterku 
stöðu gagnvart umheiminum. Til lengri tíma litið skapar 
þetta trausta umgjörð um krónuna, eykur trúverðug-
leika sjálfstæðrar peningastefnu og lágmarkar hættuna 
á fjármálaáföllum og miklum gengissveiflum. Á þessum 
sterka grunni hefur verið hægt, sem er einsdæmi í 
íslenskri hagsögu, að fara með vexti Seðlabankans niður 
fyrir eitt prósent og þannig milda áhrifin af kórónu-
kreppunni án þess að óttast að verðbólgan færi á skrið.

Það má samt gera betur. Eftir samdráttinn á liðnu ári 
er landsframleiðsla á mann, leiðrétt að raunvirði með 
fólksfjölda, komin á sama stað og 2015 og einkaneyslan 
er á sömu slóðum og 2018. Hagkerfið á því eftir að vinna 
upp mikinn slaka til að ná sömu hæðum. Í ályktun á 
Iðnþingi Samtaka iðnaðarins kom fram að auka þyrfti 
landsframleiðsluna um 545 milljarða til 2025 og gjald-
eyrissköpunina um 300 milljarða til að standa að betri 
efnahagslegum lífsgæðum landsmanna. Eigi þetta mark-
mið að nást þurfum við hins vegar, eins og formaður SI 
nefndi í ræðu sinni, að komast út úr hugarfari „hindrana 
og hafta“ við setningu laga og reglugerða í atvinnulífinu 
„í stórum sem smáum efnum eða álagningu óhóflegra 
skatta og gjalda, þrátt fyrir að engin augljós eða brýn 
nauðsyn kalli á [slíkt]. Allt eru þetta mannanna verk sem 
hægt er að breyta.“ Það er ekki eftir neinu að bíða. 

Gerbreytt staða 

mottumars.is
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Í DAG
Þórlindur  
Kjartansson

Taktu daginn frá
Nýr stafrænn Tækifærisbæklingur er kominn út á 
heimasíðu okkar. Hann er fullur af gæða heimilistækjum 
frá Siemens og Bosch á sérstöku Tækifærisverði sem 
gildir í mars eða á meðan birgðir endast. 

Laugardaginn 6. mars er afsláttur af öllum vörum í 
vefverslun okkar sem eru ekki nú þegar á tilboði.
Afsláttarkóðinn: 2021.

6. mars

20% afsláttur

Afsláttarkóði: 2021

Sami afsláttur er veittur í verslun okkar Nóatúni 4, opin frá kl. 11-16. Vegna 
samkomutakmarkana hvetjum við ykkur til að nota vefverslun okkar. 
Þar gilda afsláttarkjör í sólarhring (frá kl. 24 aðfaranótt laugardags).

Skoðaðu nýja 
Tækifærisbæklinginn 
okkar á sminor.is!

Tækifæ
ri

Fjöldi glæsilegra tækja á 

sérstöku Tækifærisverði.

Gildir í mars 2021 eða á 

meðan birgðir endast.

Tvær unglingsstúlkur ætluðu 
að gera sér dagamun um 
helgina. Þær hafa ef laust 

haft svipað í hyggju og vinir og 
vinkonur minnar kynslóðar; að 
hanga saman í sófa, tala um lífið 
og tilveruna, horfa á bíómynd 
eða sjónvarpsþátt. Líklega hefði 
verið rætt um möguleg rómantísk 
viðföng, vináttuna og framtíðina. 
Það var örugglega hlátur í upp-
siglingu; kannski á kostnað ein-
hvers sem ekki var á staðnum—en 
samt örugglega ekkert illa meint.

Það var græskuleysi yfir þeim 
og lífsgleði þegar þær löbbuðu 
saman inn í matvöruverslun 
til þess að birgja sig upp fyrir 
kvöldið. Ekkert benti til þess að 
það yrði vesen á þeim.

Þetta er eftirminnilegt og ljúft 
æviskeið hjá mörgum—þegar 
hámark hedónismans er að háma 
í sig fimmtíu grömm af Toblerone 
súkkulaði, drekka dós af kóki 
og vaka fram yfir miðnætti yfir 
tölvuleik, bíómynd eða NBA; og 
vera nógu stór og sjálfstæður til að 
skipuleggja þetta algjörlega eftir-
litslaust og á eigin spýtur. Fara 
meira að segja sjálfur út í búð eða 
sjoppu með sína eigin peninga 
og þurfa hvorki að spyrja kóng 
eða—í mínu tilviki—prest.

Ég ímynda mér að þeim hafi 
liðið svona þessum stúlkum. Þær 
voru enn á þeim aldri að eiga 
næga einlægni og gleði til þess að 
vera þær sjálfar. Það kemur ekkert 
annað til greina á þessum aldri og 
engin innri þörf á því að setja upp 
grímu gagnvart umheiminum.

Klögur og skammir
Og það var einmitt ástæða þess að 
þær voru stöðvaðar með offorsi á 
leiðinni inn í búðina . „Grímur!“ 
hrópaði pirraður starfsmaður á 
stelpurnar sem litu undrandi upp 
úr skemmtilega samtalinu sínu. 
„Ha?“ hváði önnur. „Þið verðið að 
vera með grímu,“ ítrekaði hann 
með valdsmannslegum þjósti. Það 
var átakanlegt að horfa á stein-
runnin andlit stelpnanna, sem 
áttu sér einskis ills von, höfðu 
engum gert neitt og voru friðsælar 
í eigin heimi þegar skömmum 
er sturtað yfir þær eins og köldu 
vatni úr fötu. Þær voru á þeim 
aldri að vera kannski ekki alveg 
vissar um hvort sökin lægi hjá 
þeim sjálfum, og ekki í neinni 
aðstöðu til þess að skora valdhafa 
verslunarinnar á hólm. Leikurinn 
var ójafn.

Stemmning kvöldsins súrnaði. 
Þær brugðust ekki við með 
neinum stælum en reyndu að 
svara því af stillingu að þær væru 
ekki orðnar fimmtán ára og 
þyrftu því ekki að bera grímu. 
Blessaður starfsmaðurinn var 
greinilega ekki vel fyrir kallaður 
og heimtaði þá að þær sýndu 
skilríki. Önnur spurði þá hvort 
það dygði að sýna debetkort með 
kennitölu og virtist sem starfs-
maðurinn teldi það vera mikla 
miskunnsemi af sinni hálfu að 
samþykkja það. Stúlkan fitlaði 
eitthvað í vösum og dró loksins 
upp kortið og rétti manninum. 
Hann tók við því og handfjatlaði 
rækilega og rýndi. Horfði til 
skiptis á kortið og stúlkugreyið, 
klóraði sér í skegginu og rétti það 
svo orðalaust aftur. Stúlkurnar 
stóðu nokkra sekúndur og biðu 
eftir merki um hvort málið væri 
leyst, en fengu enga staðfestingu 
á því fyrr en aðrir verslunargestir 

Að læra að lifa án veirunnar
sögðu þeim að líklega væri þeim 
nú óhætt að fara inn í búðina.

Frjálst og friðsamt fólk
Kvöldið varð vonandi skemmti-
legt hjá þeim vinkonum. En svona 
uppákomur skilja stundum eftir 
sig vont eftirbragð. Það er ekkert 
gaman að vera skammaður og 
undir eðlilegum kringumstæðum 
ættu hvorki börn, unglingar, 
fullorðið fólk eða gamalmenni 
að eiga á hættu að þurfa að sæta 

tilefnislausum skömmum og 
aðfinnslum frá samferðafólki 
sínu. En þessir skrýtnu tímar hafa 
alið á einmitt þannig hegðun; og 
í sumum löndum hafa stjórnvöld 
uppi áeggjan um slíka framkomu. 
Jessica Ardern, forsætisráðherra 
Nýja-Sjálands, beinlínis manar 
almenning til þess að skipta sér 
af, klaga og skammast. Enginn 
má bregðast liðinu, eru skilaboð 
hennar til almennings í veiru-
frjálsa samfélaginu.

Gott er að hafa í huga að ýmsar 
einfaldar reglur sem langf lestum 
finnst auðvelt að fylgja geta reynst 
öðrum þungbærar. Það er því 
mikið alvörumál þegar almenn-
ingur neyðist til að hegða sér á til-
tekinn hátt, jafnvel þótt einungis 
minnihluta sé það á móti skapi. 
Við erum búin að venjast skrýtn-
um hlutum til þess að geta „lifað 
með veirunni“—og stöndum 
saman um það. Það mun líka 
reynast átak fyrir marga að læra 

smám saman að lifa án hennar, 
og vonandi mun það ganga vel og 
gerast sem fyrst. En það gæti þó 
reynt á þolinmæði, umburðar-
lyndi og samstöðu líka. En mikið 
er í húfi því fæst viljum við festa í 
sessi samfélag þar sem klögumál 
verða viðvarandi hluti af daglegu 
lífi okkar. Það væri sorglegt að 
skemma of margar huggulegar 
kvöldstundir fyrir frjálsu og frið-
sömu fólki nema ástæðan sé þeim 
mun brýnni.
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Eitt sögufrægasta hús Reykvík-
inga hefur verið í útlegð. Það 
var f lutt í Árbæjarsafn fyrir 

rúmri hálfri öld til þess að rýma 
fyrir tólf bílastæðum. En tímarnir 
hafa breyst og húsið þarf að komast 
aftur heim.

Þetta er Dillonshús sem reist var 
á horni Túngötu og Suðurgötu 1835 
fyrir Sire Ottesen og dóttur hennar 
Henriettu Dillon. Húsið var reist 
af ást en var fórnað á altari blikk-
beljunnar. Útlegðardómurinn var 
réttlættur með því að húsið væri 
vettvangur síðari tíma fólskuverks 
sem geðsjúkur maður beitti ástvini 
sína.

Sire, Sigríður Elísabet Þorkels-
dóttir Bergmann, var fædd 1799 í 
Danmörku og eyddi þar æskuár-
unum áður en hún f luttist með for-
eldrunum til Reykjavíkur. Æskan 
var ekki löng á þessum tíma og 
aðeins fjórtán ára giftist hún Lárusi 
Ottesen kaupmanni. Það varð ekki 
farsælt hjónaband og fjórum árum 
síðar skildu þau. Næstu árin vann 
Sire fyrir sér við þjónustustörf. 
Hún var „húsmóðir“ í Klúbbnum 
svokallaða sem þá stóð við enda 
Aðalstrætis í suðri þar sem Her-
kastalinn gamli stendur nú. Klúbb-
urinn var samkomustaður heldri 
borgara þar sem þeir drukku púns, 
svældu vindla og léku ballskák.

Sire lifði lífi sínu frjáls og óþving-
uð af illu umtali og stífum gildum 
samfélagsins, tók sér ástmenn 
eftir þörfum og eignaðist tvö börn 
í lausaleik en hvorugt þeirra komst 
til manns. Fágætt hefur verið í 
Reykjavík í upphafi 19. aldar að 
kona léti sér fátt um finnast þrátt 
fyrir slúður, skömmun og hveljusog 
siðapostula. „Hún var frjálsleg eins 
og drottning, samboðin hverjum 
konungbornum tignarmanni,“ 
skrifaði Tómas skáld Guðmunds-
son um Sire.

Sire var 35 ára þegar straum-
hvörf urðu í lífi hennar. Þá kom 

ungur breskur aðalsmaður, Arth-
ur Edmund Denis Dillon, síðar 16. 
vísigreifi Dillons-ættarinnar, til 
Íslands til landkönnunar og bóka-
skrifa. Arthur var aðeins 22 ára en 
þrátt fyrir aldursmun kolféll hann 
fyrir hinni glæsilegu maddömu 
Ottesen. Ást þeirra bar ávöxt og 
síðar fæddist þeim dóttirin Henrí-
etta Dillon, skírð í höfuðið á móður 
Arthurs. Hann var staðráðinn í að 
giftast henni og setjast að á Íslandi 
en leyfi þurfti fyrir ráðahagnum 
sem íslensk stjórnvöld treystu sér 
ekki til að veita og vísuðu málinu 
til danska kansellísins. Þaðan barst 
hins vegar synjun og voru forsend-
urnar svo veikar að kansellístíllinn 
gat ekki leynt þversögnunum. Er 
freistandi að álykta að hin vellauð-
uga og áhrifaríka Dillonsfjölskylda 
í Englandi hafi beitt sér gegn ráða-
hagnum, en fyrir utan stéttamun 
var Dillon kaþólikki. Dillon fór 
af landi brott eftir að eldri bróðir 
hans hafði komið til landsins til að 
telja honum hughvarf, væntanlega 
bæði með fortölum og arf leysis-
hótunum.

