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Þórður Tómasson í Skógum undir Eyjafjöllum er hundrað ára í dag. Hann hefur glatt marga í gegnum tíðina sem safnvörður fjölsóttasta byggðasafnsins. Sjá síðu 32 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

VIÐSKIPTI Rétt yfir 10 prósent svar-
enda í nýrri markaðskönnun sem 
Íslandsstofa stóð á bak við ætla að 
ferðast til Íslands innan næstu tólf 
mánaða. Bandaríkjamenn eru lík-
legastir til að heimsækja Ísland, en 
á bilinu 14-15 prósent þeirra ætla að 
ferðast hingað til lands á næstu tólf 
mánuðum.

„Þetta eru mjög jákvæðar niður-
stöður og þær sýna að Ísland er sam-
keppnishæfur áfangastaður miðað 
við önnur lönd,“ segir Daði Guðjóns-
son, fagstjóri neytendamarkaðssetn-
ingar hjá Íslandsstofu.

„Við þurfum þó að hafa í huga að 
þetta er ekki fullnaðarsigur. Fólk 
er f ljótt að gleyma og þess vegna 

er mikilvægt að viðhalda Íslandi 
sem áfangastað í huga ferðamanna 
þangað til og eftir að þeir byrja að 
ferðast á ný.“

Markaðskönnun Íslandsstofu, 

sem var framkvæmd af Maskínu í 
febrúar, náði til ferðamanna í Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Danmörku, 
Kanada, Þýskalandi og Svíþjóð. 
Svarendur voru á aldursbilinu 25 til 
65 ára.

„Þess má geta að þegar könnunin 
var framkvæmd voru ekki komnar 
fréttir um eldgosið, áform um að 
bólusettir ættu greiða leið inn í 
landið og Húsavík hafði ekki verið 
tilnefnd til Óskarsverðlauna. Þetta 
eru allt hlutir sem vinna með okkur,“ 
segir Daði.

Frá því að könnunin var fram-
kvæmd hefur leitarniðstöðum sem 
tengjast Íslandi fjölgað um helming, 
að sögn Daða. Þannig má leiða líkur 

að því að ferðaviljinn sé enn meiri en 
niðurstöður könnunarinnar gefa til 
kynna.

Niðurstöðurnar sýna að sam-
setning þeirra sem hyggjast koma 
til landsins sé íslenskri ferðaþjón-
ustu hagfelld. „Við sjáum að yngri 
menntaðir og tekjuháir ferðamenn 
er sá hópur sem er líklegastur til að 
heimsækja Ísland innan árs,“ segir 
Daði.

Þá mælist Ísland hæst þegar 
kemur að trausti ferðamanna til 
landa til að takast á við COVID-19. 
Um 33 prósent svarenda sögðust 
treysta Íslandi algjörlega en næsta 
land á eftir er Kanada með 26 pró-
sent. – tfh / sjá Markaðinn

Vaxandi ferðavilji lofar góðu
Könnun Íslandsstofu sýnir að tíu prósent svarenda á stórum markaðssvæðum ætla að koma til Íslands innan 
tólf mánaða. Mikill áhugi hjá Bandaríkjamönnum. Ferðaviljinn líklega aukist meira frá gerð könnunarinnar.

Við sjáum að yngri 
menntaðir og 

tekjuháir ferðamenn er sá 
hópur sem er líklegastur til 
að heimsækja 
Ísland innan 
árs.
Daði Guðjónsson

VIÐSKIPTI Síldarvinnslan, sem er 
eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins og í nærri helmingseigu 
Samherja, verður verðlögð á allt að 
99 milljarða króna í hlutafjárútboði 
félagsins sem fer fram 10. til 12. maí.

Seldur verður 26 til 29 prósenta 
hlutur í Síldarvinnslunni í útboð-
inu. Almennum fjárfestum verður 
boðið að kaupa hluti á genginu 55 
til 58 krónur á hlut að nafnverði en 
í tilfelli fagfjárfesta verður útboðs-
gengið að lágmarki 55 krónur. 
Hlutafé Síldarvinnslunnar nam um 
1.700 milljónum að nafnvirði í árs-
lok 2020 sem þýðir að heildarvirði 
útgerðarfélagsins er því metið á 
bilinu 93,5 til tæplega 99 milljarða.

Áætlað er að fyrsti viðskiptadag-
ur með hlutabréf Síldarvinnslunnar 
í Kauphöllinni verði 27. maí næst-
komandi. – hae / sjá Markaðinn

Síldarvinnslan 
verðlögð á allt 
að 99 milljarða



Þrjár kynslóðir aflaklóa

LANDBÚNAÐUR „Stundum verður 
maður að taka málin í sínar hend-
ur,“ segir lögfræðingurinn Linda 
Fanney Valgeirsdóttir, sem dró ein-
sömul lamb út úr kind í sauðburði 
aðfaranótt mánudags. Hún starfar 
einmitt hjá atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytinu á skrifstofu sem 
fer með málefni dýravelferðar og 
dýraheilbrigðis.

Linda fór með eiginmanni sínum 
og tveimur dætrum norður í Skaga-
fjörðinn, en þar er bærinn Vatn þar 
sem foreldrar hennar búa og hún 
sjálf ólst upp. Í sauðburði þarf marg-
ar hendur í sveitirnar sem hefur 
ekki reynst auðvelt í faraldrinum. 
„Við vorum búin að velta þessu 
mikið fyrir okkur og ákváðum loks 
að fara til að gera gagn. En fórum í 
sýnatöku áður til þess að tryggja að 
við værum ekki að bera veiruna í 
fjörðinn fagra,“ segir Linda.

Þegar Linda mætti á næturvakt 
þessa umræddu nótt var ein kindin 
þegar borin. „Ég færði hana í stíu 
og vissi að hún væri að fara að bera 
öðru lambi þar sem hún var rauð-
merkt,“ segir Linda. Lömbin í kind-
unum eru talin fyrirfram og þær 
merktar með ákveðnu litakóðunar-
kerfi.

Linda beið og beið en ekkert ból-
aði á seinna lambinu. „Ég hugsaði 
vel hvað ég ætti að gera. Ég hef oft 
verið með þegar lömbin eru dregin 
út en það er erfitt að gera þetta ein,“ 
segir hún. „Mér var svo mikið í mun 
að vekja engan, sérstaklega ekki 
móður mína sem þurfti að standa 
vaktina daginn eftir, að ég ákvað 
að gera þetta sjálf.“

Setti Linda því upp hanskann, 
smurði gelinu á og sótti lambið inn 
í kindina. Aðspurð segist Linda 
Fanney hafa haft nokkuð góða hug-

mynd um hvað hún væri að gera. 
„Það veitti mér samt eitthvað að 
geta gert þetta án þess að þurfa að 
kalla á aðstoð,“ segir hún. „Kindin 
var góð og leyfði mér að gera þetta 
og lambið kom við góða heilsu út.“

Þegar vaktinni lauk gekk Linda 
inn í bæ og gekk til náða, nokkuð 
roggin og ánægð með sig. „Nokkr-
um tímum seinna vaknaði ég við 
hlátrasköll niðri í eldhúsi. Þá komst 
ég að því að rauðmerktar voru með 
þrjú lömb,“ segir Linda og hlær að 
þessari uppákomu. Kindin hafði 
hins vegar borið seinasta lambinu 
óstudd og heilsaðist því einnig vel.

Eftir þetta var ákveðið að gefa 
hinni þrílembdu kind nafnið 
Linda, í höfuðið á ljósmóður sinni. 
Aðspurð um hvort hún sjái fyrir 
sér að skipta um starfsvettvang og 
gerast dýralæknir segir hún svo 
ekki vera. „Ég held að ég haldi mig 
við lögfræðina.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Vildi ekki vekja neinn 
og sótti þá lambið ein
Lögfræðingurinn Linda Fanney Valgeirsdóttir og fjölskylda fóru norður í 
land til að aðstoða við sauðburð. Aðfaranótt mánudags þurfti Linda að taka á 
honum stóra sínum til að aðstoða tvílembda ær, sem reyndist svo þrílembd.

Það er nóg að gera á bænum Vatni í Skagafirði í sauðburðinum. MYND/AÐSEND

Ég held að ég haldi 
mig við lögfræðina.

Linda Fanney 
 Valgeirsdóttir 
 lögfræðingur

FARARTÆKI Síðasta sumar leituðu 
daglega einn til tveir á bráðamót-
töku vegna slysa á rafhlaupahjóli. 
Tölur Samgöngustofu og Landspít-
ala sýna að fræðslu um notkun og 
öryggi þessara hjóla skortir.

S a m g ö n g u s t o f a  æ t l a r  a ð 
hefja  fræðsluátak í dag um raf-
hlaupahjól af þessum sökum, enda 
er mörgum óljóst hvort og hvaða 
reglur gilda um aksturinn. Til að 
stuðla að auknu öryggi hefur Sam-
göngustofa gefið út fræðslumynd-
band, sett upp upplýsingasíðu og 
einblöðunga á íslensku, ensku og 
pólsku um helstu öryggisatriði.

Vinsældir raf hlaupahjóla hafa 
aukist mikið að undanförnu hér á 
landi enda frábær farartæki séu þau 
notuð rétt. Um fimmti hver Reyk-
víkingur notar raf hlaupahjól og 
er notkunin mest í aldurshópnum 
18 til 24 ára. Þetta er meðal þess 
sem fram kemur í könnun Gallup 
fyrir Reykjavíkurborg, en ætla má 

að notkunin aukist enn meira yfir 
sumartímann. Raf hlaupahjóla-
leigum fjölgar og stækkar þjónustu-
svæði þeirra jafnt og þétt. Einhverj-
ar leigur bjóða nú upp á þjónustu 
utan höfuðborgarsvæðisins og er 
því ljóst að notendahópur þessara 
hjóla fer ört stækkandi.

Bent er á að foreldrar þurfi að 
kynna sér hjólin vel áður en þau 
setja þau í hendur barna sinna og 
bera ábyrgð á að undirbúa þau. – bb

Margir á bráðamóttöku 
vegna slysa á rafhjólum

Merkilega margir leita á bráðamót-
töku vegna rafhjólaslysa.  
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Þrjár kynslóðir af laklóa voru að gera að línubátnum Faxa frá Garði þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að. Jökull, þriggja ára, Brynjar faðir hans 
og Magnús afi hans voru að koma körunum fyrir aftur í bátnum við höfnina í Sandgerði eftir að hafa landað 1.100 kílóum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

COVID-19 Stjórnvöld kynntu áætlun 
um afléttingu takmarkana samfara 
bólusetningu þjóðarinnar í gær. Er 
um fjóra áfanga að ræða, eftir því 
hversu hátt hlutfall landsmanna 
hefur fengið fyrri sprautu bóluefnis.

Fyrsta áfanganum hefur þegar 
verið náð, 25 prósentum, en í honum 
felast meðal annars 20 manna fjölda-
takmarkanir, opnun sundlauga og 
sviðslista. Í byrjun maí er gert ráð 
fyrir 35 prósentum og fjöldatak-
mörkunum allt að 200 manns.

Þegar helmingur þjóðarinnar 
hefur fengið fyrri sprautu, í lok maí, 
verður fjöldatakmörkun allt að 
1.000 manns og nálægðarregla færð 
niður í 1 metra. Í seinni hluta júní, 
þegar 75 prósent hafa fengið bólu-
setningu, verður öllum takmörk-
unum innanlands aflétt.

Óvíst er hins vegar hvort þetta 
eigi við um grímuskyldu, en Svandís 
Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra 
svaraði neitandi fyrirspurn blaðsins 
um hvort til væri áætlun um áfram-
hald eða afléttingu hennar. Áður 
hefur Alma Möller landlæknir sagst 
vonast til þess að persónubundnar 
sóttvarnir, svo sem handsprittun, 
séu komnar til að vera. – khg

Engar áætlanir 
um afléttingu 
grímuskyldu

Síðari hlutann í júní, 
þegar 75 prósent hafa fengið 
bólusetningu, verður öllum 
takmörkunum innanlands 
aflétt.
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44 prósent komufarþega 
sem greindust jákvæðir í 
fyrri sýnatöku voru með 
pólskt ríkisfang.

Það sem þátttakendur uppskera:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
• Hugrekki til að rétta upp hönd og taka þátt í umræðum
•  Leiðir til að kynnast nýju fólki, bæta samskipti  

og styrkja sambönd
•  Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri 

og hafa áhrif
• Betra skipulag og skýrari markmið
• Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Námskeið hefjast:
9 til 12 ára Leiðtogabúðir 21. júní 8.45-17.00 4 dagar í röð
9 til 12 ára Leiðtogabúðir 9. ágúst 8.45-17.00 4 dagar í röð
10 til 12 ára 14. júní  9.00-13.00 átta dagar í röð
10 til 12 ára 4. ágúst  9.00-13.00 átta dagar í röð
13 til 15 ára 14. júní  13.30-17.00 átta dagar í röð
13 til 15 ára 4. ágúst  13.30-17.00 átta dagar í röð
16 til 19 ára  4. ágúst 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 27. maí  18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 3. ágúst  18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti

Sumarnámskeið fyrir ungt fólk

Skráning á dale.is eða 555 7080
Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk
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COVID-19 Stefnt er að því að bólu-
setja níu þúsund manns gegn 
COVID-19 í dag. Í vikunni er gert 
ráð fyrir að bólusetja um 25 þúsund 
manns og er um að ræða alla þá sem 
eru sextíu ára og eldri og fólk með 
undirliggjandi sjúkdóma. Í gær 
voru um sex þúsund manns bólu-
settir með bóluefni frá Pfizer og í 
dag verður bóluefni frá AstraZen-
eca notað. Þá verður bóluefni frá 
Janssen gefið á landsbyggðinni.

„Þegar við notum Pfizer förum 
við lengra niður í aldri, þeir sem 
eru yngri en sextíu ára og með 
undirliggjandi sjúkdóma fá Pfizer 
og þeir sem eru eldri en 60 og eða 
með undirliggjandi sjúkdóma fá 
AstraZeneca,“ segir Ragnheiður Ósk 
Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar á Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins.

Spurð að því hvort fólks sé hrætt 
við að fá bóluefni AstraZeneca eftir 
umræðu um hugsanlegar aukaverk-
anir segir Ragnheiður að það komi 
fyrir. „Við hvetjum þó fólk til að 
sýna skynsemi og þiggja bóluefnið 
því þetta eru svo hverfandi líkur,“ 
segir hún og bendir á að einhverjar 
aukaverkanir geti hlotist af öllum 
lyfjum.

„Það er alltaf einhver áhætta 
alls staðar. Það er örugglega meiri 
áhætta að fara út í umferðina á 
morgnana,“ bætir Ragnheiður við.

Samkvæmt bólusetningaáætlun 
er gert ráð fyrir því að í síðari hluta 
júnímánaðar verði 75 prósent þjóð-
arinnar búin að fá að minnsta kosti 
einn skammt af bóluefni. Ragnheið-
ur segist bjartsýn á að áætlanir um 
bólusetningar gangi eftir. „Ég gæti 
alveg trúað því að þetta gangi upp. 
Þetta hefur gengið vel hingað til.“

Þau sem bólusett eru í þessari 
viku eru í forgangshópum sex og 
sjö. Næst er áætlað að bólusetja hóp 
númer átta en í honum er starfsfólk 
leik-, grunn- og framhaldsskóla og 
tiltekið starfsfólk félags- og velferð-

arþjónustu. Í hópi níu eru einstakl-
ingar sem eru í viðkvæmri stöðu 
vegna félagslegra og efnahagslegra 
aðstæðna. Í hópi tíu eru svo allir 
aðrir sem óska bólusetningar.

Aðspurð hvort til standi að bólu-
setja þau sem þegar hafi fengið 
COVID-19 segir Ragnheiður það 
síðasta hópinn sem til standi að 
bólusetja. „Þau eru með mótefni 
nú þegar og því betur varin en við 
hin og þess vegna bíða þau þangað 
til síðast.“

Víða hefur verið farin sú leið að 
bólusetja þau sem hafa smitast af 
veirunni með einni sprautu í stað 
tveggja en Ragnheiður segir að 
ekki hafi verið tekin ákvörðun um 
það enn. „Það er Þórólfur sem mun 

ákveða það,“ segir Ragnheiður og 
vísar þar til Þórólfs Guðnasonar 
sóttvarnalæknis.

Þórólfur segir þau sem þegar 
hafa smitast ekki vera á sérstökum 
bólusetningalista. „Það er bara alls 
ekkert ljóst að þess þurfi því að í 
rannsóknum hjá okkur kemur í 
ljós að mótefnasvarið hjá þeim sem 
hafa smitast endist mjög vel, marga 
marga mánuði. Ég sé ekki alveg til-
ganginn í því að bólusetja þá.“

Komi upp sú staða að bóluefni 
sem til stendur að nota klárist 
ekki segir Ragnheiður það fara til 
þess hóps sem næstur er í röðinni. 
„Við förum aldrei út fyrir skipu-
lagið þegar við erum að boða í auka-
sprautur.“ birnadrofn@frettabladid.is

Þau sem þegar  hafa smitast 
eru aftast í bólusetningaröð
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort þau sem smitast hafi af COVID fái eina eða tvær sprautur af 
bóluefni. Bólusetja á um níu þúsund manns í dag og 25 þúsund í vikunni. Afgangsbóluefni fer til þess hóps 
sem næstur er í röðinni. Framkvæmdastjóri hjúkrunar er bjartsýnn á að bólusetningaáætlun gangi upp.

Í gær voru 6.000 manns bólusett með efni frá Pfizer og í dag verður notað AstraZeneca. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STANGVEIÐI Íbúum Norðurþings 
stendur nú til boða að sækja um 
ókeypis veiðileyf i sem sveitar-
félagið hefur til ráðstöfunar í 
Litluárvötnum í Kelduhverfi.

„Líkt og í fyrra þá er aðsókn í 
Litluárvötn minni en reiknað var 
með vegna COVID-19 og því er eig-
endum heimilt að nýta tíu prósent 
af veiðidögum ársins án endur-
gjalds,“ segir í tilkynningu Norð-
urþings sem er einn landeigenda. 
Sveitarfélagið hefur tíu stangir til 
ráðstöfunar.

„Veiðifyrirkomulagið er veiða–
sleppa og einungis er um f lugu-
veiði að ræða,“ er undirstrikað. 
„Umsóknarfrestur er til miðnættis 
3. maí og verður dregið úr inn-
sendum umsóknum þann 6. maí 
verði þær f leiri en þær stangir sem 
eru í boði.“

Í Litluá veiddust 1.905 fiskar í 
fyrra en 2.247 árið áður. – gar

Happdrætti 
fyrir veiðileyfi

Þau eru með 
mótefni nú þegar og 

því betur varin en við hin og 
þess vegna bíða þau þangað 
til síðast.
Ragnheiður Ósk 
Erlendsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri hjúkrunar

COVID-19 Forsætisráðuneytið segir 
ástæðu þess að svokallað fylgiskjal 
þrjú hafi vantað í skýrslu um fyrir-
komulag sóttvarna á landamær-
unum vera þá að „ályktanir sem 
dregnar voru af gögnunum þyrftu 
nánari skoðun“.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
þann 21. apríl var ástæðan sögð 
sú að ráðuneytið hefði talið óvar-
legt að birta umrætt skjal nema að 

betur athuguðu máli.
„Í umf jöllun um ályktanir í 

þessu skjali segir einmitt að settar 
séu fram 3 tilgátur sem gagnlegt 
væri að kanna nánar með frekari 
aðgangi að þeim gögnum sem safn-
ast hafa á tímabilinu,“ segir í svari 
við fyrirspurn Fréttablaðsins um 
ástæðu þess að óvarlegt hafi þótt 
að birta skjalið.

Upplýsingar í fylgiskjali þrjú eru 

byggðar á tölum um farþegakomur, 
20. ágúst til 20. nóvember. Þar 
kemur fram að  44 prósent þeirra 
sem greinast jákvæðir í fyrri sýna-
töku sé fólk með pólskt ríkistfang.

Áðurnefndar tilgátur sem settar 
eru fram eru í fyrsta lagi að fólk 
búsett á Íslandi sem dvelst erlendis 
á svæðum þar sem smit er útbreitt 
og á í nánum tengslum þar sé hlut-
fallslega líklegra til að greinast 
smitað af COVID-19 við heimkomu.

Næsta tilgáta var sú að ferða-
menn frá svæðum þar sem smit 
eru ekki útbreidd séu ólíklegir til 
að vera smitaðir. Sú þriðja er að 

nýgengi smits á dvalarstað heim-
komufarþega virðist gefa vísbend-
ingu um líkur á smiti hafi þeir verið 
í aðstæðum þar sem um sterk félags-
leg tengsl var að ræða.

Í svarinu segir einnig að óskað 
hafi verið eftir skjalinu á grundvelli 
upplýsingalaga. „Forsætisráðuneyt-
ið hefur því birt uppfærða útgáfu af 
skýrslunni með skjalið sem fylgi-
skjal.“ – bdj

Birtu ekki skjal um landamærasmit því kanna þyrfti ályktanir

DÓMSMÁL Lík konu, sem lést í brun-
anum á Bræðraborgarstíg í fyrra, 
var illa útleikið og nær ómögulegt 
að bera kennsl á það. Lögreglan gat 
stuðst við tannlæknaskýrslur en 
fingraförin höfðu brunnið af.

Sérfræðingur hjá kennslanefnd 
bar vitni á öðrum degi aðalmeð-
ferðar í málinu í gær. Marek Moszc-
zynski er ákærður fyrr þrefalt 
manndráp með íkveikju.

Eftir að slökkvilið hafði náð 
tökum á eldinum fann sérfræðing-
urinn lík konunnar fyrst og síðar lík 
karlmannsins undir bita sem hafði 
fallið ofan á hann. Önnur kona lést 
eftir sjö metra fall úr glugga þegar 
hún skall með höfuðið á ruslagám.

„Við sáum að þetta var karl-
maður með mikið skegg og ekki 
eins illa brunninn. Bitarnir vörðu 
líkamann svolítið frá brunanum,“ 
sagði sérfræðingurinn í aðalmeð-
ferð í gær. – ilk

Lík konunnar 
var illa brunnið
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Í síðustu kosning-
um birtist formaður 

skóla- og frístundaráðs á 
forsíðum blaðanna og sagði 
að Melaskóli væri næstur í 
röðinni. Við höfum ekki séð 
neinar efndir á þeim lof-
orðum.

Hildur Björns-
dóttir, borgar-
fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins

MENNTAMÁL Í umsögn íbúaráðs 
Vesturbæjar kemur fram að ráðið 
óskaði eftir viðbrögðum vegna áætl-
ana um nýtt skólahverfi í Skerja-
firði. Þar kemur fram að allir aðilar 
séu jákvæðir gagnvart hverfinu en 
skólarnir tveir óttast að nýr skóli 
muni taka athyglina frá brýnum 
úrbótum sem áætlaðar voru, löngu 
áður en hugmyndir um nýtt skóla-
hverfi í Skerjafirði komu fram. Ráðið 
hvetur borgina til að standa við 
fyrri áætlanir um löngu tímabærar 
úrbætur á húsnæði skólanna, enda 
hafi ítarlegar tillögur um þær legið 
fyrir um langt skeið.

„Samtímis verði að tryggja að 
þegar taka eigi á móti 95 nýjum 
nemendum úr Skerjafirði eftir um 
fjögur ár, þá verði framkvæmdum 
við nýja viðbyggingu vegna þess-
arar fjölgunar örugglega lokið, 
en reynsla vegna mikillar seink-
unar slíkra áætlana er mjög slæm. 
Nokkuð nákvæmar áætlanir um 
úrbætur í báðum skólum hafa lengi 
legið fyrir og hvetur Íbúaráð til þess 
að framkvæmdir hefjist sem allra 
fyrst,“ segir í umsögninni.

Samkvæmt áætlun borgarinnar er 
gert ráð fyrir 1.400 nýjum íbúðum 
í nýju hverfi í Skerjafirði. Í fyrstu 
er gert ráð fyrir að nemendur sæki 
Melaskóla en unglingar Hagaskóla. 
„Ljóst er að þrengsli eru þegar í 
skóla- og frístundastarfi í Melaskóla 
og Hagaskóla,“ segir í tillögu skóla- 
og frístundaráðs. Starfshópar eru að 
störfum varðandi húsnæðisþörfina 
og endurbætur á skólunum tveimur. 
Hóparnir eiga að skila af sér á vor-
mánuðum.

Hildur Björnsdóttir, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins og íbúi í 
Vesturbæ með börn í Melaskóla, 
segir að saga skólanna sé í raun löng 
raunasaga. 

„Bæði Mela- og Hagaskóli hafa 
beðið eftir endurbótum í lengri tíma 
og vandi skólanna hefur verið viður-
kenndur í kerfinu. Í síðustu kosn-
ingum birtist formaður skóla- og 
frístundaráðs á forsíðum blaðanna 
og sagði að Melaskóli væri næstur í 
röðinni. Við höfum ekki séð neinar 
efndir á þeim loforðum og það sem 

foreldrar óttast er að þessi jákvæða 
uppbygging í Skerjaf irði, með 
nýjum skóla og betri þjónustu, muni 
koma niður á fyrirætlunum um 
endurbætur á Mela- og Hagaskóla. 
Ekki síst vegna þess að Hagaskóli á 
að taka við unglingunum sem koma 
úr Skerjafirði,“ segir Hildur.

Hún segir að það þurfi líka að 
horfa til þess að einhver börn muni 
væntanlega fara að æfa íþróttir með 
KR, sem sé að verða langt á eftir 
öðrum félögum á höfuðborgar-
svæðinu þegar kemur að aðstöðu. 
„KR hefur beðið lengi eftir úrbótum 
á sinni aðstöðu. 

Nú liggur fyrir viljayfirlýsing 
um uppbyggingu á svæðinu, en 
þess þarf að gæta að fjölgun barna í 

hverfinu leiði af sér aukinn stuðning 
við félagið.

Það er í ýmis horn að líta. Vestur-
bærinn er í rauninni í sérstöðu 
þegar hlutirnir eru skoðaðir heild-
rænt. Íþróttafélagið er ekki með 
viðeigandi aðstöðu, Melaskóli og 
Hagaskóli ekki heldur, þeir eru yfir-
fullir og víða er ekki hægt að bjóða 
kennslu í samræmi við aðalnám-
skrá vegna aðstöðuskorts. Leik-
skólavandinn er hvergi stærri en í 
Vesturbænum og það eru ýmis mál 
í hverfinu sem þarf að laga. 

Mannlífið og nærþjónustan í 
hverfinu er hins vegar blómleg, en 
það er aðallega einkaframtakinu að 
þakka,“ segir hún. 
benediktboas@frettabladid.is

Óttast að borgin svíki börnin 
í Vesturbænum enn einu sinni
Bæði Haga- og Melaskóli lýsa yfir miklum áhyggjum af að Reykjavíkurborg muni svíkja skólana enn 
eitt skiptið um brýnar úrbætur og óttast að ekkert verði af þeim vegna nýs skóla í Skerjafirði. Hildur 
Björnsdóttir borgarfulltrúi, sem býr í Vesturbænum í Reykjavík, segir sögu skólanna eina raunasögu.

Bæði Mela- og Hagaskóli hafa beðið eftir endurbótum og jafnvel viðbótum í mjög langan tíma. Þá hefur Melaskóli  
verið yfirfullur í lengri tíma. Börn í nýja hverfinu í Skerjafirði hefja nám í Melaskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÍSRAEL Alþjóðlegu samtökin Mann-
réttindavaktin (Human Rights 
Watch) hafa gefið út skýrslu þar 
sem framgöngu Ísraels gegn Palest-
ínu er lýst sem mannréttindaglæp, 
ofsóknum og aðskilnaðarstefnu.

„ Na f ntogaðir einst a k lingar 
hafa varað við því árum saman að 
aðskilnaðarstefna sé rétt handan 
við hornið ef ekki verður breytt um 
stefnu hvað varðar yfirráð Ísraels á 
Palestínu. Þessi ítarlega rannsókn 
sýnir fram á að yfirvöld í Ísrael 
hafa þegar farið fram úr því við-

miði og fremja í dag mannréttinda-
brot á borð við aðskilnaðarstefnu 
og ofsóknir,“ segir Kenneth Roth, 
framkvæmdastjóri Mannréttinda-
vaktarinnar.

213 blaðsíðna skýrslan skoðar 
meðferð ísraelsku ríkisstjórnar-
innar á palestínumönnum í Ísrael, 
á Vesturbakkanum og Gaza, sem 
Mannréttindavaktin lýsir sem 
„undirliggjandi stefnu ríkisstjórn-
arinnar til að viðhalda yfirráðum 
Ísraela af gyðingaættum yfir Palest-
ínumönnum og alvarlegri misbeit-

ingu gagnvart Palestínumönnum 
sem búa á hernumdum svæðum.“

Ísraelsmenn hafa lengi viljað skil-
greina deilurnar við Palestínu sem 
ágreining um landsvæði, en Mann-
réttindavaktin hafnar þeirri skil-
greiningu og segir þær snúast um 
mismunun á grundvelli kynþáttar 
og trúarbragða, sem líkja megi við 
aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku 
á tuttugustu öld.

Skýrslan hefur vakið upp hörð 
viðbrögð hjá Ísraelum og stuðnings-
mönnum þeirra, sem halda því fram 

að palestínskir þegnar landsins búi 
við full mannréttindi og vísa þar 
með í heimastjórn Palestínumanna, 
sem fer með yfirráð að nafninu til 
á palestínskum svæðum á Vestur-
bakkanum, Gaza og Austur-Jerú-
salem.