Þótt ekki yrði af ráðahagnum 
ætlaði hann sér ekki að skilja Sire 
eftir slippa og snauða. Um það leyti 

sem hún varð léttari var verið að 
reka smiðshöggið á byggingu húss-
ins yfir móður og dóttur. Síðar kom 
á daginn að hann hafði ætlað þeim 
arf eftir sig sem var svo rausnar-
legur að hann jafngilti margföldu 
útsvari allra Reykvíkinga. Hins 
vegar fór svo að Dillon lifði bæði 
Sire og Henríettu.

Næstu árin var Sire með veit-
inga- og gistirekstur í Dillons-
húsi í samkeppni við Klúbbinn. 
Gistu þar margir andans menn 
til lengri og skemmri tíma, meðal 
annars Jónas Hallgrímsson. Hún 
hélt þar einnig svonefnd píuböll 
sem voru dansleikir sérstaklega 

ætlaðir vinnukonum á meðan 
heldri dömur bæjarins stigu sporin 
áfram í Klúbbnum. Þegar Henrí-
etta fermdist hætti Sire veitinga-
rekstri en leigði húsið að stórum 
hluta út. Þar hófst meðal annars 
rekstur fyrsta kvennaskólans á 
Íslandi undir stjórn Ágústu og 
Þóru Johnson en síðar var sérstakt 
húsnæði byggt undir þann rekstur 
við Austurvöll. Sire lést 1878 á 79. 
aldursári.

Árið 1960 var ákveðið að f lytja 
húsið burt af sínum stað. Nokkrum 
árum áður eða 1952 varð sá hörmu-
legi atburður í húsinu að geðsjúkur 
lyfsali myrti eiginkonu sína og þrjú 
börn með eitri og svipti svo sjálfan 
sig lífi. Það vekur eftirtekt að þegar 
f jölskyldan var borin til grafar 
birtist aðeins ein minningargrein, 
um gerandann þar sem rétt þótti að 
halda því til haga að þessi banka-
stjórasonur hefði verið ýmsum 
góðum kostum gæddur.

Konu og barna er einungis 
minnst í framhjáhlaupi. Vel má 
vera að seinni tíma harmsaga 
hússins hafi haft sitt að segja um 
að Dillonshús var f lutt í hinn nýja 
almenningsgarð í Árbæjarsafni. En 
hvort sem húsverndunarsjónarmið 

eða umhyggja fyrir bílamenning-
unni voru þyngst á metunum var 
húsið f lutt á brott og ekkert byggt 
í staðinn. Húsið var eitt þriggja 
sem fyrst voru í Árbæinn sem þá 
var nánast út í sveit. Svo mikið er 
víst að umhyggjan fyrir bílaumferð 
var mikil á sjöunda áratugnum. 
Eitt af fyrstu húsunum sem sent 
var í útlegð handan Elliðaár þótti 
þrengja of mikið að umferð um 
Vesturgötu. Og í Morgunblaðinu 
1959 var fagnað þeim myndarskap 
borgaryfirvalda að brátt myndu 
tólf til fjórtán bílastæði verða til á 
lóð Dillonshúss.

Dillonshús hefur verið í fyrir-
taksvarðveislu í Árbæjarsafni þar 
sem því hefur verið sýndur sómi. 
En rétt er að þeirri geymslu ljúki 
og húsið fái að komast á sinn upp-
runalega stað sem allra fyrst. Tím-
arnir hafa breyst og mennirnir 
(vonandi) með. Bílastæðin tólf eru 
í kallfæri og í samkeppni við rúm-
góðan og vistlegan bílastæðakjall-
ara Ráðhússins. 

Dillonshús hefur verið sönn 
höfuðprýði Árbæjarsafns, en afar 
ósennilegt er að Sire hafi nokk-
urn tíma komið þangað. Safnið 
er tímaskekkja nú þegar þétting 
byggðar er alfa og ómega bæjar-
stjórnarpólitíkur Reykjavíkur og 
yrði f lutningur þess tákn um nýja 
tíma. Vonandi yrði f lutningurinn 
aðeins táknrænt upphaf þess að 
bundinn yrði endir á útlegð sem 
f lestra húsa í Árbæjar-Gúlaginu 
og þau f lutt á sinn upphaf lega stað 
eða að minnsta kosti í túnið heima.

Seinni tíma harmsaga Dillons-
húss er ekki rök á móti því að þetta 
musteri ástarinnar snúi aftur heim. 
Þvert á móti. Ástæðulaust er að 
sópa undir teppið þeim hluta sög-
unnar sem okkur líkar ekki við í 
dag. Ekki síður ber að heiðra minn-
ingu fórnarlamba voðaverka apó-
tekarans sem gat ekki unað konu 
sinni og börnum lífs þegar hann 
sjálfur sá ekki framtíð fyrir sjálfan 
sig fastur í viðjum geðveikinnar.

Dillons-hús var reist rétt þar sem 
Ingólfur og Hallveig byggðu eitt 
af fyrstu húsum sínum og er þess 
minnst á glæsilegu safni. Á þessum 
litla reit eru rætur Reykjavíkur og 
örskammt þaðan er Víkurgarður.

Þar á húsið heima til minningar 
um merka sögu ásta og örlaga og 
hina frjálshuga Sire Bergmann 
Ottesen.

Musteri ástarinnar þarf að komast aftur heim
Árni Snævarr 
blaðamaður 
Gísli Marteinn Baldursson
sjónvarpsmaður
Guðjón Friðriksson
sagnfræðingur
Kristinn Hrafnsson
ritstjóri
Sif Sigmarsdóttir
dálkahöfundur 

Hreyfing hefur óumdeilanleg 
jákvæð áhrif á heilsu og er 
talin geta dregið úr líkum á 

ýmsum langvinnum sjúkdómum. 
Hreyfing eykur líkur á góðri bein-
heilsu, styður við og eykur vöðva-
massa, eykur jafnvægi og dregur 
þannig úr fallhættu ásamt því að 
virkja jákvæð taugaboðefni sem 
framkalla aukna vellíðan og draga 
úr líkum á þunglyndi. Hreyfing 
er talin tengjast vitrænni getu á 
jákvæðan hátt og er jafnvel talin 
eiga þátt í því að draga úr líkum á 
heilabilun síðar á ævinni. Það er 
ljóst að það er til mikils að vinna 
þegar við stundum hreyfingu. 

Andstæðan við hreyf ingu er 
kyrrseta. Kyrrseta er vandamál 
sem fylgir oft nútíma samfélögum, 
þá sérstaklega vinnuumhverf i 
okkar þar sem oft gætir langtíma 

kyrrsetu. Nýverið birtist rann-
sókn sem tók saman áhrif kyrr-
setu á dánartíðni. Þessi rannsókn 
sýndi aukna dánartíðni á meðal 
einstaklinga sem viðhöfðu mikla 
kyrrsetu yfir daginn. Það sem var 
þó merkilegt var að þessari aukn-
ingu var hægt að umturna með 
hreyfingu. Nánar tiltekið, þeir ein-
staklingar sem stóðu reglulega upp 
yfir daginn og hreyfðu sig sýndu 
bæði jákvæð áhrif á blóðsykur og 
aukning á dánartíðni hvarf þegar 
kyrrseta var brotin upp með reglu-
legri hreyfingu.

Sé það ætlunin að markviss 
hreyfing skili árangri þá er góð 
næring grunnundirstaða. Sé góð 
og fjölbreytt næring ekki til staðar 
og sé fjöldi hitaeininga ekki nægur 
er hreyfing ólíkleg til að skila til-
skildum árangri og í sumum tilfell-
um gæti hreyfing við slíkt ástand 
(vannæringu) valdið skaða. Fjöl-
breytt og næringarríkt fæði eykur 
líkur á þeim árangri sem hlýst af 
hreyfingu og eykur líkur á því að 
einstaklingar uppfylli næringar-
þörf í formi nauðsynlegra nær-
ingarefna sem líkami okkar þarf 
á að halda til að viðhalda eðlilegri 
starfsgetu. Það er eitt næringarefni 

sem sker sig úr í þessu samhengi en 
erfitt er að uppfylla þann ráðlagða 
dagskammt sem okkur er ætlað í 
gegnum fjölbreytt fæði eingöngu. 
Hér er um að ræða D-vítamín sem 
er það næringarefni sem hefur 
hvað mest verið rannsakað og 
hefur sannfærandi tengingar við 
heilsu.

Á Íslandi má áætla að um þriðj-
ungur þjóðar búi við skort á D-
vítamíni og ástæðuna þekkjum 
við f lest sem er langvarandi sólar-
leysi hér á norðlægum slóðum. Með 
vísindin í farteskinu getum við sagt 
með áreiðanlegum hætti að D-víta-
mín hefur áhrif á beinheilsu. D-
vítamín hefur þó ýmsa eiginleika 
umfram beinheilsu. Einstaklingar 
sem hafa D-vítamín gildi yfir með-
allagi eru til að mynda ólíklegri til 
að greinast með þunglyndi, einnig 
hefur verið sýnt fram á lægri bólgu-
þætti meðal þessa hóps sé miðað 
við þá einstaklinga sem hafa D-
vítamíngildi undir meðallagi.

Það eru til fjölmargar faralds-
fræðilegar rannsóknir sem sýna 
jafnframt fram á að sé D-vítamín-
búskapur nægur geti það mögulega 
haft jákvæð áhrif á vitræna getu. 
Þessar rannsóknir hafa þó verið 

gagnrýndar þar sem ekki hefur 
verið tekið tillit til annarra áhrifa-
þátta á borð við líkamsþyngdar-
stuðul og menntun. Íhlutandi 
rannsóknum, þar sem einstakling-
um er gefið inn D-vítamín og svo 
kannað hvort minnið og aðrir vit-
rænir þættir aukist, hefur hingað 
til nánast alfarið mistekist að sýna 
fram á jákvæð áhrif D-vítamíns 
á vitræna getu. Íhlutandi rann-
sóknir hafa þó einnig verið gagn-
rýndar þar sem eftirfylgdartími 
er talinn of skammur (oft á bilinu 
3-6 mánuðir) og kallað hefur verið 
eftir lengri eftirfylgni svo að hægt 
sé að leggja mat á orsakasamhengi. 
Nýleg rannsókn hefur svarað þess-
ari eftirspurn. Þar var einstakling-
um fylgt eftir í 12 mánuði og sýndu 
niðurstöður að þeir einstaklingar 
sem tóku inn D-vítamín til saman-
burðar við einstaklinga sem tóku 
inn lyf leysu, höfðu marktækt 
minni líkur á því að þróa með sér 
væga vitræna skerðingu en væg vit-
ræn skerðing er talin auka líkur á 
heilabilun á efri árum. Rannsóknin 
er því tímamótarannsókn á þessu 
sviði og gefur fyrri rannsóknum 
byr undir báða vængi.

Að búa við góða heilsu er gulls 

ígildi. Okkar eigin forvarnavinna 
skiptir sköpum þegar kemur að 
heilsufarslegum ávinningi sem 
hlýst þar af. Heilsa er hugtak sem 
nær yfir líkamlega, andlega og 
félagslega vellíðan. Þrátt fyrir 
að margir f lóknir áhrifaþættir, 
stundum ófyrirsjáanlegir, komi 
að heilsu okkar þá eru hreyfing 
og næring gífurlega áhrifamiklir 
þættir í heildarsamhengi heilsu. 
Bætum svo við félagslegri vellíðan 
í formi jákvæðra og uppbyggilegra 
félagslegra samskipta og aukum 
enn frekar á heildarávinning. Með 
heildræna sýn á heilsu í farteskinu 
getum við sjálf haft áhrif á okkar 
eigin heilsu og vellíðan svo um 
munar.