Utanríkisráðuneyti Ísraels segir 
Mannréttindavaktina breiða út 
langvarandi and-ísraelsk viðhorf og 
segir „þær ímynduðu staðhæfingar 
sem Mannréttindavaktin hefur 
uppdiktað eru bæði fráleitar og 
rangar.“ – þsh

Segja Ísrael stunda aðskilnaðarstefnu í Palestínu

DANMÖRK Lögregla í Danmörku 
handtók í gær sex menn grunaða 
um tengsl við hryðjuverkasamtökin 
Íslamska ríkið. Þetta kemur fram í 
fréttatilkynningu frá lögreglunni á 
Austur-Jótlandi.

Mennirnir, sem eru á aldrinum 
27 til 35 ára, voru handteknir í sam-
stilltum aðgerðum á vegum lög-
reglunnar á Austur-Jótlandi, lög-
reglunnar í Kaupmannahöfn og 
dönsku rannsóknarlögreglunnar. 
Fjórir mannanna voru handteknir í 
Árósum en tveir þeirra voru hand-
teknir í Kaupmannahöfn.

Tveimur mannanna, sem eru 29 og 
30 ára, er gefið að sök að hafa ferðast 
til Sýrlands sumarið 2014 í þeim til-
gangi að ganga til liðs við Íslamska 
ríkið. Sá 29 ára er einnig sakaður 
um að hafa ferðast aftur til Sýrlands 
vorið 2015 í þeim tilgangi að ganga 
til liðs við ISIS.

Fimm mannanna eru auk þess 
sakaðir um að hafa sent peninga til 
hryðjuverkasamtakanna í gegnum 
29 ára manninn.

Fimm af hinum sex handteknu 
voru yfirheyrðir í héraðsdómi Árósa 
í gær en ekki er vitað af hverju sjötti 
maðurinn var ekki yfirheyrður. – þsh

Handtóku sex 
danska ISIS-liða

BANDARÍKIN Samkvæmt tölum frá 
Manntalsskrifstofu Bandaríkjanna 
hefur hægt á fólksfjölgun í Banda-
ríkjunum undanfarinn áratug og er 
hún nálægt því að vera jafn lág og 
hún hefur nokkru sinni verið.

Áætlað er að um 331 milljón manns 
hafi búið í Bandaríkjunum í fyrra 
sem er um 7,4 prósenta aukning frá 
árinu 2010. Til samanburðar var 
fólksfjölgun í Bandaríkjunum 9,3 
prósent áratuginn áður. Það er tölu-
verð lækkun og hefur fólki ekki fjölg-
að jafnlítið í Bandaríkjunum síðan á 
áratugnum 1930 til 1940, í kreppunni 
miklu, en þá var hún 7,3 prósent.

Tölur Manntalsskrifstofunnar 
voru gefnar út til að ákvarða skipt-
ingu sæta í 435 manna fulltrúadeild 
Bandaríkjaþings. – atv

Fjölgun hægist í 
Bandaríkjunum

Gulur, rauður, grænn – og snjallt!
Berglind bjargar kvöldmatnum.

Bréf frá Manntalsskrifstofu Banda-
ríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Lögreglumenn fyrir utan héraðs-
dóm Árósa. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Bókaútgáfan Sæmundur gefur í dag út nýja bók 
afmælis barnsins, Stóraborg, staður mannlífs og menningar.

Í bókinni fléttar höfundur sögu lands og þjóðar saman við 
persónulegar minningar um fornleifar á sjávarströnd þar 
sem fræði- og safnamaður sætir lagi að forða minjum úr 
ránshendi Ægis konungs. 

Bókinni fylgir heillaóskaskrá hundruða vina og kunningja.

Bókin Stóraborg fæst í öllum helstu bókaverslunum lands-
ins. Þeir sem eiga pantað eintak geta vitjað þess í verslunum 
Bókakaffisins að Austur vegi 22 á Selfossi og í Ármúla 42 í 
Reykjavík.

Til hamingju! 
Þórður Tómasson í Skógum 

er 100 ára í dag
Héraðsnefnd Rangárþings, sveitarfélögin Rangárþing eystra, 

Rangárþing ytra og Ásahreppur  
senda afmælisbarninu Þórði hamingjuóskir í tilefni dagsins

Rangárþing yrtra

Héraðsnefnd Rangæinga

Rangárþing eystra Ásahreppur



Frá degi til dags

Halldór
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Hann hefur 
stigið inn í 
aðstæður 
þar sem 
misnotkun 
valds blasir 
við og hafa 
æðstu 
valdhafar 
þurft að líða 
fyrir það.

 

Slagorð um 
menntasókn 
verða eins og 
óþægilegt suð 
í eyrum 
skólafólks ef 
ekki fylgir 
breytt for-
gangsröðun 
og fjármunir 
til athafna.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Hugmyndin um skóla án aðgreiningar var 
innleidd í grunnskólalög á grundvelli 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

Salamanca yfirlýsingarinnar frá 1996 og gengur út 
á það að skóli skuli mæta sérhverju barni í námi og 
félagsstarfi óháð atgervi þess eða stöðu.

Þetta var upphaf lega sett í lög til þess að styrkja 
stöðu fatlaðra barna þannig að þau megi sem best 
þroskast og dafna innan samfélagsins, en ekki á 
jaðri þess. Þessi hugmyndafræði beinir ekki síður 
sjónum að kenningum um fjölgreind og þeirri 
staðreynd að sérhvert barn, strákur eða stelpa, 
fatlað sem ófatlað, innfætt eða aðf lutt, er einstakt 
og hvert og eitt býr yfir eigin hæfileikum og getu. 
Öll börn þurfa að fá tækifæri til að þroska hæfi-
leika sína hvort sem er í bóknámi, verknámi eða 
listum.

Þessi hugsun hefur fært nýja sýn inn í skólastarf 
með aukna áherslu á samstarf kennara og starfs-
fólks og margir skólar hafa náð góðum árangri með 
innleiðingu fjölbreyttra og sveigjanlegra kennslu-
hátta.

Hins vegar hafa stjórnvöld beinlínis unnið gegn 
þessum markmiðum með ofuráherslu á bókleg, 
samræmd próf þar sem allir skulu mældir með 
sömu mælistikunni. Þá skal steypa alla í sama mót 
óháð styrkleika eða áhugasviði, sem hefur orðið til 
þess að skólar hafa veigrað sér við að víkja frá þeirri 
línu sem mun koma til prófs, á kostnað frumleika, 
sveigjanleika, verknáms og listgreina.

Slagorð um menntasókn verða eins og óþægilegt 
suð í eyrum skólafólks ef ekki fylgir breytt for-
gangsröðun og fjármunir til athafna.

Það er ekki nokkur vafi að við þurfum að veita 
skólum meira svigrúm til að koma til móts við 
hvert og eitt barn, en fyrst og fremst þarf að veita 
kennurum svigrúm til að vinna eftir aðalnám-
skrá án þess að vera með hendur bundnar og fætur 
hlekkjaða.

Bundnar hendur 
skólafólks

Oddný G. 
Harðardóttir 
þingflokks-
formaður Sam-
fylkingarinnar

FAXAFEN 11, 108 REYKJAVÍK,  S: 534-0534

WWW.PARTYBUDIN.IS

Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga 

Önnur lota
Ekki þurfti djúpa spádóms-
gáfu til þess að sjá fyrir að 
Brynjar Níelsson myndi fara 
í aðra lotu eftir að hafa kastað 
hanskanum í Bubba Morthens 
í fyrradag fyrir afskipti af þögn 
þingheims um Helga Seljans 
þráhyggju Samherja. Brynjar 
lét kné fylgja kviði á Facebook í 
gær þegar hann sagði gagnrýni 
á „poppgoðið“ víða kalla fram 
geðshræringu. Áréttaði þing-
maðurinn síðan að hann hefði 
ekki verið að ráðast á Múhameð 
spámann og þar sem Bubbi 
hefði uppi stór orð um fólk 
og félög sem hann hefði ekki 
vit á yrði hann að þola gagn-
rýni og smá leiðbeiningu um 
verðmætasköpun. „Það hefur 
alltaf gagnast að etja frægum á 
foraðið til að af la málstaðnum 
stuðnings.“

Stigið inn í óttann
Á meðan Brynjar sló til Bubba 
var hinn síðarnefndi nokkuð 
slakur á Facebook að gíra sig 
upp í að fá AstraZeneca-bólu-
efni á fimmtudaginn og mögu-
lega búinn að kynna sér þau 
efni betur en Brynjar sem hefur 
sýnt slíkum stunum heldur tak-
markaðan áhuga. Bubbi sagðist 
eins og sumir hálf hræðast efnið 
en nú ætli hann að stíga inn í 
óttann og láta sprauta sig með 
opinn faðminn ólíkt Brynjari 
sem lýsti því yfir síðla árs í fyrra 
að hann ætlaði ekki að láta bólu-
setja sig. toti@frettabladid.is

Tryggvi Gunnarsson lætur af embætti 
umboðsmanns Alþingis á laugardaginn 
en aðeins tveir hafa gegnt þessu embætti 
frá því það var sett á stofn árið 1988.

Gaukur Jörundsson gegndi embætt-
inu aðeins í áratug en nýtti tímann vel 

og hratt heilli mannréttindabylgju af stað í landinu. 
Eftir eitt ár í embætti ritaði hann þáverandi forsætis-
ráðherra, Steingrími Hermannssyni, bréf og benti á 
að í stjórnarskrána vantaði ákvæði um veigamikil 
mannréttindi og að íslensk lög veittu borgurunum 
ekki næga mannréttindavernd og gengju skemur 
en alþjóðasamningar kveði á um þrátt fyrir aðild 
Íslands.

Átti hann í reglulegum samskiptum um þessi 
áhyggjuefni sín við stjórnvöld í landinu þangað til 
orðið var við hvoru tveggja; Mannréttindasáttmáli 
Evrópu var lögfestur árið 1994 og stjórnarskráin fékk 
nýjan mannréttindakafla ári síðar.

Erfitt var því að ætlast til að Tryggvi bætti um 
betur þegar hann tók við árið 1999 en á þeim tíma 
sem hann hefur gegnt embættinu hafa orðið þáttaskil 
í réttindavernd margra minnihlutahópa á Íslandi. 
Réttindi fanga hafa tekið stórstígum framförum og 
á Tryggvi þar mikið í. Hann hefur sinnt föngum og 
öðru frelsissviptu fólki af alúð og nærgætni og bent 
á óforsvaranlega meðferð valds gagnvart þeim sem 
búa við það varnarleysi að vera að öllu leyti upp á sér 
valdameira fólk komið.

Hann hefur tekið réttindi útlendinga til sérstakrar 
skoðunar og fjallað um stöðu þeirra sem ekki tala 
íslensku og samskipti þeirra við stjórnvöld. Hann 
hefur fjallað um málefni hælisleitenda og ekki 
veigrað sér við að ganga úr skugga um að réttindum 
þeirra sé framfylgt, í eldfimu ástandi. Hann hefur 
stigið inn í aðstæður þar sem misnotkun valds blasir 
við og hafa æðstu valdhafar þurft að líða fyrir það.

Réttarstaða öryrkja og lífeyrisþega væri önnur og 
verri ef umboðsmanns hefði ekki notið við. Fleiri 
manneskjur byggju á götunni og hefðu hvergi höfði 
að halla.

Tryggvi og forveri hans Gaukur hafa mótað emb-
ættið með sérstökum hætti og skapað því traustvekj-
andi sérstöðu í samanburði við aðra sem fara með 
opinbert vald. Erindi og álit umboðsmanns eru rituð 
í fyrstu persónu. Þau bera með sér að sá sem þau ritar 
trúi því í raun og veru að hann sé umboðsmaður þess 
sem málið varðar. „Þegar þetta fólk leitar til mín finn 
ég að það á oft að baki erfiða göngu í samskiptum 
við stjórnvöld fyrir hönd ættingja og vina sem hafa 
lent utangarðs að þessu leyti. Fyrir mér lýsir það oft 
ákveðnu vonleysi og að það hafi mætt úrræðaleysi af 
hálfu stjórnvalda.“ Svona skrifar Tryggvi í áliti sínu 
um nauðsynlegar úrbætur í málefnum utangarðs-
fólks svo dæmi sé tekið.

Skúli Magnússon leysir Tryggva af hólmi núna um 
mánaðamótin. Íbúar Íslands og þeir sem hér dvelja 
um lengri eða skemmri tíma eiga mikið undir því að 
hann sinni embættinu eins vel og forverar hans hafa 
gert.

Takk, Tryggvi
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Ég fagna því að f leiri vilji taka 
þátt í þessari vinnu og það eru 
allir velkomnir að borðinu,“ 

sagði Lilja Alfreðsdóttir mennta-
málaráðherra í forsíðuviðtali við 
eitt iðnfélaganna í mars í fyrra. 
Hún hafði verið spurð hvers vegna 
fulltrúar launamanna hefðu ekki 
verið hafðir með í ráðum þegar til-
lögur voru mótaðar um eflingu iðn- 
og tæknináms. Samtök iðnaðarins 
og Samband íslenskra sveitarfélaga 
skrifuðu ásamt ráðherra undir 
samkomulag byggt á þessari vinnu.

Ný reglugerð án samráðs
Ári síðar kynnti ráðuneytið nýja 
reglugerð, byggða á markmiðum 
samkomulagsins, um vinnustaða-
nám nemenda í iðn- og tækninámi. 
Reglugerðin var kynnt án nokkurs 
samráðs við iðnfélögin, þvert á 
fyrri fyrirheit. Með reglugerðinni, 
sem tekur gildi í sumarlok, færist 
ábyrgðin á því að komast á náms-
samning frá nemendunum sjálfum 
yfir á skólana og skólarnir ábyrgj-
ast að allir sem innritast í iðnnám 
komist hnökralaust í gegnum 
námið. Ef skólunum tekst ekki að 
koma nema á samning hjá iðn-
meistara tekur svokölluð skólaleið 
við. Í henni felst að skólinn sér til 
þess að neminn fái þjálfun, jafn-
vel á f leiri en einum vinnustað. 
Við þessa breytingu er útlit fyrir 
að nemendum, sem ekki komast á 
hefðbundinn samning, verði gert 

að vinna kauplaust fyrir fyrirtæki. 
Með þessu er verið að ryðja braut 
félagslegra undirboða á íslenskum 
vinnumarkaði í boði mennta-
málaráðherra. Iðnnemar hafa alla 
tíð fengið greitt fyrir sína vinnu á 
meðan á námssamningi eða starfs-
þjálfun stendur.

Fulltrúum iðnfélaganna voru 
kynnt drög að reglugerðinni í 
desember og þau skiluðu í kjöl-
farið sameiginlegri umsögn. Þar 
var farið yf ir ýmis brýn álita-
mál, svo sem um innleiðingu raf-
rænnar ferilbókar sem kynnt er 
til leiks í reglugerðinni, mikilvægi 
samræmis á milli námsleiða og 
jafnræðis á milli fyrirtækja, sem 
ýmist greiða starfsnemum laun 
fyrir vinnu sína eða ekki, eftir því 
hvor leiðin er farin. Reglugerðin 
gerir loks ráð fyrir því að horft 
verði til hæfni nemans fremur en 
vikufjölda við ákvörðun um lengd 
vinnustaðanámsins. Slíka grund-
vallarbreytingu þarf að hugsa til 
enda.

Iðnfélögin fái rödd við borðið
Iðnfélögin fagna allri vinnu sem 
miðar að því að styrkja iðn- og 
tækninám og viðleitni stjórnvalda 
til að fækka hindrunum og auka 

aðgengi að náminu. Nauðsynlegt 
er til frambúðar að tryggja full-
nægjandi gæði námsins og eftirlit. 
Þar fara hagsmunir allra saman.

Enginn þekkir betur en starf-
andi iðnaðarmenn hvaða færni 
nemendur í iðngreinum þurfa að 
tileinka sér. Þeir lifa og hrærast í 
faginu; hafa þekkingu á réttu hand-
bragði, efnisvali og tæknilegum 
nýjungum, svo fátt eitt sé nefnt. 
Meistarakerfið hefur gegnt lykil-
hlutverki í menntun iðn- og tækni-
nema á Íslandi og skilað þjóðinni 
iðnaðarmönnum í fremstu röð. 
Það er hinn almenni iðnaðarmaður 
sem tekur nema undir sinn vernd-
arvæng á verkstað og leiðbeinir 
honum. Hætta er á að undan því 
kerfi verði grafið og fagmennsku 
fórnað, ef ekki er vandað betur til 
verka þegar kemur að breytingum. 
Það er af þessum sökum sem mikil-
vægt er að iðnfélögin fái rödd, þar 
sem ákvarðanir um grundvallar-
breytingar á námsfyrirkomulagi 
iðn- og tækninema eru teknar.

Menntamálaráðherra hefur nú 
loksins, á lokametrum vinnunnar 
og þegar búið er að breyta fyrir-
komulaginu með reglugerð, hleypt 
fulltrúum iðnaðarmanna að borð-
inu. Fagfélögunum á Stórhöfða 
29-31 hefur verið boðið að leggja til 
fulltrúa í hópa sem eiga að undir-
búa innleiðingu reglugerðarinnar. 
Það er ánægjuefni, enda er í mörg 
horn að líta. Iðnfélögin sinna hags-
munagæslu fyrir um 20 þúsund 
menntaða iðnaðarmenn og -konur 
á Íslandi. Það er löngu tímabært að 
fulltrúar þessa stóra og mikilvæga 
hóps komi með beinum hætti að 
mótun þessarar vinnu við fram-
tíðarmótun iðnnáms á Íslandi.

Formaður MATVÍS, fyrir hönd 
stéttarfélaga í iðn- og tækni-

greinum á Íslandi.

Opið bréf til menntamálaráðherra: 
Fagþekkingin liggur hjá okkur

Óskar  
Hafnfjörð 
Gunnarsson
formaður 
MATVÍS

Opið bréf til Dags B. Eggerts-
sonar borgarstjóra og Helga 
Gr ím ssonar s viðsst jóra 

Skóla og frístundasviðs.
Allir nemendur grunnskóla eiga 

rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetj-
andi námsumhverfi í viðeigandi 
húsnæði sem tekur mið af þörfum 
þeirra og almennri vellíðan. (Úr 13. 
gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla, 
en greinin ber yfirskriftina Réttur 
nemenda).

Bréfritari er aðstandandi ein-
hverfs barns sem fætt er árið 2015 
og á því að byrja grunnskólagöngu 
sína í haust. Fagaðilum ber saman 
um að barninu sé best borgið í sér-
deild fyrir einhverfa og var sótt um 
skólavist fyrir barnið í samræmi 
við það. Foreldrum var tjáð að svar 
um inngöngu mundi liggja fyrir um 
miðjan apríl.

Svar, ef svar skyldi kalla, barst 
frá Skóla- og frístundasviði Reykja-
víkurborgar 21. apríl með eftirfar-
andi yfirskrift: „Fyrirhuguð synjun 
umsóknar um skólavist í sérhæfðri 
sérdeild fyrir einhverfa nemendur.“

Í bréfinu kemur fram að barnið 
sé ekki í hópi umsækjenda í mestri 
þörf fyrir pláss í sérdeild, þrátt fyrir 
töluverða þörf. Einnig að sótt hafi 
verið um fyrir 38 nemendur í sér-
deildum þessum en aðeins 8 pláss 
séu til ráðstöfunar. Þetta þýðir að af 

38 nemendum með einhverfu kom-
ist 8 að, það er um 21% umsækjenda.

Þessi niðurstaða verður að teljast 
sérkennileg, enda má telja að stað-
fest greining á einhverfu barns sé 
fyrir hendi tveimur til þremur árum 
áður en skólaganga hefst.

Ekki er hægt að draga aðra álykt-
un af afgreiðslu þessa máls en að um 
sé að ræða andvaraleysi hjá skóla-
yfirvöldum og forráðamönnum 
Reykjavíkurborgar. Hvernig telja 
þessir aðilar unnt að framfylgja 
grunnskólalögum en vísa þó nálægt 
80% barna frá því úrræði sem fag-
aðilar eru sammála um að henti 
þeim best?

Skólayfirvöld vísa kannski til hug-
myndarinnar um skóla án aðgrein-
ingar, sem kann vel að vera góð og 
gild ef þannig væri um hnútana búið 
að skólarnir gætu hagað starfi sínu 
í samræmi við mismunandi þarfir 
nemenda. Sé litið til þess hve margir 
nemendur eiga erfitt uppdráttar í 

grunnskóla er ljóst að langt er í land 
í því efni. Skólayfirvöldum ætti að 
vera fullkunnugt um að einhverfir 
nemendur eiga erfitt með tjáningu 
og samskipti og verða iðulega fyrir 
aðkasti og útskúfun annarra nem-
enda. Hvernig ætla skólayfirvöld að 
sjá til þess að tekið sé mið af þörfum 
þessara barna og almenn vellíðan 
þeirra í skólanum sé höfð að leiðar-
ljósi?

Það er ábyrgðarleysi af hálfu 
skólayfirvalda að hunsa ráðlegging-
ar fagaðila um að barn fái sérúrræði 
eins og hér er til umfjöllunar. Að 
fara gegn slíkum ráðum má hæglega 
túlka sem yfirvöldum standi á sama 
um velferð og þarfir þessara barna 
innan skólakerfisins. Á tímum þar 
sem margir starfa við áætlanagerð 
og stefnumótun ætti að vera unnt 
að taka mið af tillögum fagaðila frá 
ári til árs, í stað þess að láta skeika 
að sköpuðu og hafa þarfir fjölda 
barna að engu.

Skipta þarfir einhverfra barna 
grunnskólann engu máli?

Sigríður 
Björnsdóttir
aðstandandi 
einhverfs 
barns

Efling-stéttarfélag • Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík •  Sími 510 7500

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar

2. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram 
 til afgreiðslu

3. Lýst kjöri stjórnar og trúnaðarráðs

4. Reglugerðarbreyting, sjúkrasjóður

5. Önnur mál

Eflingarfélagar eru vinsamlega beðnir um að skrá sig á 
fundinn á www.efling.is eigi síðar en 4. maí. 

Allir Eflingarfélagar 
eru hvattir til að mæta.

Aðalfundur Eflingar-stéttarfélags 2021 
verður haldinn fimmtudagskvöldið 6. maí 
klukkan 19:30.

Aðalfundur

Eflingar 2021

Fundurinn verður haldinn rafrænt, í gegnum fjarfunda-
búnaðinn Zoom. 

Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf.

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík
Sími 569-6000 - www.os.is 

Ársfundur 
Orkustofnunar 2021
sendur út á www.os.is
29. apríl 14:00 - 16:30

D A G S K R Á
13:45 Mæting

14:00  Ávarp ferðamála- iðnaðar- og nýsköpunarráðherra   
 Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir 

14:15 Ávarp orkumálastjóra        
 Dr. Guðni A. Jóhannesson 

14:30 Orkustefna, Green Deal og áherslur hjá   
 Orkustofnun Danmerkur    
 Kristoffer Böttzauw, forstjóri Orkustofnunar Danmerkur 

15:00    Áskoranir og tækifæri í orkustefnu Íslands  
 Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets      

15:15 Kaffihlé 

15:20 Orkusjóður helstu áherslur  
 Ragnar K. Ásmundsson Ph.D. verkefnisstjóri,   
 Orkusjóður og orkuverkefni

15:35 Síðustu vígi jarðefnaeldsneytis á Íslandi      
 Sigurður I. Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkuseturs   

15:50  Orkan og skjölin
             Þórunn Erla Sighvats, sérfræðingur, upplýsingamál,       
 Orkustofnun

16:00 Vefaðgengi að gögnum Orkustofnunar  
 Þorvaldur Bragason, verkefnisstjóri gagnamál, Orkustofnun 
 og Sigurður E. Hjaltason, sérfræðingur, gagnagrunnar,  
 Orkustofnun    

16:15 Fundarlok 
 Fundarstjóri: Hanna Björg Konráðsdóttir, 
 lögfræðingur, Orkustofnun 

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Reglugerðin gerir loks ráð 
fyrir því að horft verði til 
hæfni nemans fremur en 
vikufjölda við ákvörðun um 
lengd vinnustaðanámsins. 
Slíka grundvallarbreytingu 
þarf að hugsa til enda.

S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 9M I Ð V I K U D A G U R   2 8 .  A P R Í L  2 0 2 1



Sveindís hefur verið 
stórkostleg í þessum 

tveimur leikjum og sú pressa 
sem var sett á hana er ekki 
að stíga henni til höfuðs. 
Helena Ólafsdóttir

FÓTBOLTI Ljóst er hvernig málum 
verður háttað hvað áhorfendur 
varðar þegar Íslandsmót karla í 
fótbolta hefst á föstudagskvöldið 
kemur, með leik Vals og Skaga-
manna á Origo-vellinum að Hlíðar-
enda.

Samkvæmt gildandi sóttvarna-
reglum er heimilt að taka á móti 
200 áhorfendum á fyrstu leiki móts-
ins. Þannig mega 100 áhorfendur 
vera í hverju sóttvarnahólfi og að 
hámarki má hafa tvö sóttvarnahólf 
á hverjum velli. Börn fædd 2015 og 
síðar eru ekki talin með.

Allir áhorfendur þurfa að sitja 
í númeruðum sætum, bera and-
litsgrímu og vera skráðir inn með 
nafni, símanúmeri og kennitölu. 
Veitingasala er ekki heimil í hléi en 
koma þarf í veg fyrir hópamyndun 
fyrir viðburð, í hléi og eftir viðburð.

Þrír leikir fara fram á laugar-
daginn en þá mætast HK og KA, 
Stjarnan og Leiknir, Reykjavík og 
Fylkir og FH.

Umferðinni lýkur síðan með 
leikjum Breiðabliks og KR; og Vík-
ings og Kef lavíkur á sunnudags-
kvöldið. – hó

Heimilt að 
taka við 200 
áhorfendum 

Íslandsmótið hefst á föstudaginn. 

ENSKI BOLTINN Enska knatt spyrnu-
fé lagið Li verpool birti árs skýrslu 
sína á heimasíðu sinni í gær. Þar 
kemur fram að félagið hafi verið 
rekið með 46 milljóna punda tapi á 
síðasta ári. 

Tapið má að stórum hluta rekja 
til kórónaveirufaraldursins en til að 
mynda varð félagið af 13 milljónum 
punda vegna áhorfendabanns á 
heimaleikjum liðsins. 

Liverpool skilaði hagnaði upp 
á 42 millj ón ir punda árið 2019 en 
nokkuð ljóst er að tapið verður enn 
meira á næsta ári. – hó

Töluvert tap  
hjá Liverpool  
á síðasta ári

Ársskýrsla Liverpool var birti í gær. 

Um það bil 88 milljóna 
punda sveifla er á milli 
rekstrarára hjá Liverpool. 

FÓTBOLTI Sveindís Jane Jónsdóttir 
hefur farið gríðarlega vel af stað 
með liði sínu Kristianstad í sænsku 
úrvalsdeildinni í fótbolta kvenna.

Sveindís Jane hefur skorað í 
fyrstu tveimur leikjum deildarinnar 
en hún lagði þar að auki upp annað 
marka liðsins í 2-1 sigri gegn Guð-
rúnu Arnarsdóttur og samherjum 
hennar hjá Djurgården í síðustu 
umferð deildarinnar.

Þá hefur Sveindís Jane verið valin 
í Lið umferðarinnar hjá sænska 
blaðinu Aftonbladet, í fyrstu tveim-
ur deildarleikjum sínum, en þessi 
19 ára gamli landsliðsframherji var 
hógvær þegar Aftonbladet ræddi 
við hana eftir að hún skoraði sigur-
markið í leiknum gegn Djurgården.

„Ég hefði alveg getað gert betur 
í þessum leik og ég verð að halda 
áfram að vinna í því að spila betur. 
Það er mitt hlutverk í liðinu að skora 
og því er það ekkert stórmál að ég 
hafi komið boltanum í netið.

Nú er bara að halda áfram að 
bæta leik minn í næstu leikjum,“ 
sagði Sveindís Jane, þegar Aftonbla-
det ræddi við hana eftir leikinn. 
Kristianstad, sem er spáð góðu 
gengi á þessu tímabili og hefur 
fjögur stig eftir fyrstu tvo leiki sína, 
mætir Växjö í næstu umferð.

Helena Ólafsdóttir, íþróttafrétta-
maður hjá Stöð2sport, hefur lýst 
báðum leikjum Kristianstad á tíma-
bilinu og hún segir Sveindísi Jane 
vera að standast þá miklu pressu 
sem sett var á hana í sænskum fjöl-
miðlum fyrir mót.

„Sveindís hefur verið stórkostleg 
í þessum tveimur leikjum og sú 
pressa sem var sett á hana með því 
að vera ein af 23 bestu leikmönnum 
deildarinnar fyrir mót, er ekki að 
stíga henni til höfuðs. Hún hefur 
komið að öllum mörkum Kristi-
anstad í deildinni og spilað virki-
lega vel. Elísabet Gunnarsdóttir 
hefur notað Sveindísi mest í tveggja 
manna framlínu, en svo sett hana 
líka út á væng þegar það hefur þurft 
hraða þar,“ segir Helena um fyrstu 
leiki Sveindísar.

„Í sænsku úrvalsdeildinni þarf 
Sveindís að nota önnur vopn en 
hraðann þó svo að hraðinn komi 

henni auðvitað að miklum notum. 
Hún þarf að nota styrk sinn, klók-
indi og tímasetja hlaupin vel. Þá fær 
hún færri færi og þarf þar af leiðandi 
að nýta þau betur. Mér sýnist hún 
hafa styrkt sig á þeim mánuðum 
sem hún hefur verið í Svíþjóð og 

þá er hún að taka út líkamlegan 
þroska. Það sést líka vel bæði inni 
á vellinum og í viðtölum eftir leiki 
hvað hún er heilsteypt. Hugarfarið 
er frábært og það mun fleyta henni 
langt,“ segir knattspyrnuþjálfarinn.