Hreyfing og næring – heildræn sýn á heilsu
Hrafnhildur 
Eymundsdóttir
formaður 
 Félags lýð-
heilsufræðinga Að búa við góða heilsu er 

gulls ígildi.

Dillonshús hefur verið í 
fyrirtaksvarðveislu í Ár-
bæjarsafni þar sem því hefur 
verið sýndur sómi. En rétt 
er að þeirri geymslu ljúki og 
húsið fái að komast á sinn 
upprunalega stað sem allra 
fyrst.
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Þetta var ekki 
ákjósanlegasti 

undirbúningurinn fyrir 
fyrsta leik með aðalliði en 
leikurinn gekk hins vegar 
glimrandi vel. 
Jökull Andrésson

FÓTBOLTI Jökull Andrésson leikur 
á lánssamningi hjá Exeter City í 
ensku D-deildinni í knattspyrnu 
karla. Jökull, sem er samnings-
bundinn Reading, hefur gengið til 
liðs við Exeter City tvisvar á tíma-
bilinu en í fyrra skiptið kom hann 
á neyðarláni og í það seinna samdi 
markvörðurinn við félagið til loka 
þessa tímabils. Jökull lék sinn fyrsta 
aðalliðsleik á ferlinum þegar hann 
spilaði fyrir Exeter City.

Þessi nítján ára gam li Mosfell-
ingur spilaði einnig tvo leiki með 
Mor ecam be, sem spil ar sömuleiðis 
í D-deild inni, á sjö daga neyðarláni 
fyrr í vetur. Jökull, sem er uppal-
inn hjá Aftureldingu, hélt hreinu í 
þeim leikjum þar sem Morecambe 
fór með sigur af hólmi. Hann hefur 
nú samtals leikið fimmtán leiki 
með Exeter City í deildar- og bikar-
keppnum á yfirstandandi leiktíð.

„Þetta tímabil hefur verið sann-
kölluð rússíbanareið. Það var búið 
að ákveða það í upphafi leiktíðar-
innar að ég færi á lán til þess að fá 
reynslu af fullorðinsfótbolta. Það 
gekk illa að finna lið í upphafi tíma-
bilsins af ýmsum ástæðum og ég var 
orðinn frekar óþolinmóður að finna 
lið til þess að spila með.

Svo vorum við á leið í leikjatörn 
rétt hjá Manchester í lok október og 
eftir fimm tíma rútuferð þangað þá 
kemur markmannsþjálfarinn hjá 
Reading til mín á hótelinu og segir 
mér að ég eigi að spila fyrir Exeter 
City á neyðarláni daginn eftir.

Þá var ekkert annað að gera en 
að skella sér í lestina þangað og 
eftir sex tíma lestarferð mætti ég til 
Exeter City á leikdegi bara. Ég var 
frekar svangur eftir ferðalagið og 
þeir fundu fyrir mig beikonklúbb-
samloku og súkkulaðistykki til þess 
að hlaða í mig orku fyrir leikinn.

Þetta var ekki ákjósanlegasti 
undirbúningurinn fyrir fyrsta leik 
með aðalliði en leikurinn gekk hins 
vegar glimrandi vel og seinna á 
tímabilinu vildu þeir semja við mig 
til loka leiktíðarinnar,“ segir Jökull 
um frumraun sína.

„Það er frábært að vera kominn 
með nokkra leiki undir beltið í 
deild og bikar og það er líka góð til-
finning að komast út úr akademíu-
umhverfinu þar sem helsta mark-
miðið er framþróun leikmanna til 
lengri tíma.

Mér líður mjög vel hjá Reading 
og ég hef bætt mig mikið sem leik-
maður þar. Ég fann það samt síðasta 
haust að ég var tæknilega, líkamlega 
og andlega klár í að taka skrefið í átt 
að því að spila leiki þar sem meira 
er undir.

Það er geggjað að spila fyrir lið í 
deildarkeppni þar sem hver leikur 
skiptir máli og það er mjög gaman 
hversu vel hefur gengið bæði hjá 
mér og liðinu það sem af er. Við 

erum í harðri baráttu um að kom-
ast upp um deild og stemmingin hjá 
liðinu er stórkostleg,“ segir hann.

Jökull hefur átt góðu gengi að 
fagna með nýja liðinu sínu en hann 
var í gær valinn leikmaður febrúar-
mánaðar af stuðningsmönnum 
Exeter  í könnun á vegum félags-
ins. Exeter City gerði markalaust 
jafntef li við Walsall í deildarleik 
á þriðjudagskvöldið síðastliðið og 
hefur eftir þann leik 47 stig og situr 
í níunda sæti deildarinnar.

Exeter City er tveimur stigum á 
eftir Salford City, sem situr í neðsta 
sætinu, sem veitir þátttökurétt í 
umspili um laust sæti í C-deildinni 
á næstu leiktíð eins og sakir standa. 
Þá er Exeter City þremur stigum frá 
Bolton Wanderers sem eru í sjötta 
sæti deildarinnar.

„Mér fannst ég andlega klár í 
þann slag að spila fyrir aðallið og ég 
held að það hafi í raun bara hjálpað 
mér að hafa þurft að takast á við 
kvíða sem ég byrjaði að finna fyrir 

þegar við f luttum út til Englands. 
Það voru mikil viðbrigði að flytja í 
nýtt land og ég var fremur kvíðinn 
fyrstu mánuðina.

Eftir góða vinnu með frábærum 
sálfræðingi hef ég lært að láta 
kvíðann ekki truf la mig í að gera 
það sem ég elska mest, það er að 
spila fótbolta. Nú veit ég vel að þó 
að ég geri mistök inni á vellinum þá 
er ekki hundrað í hættunni. Ég er 
ekki hræddur um að mér mistakist 
og ég er með mikið sjálfstraust. Ég 
er að spila vel þessa stundina og nú 
er bara stefnan að halda áfram að 
bæta mig. Langtímamarkmiðið hjá 
mér er svo að verða aðalmarkvörður 
Reading á næstu árum.

Íslenska U-21 árs landsliðið er á 
leið í lokakeppni Evrópumótsins í 
lok þessa mánaðar. Jökull sem á að 
baki fjóra leiki fyrir yngri landslið 
Íslands kemur sterklega til greina í 
þann hóp og svo í það landslið sem 
gengur í gegnum kynslóðaskipti 
eftir það mót. hjorvaro@frettabladid.is 

Keppnistímabilið verið algjör 
rússíbanareið það sem af er
Knattspyrnumarkvörðurinn Jökull Andrésson fór ungur að árum til enska félagsins Reading og hefur 
unnið sig upp hjá félaginu frá tólf ára aldri. Nú er hann að nálgast að spila fyrir aðallið félagsins en hann 
spilaði sinn fyrsta aðalliðsleik fyrr á þessu tímabili þegar hann lék fyrir Exeter City í D-deildinni.

Markvörðurinn Jökull Andrésson hefur öðlast dýrmæta reynslu í fullorðinsfótbolta með því að leika fyrir Exeter á 
yfirstandandi leiktíð. Bæði hefur gengið vel hjá honum sjálfum og liðinu á keppnistímabilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI FIFA birti á dögunum 
skýrslu um samkeppnishæfni 
deilda í knattspyrnu karla þar sem 
kemur fram að tæplega helmingur 
deilda Evrópu hafi á síðustu fimm 
árum prófað að nota tvískiptingu 
eða úrslitakeppni í deildarkeppn-
um sínum. Tillaga þess efnis af hálfu 
starfsnefndar sem KSÍ skipaði var 
felld á ársþingi KSÍ um helgina. 

Tillaga KSÍ sem hljómaði upp á 
tólf liða deild sem yrði tvískipt eftir 
tvöfalda umferð og leikið yrði inn-
byrðis í þeim deildum fékk 54 pró-
sent atkvæða þegar það þurfti tvo 
þriðju atkvæðanna hið minnsta.

Í skýrslunni kemur fram að 23 
deildir í álfunni hafi á einhverjum 
tímapunkti notast við skiptingu eða 
úrslitakeppni að loknu hefðbundnu 
tímabili á síðustu fimm árum.

Markmiðið með því sé að skapa 
meiri spennu, fjölga leikjum milli 
liða á sama gæðastigi og sérstak-
legar þegar kæmi að bestu liðum 
hvers lands. Áhrif þess að lengja 
mótið virðist ekki hrista mikið upp 
í lokaröðun deildarkeppninnar en 
í 89 prósentum tilfella hefur efsta 
liðið í lok venjulegs tímabils endað 
sem meistari við lok viðbótar-
keppninnar.

Í 9 prósentum tilfella hefur liðið í 
efsta sæti þurft að sætta sig við silf-
urverðlaunin eftir viðbótarmótið 
og í 2 prósentum tilfella féll topplið-
ið niður í þriðja sætið. Það hefði því 
ekki skilað mörgum breytingum 
þegar kæmi að meistaratitlunum en 
væri tækifæri til að auka sýnileika 
og spennu innan deildarinnar. – kpt

Tvískipt deild 
ekki skilað 
mikilli spennu

FÓTBOLTI Ársreikningur Knatt-
spyrnusambands Íslands, KSÍ, var 
lagður fyrir ársþing sambandsins 
um síðustu helgi og var hann sam-
þykktur þar. Ársreikningurinn 
litaðist eðlilega af kórónaveiru-
faraldrinum en sem dæmi má 
nefna að laun og launatengd gjöld 
voru 14 milljónum undir áætlun á 
meðan skrifstofu- og stjórnunar-
kostnaður var um 22 milljónum 
yfir áætlun. 

KSÍ greiddi svo Deloitte sex 
milljónir króna vegna ráðgjafar 
tengdrar COVID-19. 

„Sérfræðiráðgjöf vegna COVID 
var unnin af Deloitte og fól meðal 
annars í sér söfnun upplýsinga um 
fjárhagsstöðu og greiningu á henni 

frá öllum aðildarfélögunum vegna 
áhrifa COVID. Tóku þeir fjölda 
funda með KSÍ og félögunum og 
voru svo einnig félögunum og sam-
bandinu til ráðgjafar bæði með 

umsóknir, umsagnir og hagsmuna-
gæslu varðandi úrræði og frum-
vörp stjórnvalda,“ segir Guðni um 
ráðgjöf sem Deloitte vann fyrir KSÍ 
vegna hluta sem tengjast COVID.

„Sambandið nýtti sér hlutabóta-
leið stjórnvalda að litlum hluta þar 
sem starfsemi sambandsins hélt 
velli að mestum hluta,“ segir Guðni 
Bergsson, sem var sjálfkjörinn sem 
formaður KSÍ til næstu tveggja ára 
á ársþingi sambandsins.

Þá hæk kaði stjór nunar- og 
skrifstofukostnaður sökum gjald-
færslu vegna FIFA ID um 28 millj-
ónir. FIFA ID er kerfi sem öll knatt-
spyrnusambönd eru skyldug til að 
innleiða að kröfu Alþjóðaknatt-
spyrnusambandsins, FIFA.

FIFA ID er auðkenni sem allir 
leikmenn, þjálfarar og dómarar 
aðildarlanda FIFA þurfa að fá og 
fylgir þeim sama hvar þeir starfa. 
FIFA ID gerir það að verkum að til 
verður sameiginlegur gagnagrunn-
ur allra félaga, leikmanna, þjálfara, 
dómara og f leira á heimsvísu.

Mun það einfalda til muna 
greiðslu uppeldis- og samstöðu-
bóta sem starfsfólk FIFA mun 
sjálft koma til með rukka og greiða 
til viðeigandi félaga með notkun á 
svokölluðu „Clearing House“. Kerf-
ið mun koma í veg fyrir hvers konar 
tvískráningar leikmanna eða félaga 
og gera FIFA kleift að rekja stöðu og 
félagaskiptasögu allra skráðra leik-
manna í heiminum. – hó

Deloitte annaðist ráðgjöf fyrir KSÍ vegna mála sem tengjast COVID

45%
efstu deilda í Evrópu hafa 
verið með skipta deild á 
undanförnum fimm árum.

Sambandið nýtti 
sér hlutabótaleið 

stjórnvalda að litlum hluta. 

Guðni Bergsson,
formaður KSÍ

FÓTBOLTI Löggjafarvald fótboltans, 
International Football Association 
Board, fundar í dag til að reyna að fá 
skýrari reglur um hendur í fótbolta 
eftir að breytingar sem áttu sér stað 
fyrir tveimur árum ollu vonbrigðum.

Aleksander Ceferin, forseti UEFA, 
sendi Gianni Infantino, kollega 
sínum hjá FIFA, bréf í vetur þar sem 
hann kallaði eftir því að reglunum 
yrði breytt í fyrra horf. Ákveðið var 
að breyta reglunum þar sem það gæti 
verið refsivert að fá boltann í hönd-
ina þótt það væri fyrir slysni. Nýjar 
reglur voru settar í fyrra en ekki 
hefur tekist að setja fordæmi.

Þá verðu r rangst æðu reg lan 
skoðuð á fundinum sem og notkun 
myndbandsdómgæslu og kostir þess 
að bæta við skiptingum. – kpt

Ræða breytingu 
á reglum um 
hendi í dag

Hendi oft dæmd með aðstoð VAR.
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Verk myndlistarkonunnar Dóru Emilsdóttur eru falleg ljóðræna sem birtist á mörkum líkama og landslags; tabú þar sem allt er leyfilegt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Frumstæð hvöt að mála
Glæstar og óræðar prímadonnur hafa fylgt listakonunni Dóru Emilsdóttur 
í árafjöld. Hún segir myndlist óvissuferð en hæpna bisnesshugmynd, enda 
sé sköpun listafólki í blóð borin og köllun sem ekki er unnt að vanrækja. ➛2

Íslenskt  
láttu það ganga



Mamma sagði alltaf að það 
væri enginn vandi að gera 
abstrakt strik en sann-

leikurinn er sá að það er ógeðslega 
erfitt og meira en að segja það,“ 
segir myndlistarkonan Björk 
Tryggvadóttir. Hún er jafnframt 
ljósmóðir og brjóstagjafarráðgjafi.

„Ég hef alltaf verið með puttana 
í að fikta í málningu. Ég fór fyrst 
á námskeið hjá Myndlistaskóla 
Reykjavíkur og Myndlistarskól-
anum í Kópavogi þar sem kenndu 
kennarar frá listasviði Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti. Þeir hvöttu 
mig til að mennta mig á listasviði 
skólans og þegar börnin mín þrjú 
voru komin aðeins á legg lét ég 
slag standa og lauk því námi. Ég 
sótti líka um í Mynd- og hand-
íðaskólanum, um leið og Þuríður 
Sigurðardóttir söngkona en okkur 
var sagt að við kæmumst ekki inn 
út af kennitölunni. Skólastjórinn 
bætti við að ef einn nemandi hætti 
við kæmist annar að og Þuríður 
komst inn. Svona voru tímarnir 
þá, en þeir hafa sem betur fer 
breyst. Ég hef alltaf fengið mikinn 

stuðning frá manninum mínum og 
fjölskyldunni og eitt leitt af öðru.“

Málað í sátt við náttúruna
Björk málar bæði abstrakt verk og 
fígúratíf.

„Það er svo gaman og afstress-
andi að mála. Maður hverfur inn í 
eigin heim fyrir framan trönurnar 
og vandamál heimsins hverfa,“ 
segir Björk innan um heillandi 
málverk á vinnustofu sinni.

„Ég byrjaði að mála með vatns-
litum, sem er erfiðasta efnið því 
maður strokar ekki út vatnsliti. 
Svo færði ég mig yfir í olíu en er nú 
komin í akrýlliti eftir að hafa sótt 
námskeið hjá bandarískum lista-
mönnum. Þar liggur græn hugsun 
að baki, akrýllitir innihalda síður 
eiturefni og Bandaríkjamenn nota 
líka vatnsleysanlega olíuliti án 
eiturefna. Þetta er efst á baugi nú, 
það vill enginn vinna náttúrunni 
mein í sköpunarferlinu og nú mála 
ég mikið á spýtur og gróf efni sem 
ég rispa upp og endurvinn.“

Komin eru fimm ár síðan Björk 
fór fyrst vestur um haf til að sækja 

myndlistarnámskeið hjá mikils-
metnum listamönnum í Ameríku.

„Þá þótti ég klikkuð að æða 
þetta út ein og mömmu leist ekkert 
á það og hélt að ég yrði skotin á 
næsta götuhorni,“ segir Björk og 
hlær við. „Maður fær mikið upp 
úr því að sækja slík námskeið. Það 
heldur manni við og opnar augu 
manns og ég vil gjarnan sækja 
áhrif annars staðar frá. Ég reyni að 
sækja innblástur í náttúruna og 
svo litapallettuna þegar ég mála 
abstrakt,“ segir Björk og hvetur til 
meira sjálfstæðis þegar kemur að 
listsköpun og vali á listaverkum.

„Fólk þarf að þora að elta það 
sem því þykir fallegt. Eða eins og 
bandaríska listakonan og sálfræð-
ingurinn Nancy Hillis sagði á nám-
skeiði sem ég sótti og hét „Trust 
in yourself“. Hún sagði: „Treystu 
á sjálfan þig og gerðu það sem þú 
vilt. Farðu daglega á vinnustofuna 
og krotaðu minnst eitt strik til að 
nærast á listinni.“ Það hefur haft 
mjög sterk áhrif á mig,“ segir Björk.

 Í ljósmóðurstarfinu hefur hún 
farið inn á ótal heimili ungs fólks 
með nýfædd börn.

„Þá hefur slegið mig að koma á 
hvert heimilið á fætur öðru sem 
er nær nákvæmlega eins, þar sem 
var röndóttur vasi, réttu kerta-
stjakarnir og viss ljós. Mér finnst 
áhrifavaldar á Instagram virkilegir 
skaðvaldar. Við reynum að ala upp 
börnin okkar til að verða sjálf-
stæð en þau verða ekki sjálfstæð 
fyrir fimm aura ef þau apa allt upp 
eftir öðrum og láta áhrifavalda 
segja þeim hvernig smekkurinn og 
heimilið á að vera.“

Listaheimurinn hefur opnast
Björk er í myndlistarfélögunum 
Grósku í Garðabæ og Litlu Reykja-
vík. Hún hefur tekið þátt í sam-
sýningum hér heima og eftir að 
hún fór að stunda námskeiðahald í 
Bandaríkjunum hafa henni opnast 
margar dyr til sýningarhalds þar, 
meðal annars í Pennsylvaníu, 
Georgíu og New York.

„Ég þekki orðið mikið af mynd-
listarfólki vestra og finn að það 
er fylgst með manni þaðan. Í lok 
mars verð ég með abstrakt-mál-
verk í Georgíu, en Ameríkanar eru 
of boðslega hrifnir af abstrakt, og 
ekki síst unga fólkið, eins og hér. 
Mér var einnig boðið að taka þátt 
í komandi Van Gogh-sýningu ytra 
en komst ekki til þess að taka þátt 
að þessu sinni,“ upplýsir Björk.

Hún er nýbyrjuð á námskeiðinu 
Art2Life hjá listamönnunum 
Nichol as Vilton og Alice Sheridan.

„Það er rosalega flott námskeið 
með Zoom-kennslu, viðtölum, 
gagnrýni og verkefnaskilum. Mér 
finnst frábært hvað myndlistar-
menn geta spreytt sig um veröld 
víða í dag, og mikið framboð er af 
frábærum námskeiðum og ekki 
síst eftir COVID, þegar heimurinn 
hefur allur opnast í gegnum netið.“

Sjá málverk Bjarkar á appolloart.is 
og Instagram: @bjorktry_art

Vandamál heimsins hverfa
Ljósmóðirin og myndlistarkonan Björk Tryggvadóttir segir mikilvægt að treysta á sjálfan sig við 
trönurnar. Hún segir áhrifavalda skaðvalda þegar kemur að sjálfstæðum smekk ungs fólks.

Björk hefur 
undanfarin ár 
bætt við sig 
myndlistar-
námskeiðum í 
Bandaríkjunum 
þar sem hún 
segir í hávegum 
haft að vinna 
náttúrunni 
ekki mein með 
eitruðum litum 
eða öðrum 
skaðlegum efni-
við í listsköpun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Íslensk náttúra máluð við sumar-
hús Bjarkar; mosi, blóm og steinar.

Fagurt abstraktmálverk eftir Björk.

Mig hefur langað að mála 
síðan ég man eftir mér og 
mér er lífsnauðsynlegt að 

mála. Ég er haldin svo mikilli sköp-
unargleði og hvert einasta mál-
verk sem ég mála upplifi ég sem 
þroskandi ferðalag,“ segir mynd-
listarkonan Dóra Emilsdóttir.

Dóra hefur lagt stund á mynd-
list í fjörutíu ár. Hún stundaði nám 
við Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands og lauk meistaragráðu 
við Gerrit Rietveld-akademíuna í 
Hollandi. Verk hennar eru samspil 
hins óræða og hins hlutbundna; 
ljóðræna sem birtist á mörkum 
líkama og landslags, tabú þar sem 
allt er leyfilegt, glimmer, dúllur, 
bleikar blúndur og glitrandi ský.

„Mér finnst erfitt að útskýra 
málverk ef það er ekki augljóst fjall 
með sitt alkunna örnefni. Mynd 
hefur sitt eigið tungumál og snýst 
um skynjun og upplifun. Ef maður 
reynir að útskýra myndir um of 
eyðileggur maður þær. Þetta snýst 
um frjálst f læði og tilfinningar og 
með það í farangrinum fer maður 
af stað,“ segir Dóra.

Eitt af aðalsmerkjum hennar 
eru litríkar andlitsmyndir. Hún 
vinnur með margvísleg efni en nú 
mestmegnis blek og lökk.

„Ég hef alltaf málað príma-
donnur og margir sem eiga þannig 
verk eftir mig en ég nenni ekki 
alltaf að gera það sama og mála 
líka abstrakt. Prímadonnurnar 

voru upphaflega hugsaðar sem 
sjálfsmyndir og margir segjast sjá 
mig í verkunum, sem er alveg rétt, 
en þó eru þetta konur í ýmsum 
birtingarmyndum. Ég reyni því 
ekki að mála einhverja sérstaka 
konu heldur skynjar áhorfandinn 
tjáningu og tilfinningu konunnar í 
myndunum,“ útskýrir Dóra.

Áráttutengt að mála
Dóra hefur haldið ótal einka-
sýningar og tekið þátt í fjölda 

samsýninga hér heima og utan 
landsteinanna. Þá eru verk hennar 
til víðs vegar í opinberri eigu og 
einkaeigu fólks.

„Mér finnst mikilvægt að hafa 
gaman af myndlistinni og húmor 
fyrir henni, annars verður hún 
leiðinleg. Maður má ekki heldur 
hafa of miklar væntingar eða 
áhyggjur af því hvað öðrum finnst. 
Það er frumstæð hvöt að mála og 
hún er óháð markaðslögmálum. 
Maður verður líka að vera trúr 

sjálfum sér, það er eina leiðin, 
en svo snýst þetta líka mikið um 
tilviljun og heppni, og líka tísku. 
Stundum nær maður í gegn og 
stundum ekki, en ég held að flestir 
listamenn séu þannig að þeir geti 
ekki hætt. Það er áráttutengt að 
mála. Sumir eru svo meira bisness-
fólk en aðrir en mitt málverk er í 
stöku upplagi og ég hef ekki enn 
sett þau á prent, en hver veit hvað 
verður. Það er góð hugmynd í 
sjálfu sér og gefur fleirum tækifæri 
á að setja íslenska list upp heima 
hjá sér,“ segir Dóra sem selur verk 
sín meðal annars á appolloart.is 
sem er fyrsta íslenska listagalleríið 
sem selur málverk á netinu.