„Ég held að það sé alveg ljóst 
að þarna er á ferðinni næsta stór-
stjarna og andleg og knattspyrnuleg 
gæði hennar eru í hæsta gæðaflokki. 
Auðvitað eru þetta bara tveir leikir 
og hún þarf að sýna stöðugleika en 
það sem hún hefur sýnt lofar mjög 
góðu. Þá skemmir ekki fyrir að hún 
getur notað styrk sinn í löngu inn-
köstin sem eru öflugt vopn í sóknar-
leiknum. Leikmenn Kristianstad 

eru að læra á þau og munu líklega 
geta nýtt þau enn betur þegar líða 
tekur á tímabilið,“ segir Helena.

„Kristianstad var spáð þriðja sæti 
í deildinni fyrir leiktíðina og liðið 
gæti alveg blandað sér í baráttu um 
sænska meistaratitilinn. Elísabet 
er með vel drillað og gott lið sem 
er á pari við bestu lið deildarinnar. 
Hana langar líklega að kveðja liðið 
á góðum stað á sínu síðasta ári við 
stjórnvölinn hjá liðinu. Þær eru vel 
skipulagðar í varnarleiknum og ef 
Sveindís verður áfram í þessu formi 
er liðið til alls líklegt,“ segir hún. 
hjorvaro@frettabladid.is 

Verðandi stórstjarna hógvær 
þrátt fyrir frábæra byrjun
Sveindís Jane Jónsdóttir hefur verið í Liði umferðarinnar hjá sænska blaðinu Aftonbladet, í fyrstu tveim-
ur deildarleikjum sínum fyrir Kristianstad. Sveindís Jane hefur komið að öllum mörkum Kristianstad í 
deildinni til þessa. Helena Ólafsdóttir segir að þarna sé í mótun næsta stórstjarna fótboltaheimsins.

Sveindís Jane Jónsdóttir fagnar hér sigurmarki sínu fyrir Kristianstad um síðustu helgi. MYND/ISABELLA SJÖSTEDT

HANDBOLTI Ísland vann sannfær-
andi sigur, 30-20, þegar liðið mætti 
Ísrael í undankeppni EM 2022 í Tel 
Avív í gærkvöldi. Það var í raun aldr-
ei spurning hvorum megin sigurinn 
myndi enda en íslenska liðið náði 
f ljótlega sjö marka forystu, 10-3, og 
fagmannleg frammistaða skilaði 
stigunum tveimur.

Þessi leikur var gósentíð fyrir 
hornamenn íslenska liðsins en 
útilína liðsins mataði þá með frá-
bærum sendingum, auk þess sem 
sterk vörn og góð markvarsla skilaði 
mörgum seinni bylgju hraðaupp-
hlaupum.

Elvar Örn Jónsson, Viggó Krist-
jánsson og Ómar Ingi Magnússon 
voru markahæstir hjá íslenska lið-
inu með fimm mörk hver en þar á 
eftir komu Sigvaldi Björn Guðjóns-
son með fjögur mörk og Bjarki Már 
Elísson með þrjú. Oddur Grétarsson 

bætti svo einu marki við í sarpinn.
Aron Pálmarsson, sem lék sinn 

150. landsleik í þessum leik, skoraði 
þrjú mörk á þeim rúmu 20 mínútum 
sem hann spilaði og átti þar að auki 
fimm stoðsendingar.

Guðmundur Þórður Guðmunds-
son, þjálfari íslenska liðsins, dreifði 
álaginu vel og Sveinn Jóhannsson, 
Tandri Már Konráðsson og Teitur 
Örn Einarsson komust allir á blað. 
Arnar Freyr Arnarsson skoraði 

sömuleiðis eitt mark.
Viktor Gísli Hallgrímsson varði 

tíu skot í leiknum og Ágúst Elí Björg-
vinsson, sem leysti Viktor Gísla af 
hólmi í upphafi seinni hálf leiks, 
hélt uppteknum hætti og varði sjö 
skot.

Það er skammt stórra högga á 
milli hjá íslenska liðinu sem spilar 
við Litáen í Vilníus á fimmtudags-
kvöld og á sunnudaginn fær Ísland 
síðan Ísrael í heimsókn á Ásvelli í 
lokaumferð undankeppninnar.

Fyrir lokaleikina tvo eru Ísland 
og Portúgal á toppi riðilsins með sex 
stig hvort en íslenska liðið trónir á 
toppnum þar sem það hefur betur 
í innbyrðisviðureignum sínum við 
Portúgali. Sigur í leikjunum tveimur 
skilar Íslandi því efsta sætinu en tvö 
efstu liðin fara áfram í lokakeppn-
ina sem fram fer í Slóvakíu og Ung-
verjalandi í janúar á næsta ári. – hó

Ísland komið langleiðina í lokakeppnina eftir sigur

Viggó Kristjánsson skoraði fimm.

Aron Pálmarsson, sem 
lék sinn 150. landsleik í 
þessum leik, skoraði þrjú 
mörk á þeim rúmu 20 
mínútum sem hann spilaði 
og átti þar að auki fimm 
stoðsendingar.
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fyrir væran svefn

Fæst í betri apótekum  
og stórmörkuðum

N E U BR I A 
S L E E P

Unglingsstúlkur eru næstum tvöfalt 
líklegri til að verða fyrir heila-
hristingi í knattspyrnu en strákar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í nýrri rannsókn er komist að 
þeirri niðurstöðu að unglings-
stúlkur séu næstum tvöfalt líklegri 
til að verða fyrir heilahristingi í 
knattspyrnu en strákar, þær séu 
tveimur dögum lengur að jafna sig 
og síður líklegar til að vera skipt 
af velli vegna hugsanlegs heila-
hristings.

Rannsóknin var byggð á 
gögnum frá 40 þúsund kvenkyns 
leikmönnum og álíka mörgum 
karlkyns leikmönnum á mennta-
skólaaldri í Michiganríki og birtist 
í tímariti bandaríska læknasam-
bandsins.

Í rannsókninni kemur fram að 
það sé óljóst hvort þessi hærri tíðni 
sé vegna þess að þær séu betri í 
segja frá einkennum eða afleiðing 
af muninum á líkömum karla og 
kvenna, en það er tekið fram að 
kvenleikmenn hafi minni styrk í 
hálsi en karlleikmenn, sem hefur 
áhrif á hvernig höfuðið bregst við 
högginu við að skalla bolta og gæti 
aukið hættuna á meiðslum.

Hjá körlum er algengasta orsök 
heilahristings árekstur við annan 
leikmann, en hjá konum er það 
árekstur við hluti, eins og bolta. 
Höfundar rannsóknarinnar segja 
að gögnin gefi til kynna að það 
þurfi öðruvísi nálgun að heila-
hristingi fyrir unglingsstúlkur 
og þörf sé á frekari kynjaskiptum 
rannsóknum á heilahristingi.

oddurfreyr@frettabladid.is

Stelpur fá oftar 
heilahristing í 
fótbolta

Ný og skemmtileg Galleri 17 verslun verður opnuð í Smáralind í dag klukkan 16. Verslunin státar af glænýju og glæsilegu útliti, en hún er einstaklega björt og 
falleg og með mikinn innblástur frá náttúrunni. Starfsfólkið er mjög spennt að taka á móti viðskiptavinum á þessum fallega nýja stað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ný Galleri 17 verslun í Smáralind
Ný Galleri 17 verslun verður opnuð í Smáralind í dag klukkan 16. Þar verður boðið upp 
á fjölbreytt úrval af vor- og sumartísku og í tilefni opnunarinnar verður 17% afsláttur af 
öllum vörum. Nýjar vörur koma inn mjög ört og úrvalið má sjá á vefversluninni, NTC.is. 2



NTC var stofnað árið 1976 sem ein 
100 fermetra verslun á Lauga-
vegi, en það var verslunin Sautján. 
Fyrirtækið verður 45 ára í haust og 
er í eigu Svövu Johansen og Björns 
Sveinbjörnssonar. María Greta 
Einarsdóttir, eða Maya eins og hún 
er alltaf kölluð, er innkaupa- og 
rekstrarstjóri Galleri 17 og hefur 
starfað hjá fyrirtækinu í 15 ár. 
Henni finnst alltaf gaman að fara 
í vinnuna, enda eru engir dagar 
eins.

„Í dag rekur NTC ellefu verslanir. 
Í Kringlunni er Galleri 17, Smash-
Urban, GS SKÓR, Kultur, Kultur 
Menn, og Companys. Í Miðbænum 
eru tvær glæsilegar verslanir, 
Verslunin EVA á Laugavegi og GK 
REYKJAVIK dömu- og herraverslun 
á nýja Hafnartorginu,“ segir Maya. 
„Í Smáralind er kvenfataverslunin 
Karakter, GS SKÓR og Galleri 17. 
Í dag erum við svo að opna mjög 
flotta Galleri 17 á nýjum stað í 
Smáralind. Þessi verslun státar af 
glænýju útliti sem við erum stolt af 
og við erum mjög spennt að taka á 
móti viðskiptavinum þar.

NTC rekur einnig öfluga heild-
sölu sem selur vörur frá vinsælum 
erlendum merkjum sem og eigin 
framleiðslu NTC til f lottra verslana 
utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir 
Maya. „Heildsalan hefur blómstrað 
undanfarin ár, enda hefur orðið 
mikil aukning á verslun á lands-
byggðinni, sem gaman er að segja 
frá. Golffatnaður hefur líka marg-
faldast en NTC er umboðsaðili 
J. Lindeberg á Íslandi og selur til 

valinna golfklúbba og golfverslana 
um allt land.“

Ný verslun og opnunartilboð
„Ný og skemmtileg Galleri 17 
verslun verður opnuð í Smáralind 
í dag klukkan 16, en Galleri 17 var 
fyrst opnuð í Smáralind árið 2009,“ 
segir Maya. „Verslunin er einstak-
lega björt og falleg og með inn-
blástur frá náttúrunni, en mikið 
er um grænan gróður þar inni og 
stílhreinar innréttingar sem sýna 
fatnaðinn á besta máta.

Við bjóðum upp á 17% afslátt 
af öllum vörum dagana 28.-29. 
apríl í Galleri 17 verslunum okkar 
í Smáralind og Kringlu í tilefni af 
opnuninni,“ segir Maya.

Mikið um nýjungar
„Við rekum ólíkar margmerkja-
verslanir og getum því bætt nýjum 
merkjum inn í takt við tískuna. 
Við bjóðum almennt upp á þrjá 
verðflokka í verslunum okkar en 
það á vel við okkur Íslendinga að 
geta blandað saman,“ segir Maya. 
„Við fáum mjög ört inn nýjar vörur 

svo það er gaman að heimsækja 
okkur, hvort sem það er í verslanir 
okkar eða á vefverslun NTC.is, sem 
margfaldaðist á síðasta ári. Ný og 
betrumbætt vefverslun NTC.is 
mun líta dagsins ljós núna í sumar, 
en þar eru settar inn nýjar vörur 
daglega og við kappkostum að 
afgreiða þær vörur næsta dag.

Verslanir okkar eru einnig mjög 
öflugar á samfélagsmiðlum og það 
er mjög skemmtilegt að sjá hve 
svörunin er mikil, bæði á Facebook 
og Instagram,“ segir Maya. „Við 
bjóðum líka upp á mjög vinsælan 
NTC+ vildarklúbb þar sem við-
skiptavinir fá 5-10% afslátt eftir 
árlegri verslun. Auðvelt er að sækja 
um aðild að klúbbnum á NTC.is.“

Vor- og sumartískan tekur við
„Með hækkandi sól viljum við 
klæða okkur í bjartari liti og 
sumartískan er einstaklega 
skemmtileg. Við erum á fullu að 
taka upp vor- og sumarvörur í 
öllum okkar verslunum núna, 
sem er alltaf fjör,“ segir Maya. „Í 
kvenfatnaði eru fallegir pastellitir 

ásamt jarðlitum og brúnum tónum 
áberandi. Hjá herrunum er einnig 
mikið af ljósum litum og brúnum 
tónum, en skemmtilegir „80’s“ litir 
eru líka að poppa upp hjá þeim í 
sumar. Dökkblár og grár eru þó 
enn klassískustu litirnir fyrir þá.

Gallabuxur eru áberandi hjá 
báðum kynjum og mikið er um 
útvítt hjá dömunum í hvers kyns 
buxum. Falleg mynstur í „mesh“ 
efni er vinsælt hjá dömum í 
bolum og kjólum, sem og maxi 
kjólar með silkiáferð,“ segir Maya. 
„Dragtir sem hægt er að nota við 
fínni tilefni en eru einnig notaðar 
hversdags við strigaskó eru líka 
áberandi og jafnvel stuttbuxur eða 
joggingbuxur við dragtarjakkann.

Mokkasíur af öllum toga eru 
mjög áberandi í skóvali sem og 
þægilegir hælabandasandalar og 
það sem hefur sjaldan klikkað 
síðustu ár eru hvítir strigaskór 
fyrir bæði kynin, sem og auðvitað í 
öðrum litum. Þar erum við nýbúin 
að fá margar sendingar – bæði 
hvíta, svarta og í öðrum fallegum 
litum,“ segir Maya að lokum.

Með hækkandi sól viljum við klæða okkur í bjartari liti og og sumartískan 
er einstaklega skemmtileg. Í kvenfatnaði eru fallegir pastellitir ásamt jarð-
litum og brúnum tónum áberandi núna í vor og sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjá Galleri 17 er fjölbreytt úrval af fatnaði fyrir bæði dömur og herra. Galleri 17 er alltaf að bæta við nýjum vörum svo það er gaman að kíkja í heimsókn og fylgjast með vefversluninni.

Við bjóðum upp á 
17% afslátt af 

öllum vörum dagana 
28.-29. apríl í Galleri 17 
verslunum okkar í 
Smáralind og Kringlu í 
tilefni af opnuninni.
Maya Einarsdóttir
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Meltingarensímin frá

Á AÐ GRILLA? 

Útsölustaðir: apótek, heimakaup.is, heilsubúðir og heilsuhillur stórmarkaðanna.

Leyfðu þér að njóta grillmatarins án magaónota
Digest meltingarensím hjálpa þér að brjóta niður fæðuna og melta betur. 

Ensím geta dregið úr margskonar meltingar-vandamálum eins og uppþembu,  

meltingaróreglu, loftmyndun og ýmsum einkennum fæðuóþols. 

Blöndurnar frá Enzymedica byggja á einkaleyfisvarinni aðferð sem kallast Therablend.  

Með þessari aðferð er blandað saman mörgum stofnum ensíma sem vinna á  

mismunandi pH- gildum og ná þannig að melta hvert orkuefni mun betur og hraðar.

Digest meltingarensímin eru 100% náttúruleg og vegan.

1-2 hylki 
með mat. 
Öflug og góð 

lausn fyrir 
meltinguna!

Mest seldu 
meltingar-

ensímin  
á Íslandi!