„Þannig er nútíminn. Fólk vill 
geta farið á netið og skoðað mál-
verk til kaups heima í stofu. Mér 
finnst það frábært og hjá Appollo 
eru dýrðlegir náungar,“ segir Dóra.

„Myndlist er óvissuferð. Maður 
getur ekki hætt að mála, hvort sem 
gengur vel eða illa. Sköpunin er 
manni í blóð borin og getur aldrei 
orðið hreinræktuð bisnesshug-
mynd því það er aldrei á vísan að 
róa með hvernig gengur. Málverk 
er hins vegar framlenging af manni 
sjálfum og maður gefur allt sitt í 
þau. Þau eru óstöðvandi farvegur 
sköpunar og þess vegna gæti ég 
ekki auðveldlega lagt penslana frá 
mér.“

Margslungin og litrík andlit Dóru.

Ein af fögrum prímadonnum Dóru.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Ægifagurt abstraktverk eftir Dóru.

100% náttúruleg

hvannarrót

60 HYLKI  FÆÐUBÓTAREFNI

hvannarrót

Leyndarmál
hvannarrótar

Loft í maga? 
Glímir þú við 
meltingartruflanir?

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát 
að trufla þig?

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöru-
verslun, Hagkaupum og Nettó.
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Íslensku vörurnar frá Taramar unnu til 
5 verðlauna í “Global Makeup Awards 2020”

GULL Besta lífræna húðvöru línan
GULL Besta næturkremið
GULL Besta útlitshönnunin

SILFUR Augnkremið
SILFUR Hreinsiolían

taramar.is



Bílar 
Farartæki

Nýr Nissan Leaf e+ 62 kWh Tekna 
3ja ára evrópsk verksmiðjuábyrgð. 
Með öllu sem hægt er að fá í þessa 
bíla. Svartur - hvítur og Dökkgrár. 
1.284.000 undir listaverði á aðeins 
4.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

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

 Meindýravarnir

 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.

 Múrarar
Get bætt við mig flísalögnum og 
múrvinnu, 20 ára reynsla. Uppl. í s. 
866 3300

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

VANTAR ÞIG ÓDÝRT HÚS?
Til flutnings! 38 ferm. 2 svefnh.2 
baðh. fullbúið með húsgögnum. 
Verð 2.2.millur uppl. 820-5181

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Atvinna

 Atvinna í boði

Vanur flakari óskast, trainded 
filleter needed. Erum í Hafnarfirði. 
Uppl s:899-8033

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Til sölu

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 11. febrúar 2021, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, varðandi skerpingu á heimildum um staðsetningu sérstakra búsetuúrræða 
innan mismunandi landnotkunarsvæða. 

Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi.  
Aðalskipulagstillagan var auglýst á tímabilinu frá 16. september 2020 til og með 28. október 2020. Á 
auglýsingatímanum bárust 3 efnislegar athugasemdir. Vegna framkominna athugasemda er umrædd 
landnotkunarákvæði lítillega þrengd og kveðið skýrar á um að slíkar húsnæðislausnir, einkum þær 
sem kalla á nýbyggingar, verði ávallt háðar breytingu á deiliskipulagi. Krafa um deiliskipulag á þó ekki 
við þegar um er að ræða neyðarúrræði, s.s. húsaskjól fyrir heimilislausa þar sem nýtt er húsnæði eða 
bygging sem er þegar til staðar.

Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að 
nálgast einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(skipulag@reykjavik.is).

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Breyting á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Sérstök búsetuúrræði. Heimildir innan landnotkunarsvæða.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Tilkynningar

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



21. mars kl. 20.00 
Eldborg Hörpu 

GESTASÖNGVARAR

Ellen Kristjánsdóttir
Jón Jónsson

Sigríður Thorlacius
Sigurður Guðmundsson

STJÓRNANDI & KYNNIR

Sigurður Flosason



Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Ingibjörg Bergsveinsdóttir

hjúkrunarheimilinu Seltjörn, 
áður til heimilis að Sævargörðum 7, 

Seltjarnarnesi,
     lést sunnudaginn 21. febrúar 2021.  

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju miðvikudaginn  
10. mars kl. 15. Athöfninni verður streymt á:  

shor.by/IngibjorgBergsveinsdottir

Magnús Erlendsson
Erlendur Magnússon Carla Magnússon de Jong
Guðrún Magnúsdóttir Ólafur J. Straumland
Berglind Magnúsdóttir Hákon Sigursteinsson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir til allra sem  
sýndu okkur samúð og vinarhug  

við andlát og útför 
Baldurs Þórs Bóassonar

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
heimahjúkrunar og sjúkrahúss 

Siglufjarðar.

Hrólfdís, Hrólfur og fjölskylda.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Þorgeir Guðmundsson
verkfræðingur,

lést þriðjudaginn 23. febrúar á 
hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
                                            að ósk hins látna.

Þröstur Þorgeirsson Sigrún Pálmarsdóttir
Úlfar Þorgeirsson Ásdís Valsdóttir
Þóra Hrönn Þorgeirsdóttir
Borgný Katrínardóttir Snæbjörn Árnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Dúi Eðvaldsson 
Holtagötu 3, Akureyri, 

lést 19. febrúar. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

María Helgadóttir
Kristín Dúadóttir Ólafur Kjartansson
Sveinbjörn Dúason
Heiðrún Dúadóttir Jóhann Eiríksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Helgi V. Jónsson
hæstaréttarlögmaður  

og lögg. endurskoðandi, 
Brautarlandi 4, Reykjavík,

lést þann 2. mars 2021  
                      á hjúkrunarheimilinu Sólteig, Hrafnistu. 
                         Jarðarför verður auglýst síðar.   

Ingibjörg Jóhannsdóttir
Hanna Lára Helgadóttir Jónas Reynisson
Anna Dóra Helgadóttir Halldór Jónsson
Jón Sigurður Helgason Erla Guðrún Emilsdóttir
Halla María Helgadóttir Ólafur Þór Guðbjörnsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, amma 
 og langamma, 

Hanna Bryndís 
Guðmundsdóttir  

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli í 
Reykjavík laugardaginn 20. febrúar. 

Aðstandendur vilja þakka starfsfólki á Skjóli 
fyrir góða umönnun og hlýleika á síðastliðnum árum. 

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðrún Matthíasdóttir Trausti Reynisson 
Tinna Eyjólfsdóttir  Sunna Traustadóttir 
Hrafnhildur Eyjólfsdóttir Aron Traustason
Bryndís Eyjólfsdóttir Oliver Traustason
Kári Rúnarsson Kara Traustadóttir 

Ómar Þór Helgason
bifreiðastjóri, 

Heiðmörk 26h,  
Hveragerði,

er látinn. Útför hans fer fram í 
Fossvogskirkju þann 8. mars kl. 13.00.

Klara Guðmundsdóttir
Sóley Ómarsdóttir         Mark Hartmann

og aðrir ættingjar og vinir Ómars.

Útför elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðfinnu Sveinsdóttur 
Sólvöllum,  

áður Garðafelli Eyrarbakka,
fer fram frá Eyrarbakkakirkju 

laugardaginn 6. mars kl. 14. Í ljósi aðstæðna 
verða aðeins nánustu ættingjar og vinir viðstaddir. 
Streymt verður frá athöfninni á Facebook-síðunni: 
Minningarsíða Guðfinnu Sveinsdóttur Eyrarbakka.

Trausti Sigurðsson Sigríður Sæmundsdóttir
Viðar Sigurðsson Guðbjörg Bjarnadóttir
 Soffía Jóhannsdóttir
Dísa Sigurðardóttir
Eygló Alda Sigurðardóttir Sigvard Sigurðsson Hammer

og fjölskyldur.

Kröftuglega var klappað fyrir 
söngkonunni Írisi Björk 
Gunnarsdóttur og píanó-
leikaranum Antoniu Hevesi 
eftir f lutning þeirra á óperu-

aríum í Hafnarborg í Hafnarfirði síðasta 
þriðjudag. Þar hafði Íris Björk mætt í 
forföllum einnar þekktustu söngkonu 
landsins, Þóru Einarsdóttur. Spurð 
hvernig þær Antonía hafi farið að því að 
hrista dagskrána fram úr erminni svarar 
hún létt: „Við náðum að æfa tvisvar. 
Aríurnar sem við f luttum eru hluti af 
því sem ég kann. Er á útskriftarönn í 
Listaháskólanum og búin að undirbúa 
prufur vegna umsókna um meistara-
nám í óperusöng erlendis.“

Ætlaði að verða læknir
Íris Björk er á leiðinni í Listaháskólann 
að syngja á hádegistónleikum þegar 
ég næ í hana. Nóg er að gera því næsta 
sunnudag tekur hún þátt í f lutningi Kórs 
Langholtskirkju á Jóhannesarpassíu 
Bachs – og aftur 14. mars. Hún sigraði 
í keppninni Ungir einleikarar og því 
syngur hún í Hörpu í maí með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands. „Ég hef alltaf verið í 
tónlist. Átti heima í Gautaborg í æsku, 
byrjaði að læra á blokkflautu fimm ára 
og var í barnakór íslensku kirkjunnar,“ 
segir hún, spurð um upphafið á þessu 
ævintýri. „Við f luttum heim þegar ég 
var fjórtán ára og það var í MR sem ég 
fór aftur í kór. Ætlaði að verða læknir og 
fór á náttúrufræðibraut. 

Svo vaknaði ég einn morguninn, 21 
árs, og ákvað að lífið væri of stutt til að 
láta ekki á sönginn reyna. Fór í fyrsta 
söngtímann hjá Valgerði Guðnadóttur, 
þá varð eiginlega ekki aftur snúið og 
eftir að hafa farið á óperuna Ragn-
heiði, eftir Gunnar Þórðarson, vissi ég 
nákvæmlega hvað ég vildi gera við líf 
mitt. Ég hef verið í söngnum síðan.“ Í 
hlutverki Ragnheiðar í óperunni var 
Þóra Einarsdóttir. „Þóra er meðal þeirra 
sem hafa kennt mér í Listaháskólanum 
og í sumar leiðbeindi hún mér í rann-
sókn sem ég fékk styrk fyrir hjá Nýsköp-
unarsjóði námsmanna,“ upplýsir Íris 
Björk.

Besti dagur ársins 2020
Óperur krefjast ekki bara hæfileika í 
söng heldur líka leik. Íris Björk segir 
umhverfið í Listaháskólanum hvetjandi, 
þar séu óperusöngvarar að kenna og auk 
þess kennd leiklist. „Frá haustinu 2019 
til mars 2020 var ég í Óperuskólanum í 
Stokkhólmi. Það er draumaskóli. Ég fékk 
að syngja tvívegis í Konunglegu sænsku 
óperunni, meðal annars á nýárstónleik-
um. Kærastinn flaug út til mín og var í 
salnum og þetta varð bara besti dagur 
ársins.“

Þess má geta að tónleikarnir í Hafnar-
borg síðasta þriðjudag eru aðgengilegir á 
síðum safnsins. gun@frettabladid.is

Söng í stað Þóru Einars
Íris Björk Gunnarsdóttir sópran hljóp í skarðið með engum fyrirvara og söng eðal 
óperuaríur á hádegistónleikum Hafnarborgar nýlega er Þóra Einarsdóttir forfallaðist.

Eftir að hafa séð óperuna Ragnheiði vissi Íris Björk hvað hún vildi gera við líf sitt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Svo bara vaknaði ég einn 
morguninn, 21 árs, og ákvað að 
lífið væri of stutt til að láta ekki 
á sönginn reyna.

Merkisatburðir
1865 Kirkjan á Möðruvöllum í Hörgárdal brennur.

1912 Fiskverkakonur í Hafnarfirði fara í verkfall. Það er í 
annað sinn sem konur fara í verkfall á Íslandi.

1938 Fólk kemst af er bæjarhús í Húsavík í Norður-Múla-
sýslu fjúka niður í fjöru í aftakanorðanveðri.

1970 Ísland gerist aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu, 
EFTA.

1970 Samningur um að dreifa ekki kjarnavopnum tekur 
gildi eftir að 56 lönd undirrita hann.

1993 Bylgjan og Stöð 2 safna um 55 milljónum króna í 
landssöfnun til styrktar krabbameinssjúkum börnum.
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað ILVA

4. - 8. MARS
*Gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði. 

Gildir á meðan birgðir endast.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

TAX FREE
AF ÖLLUM 
VÖRUM*



LÁRÉTT
1 söngleikur
5 færa
6 í röð
8 ávöxtur
10 íþróttafélag
11 teygja
12 vegghamar
13 tala
15 skilgreining
17 bókfesta

LÓÐRÉTT
1 aukast
2 leysir
3 kostur
4 kk nafn
7 reyktur
9 dyntir
12 hólbunga
14 ferð
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 revía, 5 ýta, 6 gh, 8 melóna, 10 kr, 11 
þan, 12 berg, 13 stak, 15 túlkun, 17 ritun.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 val, 4 agnar, 7 
hanginn, 9 óþekkt, 12 bali, 14 túr, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Símon Þórhallsson (2.222) átti 
leik gegn Helga Áss Grétars-
syni á Brim-mótinu um síðustu 
helgi. 

32. Rf7!  (sterkara en 32. Re8+ 
Kb6).  32...Df6 33. Rxg5  og 
Símon nýtti sér liðsyfirburðina 
til sigurs. Sjáum lokahnykk-
inn á morgun. Helgi Áss og 
Þorvarður Fannar Ólafsson 
eru efstir og jafnir á Skákmóti 
öðlinga með fullt hús eftir 
þrjár umferðir. Íslandsbikarinn 
hefst á morgun.  

www.skak.is:  Íslandsbikarinn         

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

A-vert. Suðaustan 3-10 
í dag og lítilsháttar 
rigning, en þurrt og bjart 
á N- og A-landi. Hiti víða 
2 til 7 stig yfir daginn.

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

6 1 3 9 2 7 8 4 5

5 7 8 6 4 3 1 9 2

9 4 2 1 5 8 3 7 6

1 3 5 4 6 9 2 8 7

2 6 9 7 8 1 5 3 4

7 8 4 5 3 2 6 1 9

4 9 6 3 1 5 7 2 8

8 5 1 2 7 4 9 6 3

3 2 7 8 9 6 4 5 1

9 1 6 4 3 7 2 5 8

2 8 7 5 6 1 9 3 4

5 3 4 8 9 2 1 6 7

6 2 1 9 7 4 3 8 5

7 9 3 1 5 8 6 4 2

4 5 8 6 2 3 7 9 1

1 6 5 2 4 9 8 7 3

3 4 2 7 8 6 5 1 9

8 7 9 3 1 5 4 2 6

2 5 7 3 6 1 4 9 8

8 6 3 4 9 2 1 5 7

9 1 4 5 7 8 6 2 3

4 7 8 1 5 9 3 6 2

1 2 5 7 3 6 9 8 4

3 9 6 8 2 4 5 7 1

5 3 2 9 1 7 8 4 6

6 8 9 2 4 3 7 1 5

7 4 1 6 8 5 2 3 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Aldeilis 
fullburða!

VOPP! takk!Ahhh... Há...

hárið 
þitt!

Gah!

Hélstu í 
alvörunni að 

hann væri 
ekki með 
liðsauka?

Í alvöru?

Ég ætla að leyfa þér að fara 
í búning með krökkunum á meðan 
ég skal sjá um heimilið 
og nammið.

Það er það minnsta 
sem ég gæti gert.

Ég er svo 
spennt!

Bíddu... í hvaða búningi?
Hérna, 

mamma. 
Mátaðu 

risastóra 
hornefið!

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Kraumandi ólga  
innan lögreglunnar
Fjölnir Sæmundsson var nýverið 
kjörinn formaður Landssambands lög-
reglumanna með yfirburðakosningu. 
Er kosningin talin bera vott um kraum-
andi óánægju lögreglumanna með 
kjör sín og kom það mörgum á óvart 
að þeir kysu yfirlýstan sósíalista sem 
formann sinn. Fjölnir segist vilja gera 
gagn en undirmönnun lögreglunnar sé 
brot á réttindum borgaranna.

Þurfum að vanda okkur meira
Bryndís Bolladóttir hannar hljóðlausnir 
úr endurnýttri ull en Kúlan eftir hana 
hefur slegið í gegn og nú hafa Lína og 
Land bæst við.

Enginn á skilið  
að gleymast

Snærós Sindradóttir fjallar í hlaðvarps-
þáttum um það þegar tveir ungir menn 
létust á Steingrímsfjarðarheiði árið 1991. 
Lögreglan rannsakaði aldrei hvað menn-

irnir voru að gera fyrir vestan en fjöl-
skyldan taldi að þeir hefðu verið myrtir. 

5 .  M A R S  2 0 2 1   F Ö S T U D A G U R18 F R É T T A B L A Ð I Ð



ÞETTA VAR 
FRUMHUG-
MYNDIN: 
HVAÐ GERIR 
LISTAMAÐUR 
ÞEGAR HANN 
HEFUR ENGIN 
AÐFÖNG? 
VIÐFANGIÐ ER 
NÁTTÚRAN OG 
EFNIVIÐUR-
INN ER 
JÖRÐIN SJÁLF.

Bókamarkaðurinn í Laugardal 
er í fullum gangi og salan er 
mjög góð. Áberandi góð sala 

er á bókum sem umsjónarmaður 
Kiljunnar, Egill Helgason, og gagn-
rýnendur mæltu með. 

Söluhæstu skáldverk og ljóð á 
markaðnum fram að þessu
1.  Saga Borgarættarinnar – Gunnar 

Gunnarsson
2.  Höll minninganna – Ólafur 

Jóhann Ólafsson
3.  Eldarnir – Sigríður Hagalín Björns-

dóttir
4.  Aprílsólarkuldi – Elísabet Jökuls-

dóttir
5.  Marsfjólurnar – Philip Kerr
6.  Þetta er allt að koma – Hallgrímur 

Helgason
7.  1984 – George Orwell (er nú upp-

seld)
8.  Álabókin – Patrik Svenson

9.  Snerting – Ólafur Jóhann Ólafs-
son

10.  Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
11.  Ljóðaúrval 1983-2012 – Gyrðir 

Elíasson
12.  Manndómsár – Lev Tolstoj

Listi yfir söluhæstu barnabæk-
urnar fram að þessu
1.  Litli slökkviliðsbíllinn – Doris 

Tamaselli
2.  Hver er þetta? – Guido van 

Genechten
3.  Önd! Kanína! – Amy Rosenthal og 

Tom Lichtenheld
4.  Egill spámaður – Lani Yamamoto
5.  Kjarval – Margrét Tryggvadóttir
6.  Á Saltkráku – Astrid Lindgren
7.  Múmínsnáðinn og vorundrið –

Tove Jansson
8.  Dísa ljósálfur – G.T. Rotman
9.  Palli var einn í heiminum – Jens 

Sigsgaard

10.  Öflugir strákar: Trúðu á sjálfan 
þig – Bjarni Fritzson

11.  Vigdís. Bókin um fyrsta konufor-
setann – Rán Flygenring

12.  Dæmisögur Esóps – Val Biro

Borgarættin slær í gegn á Bókamarkaðnum

Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar 
er óvæntur smellur. MYND/AÐSEND

Þessar barna-
bækur eru eftir-
sóttar á bóka-
markaðnum.
MYND/BRYNDÍS 
LOFTSDÓTTIR

Katrín Sigurðardóttir 
sýnir verk á mynd-
listarsýningunni Til 
staðar í Svavarssafni 
á Höfn í Hornafirði. 
„Katrín dvaldi og 

vann verk úr leir í þremur lands-
fjórðungum á Íslandi síðastliðið 
haust. Sýningin hverfist um þessi 
þrjú jarðverk og er heimild í formi 
ljósmynda og myndbands,“ segir 
Auður Mikaelsdóttir sýningar-
stjóri og safnvörður í Svavarssafni. 
„Katrín vildi gera verk víða um 
landið og valdi þrjá fjarlæga staði 
sem eiga það sameiginlegt að vera 
úr alfaraleið en þó aðgengilegir. Hér 
í Hornafirði vann hún við Hoffellsá 
undir Vatnajökli en hún vann einn-
ig á Skarðsströnd við Breiðafjörð 
og í Svalbarðshreppi í Norður-
Þingeyjarsýslu. Allt eru þetta verk 
unnin við árfarveg þar sem vatnið 
hefur grafið niður á leirinn og gert 
listamanninum örlítið auðveldara 
að komast að honum.“

Eftir stendur jörðin
Þegar hún er beðin um að lýsa 

þessu verki Katrínar segir Auður: 
„Hún gróf eftir leir og steypti í mót 
þannig að til urðu eins konar múr-
steinar. Ljósmyndir af þeim eru á 
veggjum safnsins, ein fyrir hvern 
stað. Úr múrsteinunum byggði 
Katrín svo hleðslur sem mynduðu 
hver sinn strúktúr í jörðinni. Að 
nokkrum dögum liðnum höfðu 
veður og vindar unnið á verkinu. 
Eftir stendur jörðin eins og hún var 
þrátt fyrir að hafa breytt um form 
á einhverjum tímapunkti. Mynd-
bandið á sýningunni sýnir Katrínu 
við jarðnámið og leirvinnsluna.“

Efni sem er hér og nú
Auður segir COVID hafa verið 
ákveðna kveikju að verkinu og þær 
sérstöku aðstæður sem skapast hafa 
í kjölfarið. „Fólk býr nú við nýjan 
veruleika sem setur ýmsar skorður 
við ferðalögum og flutningum. Katr-
ín fór að velta því fyrir sér hvað hún 
gæti skapað sem listamaður úr efni 
sem er hér og nú. Leirinn er efniviður 
sem þarf ekki að kaupa eða selja, þarf 
ekki að flytja, keyra eða fljúga með. 
Hann er til staðar. Þetta var frum-
hugmyndin: Hvað gerir listamaður 
þegar hann hefur engin aðföng? Við-
fangið er náttúran og efniviðurinn er 
jörðin sjálf. Verkin eru forgengileg, 
þau eru búin til í náttúrunni, eru 

  Myndlistarsýning 
sem er heimild  
       um verkið
Til staðar er yfirskrift sýningar á verk-
um Katrínar Sigurðardóttur í Svavars-
safni á Höfn í Hornafirði. Vann verk úr 
leir í þremur landsfjórðungum á Íslandi. 

Katrín Sigurðar-
dóttir mynd-
listarkona.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Auk ljósmynda er á sýningunni myndband sem sýnir vinnu Katrínar.

Til staðar er sýning þar sem eru  þrjár innsetningar Katrínar í náttúru Ís-
lands og heimildir í formi ljósmynda og myndbands. MYND/AÐSEND

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

hluti af henni og umbreytast þar. 
Eftir stendur myndlistarsýning sem 
er í raun heimild um verkið.“

Listamannaspjall á síðu
Eins og myndlistarunnendur vita 
hefur Katrín átt mikilli velgengni 
að fagna innan listaheimsins og 
hún margsinnis verið fulltrúi 
íslenskrar myndlistar á erlendum 
vettvangi svo sem á Feneyja-, Sao 
Paulo- og Rabattvíæringunum og 
verk hennar hafa verið sýnd víða 
um heim, meðal annars á Metropo-
litan í New York. Engin formleg 
opnun var á sýningunni á Höfn 
í Hornafirði heldur boðið upp á 
listamannaspjall sem finna má á 
YouTube-síðu safnsins. „Spjallið var 
vel sótt og mæltist mjög vel fyrir hjá 
Hornfirðingum,“ segir Auður. Sýn-
ing Katrínar stendur til 5. maí.
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bónus.is  Verð gildir til og með 7. mars eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

Smash Style Ungnauta Hamborgarar
2 stk. í pk. - verð áður 549 kr.

kr.498
120 g
2X

Smash Style Hamborgarabrauð
2 stk. í pk. - verð áður 129 kr.

kr./pk.98

HAMBORGARI
í brauði

ALVÖRU

aðeins 

298 kr./stk.