Líftæknifyrirtækið Protis ehf. 
kappkostar að þróa og markaðs-
setja heilsuvörur úr íslensku 
hráefni, sem er aflað og unnið á 
sjálfbæran hátt, fyrir viðskipta-
vini sem kjósa hágæða náttúru-
legar vörur.

Protis var stofnað árið 2015. „Ég 
vann þá sem framleiðslustjóri 
hjá Ice Protein og var að þróa 
lyktarlaust fiskiprótín. Um haustið 
hófum við framleiðslu á IcePro-
tein® og í kjölfarið var fyrirtækið 
Protis stofnað sem framleiðslu-
fyrirtæki. Í dag framleiðum við 
IceProtein®, Protis® og SeaCol® 
sem eru öll náttúruleg virk efni 
sem við notum í fæðubótarvörur 
okkar, Liði og Kollagen,“ segir 
Heimir Haraldsson, framleiðslu-
stjóri Protis. Öll framleiðsla Protis 
er á Sauðárkróki og er því um 
að ræða bæði íslenskt hugvit og 
íslenska framleiðslu.

Einstakt prótín
IceProtein® er framleitt úr 
afskurði af snyrtilínum í þorsk-
vinnslu og stuðlar því að enn betri 
nýtingu afurðarinnar. Um er að 
ræða vatnsrofið og ensímmeð-
höndlað prótín sem líkaminn 
getur auðveldlega melt og nýtt sem 
einstaka næringu og orkugjafa 
fyrir vöðvana. Efnið virkar að auki 
líkt og peptíð á blóðrásina og hefur 
þannig blóðþrýstingslækkandi 
áhrif.

Undraefni í sæbjúgum
SeaCol® er unnið úr sæbjúgum 
og byggir á aldagamalli þekkingu 
frá Austurlöndum. Kínverjar hafa 
enda löngum neytt sæbjúgna fyrir 
liðheilsu og fleira. „Sæbjúgu, sem 
og brjóskfiskar eins og skötur og 
hákarlar, eru afar rík af chondro-
itin súlfati sem þekkt er að hafi góð 
áhrif á brjóskheilsu. En heilbrigt 
brjósk er algert lykilatriði þegar 
kemur að liðheilsu.“

Kollagen úr fiskroði
Protis® er hágæða kollagen unnið 
úr fiskroði sem fellur til við fisk-
vinnslu en á undanförnum árum 
hefur komið fram fjöldi rannsókna 
sem hafa sýnt fram á góða virkni 
kollagens á húð, hár og neglur.

Gæðablöndur og sérhæfð virkni
Fæðubótarefni Protis, Liðir og 
Kollagen byggja á þessum þremur 

virku innihaldsefnum. „Hver 
blanda fyrir sig inniheldur önnur 
virk efni sem styrkja og styðja við 
virkni efnanna sem Protis fram-
leiðir frá grunni,“ segir Heimir.

Liðir frá Protis er frábær blanda 
fyrir liða-, brjósk- og beinheilsu 
og inniheldur IceProtein® og 
Cucumaria frondosa extrakt sem 
unnið er úr skráp villtra sæbjúgna 
sem veidd eru í hafinu við Ísland. 

Skrápurinn er að mestu leyti úr 
brjóski og er því mjög ríkur af 
kollageni en einnig lífvirka efninu 
chondroitin sulphate sem þekkt 
er að hafi góð áhrif á brjósk-
heilsu. Einnig inniheldur blandan 
túrmerik sem hjálpar til við að 
lágmarka bólgur. Svo er D-víta-
mín sem er algert lykilatriði þegar 
kemur að beinheilsunni. „Það er 
ekki að ástæðulausu að við notum 
IceProtein® í Liði, en þetta er 
frábær orkugjafi og algert undra-
efni fyrir liði og vöðva. Liðir hefur 
hjálpað mörgum með liðvandamál 
eins og liðagigt, en einnig fólki 
sem hefur fengið brjósklos,“ segir 
Heimir.

Kollagen frá Protis er dúndur-
blanda fyrir húð, hár og neglur, en 
hún inniheldur Protis® kollagen 
er framleitt úr íslensku fiskroði og 
inniheldur einstakt innihaldsefni, 
SeaCol®, sem er blanda af vatns-
rofnu kollageni úr íslensku fiskroði 
og vatnsrofnu þorskprótíni úr 

íslenskum þorski. SeaCol ® tekur 
þátt í að styrkja vefi líkamans og 
viðhalda teygjanleika.

Einnig inniheldur blandan 
B-vítamín sem gefur orku og er 
frábært fyrir bæði húð og hár. 
Þá er hýalúrónsýra sem er alger 
rakabomba fyrir húðina og svo 
Q10 sem hefur góð áhrif á eldri 
húð. „Fólk finnur mikinn mun á 
sér í húðinni, hún er bæði þétt-
ari og sléttari. Margir tala líka 
um þéttari hárvöxt og neglurnar 
styrkjast einnig. Þá hafa margir 
vitnað um að hafa verið með þurra 
og sprungna hæla, en að það hafi 
lagast við að taka inn Protis Kolla-
gen. Einnig finna margir sóríasis 
sjúklingar fyrir miklum mun, en 
blandan getur haft mildandi áhrif 
á útbrot og sóríasissár.“

Fæðubótarefnin frá Protis fást í 
matvöruverslunum, apótekum og 
heilsuvöruverslunum um land allt.

Íslenskt hugvit í sérhæfðum fæðubótarblöndum

Heimir Haraldsson segir hafið við strendur Íslands vera uppsprettu mikilla 
gæðaafurða sem vel megi nýta til bættrar heilsu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Liðir er sérhönnuð blanda fyrir liði, 
brjósk og bein sem gegnir allt lykil-
hlutverki í liðheilsu.

Kollagen frá Protis er frábær 
blanda fyrir húð, hár og neglur og 
byggir á íslensku hugviti.

Hafrar eru ótrúlegt fyrirbæri. 
Ekki nóg með að þeir séu ódýrir, 
en þeir eru einnig ákaflega 
mettandi auk þess sem þeir eru 
stútfullir af trefjum, vítamínum 
og með aðra heilsusamlega 
eiginleika.

hjordiserna@frettabladid.is

Einn af helstu kostunum við hafra 
er það hversu auðvelt og f ljótlegt 
er að matreiða þá. Flestir kannast 
við heita hafragrautinn sem er 
sígildur á köldum vetrarmorgnum 
en í seinni tíð hafa kaldir hafrar 
notið sífellt vaxandi vinsælda.

Kaldir hafrar, eða „overnight 
oats“ eins og þeir eru vanalega 
kallaðir á ensku, geta verið ógur-
lega gómsætir og hægt er að útfæra 
þá á óteljandi vegu. Kaldir hafrar 
eru fullkomnir í morgunmatinn, 
nestið og jafnvel sem eftirréttur. 
Þeir geymast inni í ísskáp í 4-5 
daga.

Hérna er einföld uppskrift sem 
hægt er að bæta við og útfæra eftir 
eigin smekk. Mörgum þykir gott 
að hafa líka chia-fræ, en þá verður 
grauturinn ennþá þykkari og nær-
ingarríkari.

Grunnuppskrift°°

1 bolli hafrar
1 bolli mjólk (t.d. hafra-, kókos-, 
soja- eða möndlumjólk)
1 bolli jógúrt (t.d. hafra-, soja- eða 
kókos)
2 msk. hnetusmjör (möndlu- og 
kasjúhnetusmjör hentar líka vel)
2 saxaðar döðlur

Ljúffengt, næringarríkt og fljótlegt

Hnetusmjör og chia-fræ eru sniðug í kaldan hafragraut. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Kaldir hafrar bjóða upp á óendanlega valmöguleika. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

1 tsk. vanilluduft eða dropar
1 tsk. kanill – ef vill 
1 msk. sæta (t.d. hlynsíróp, kókos-
síróp eða stevía)
Salt á hnífsoddi
Kókosmjöl til að strá yfir

Öllu blandað saman varlega og 
svo geymt inni í ísskáp yfir nótt 
í glerkrukku. Einnig er hægt að 
hafa  þetta lagskipt og setja þá 
hnetu smjörið neðst, svo hafra- og 
mjólkurblönduna og að lokum 
strá yfir ávöxtum eða öðru gúm-
melaði.

Gott til að setja efst eða strá yfir: 
Kókos, banana, bláberjum, jarðar-
berjum, rifsberjum, ristuðum 
möndlum og jafnvel súkkulaði.

Súkkulaðihafrar
Sumir dagar kalla á meiri sætu en 
aðrir og eru kaldir hafrar full-
kominn vettvangur til að svala 
þeirri þörf. Hérna er hugmynd að 
ljúffengri súkkulaði-útfærslu af 
köldum höfrum.

Til þess að búa til súkkulaði-
hafra er hægt að notast við sömu 
uppskrift  en bæta kakódufti og 
sætu við mjólkina, hrista vel og svo 
bæta sam an við. Þá er sérstaklega 
ljúffengt að strá súkkulaðiflögum 
eða -bitum yfir grautinn áður en 
hann er borðaður og jafnvel lauma 
smávegis í grautinn sjálfan.

Hægt er að finna mikinn fjölda 
girnilegra uppskrifta á netinu sem 
tilvalið er að prófa sig áfram með.
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Metin á 99 milljarða
Samkvæmt útboðsgengi vegna 
skráningar Síldarvinnslunnar er 
virði hennar 93,5 til 99 milljarðar 
króna. Seldur verður 26 til 29 pró-
senta hlutur í útboðinu.

2

Kría hvetur sprota til dáða
Ríkið leggur Kríu til átta milljarða 
á næstu fimm árum til að fjár-
festa í vísisjóðum. Fyrsta úthlutun 
sjóðsins verði í haust. Fimm sjóðir 
fullfjármagnaðir í ár.

4

Mikill ferðavilji lofar góðu
Markaðskönnun Íslandsstofu sýnir 
að tíu prósent svarenda á stórum 
markaðssvæðum ætla að koma til 
Íslands innan tólf mánaða. Mikill 
áhugi hjá Bandaríkjamönnum.
 
8

Þrálátari verðbólga
Greinandi Jakobsson telur að 
verðbólgan muni ganga hægt 
niður vegna hækkunar á hrávöru-
verði, flutningskostnaði og ójafn-
vægi á mörkuðum. 

8

Sátt ógnað
Níu stjórnendur lífeyrissjóða segja 
frumvarp um breytingar á lögum 
um lífeyrissjóði ógna sátt sem 
hefur ríkt um val og sveigjanleika 
varðandi frjálsa séreign.

10

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Glæsilegt úrval heimsþekktra 
vörumerkja

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Tveir pólar í ríkisfjármálum
Efnahagsaðgerðir stjórnvalda liggja 

undir gagnrýni. Samfylkingin vill 
meiri kraft í að ná niður atvinnu-

leysi. Óvíst hver myndi kaupa 
auknar ríkisskuldir. Vaxtahækkanir 

og verðbólga áhættuþættir. ➛6

Að því leyti ryður 
ríkið öðrum fjárfest-
ingum til hliðar.



31,8
milljarðar var eigið fé  
Stoða í árslok 2020.

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

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

Ábyrgðarmaður Björn Víglundsson  
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

Kaup, sala og
samruni fyrirtækja.

kontakt@kontakt.is I 414 1200 I www.kontakt.is

FYRIRTÆKJARÁÐGJÖF

• Verðmat

• Ráðgjöf og undirbúningur 

 fyrir sölumeðferð

• Milliganga um fjármögnun

• Samningagerð

Ha g n a ð u r  S t o ð a ,  e i n s 
umsvifamesta fjárfestinga-
félags landsins, næstum tvö-

faldaðist á milli ára í fyrra og nam 
hagnaðurinn samtals 7,56 millj-
örðum króna. Hagnaður félagsins 
kemur nær einvörðungu til vegna 
tekna af skráðum fjárfestingaverð-
bréfum sem voru um 7,46 milljarðar 
á árinu 2020.

Þetta kemur fram í nýbirtum 
ársreikningi Stoða en fjárfestinga-
félagið er stærsti hluthafinn í Sím-
anum, fer með tæplega fimm pró-
senta hlut í Arion banka og var auk 
þess stærsti eigandi Kviku banka og 
tryggingafélagsins TM, sem sam-
einuðust í lok marsmánaðar. Hluta-
bréfaverð allra félaganna hækkaði 
mikið á liðnu ári í Kauphöllinni.

Þá komu Stoðir að fjármögnun 
Play fyrr í þessum mánuði, með því 
að leggja hinu verðandi flugfélagi til 
um 635 milljónir króna og eignuð-
ust við það um 8,4 prósenta hlut.

Eigið fé Stoða nam tæplega 31,8 
milljörðum króna í árslok 2020 og 
er félagið skuldlaust. Fjárfestinga-
eignir voru bókfærðar á 28,9 millj-
arða og þá nam handbært fé Stoða 
um 2,6 milljörðum.

Fram kemur í skýrslu stjórnar 
að félagið hafi keypt eigin bréf upp 
á 481 milljón hluta að nafnvirði á 
síðasta ári, fyrir samtals 993 millj-
ónir króna, nam hlutur Stoða í 
sjálfu sér rúmlega 6,1 prósenti í árs-
lok. Stærsti eigandi Stoða er eignar-
haldsfélagið S121 með 55,3 prósenta 
hlut, en þeir sem standa að því félagi 
eru meðal annars Jón Sigurðsson, 
stjórnarformaður Stoða og Símans, 
Einar Örn Ólafsson, fyrrverandi 
forstjóri Skeljungs og stjórnarfor-
maður Play, og Örvar Kjærnested, 
fjárfestir.

Aðrir helstu hluthafar Stoða eru 
TM, sem á 12,4 prósenta hlut, sjóðir 
í stýringu Stefnis, félagið Mótás og 
eignarhaldsfélagið Vindhamar. 
– hae

Hagnaður Stoða var 7,6 
milljarðar króna í fyrra

Síldarvinnslan, sem er eitt 
stærsta sjávarútvegsfyrir-
tæki landsins og í nærri 
helmingseigu Samherja, 
verður verðlögð á allt 
að 99 milljarða króna í 

almennu hlutafjárútboði félagsins 
sem mun fara fram dagana 10. til 
12. maí næstkomandi. Það er litlu 
minna en markaðsvirði Brims, eina 
útgerðarfyrirtækisins sem er nú 
skráð í Kauphöllinni, en það stóð í 
um 105 milljörðum króna við lokun 
markaða í gær.

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins hefur verið tekin ákvörð-
un um að selja á bilinu 26 til 29 
prósenta hlut í Síldarvinnslunni 
í útboðinu en á undanförnum 
dögum hafa staðið yfir fundir með 
fjárfestum þar sem stjórnendur 
og ráðgjafar félagsins, sem eru 
fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, 
hafa veitt ítarlegri upplýsingar en 
áður um hvernig staðið verður að 
sölunni. Þannig verður almennum 
fjárfestum boðið að kaupa hluti á 
genginu 55 til 58 krónur á hlut að 
nafnverði í hlutafjárútboðinu en í 
tilfelli fagfjárfesta verður útboðs-
gengið að lágmarki 55 krónur.

Hlutafé Síldarvinnslunnar nam 
um 1.700 milljónum króna að nafn-
virði í árslok 2020 sem þýðir að 
heildarvirði útgerðarfélagsins er 
því metið á bilinu 93,5 milljarðar til 
tæplega 99 milljarðar í útboðinu. Ef 
samtals 29 prósenta hlutur verður 
seldur í heild sinni á gengi sem er í 
efri hluta verðbilsins – 58 krónur á 
hlut – þá er ljóst að um 28,6 millj-
arðar króna munu fást fyrir slíkan 
hlut í hlutafjárútboðinu. Verði hins 

vegar seldur minni hlutur, eða um 
26 prósent, á genginu 55 krónur á 
hlut, þá verður söluandvirðið um 
24,3 milljarðar.

Áætlað er að fyrsti viðskiptadag-
ur með hlutabréf Síldarvinnslunnar 
í Kauphöllinni verði 27. maí næst-
komandi.

Samkvæmt viðmælendum Mark-
aðarins sem hafa setið fjárfesta-
fundi um Síldarvinnsluna, meðal 
annars úr röðum lífeyrissjóða, verð-
bréfasjóða og fjárfestingafélaga, er 
umtalsverður áhugi á hlutafjárút-
boðinu og fastlega reiknað með því 
að það verði veruleg umframeftir-
spurn. Verðmatið á félaginu miðast 
meðal annars við að virði þess sé 
um tíu til ellefu sinnum áætlaður 
EBITDA-rekstrarhagnaður á þessu 
ári – eða liðlega níu milljarðar 
króna – en á síðasta ári nam hann 
um átta milljörðum. Eigið fé Síldar-
vinnslunnar stóð í 49 milljörðum 
króna í árslok 2020.

Ekki er búið að upplýsa fjárfesta 
um hvaða hluthafar Síldarvinnsl-
unnar muni selja bréf sín – og þá 
hversu stóran hlut hver fyrir sig – en 
greint verður frá því í skráningar-
lýsingu þegar hún birtist í aðdrag-
anda útboðsins. Ljóst er hins vegar 
að það verða fyrst og fremst sjávar-
útvegsrisinn Samherji, sem fer með 

tæplega 45 prósenta hlut í Síldar-
vinnslunni, og eignarhaldsfélagið 
Kjálkanes, sem á 34,2 prósenta hlut 
og er einnig meðal annars eigandi 
útgerðarfélagsins Gjögurs á Greni-
vík, sem munu standa að baki þeim 
hlut sem verður seldur í komandi 
útboði.

Þriðji stærsti hluthafi Síldar-
vinnslunnar, með um 11 prósenta 
hlut, er Samvinnufélag útgerðar-
manna í Neskaupstað en forsvars-
menn félagsins hafa lýst því yfir að 
það muni ekki selja neitt af sínum 
bréfum í útboðinu heldur horfi 
fremur til þess að reyna að auka við 
hlut sinn.

Tilkynnt var um skráningar-
áform Síldarvinnslunnar, sem er 
með höfuðstöðvar sínar í Neskaup-
stað en hjá félaginu starfa um 340 
manns, í byrjun febrúar á þessu ári. 
Bókfært virði aflaheimilda Síldar-
vinnslunnar, sem eru einkum í 
uppsjávartegundum, nam um 30 
milljörðum í árslok 2019 en ljóst 
er að virði þeirra, eins og verðlagn-
ingin á félaginu í útboðinu sýnir, er 
umtalsvert meira, líklega nær 80 
milljörðum.

Hagnaður af rekstri Síldarvinnsl-
unnar á síðasta ári var um 39,3 
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 
um fimm milljarða króna, og hélst 
nokkuð stöðugur frá fyrra ári þegar 
hagnaðurinn var 40,5 milljónir 
Bandaríkjadala. Rekstrartekjur 
fyrirtækisins minnkuðu um 6 millj-
ónir dala og námu 184 milljónum 
dala. Eiginfjárhlutfall samstæðu 
Síldarvinnslunnar var 68 prósent 
við lok árs 2020. 
hordur@frettabladid.is 

SVN metin á allt að 99 
milljarða í útboðinu 
Samkvæmt útboðsgengi sem hefur verið ákvarðað vegna skráningar Síldar-
vinnslunnar á markað er heildarvirði félagsins talið vera á bilinu 93,5 til 99 
milljarðar króna. Seldur verður 26 til 29 prósenta hlutur í útgerðarfélaginu.  

Síldarvinnslan er annað útgerðarfélagið til að fara á hlutabréfamarkað í Kauphöllinni en Brim er þar fyrir. 

49
milljarðar var eigið fé Síldar-
vinnslunnar í árslok 2020. 

Síminn hefur fengið til liðs 
við sig fjárfestingabankann 
Lazard og Íslandsbanka til að 

veita fjarskiptarisanum ráðgjöf um 
stefnumarkmið og framtíðarmögu-
leika Mílu, dótturfélags Símans.

Á meðal þess sem þar kemur 
til greina er að kanna „valkosti er 
varða framtíðar eignarhald á Mílu“, 
að því er haft var eftir Orra Hauks-
syni, forstjóra Símans, í af komu-
tilkynningu sem félagið sendi frá 
sér eftir lokun markaða í gær. Það 
eigi að gera í því skyni að „hámarka 
verðmæti eigna Símans fyrir hlut-
hafa og að tryggja að framtíðar-
þróun innviða samstæðunnar verði 
hagfelld fyrir íslenskan almenning.“

Í tilkynningunni segir Orri að 
mikil og ör þróun hafi átt sér stað 
síðustu misserin á samsetningu 

fjarskiptafélaga á alþjóðamörk-
uðum. Þannig hafi innlendir og 
erlendir fjárfestar sýnt því aukinn 
áhuga að innviðaeignir séu aðskild-
ar frá þjónustufélögum í smásölu. 
Míla, sem var með um 6,4 milljarða 
í tekjur í fyrra og skilaði 1.200 millj-
óna króna hagnaði, er heildsölu-
fyrirtæki á fjarskiptamarkaði og 
felst starfsemi þess í að byggja upp 
og reka innviði fjarskipta.

Hugmyndir um að skoða þann 
möguleika að selja Mílu frá Sím-

anum hafa lengi verið í burðar-
liðnum. Á það hefur verið bent að 
EBITDA-margfaldarar við sölu á 
sambærilegum innviðafyrirtækjum 
í nágrannaríkjum hafi verið yfir 
15 sem þýðir að heildarvirði Mílu 
– EBITDA félagsins er áætluð um 
5.150 milljónir á þessu ári – gæti 
verið vel yfir 70 milljarðar. Mark-
aðsvirði Símans í Kauphöllinni í 
dag er hins vegar um 80 milljarðar.

Fyrr á árinu var gengið frá því 
að fjármagna Mílu sjálfstætt, í stað 
þess að félagið væri fjármagnað 
innan samstæðunnar, með 20 
milljarða fjármögnun frá Íslands-
banka. Sú breyting, ásamt kaupum 
á rekstri IP/MPLS kerfis og rekstri 
farsímadreifikerfis af Símanum, er 
sögð liður í því að auka sjálfstæði 
Mílu. – hae

Síminn fær ráðgjafa til skoða sölu á Mílu
Orri Hauksson, 
forstjóri Símans.
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STARFSFÓLKINU

Þótt árshátíðir og ýmis annar gleðskapur hafi fallið niður hjá 
fyrirtækjum og stofnunum er auðvelt að gefa starfsfólkinu 

glaðning og gera því glaðan dag. Við útbúum óskaskrín sérmerkt 
þínu fyrirtæki og með kveðju til starfsfólksins.

Hafðu samband í síma 577 5600 eða info@oskaskrin.is.

Suðurlandsbraut 30     |     577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

GEFÐU

DAGAMUN



Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR  VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS

Staðan á Íslandi er sú að 
þrátt fyrir að mikið hafi 
áunnist undanfarin ár í 
auknum stuðningi og fjár-
festingum í sprotafyrir-
tækjum og nýsköpun, þá 

er aðgangur að fjármagni enn ein 
veigamesta hindrunin fyrir frekari 
uppbyggingu sprotafyrirtækja. 
Þeir fjármunir sem fylgja Kríu, og 
eru hrein viðbót við fjárfestingar 
lífeyrissjóða og einkaaðila, eru því 
kærkomin viðbót. Þetta segir Örn 
Valdimarsson, framkvæmdastjóri 
Eyris Venture Mangement.

„Síðan skiptir ekki síður máli sú 
viðurkenning og hvatning sem felst 
í því að ríkisvaldið sé að leggja fram 
þessa fjármuni. Það er hvatning sem 
beinist bæði að öðrum fjárfestum 
um að gefa þessum eignaflokki auk-
inn gaum, sem og hvatning til þeirra 
sem fást við og sérhæfa sig í fjárfest-
ingum af þessu tagi og undirstrikar 
að fjárfestingar í sprotafyrirtækjum 
krefjast ákveðinnar sérhæfingar, 
reynslu og þekkingar,“ segir hann.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir 
nýsköpunarráðherra kom Kríu 
frumkvöðlasjóði á koppinn. Hann 
mun fjárfesta í vísisjóðum. Í fjár-
málaáætlun næstu fimm ára er 
gert ráð fyrir að um átta milljarðar 
króna renni til Kríu. Hún getur að 
hámarki átt 30 prósent í hverjum 
sjóði eða lagt honum til að hámarki 
tvo milljarða.

Svana Gunnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Frumtaks Ventures, 
segir að stærð vísisjóða verði að vera 
fjórir milljarðar að lágmarki, helst 
fimm, til að geta staðið undir kostn-
aði við reksturinn. Tilkoma Kríu 
muni auka líkurnar á að þeir sem 
ekki hafi áður staðið í rekstri slíkra 
sjóða geti safnað nægu fjármagni. 
„Kría mun líklega skipta sköpum 
fyrir þá sem hafa ekki áður staðið að 
slíkum rekstri til að ná þessari lág-
marks fjárhæð,“ segir hún. Frumtak 
Ventures rekur tvo vísisjóði.

Kristinn Árni Lár Hróbjartsson, 
stjórnarformaður Kríu, segir að 
horft sé til þess að fyrsta úthlutun 
sjóðsins verði í haust.

Við það vaknar spurningin 
hvernig úthlutun verði háttað enda 
líklegt að gengið verði frá stofnun 
vísisjóða á ólíkum tíma ársins. 
Kristinn Árni segir að kveðið sé á 
um í reglunum að úthlutun sé að 
lágmarki einu sinni á ári og geti því 

orðið oftar. Að sama skapi sé viss 
sveigjanleiki við úthlutun; sjóðir 
megi hafa safnað 70 prósentum af 
því fjármagni sem stefnt sé að eða 
hafa fjárfest fyrir allt 25 prósent af 
fjárhæðinni til að fá úthlutun. Sjóð-
ir mega því hafa stigið sín fyrstu 
skref til að vera gjaldgengir hjá Kríu.

Kristinn Árni nefnir að Kríu sé 
gert að úthluta tiltekinni upphæð á 
hverju ári. Sú fjárhæð dreifist jafnt 
á milli allra vísisjóðanna sem upp-
fylla skilyrðin ár hvert.

Það gerir það að verkum að hve 
mikið hver sjóður fær í sinn hlut fer 
eftir því hve margir aðrir sækja um 
á árinu. Aðspurður segir hann að 

það myndi hafa betri áhrif á fjár-
mögnunarumhverfið ef færri sjóðir 
fengju hærri úthlutun á einu ári en 
ef margir sjóðir myndu fá minna.

Árið 2015 litu þrír vísisjóðir dags-
ins ljós. Þeir eru í rekstri hjá Brunni, 
Eyri og Frumtaki og hleyptu lífi í 
fjármögnunarumhverfið. Að fáein-
um árum liðnum voru sjóðirnir 
búnir að ráðstafa því fé sem þeir 
höfðu til nýfjárfestinga en það liðu 
nokkur ár þar til nýir sjóðir tóku við 
keflinu. Það var því ekki samfella í 
fjármögnunarumhverfinu. Sumir, 
sem þekkja vel til nýsköpunar á 
hér á landi, hafa áhyggjur af því að 
Kría hafi hvatt of marga til að taka 
af skarið með nýjan sjóð nú en svo 
muni sagan endurtaka sig; umtals-
vert fjármagn verði á boðstólum 
um skeið en svo taki við tími þar 
sem frumkvöðlar komi að tómum 
kofanum hjá vísisjóðum þar sem 
þeir geti ekki lagt meira fé í nýjar 
fjárfestingar.

Aðspurður hvernig það horfi við 
að mögulega fari fimm vísisjóðir 
í loftið í ár segir Kristinn Árni að 
Kría, sem sé á vegum ríkisins, eigi 
ekki að ráða för þegar safnað sé fé í 
vísisjóði. Kría leggi sjóðum til fjár-
muni sem þegar hafi safnað nægu 
fé frá öðrum fjárfestum. Um sé 
að ræða fé ríkisins og því verði að 
vinna eftir skýrum reglum. Ekki sé 
hægt að neita sjóðum sem uppfylli 
skilyrðin um úthlutun.

„Markmið Kríu er að byggja upp 
fjármögnunarumhverfið. Það er 
ekki okkar hlutverk að tryggja sam-
fellu, samfellunnar vegna, heldur 
styðja við uppbygginguna,“ segir 
Kristinn Árni.

Hann segir jafnframt að ef það 
færi svo að fimm vísisjóðir fari af 
stað í ár bendi það til þess að fjár-
festar hafi mikla trú á eignaflokkn-
um og telji að nýsköpunarumhverf-
ið hér sé þannig úr garði gert að það 
sé skynsamlegt að fjárfesta í því.

Örn var spurður sömu spurning-
ar og Kristinn Árni. „Ég óttast ekki 
að það verði of margir vísisjóðir. 
Það er einmitt styrkleikamerki að 
hjá þeim sjóðum sem nýlega hafa 
komið fram eða eru í burðarliðnum 
má sjá greinileg merki um aukna 
sérhæfingu. Sjóðirnir og rekstrar-
aðilar þeirra eru með mismunandi 
áherslur og koma að einstökum 
verkefnum með ólíkum hætti. Þetta 
er mjög jákvæð þróun sem felur í sér 
að tækifærin til samstarfs einstakra 
sjóða aukast, þar sem sjóðirnir og 
fjárfestar styðja hver við annan 
á grundvelli mismunandi styrk-
leika. Almennt talað lít ég ekki svo 
á að íslensku vísisjóðirnir séu að 

keppa sín á milli um einstakar fjár-
festingar. Vegferðin í uppbyggingu 
sprotafyrirtækja er löng og áhættu-
söm og því eru það sameiginlegir 
hagsmunir sprotafyrirtækisins og 
fjárfesta að vinna frekar saman í 
einstökum verkefnum.