Ali Spareribs
fulleldað

Ferskir Kirsuberjatómatar
250 g

Grískur Fetaostur
200 g

kr./250 g259 kr./200 g359

KIRSUBERJATÓMATAR FETAOSTUR

Barilla Fusilli
Barilla Spaghetti

Barilla Penne Rigate

Pepsi eða Pepsi Max
10 stk. í pk.

Himneskt Jómfrúar Ólífuolía
lífræn

kr./500 ml879
Lavazza Kaffihylki

10 stk. í pk.

kr./pk.398

EKTA ÍTALSKUR 
KAFFIBOLLI Á AÐEINS 40 kr.

FJÖLSKYLDUNNAR
Hamborgari í brauði + franskar 

AÐEINS

1.681 kr. fyrir fjóra

HAMBORGARAVEISLA

McCain Superfries Franskar
650 g

kr.489
650 g

TILBÚIN SVÍNARIF
AÐEINS AÐ HITA Á GRILLIÐ

GOTT

1 KG
1 KG

1 KG 10 X 330 ml í pk.

kr./kg898

kr./pk.298 kr./pk.789
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DAGSKRÁ

Föstudagur
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
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Supernanny
10.50 Hindurvitni
11.15 Shipwrecked
12.00 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Manifest
13.35 Lóa Pind. Bara geðveik
14.05 Jamie’s Quick and Easy 

Food
14.30 Í eldhúsi Evu
15.00 Ghetto betur
15.35 Brother vs. Brother
16.15 GYM
16.35 Mom
17.00 The Goldbergs
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Í kvöld er gigg
19.45 The Masked Singer
20.55 Jay & Silent Bob Reboot
22.40 Ad Astra  Spennutryllir 

frá 2019 með Brad Pitt. 
Geimfarinn Roy McBride 
ferðast út að ystu mörkum 
sólkerfisins í leit að föður 
sínum.

00.40 Upgrade
02.15 On Chesil Beach
04.00 Veronica Mars
04.45 The O.C.

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 Roswell, New Mexico
21.55 Flash
22.35 Angie Tribeca
23.00 Simpson-fjölskyldan
23.25 Bob’s Burgers 
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 The Office

10.15 Rabbit School
11.30 The Big Sick
13.25 Fantastic Beasts. The 

Crimes of Grindelwald
15.35 Rabbit School
16.50 The Big Sick
18.45 Fantastic Beasts. The 

Crimes of Grindelwald
21.00 The Sisters Brothers 

 Gamansöm glæpamynd 
frá 2018 með John C. Reilly, 
Joaquin Phoenix og Jake 
Gyllenhaal. 

22.55 Underwater
00.30 Arrival  Mögnuð mynd frá 

2016. Þegar tólf geimskip 
koma óvænt til jarðar er 
málvísindakonunni Louise 
Banks ásamt vísinda-
mönnum á öðrum sviðum 
falið að ná sambandi við 
geimverurnar í von um að 
kom ast að ástæðunni fyrir 
heimsókn þeirra. 

02.25 The Sisters Brothers

07.55 PGA Tour 2021
11.55 LPGA Tour 2021  Útsending 

frá Drive On Championship 
at Golden Ocala.

15.00 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá Drive On Championship 
at Golden Ocala.

18.00 Champions Tour Highlights 
2021

19.00 PGA Tour 2021
23.00 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center
23.20 PGA Special. This is Mac-

kenzie Tour

06.00 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil 
13.45 The Late Late Show 
14.30 Superstore
14.55 George Clarke’s Old House, 

New Home 
15.40 Amazing Hotels. Life 

Beyond the Lobby 
16.40 Family Guy
17.00 The King of Queens 
17.20 Everybody Loves Raymond
17.45 Dr. Phil
18.30 The Late Late Show 
19.15 American Housewife 
19.40 Man with a Plan
20.10 The Bachelor
21.40 End of Watch
23.25 Olympus Has Fallen
01.20 The Hateful Eight
04.00 Síminn + Spotify

07.55 Juventus - Spezia
09.35 Lazio - Torino
11.10 Real Madrid - Real Sociedad
12.50 Sassuolo - Napoli
14.30 Fiorentina - Roma
16.20 Parma - Inter Milan
17.50 Fréttaþáttur Evrópudeildar-

innar
18.20 La Liga Show
18.45 Inside Serie A
19.40 Huddersfield - Cardiff  Bein 

útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

21.45 The Fifth Quarter
22.00 Fréttaþáttur Evrópudeildar-

innar 
22.30 Parma - Inter Milan

07.30 Dominos Tilþrifin 12. um-
ferð

08.20 Dominos Körfuboltakvöld 
- kvenna

09.05 Skallagrímur - Breiðablik 
 Útsending frá leik í Dom-
inos deild kvenna.

10.45 Keflavík - Haukar
12.25 Afturelding - Fram  Útsend-

ing frá leik í Olís deild karla.
13.50 ÍR - Tindastóll  Útsending frá 

leik í Dominos deild karla.
15.35 Njarðvík - KR
17.15 Dominos Tilþrifin 12. um-

ferð
18.10 Haukar - Þór Þ.  Bein út-

sending frá leik í Dominos 
deild karla.

20.05 Stjarnan - Valur  Bein út-
sending.

22.00 Dominos Körfuboltakvöld
23.25 Dominos Tilþrifin 12. um-

ferð
00.15 ÍBV - Haukar

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 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
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 Málið er  Flóttafólk á Ís-

landi
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Bragi Hlíðberg, 

þriðji þáttur
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Grettis saga 

 (12 af 21) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma   

(27 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Lífið er lag (e)  Þáttur þar 

sem fjallað er um málefni 
fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón: Sigurður K. 
Kolbeinsson.

20.30 Karlmennskan (e)  Femínískt 
sjónarhorn á karlmennsku, 
karla og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi.

21.00 Helgarjóga (e)  Í Helgarjóga 
með Þóru Rós róum við 
okkur niður í núvitundinni 
– og verum til staðar í 
stundinni.

21.30 Bílalíf (e)  Fjörlegur og fjöl-
breyttur þáttur um bílana 
okkar í leik og starfi. (e)

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2008-2009 
09.35 Kastljós 
09.50 Menningin
10.00 Söngvakeppnin í 30 ár 
10.50 Íslendingar  Kristinn Halls-

son.
11.45 Músíkmolar
11.55 Heimaleikfimi 
12.10 HM í skíðagöngu  Bein 

útsending frá keppni í boð-
göngu karla.

14.05 Kveikur  Heimsókn til eig-
anda WOW og arðgreiðslur 
ríkisstyrktra fyrirtækja.

14.40 Heillandi hönnun 
15.10 Ofurheilar - Ofsahræðsla 
15.40 Ekki gera þetta heima 
16.10 Smáborgarasýn Frímanns 
16.30 Sambúð kynslóðanna 
17.00 Martin læknir 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan 
18.35 Húllumhæ 
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Gettu betur Undanúrslit 

 Bein útsending frá spurn-
ingakeppni framhaldsskól-
anna. Spurningahöfundar 
og dómarar eru Laufey 
Haraldsdóttir, Jóhann 
Alfreð Kristinsson og Sævar 
Helgi Bragason. Spyrill er 
Kristjana Arnarsdóttir.

20.55 Vikan með Gísla Marteini 
 Gísli Marteinn tekur á móti 
gestum á föstudagskvöld-
um í vetur og fer með þeim 
yfir helstu atburði vikunnar 
í stjórnmálum, menningu 
og mannlífi.

21.45 Poirot - Lávarður deyr Agat-
ha Christie’s Poirot VII. Lord 
Edgware Dies  Hinn siðprúði 
rannsóknarlögreglumaður 
Hercule Poirot rannsakar 
morðið á Edgware lávarði 
og listinn yfir þá grunuðu er 
langur þar sem Edgware var 
alræmdur fauti. Leikstjóri: 
Brian Farnham. Aðalhlut-
verk: David Suchet, Hugh 
Fraser og Philip Jackson.

23.25 Stand by MeSamheldni
00.50 Dagskrárlok
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Þýski áhrifavaldurinn 
Leonie Hanne er alltaf 
jafn f lott til fara. Hún 
er óhrædd við að prufa 
ólík mynstur saman 
og öðruvísi klæðnað. 

Hanne fæddist í Hamborg og hefur 
bloggað um nokkurt skeið á síðu 
sinni Ohh Couture. Hún með fjölda 
fylgjenda á Instagram og er reglu-
legur gestur á öllum helstu tísku-
vikum. Leonie hefur líka setið fyrir 
hjá þekktum merkjum á borð við 
Louis Vuitton, La Mer og Tommy 
Hilfiger. steingerdur@frettabladid.is

Frumleg   
í fatavali

Með tösku frá Chloé á sýningu 
merkisins á tískuvikunni í París. 

Leonie er gjörn á að blanda saman ólíkum mynstrum 
og útkoman er alltaf flott. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Leonie er óhrædd við að blanda 
saman ólíkum litum og mynstrum.

Leonie mætt á sýningu Boss á 
tískuvikunni í Mílanó.

Leonie Henne er þýskur blogg-
ari og áhrifavaldur sem er 
með öðruvísi og skemmti-
legan stíl. Hún er óhrædd 
við að taka áhættu þegar 
kemur að fatastílnum.

Mætt 
á sýningu 

Dior, klædd í 
Dior, á tísku-

vikunni í París 
í fyrra.

Á 
tísku-

sýningu Etro 
í Mílanó í 

fyrra.

Fáir 
sem geta 

borið ponsjó 
jafn vel og Leonie 
Hannie, en þessir 

er frá Dior.

Hanne 
með tösku 
frá Bottega 

Veneta á tísku-
vikunni í 

París.

Klædd 
í Marc 

Cain á tísku-
vikunni í 

Berlín.
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LÍFIÐ

mailto:steingerdur@frettabladid.is


Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn.
Snertilausar afgreiðslur.

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

 LYFSALINN  GLÆSIBÆ Opið   8.30 - 18.00 Sími 517 5500   /   glaesibaer@lyfsalinn.is
 LYFSALINN  VESTURLANDSVEGI Opið 10.00 - 22.00 Sími 516 5500   /   vesturlandsvegur@lyfsalinn.is
 LYFSALINN URÐARHVARFI Opið   8.30 - 18.00 Sími 516 5505   /   urdarhvarf@lyfsalinn.is

Glæsibær Vesturlandsvegur     Bílaapótek  -  bakhlið Urðarhvarf

www.lyfsalinn.is

APÓTEK LYFSALANS



ÞAÐ ER EKKI HÆGT AÐ 
LÝSA ÞESSU Í GEGNUM 

SÍMA. ÞAÐ GERIR EKKI NOKKUR 
MAÐUR. ÞÚ VERÐUR BARA AÐ 
KOMA VESTUR, KALLINN MINN, 
OG SJÁ ÞETTA.

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

Söngvarinn Jón Kr. Ólafs-
son, sem gerði garðinn 
ekki síst frægan með 
hljómsveitinni Facon á 
seinni hluta sjöunda ára-
tugarins, hefur í tvo ára-

tugi rekið tónlistarsafnið Melódíur 
minninganna á heimili sínu á Bíldu-
dal.

Vænum slatta af safngripum hans 
hefur verið komið fyrir á Rokksafni 
Íslands í Hljómahöllinni í Reykja-
nesbæ á sérsýningunni Melódíur 
minninganna & Jón Kr. Ólafsson.

„Þeir komu til mín fjórir strákar 
frá Hljómahöllinni og tóku hjá mér 
tvo stóra jeppa fulla af dóti og úr því 
varð þessi mikla sýning sem byrjar 
á sunnudaginn,“ segir Jón kampa-
kátur og bætir við að hann eigi þó 
helling eftir enn þá og að hann von-
ist til þess að allt safnið hans endi í 
Hljómahöllinni áður en yfir lýkur.

Framhaldslíf minninganna
„Upphaflega var talað um að lána 
þetta, sérðu til, en ég er orðinn full-
orðinn og ég ætla sko ekki að taka 
snitti af þessu til baka aftur. Því get 
ég alveg lofað þér og ég er búinn að 
segja það við Tómas Young, sem er 
náttúrlega safnvörður þarna. Það 
verður bara greiði við mig að fara að 
létta aðeins á þessu,“ segir Jón sem 
einnig er mjög áfram um að finna 
safni sínu annan samastað.

„Þannig að ég viti alveg hvað af 
þessu verður. Allri þessari vinnu 
minni sem ég er búinn að leggja á 
mig því ég er búinn að reka safnið í 
20 ár og búinn að koma því öllu upp 
út á mína eigin buddu.

Ég er að tryggja þessu framhalds-
líf þarna og vonandi verður þetta 
þannig að þetta endar allt í Hljóma-
höllinni áður en ég verð farinn af 
sviðinu. Ég er búinn að bjarga ýmsu 
frá því að fara til heljar í þessu góða 
þjóðfélagi og þetta hefur ekkert að 
gera á Bíldudal,“ segir Jón ákveðinn.

Rauður jakki
„Nú til dæmis rauði jakkinn frægi 
af Hauki Morthens. Já, kallinn 

minn. Hann er til enn þá,“ svarar 
Jón að bragði þegar hann er beðinn 
að nefna einn til tvo safngripi sem 
honum tókst að bjarga. „Hann fór 
ekki til heljar en hefði gert það eins 
og margt annað. Það er ljóst. Þetta 
væri allt farið í tunnuna fyrir löngu. 
Ætli það séu síðan til nema tveir eða 
þrír kjólar af Ellý Vilhjálms og ég er 
með einn af þeim og þetta er senni-
lega alflottasti kjóllinn sem til er á 
landinu í dag,“ segir Jón og staðfestir 
að báðar þessar tónlistarsögulegu 
f líkur séu komnar til Reykjanes-
bæjar.

Undirbúningur sýningarinnar 
hefur staðið yfir síðan í júní í fyrra 
og þar gefur að líta fjölmarga muni 
sem Jón hefur safnað í gegnum tíð-
ina frá eigin tónlistarferli og öðrum 
tónlistarmönnum. Til dæmis Svav-
ari Gestssyni, Stuðmönnum, Ragga 
Bjarna og f leirum, að ógleymdum 
Ellý og Hauki.

Ólýsanlegt safn
„Ég vil endilega láta það koma fram 

að Tómas Young hringir í mig í vor 
af því að hann sá viðtal við mig í 
Fréttablaðinu,“ segir Jón um viðtal 
vegna 80 ára afmælis hans í ágúst í 
fyrra og er í það minnsta ein ástæða 
þess að framkvæmdastjóri Hljóma-
hallarinnar og Rokksafns Íslands 
hafði samband við hann. Með þeirri 
niðurstöðu að þegar eru tveir jeppar 
drekkhlaðnir minningum farnir frá 
Bíldudal og meira mun fylgja í kjöl-
farið.

„Ég sagði við hann: „Það er ekki 
hægt að lýsa þessu í gegnum síma. 
Það gerir ekki nokkur maður. Þú 
verður bara að koma vestur, kallinn 
minn, og sjá þetta.“ Og hann bara 
dreif sig upp í flugvél í ágúst í sumar 
og skoðaði þetta.“

Gestum Hljómahallarinnar gefst 
einnig tækifæri til að skoða sýning-
una á Bíldudal með gagnvirkum 
sýndarveruleikagleraugum sem 
gera kleift að ganga um tónlistar-
safnið sem myndað var sérstaklega 
fyrir sýninguna.

„Ég ákvað að hætta í vor. Ég varð 
áttræður í ágúst og ég er búinn að 
skila 60 árum. Ég er búinn að syngja 
í 60 ár. Það er sæmilega góður tími 
og nú er ég frjáls. Alveg frjáls,“ segir 
Jón og vísar til lagsins Ég er frjáls 
sem hann gerði landsfrægt með 
hljómsveitinni Facon og Svavar 
Gests gaf út á 45 snúninga hljóm-
plötu árið 1969. toti@frettabladid.is

Melódískar minningar  
í troðfullum jeppum
Söngvarinn Jón Kr. Ólafsson sendi hluta tónlistarsafns síns frá 
Bíldudal í tveimur troðfullum jeppum en góssið er hluti af sérsýn-
ingu í Rokksafni Íslands sem er helguð melódískum minjum Jóns.

Frjáls! Hluti melódíuminninga Jóns Kr. er á sérsýningu í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ sem verður opnuð formlega 
klukkan 15 á sunnudaginn og er tileinkuð honum og safninu fyrir vestan.  MYND/SÓLVEIG M. JÓNSDÓTTIR

Það fara ekki allir í skó þeirra sem hafa sungið sig inn í hug og hjörtu þjóðar-
sálarinnar en það má vel skoða þá hjá Jóni. MYND/SÓLVEIG M. JÓNSDÓTTIR

EKKI MISSA AF 
NÝJASTA DV!

Katrín Jakobsdóttir fer stundum 
í Krambúðina á náttfötunum.

Forsætisráðherra Íslands í 
einlægu og skemmtilegu viðtali.

Þú færð DV á 
eftirtöldum sölustöðum:

Nettó – N1 – Hagkaup – Olís – Bónus – 
Samkaup – Penninn – 10-11 – Fjarðarkaup 
– Kvikk – Extra – Kjöthöllin – Melabúðin – 

Mosfellsbakarí

512 7000          

www.dv.is/askrift          

askrift@dv.is

Tryggðu þér áskrift að DV

MYND/ANTON BRINK

5. mars 2021  |  9. tbl.  |  112. árg.  |  Verð 995 kr.

Katrín og krafturinn  
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra fer í 

Krambúðina á náttfötunum, hefur oft verið 
spurð hvar hún sjálf sé og heldur fast í húmorinn á krefjandi tímum. 

– sjá síðu 10

6
14

Fleiri og yngri börn með átröskun

Falið val við HPV-bólusetningu

Aðeins 995 kr.!
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Nýjasta
Skúbbið!

Skúbb er komið á Orkuna, Vesturlandsvegi!

Nú getur þú rennt við á Orkunni á Vesturlandsvegi og nælt þér í ferska og 

ljúffenga skál eða kraftmikið og hressandi búst frá Skúbb. Góð orka sem 

endist allan daginn. Hlökkum til að sjá þig!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóhönnu Vigdísar 
Guðmundsdóttur

BAKÞANKAR

Bókin Þess vegna sofum við, eftir dr. Matthew 
Walker fylgir kaupum á rúmum úr 5 stjörnu 
hótelrúmalínunni frá Serta. Bókin hefur slegið 
í gegn um heim allan. Bókin opnar augu 
almennings fyrir mikilvægi svefns í tengslum 
við heilsu, vellíðan og árangur. 

Verðmæti: 3.490 kr. 

Matthew Walker er prófessor við 
Harvard háskóla og sérfræð ingur í 
svefni, sálfræði og taugalífeðlisfræði. 
Hann er virtur vísindamaður á 
þessu sviði og hefur birt fjölmargar 
ritrýndar vísindagreinar.

MATTHEW
WALKER

M
A

T
TH

E
W

 W
A

LK
E
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sofum viðÞESS V
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Um
mikilvægi

svefns
og

drauma

Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is
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5 STJÖRNU HÓTELRÚMIN frá Serta eru framleidd til að fullnægja 
ýtrustu kröfum. Fjaðrandi botn gefur 5 svæða heilsudýnunni óvið
jafnanlega fjöðrun og stuðning, lúxus yfirdýnan lagast að þér og 
þér líður eins og þú svífir. Velkomin í þitt 5 stjörnu heilsurúm, 
heima hjá þér – allar nætur – alltaf.

CLASSICO, YORK OG LIGNE eru með Serta Splendid Royal heilsu
dýnu frá Serta. Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna með 
góðum stuðningi við bak en mýkra gormakerfi á axla- og mjaðma-
svæði. Hægt er að velja um tvo stífleika á dýnunni eftir því hvað 
hentar hverjum og einum. Yfirdýnan er millistíf, úr kaldpressuðum 
svampi og vinnur vel á móti fjöðruninni í botni og dýnu. 

MAGNIFIQUE rúmið er með Serta Royalty Superior heilsudýnu 
sem sker sig frá Splendid Royal m.a. með því að vera með tvískiptu 
gorma kerfi og aukinni kantstyrkingu.

Áklæðið á rúmunum er slitsterkt bómullaráklæði, ofnæmisfrítt og 
andar einstaklega vel. Það er fáanlegt í nokkrum litum sem eru 
mismunandi eftir rúmgerðum. Hægt er að velja mismunandi fætur 
og einnig eru fáanleg náttborð í stíl.

FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM  
– HEIM TIL ÞÍN –

Fimm stjörnu Hótel-rúmalínan frá Serta er fáanleg í verslunum Betra Baks í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.  
Metsölubókin „Þess vegna sofum við“ í íslenskri þýðingu fylgir rúmunum. 

Verð: 349.900 kr (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Verðdæmi: Classico 160 x 200 cm 

(Bókin Þess vegna sofum við fylgir í kaupunum)

SERTA ER OPINBER BIRGI

mottumars.is

21. MARS KL. 20.00 ELDBORG HÖRPU 

Forréttindablinda vísar 
til þess þegar við, mann-
fólkið, sjáum ekki að 

við njótum efnahagslegra og 
félagslegra forréttinda sem 
aðrir hópar hafa ekki. Það gerir 
okkur erfitt um vik að setja 
okkur í spor þeirra sem ekki 
njóta sömu forréttinda. Sem 
gerir það að verkum að við 
höldum bara að allir hafi það 
jafn gott og við.

Eða, ef við erum til að mynda 
leikritaskáld sem höfum búið 
við þau forréttindi öldum 
saman að störfin sem fylgja kyn-
hlutverkinu okkar hafa ekkert 
verið að þvælast fyrir innblæstr-
inum, þá skiljum við kannski 
ekki alveg af hverju Þjóðleik-
húsið hvetur konur sérstaklega 
til að senda inn ný leikverk. 
Þegar staðreyndin er sú að það 
er miklu minna framboð af leik-
verkum á íslensku eftir konur en 
karla. Á sama tíma er það líklega 
vilji stjórnenda þessa leikhúss 
þjóðarinnar að sviðsetja verk 
sem byggja á reynsluheimi 
beggja, nú eða allra, kynja. Það 
að gefa konum pláss útilokar 
hins vegar ekki karla. Þjóðleik-
húsið hefur, eftir því sem ég best 
veit, ekki bannað körlum að 
senda inn ný leikverk.

Það er allt í lagi að skilja ekki 
allt. Opinn hugur og Google 
geta yfirleitt hjálpað okkur að 
svara spurningunum sem við 
höfum um lífið og tilveruna. 
Þá þurfum við heldur ekki að 
spyrja í mæðutón Má ekkert 
lengur?! Það er ekkert sem 
læknar forréttindablinduna 
jafn hratt og spurningar, svör, 
gagnrýnin hugsun og upp-
lýsingar. Einu sinni var sagt 
að sannleikurinn gerði okkur 
frjáls. Í nútímasamfélagi er 
enginn einn endanlegur sann-
leikur, en upplýsingarnar geta 
í það minnsta frelsað okkur 
undan eigin forréttindablindu.

Má ekkert?!