Á undanförnum árum hafa orðið 
til nokkrir sérhæfðir rekstraraðilar 
vísisjóða og umhverfið hefur þrosk-
ast mikið. Þessir aðilar hafa öðlast 
reynslu og þekkingu í að nýta sem 
best það fjármagn sem sjóðunum 
er treyst fyrir. Mér finnst það mjög 
góðs viti að sjá rekstraraðila vera 
að safna í sjóð tvö eða jafnvel þrjú. 
Fjárfestingar sjóðanna munu koma 
til með að jafnast út og dreifast 
betur á fjárfestingartímabil þeirra. 
Og það er að myndast ákveðinn 
taktur í þessari starfsemi, líkt og 
við þekkjum erlendis, þar sem öfl-
ugir rekstraraðilar koma nýjum 
sjóð á legg þegar fjárfestingartíma 
fyrri sjóðs lýkur,“ segir hann.

Kría hvetur sprotaumhverfið til dáða
Ríkið leggur Kríu til átta milljarða á næstu fimm árum til að fjárfesta í vísisjóðum. Horft er til þess að fyrsta úthlutun sjóðsins verði 
í haust. Framkvæmdastjóri Eyris Ventures segir að Kría varpi ljósi á að fjárfestingar í sprotum krefjist sérhæfingar og þekkingar.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir nýsköpunarráðherra ýtti Kríu úr vör en sjóðurinn er sagður hafa jákvæð áhrif á fjármögnunarumhverfi sprota. Á myndinni er 
Helgi Hjálmarsson, forstjóri Völku, sem er framsækið nýsköpunarfyrirtæki, að sýna ráðherranum skurðarvél frá fyrirtækinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Allt að 40 milljarðar í nýsköpun á fimm árum

Ætla má að fimm vísisjóðir verði 
fullfjármagnaðir og hefji starf-
semi á þessu ári, samkvæmt 
Samtökum iðnaðarins. „Umfang 
þessara sjóða gæti verið nálægt 
40 milljörðum króna þannig að 
með þeirri fjárhæð verður fjár-
fest í sprotum, aðallega á Íslandi, 
á næstu þremur til fimm árum,“ 
segir í greiningu samtakanna. 
Vísisjóðir fjármagna nýsköpunar-
fyrirtæki sem eru að stíga sín 
fyrstu skref.

Brunnur Ventures hleypti 
nýverið af stokkunum sínum 
öðrum sjóði sem er 8,3 milljarðar 
að stærð. Kvika eignastýring kom 

á fót vísisjóðnum Iðunni sem 
leggja mun áherslu á lífvísindi 
og heilsutækni. Áskriftarloforð 
námu 6,7 milljörðum króna eftir 
fyrstu umferð söfnunar en síðari 
umferð söfnunar lýkur í septem-
ber.

Fram hefur komið í fjölmiðlum 
að Eyrir Venture Management 
vinni að því að koma á fót 
sínum öðrum sjóði og að Bala 
Kamallakh aran sem rekur Iceland 
Venture Studio vilji stofna vísi-
sjóði. Heimildir Markaðarins 
herma að Crowberry Capital og 
Frumtak Ventures séu einnig 
með nýja vísisjóði á prjónunum.

Vilja fá fleiri fjárfesta í 
nýsköpun
Markmið Kríu er að styðja 
við uppbyggingu á sérhæfðu 
fjármögnunarumhverfi fyrir 
hugvitsdrifin fyrirtæki. Þannig 
að hér verði sérhæfð fyrirtæki 
í rekstri vísisjóða með góða 
rekstrarsögu, þekkingu og 
tengsl við erlenda aðila. Þetta 
segir Kristinn Árni Lár Hróbjarts-
son, stjórnarformaður sjóðsins.

Hann segir að hérlendis séu 
það einkum lífeyrissjóðir sem 
leggi vísisjóðum til fé en erlend-
is sé baklandið mun breiðara. Til 
að auka áhuga annarra fjárfesta 
verður þeim boðið að kaupa 
Kríu út á fyrirfram ákveðnum 
kjörum, eins og reynst hafi vel 
í Ísrael og víðar. „Vonandi mun 
það stuðla að því að við fáum 
fleiri tegundir af fjárfestum í 
hugvitsdrifin fyrirtæki eftir ein-
hver ár,“ segir Kristinn Árni.

Markmið Kríu er að 
byggja upp fjár-

mögnunarumhverfið. Það er 
ekki okkar hlutverk að 
tryggja samfellu, samfell-
unnar vegna, heldur styðja 
við uppbygginguna.
Kristinn Árni Lár 
Hróbjartsson, 
stjórnarformaður 
Kríu

Kría mun líklega 
skipta sköpum fyrir 

þá sem hafa ekki áður staðið 
að slíkum rekstri til að ná 
þessari lágmarks fjárhæð.

Svana Gunnarsdótt-
ir, framkvæmda-
stjóri Frumtaks 
Ventures

Ég óttast ekki að 
það verði of margir 

vísisjóðir.
Örn Valdimarsson, 
framkvæmdstjóri 
Eyris Venture 
Management
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Einhverfa er alls konar

Kauptu næluna  
á blarapril.is

Birtingarmyndir einhverfu eru afar breytilegar og miðast

að því hvernig einstaklingurinn skynjar sjálfan sig og 

veröldina í kringum sig. Einhverfu fylgja líka áskoranir

þar sem fræðsla og stuðningur skipta höfuðmáli.

Þegar þú styrkir Bláan apríl leggur þú börnum með ein-

hverfu og fjölskyldum þeirra lið með ómetanlegum hætti. 

Ég elska
hljóðið
þegar fólk

tyggur
hrökkbrauð



Allt sem hægt er að 
gera á þessu ári til 

að flýta ráðningum mun 
margborga sig eftir nokkur 
ár og draga úr fjármögn-
unarþörf. 

Kristrún Frostadóttir, 
hagfræðingur og 
frambjóðandi 
Samfylkingar-
innar

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Það eru skiptar skoðanir 
á því hvernig ríkisfjár
málunum eigi að vera 
háttað á næstu árum. 
Borið hefur á gagnrýni, 
einkum úr herbúðum 

Samfylkingarinnar, á umfang þeirra 
aðgerða sem stjórnvöld hafa ráðist 
í til þess að bregðast við kóróna
kreppunni. En í ljósi þess hvernig 
ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa 
hefur þróast frá haustmánuðum 
síðasta árs vekur ákall um aukin 
ríkisútgjöld upp áleitnar spurning
ar um vaxtahækkanir og verðbólgu.

„Við getum dregið úr skuld
setningu ríkissjóðs til meðallangs 
tíma með því að setja meiri kraft 
í aðgerðir fyrir vinnumarkaðinn 
í dag,“ segir Kristrún Frostadóttir 
hagfræðingur en hún leiðir lista 
Samfylkingarinnar í Reykjavíkur
kjördæmi suður.

„Út frá sjónarmiðum um verð
stöðugleika er varhugavert að ríkis
sjóður sé með verulega innspýtingu 
í hagkerfið í lengri tíma á meðan 
vaxtastig er í sögulegu lágmarki. 
Fari aðgerðirnar að hvetja til verð
bólgu mun Seðlabankinn neyðast 
til að bregðast við með vaxtahækk
unum,“ segir Anna Hrefna Ingi

mundardóttir, forstöðumaður efna
hagssviðs Samtaka atvinnulífsins.

„Það væri því bjarnargreiði fyrir 
heimilin og fyrirtækin að ætla sér 
að viðhalda of miklum stuðnings
aðgerðum of lengi.“

Frambjóðendur Samfylkingar
innar hafa vakið athygli á því 
hversu kostnaðarsamt það er fyrir 
ríkissjóð að stór hluti vinnumark
aðarins sé óvirkur.

Í fjármálaáætlun fyrir árin 2022 
til 2026 er gert ráð fyrir að skuldir 
hins opinbera nái hámarki í um 
54 prósentum af landsframleiðslu 
árið 2025 samanborið við rúmlega 
60 prósent í fyrri áætlun. „Kemur 

þar til þróttmeira hagkerfi en flesta 
grunaði og kraftmikil viðspyrna 
efnahagsmálanna sem leiðir til þess 
að skuldir hins opinbera munu vaxa 
minna en gert var ráð fyrir,“ segir í 
fjármálaáætlun.

En þrátt fyrir viðsnúning í efna
hagslífinu á fyrri hluta spátímans, 
hratt lækkandi framleiðsluspennu 
og öran bata í ferðaþjónustu er 
útlit fyrir að lækkun atvinnuleysis 
verði hægfara út spátímann. Þannig 
verður atvinnuleysi rúm 9 prósent á 
þessu ári, rúm 7 prósent á því næsta 
og enn um 6 prósent árið 2023.

Kristrún líkir vanda ríkissjóðs 
við leka í húsi. Stjórnvöld hafi verið 
svifasein í upphafi faraldursins og 
fyrir vikið sé viðgerðin á lekanum 
dýrari en hún hefði þurft að vera.

„Þótt viðhaldið vegna lekans 
reynist dýrara en við höfðum 
vonað borgar sig samt sem áður að 
klára verkið. Við komumst ekki hjá 
þessum kostnaði,“ segir Kristrún.

Að hennar mati er ekki skamm
sýni að auka skuldsetningu ríkis
sjóðs enn frekar ef fjármagnið leitar 
á rétta staði. Þvert á móti er það til 
marks um skammsýni stjórnvalda 
að setja sér markmið um skulda
hlutfall, tölu sem hreyfist að lang
mestu leyti með þjóðhagslegum 
stærðum sem erfitt er að spá fyrir 
um langt fram í tímann, eftir fimm 
ár í stað þess að einblína á aðkall
andi efnahagsvanda í dag.

„Stefnan sem við tölum fyrir 

snýst um að f lýta ráðningum eins 
hratt og mögulegt er og vernda fólk 
á meðan litla atvinnu er að fá. Sér í 
lagi að bregðast við ef sú sviðsmynd 
sem lagt er upp með í fjármála
áætlun um hátt atvinnuleysi í mörg 
ár er sú rétta miðað við núverandi 
aðgerðaáætlun,“ segir Kristrún.

Umfang aðgerðanna, sem núver
andi stjórnvöld hafa ráðist í, sé 
einfaldlega ekki í takt við umfang 
efnahagsvandans. Hún bendir á að 
prósentustig atvinnuleysis kosti 
ríkissjóð um 5,5 milljarða króna á 
ári og að kostnað við aðgerðir ætti 
að meta út frá því hversu hratt er 

hægt að ná atvinnuleysi niður. 
Þannig myndi 11 milljarða króna 
aðgerð sem flýtir ráðningum borga 
sig upp á einu ári ef atvinnuleysi 
minnkar um 2 prósent.

„Fyrir okkur er tímasetning 
aðgerða það sem skiptir öllu máli 
og samspil aðgerða. Hér á landi fór 
meira fjármagn í atvinnuleysis
bætur en í að vernda ráðningarsam
bönd, öfugt við það sem Alþjóða
gjaldeyrissjóðurinn metur fyrir 
VesturEvrópulöndin í fyrra. Þá var 
þunginn í vinnumarkaðsaðgerðum 
meiri í umræddum löndum í fyrra 
en spáð er í ár, öfugt við stöðuna 
hér. En við verðum að horfa fram 
á við. Og allt sem hægt er að gera 
á þessu ári til að f lýta ráðningum 
mun margborga sig eftir nokkur 
ár og draga úr fjármögnunarþörf,“ 
segir Kristrún.

Þá tekur hún fram að flokkurinn 
leggi ekki til að ráðist verði í aðgerð
ir óháð aðstæðum.

„Þetta er mjög dýnamísk staða. 
Ef hagkerfið fer hraðar af stað en 
við var búist er það frábært og þá 
þarf að styðjast minna við ráðning
arúrræði og í styttri tíma en við var 
búist. En það borgar sig að vera með 
vaðið fyrir neðan sig til að fyrir
byggja óþarfa kostnað síðar meir. 
Það verður að veita fyrirtækjum 
og fólki án atvinnu fyrirsjáanleika 
hvað varðar úrræði svo þau nýtist 
betur. Ég myndi vilja sjá útvíkkun 
á ráðningarstyrkjum til lengri tíma 

Ekki ljóst hver fjármagnar frekari halla
Efnahagsaðgerðir stjórnvalda sæta gagnrýni. Samfylkingin vill meiri kraft í að ná niður atvinnuleysi. Óvíst hver myndi kaupa 
auknar ríkisskuldir. Seðlabankinn og lífeyrissjóðir hafa haldið að sér höndum. Vaxtahækkanir og verðbólga áhættuþættir.

„Ef ríkissjóður myndi auka við skuldir, með útgáfu langra skuldabréfa, umfram það sem áætlað er og treysta á að innlendir fjárfestar kaupi skuldabréfin, þá má gera ráð fyrir að langtímavextir á 
markaði hækki töluvert. Þá verður dýrara fyrir aðra að taka lán og að því leyti ryður ríkið öðrum fjárfestingum til hliðar,“ segir Stefán Broddi hjá Arion banka.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Það væri því 
bjarnargreiði fyrir 

heimilin og fyrirtækin að 
ætla sér að viðhalda of 
miklum stuðningsaðgerðum 
of lengi. 

Anna Hrefna Ingi-
mundardóttir, 
forstöðumaður 
efnahagssviðs SA

Það er eitt að vilja 
auka skuldir en á 

hinum endanum þarf að 
vera kaupandi að skuld-
unum. Það er mikilvægt 
púsl í heildarmyndinni. 

Stefán Broddi Guð-
jónsson, sérfræð-
ingur í markaðs-
viðskiptum hjá 
Arion banka

en nú er í boði. Við höfum ekki efni 
á því að stíga of lítil skref.“

Anna Hrefna hjá SA spyr hvaða 
forsendur séu fyrir aukinni skuld
setningu ríkissjóðs, það er umfram 
áætlanir stjórnvalda. „Hvaða að
gerðir vantar upp á? Á hvaða vanda 
er þeim ætlað að taka?“ spyr hún.

„Hér skiptir höfuðmáli að til
greina fyrst í hvað fjármunirnir 
eiga að fara og að sýnt sé fram á að 
ráðstöfun þeirra sé sannanlega til 
þess fallin að styrkja hagkerfið og 
að ekki sé einungis verið að velta 
vandamálum yfir á komandi kyn
slóðir.“

Kaupendur mikilvægt púsl
Frá sumarlokum síðasta árs hefur 
ávöxtunarkrafa ríkisskuldabréfa 
á lengri endanum farið hækk
andi. Vextir á markaði miðast 
við ávöxtunarkröfu ríkisskulda
bréfa og hækkun hennar hefur því 
keðjuverkandi áhrif á alla vexti í 
íslenskum krónum.

Ein helsta ástæðan á bak við 
hækkun ávöxtunarkröfunnar var 
sú að lífeyrissjóðir, stærstu kaup
endur lengri ríkisskuldabréfa, 
sýndu bréfunum lítinn áhuga á 
sama tíma og fjármögnunarþörf 
ríkissjóðs jókst til muna.

„Það er eitt að vilja auka skuldir 
en á hinum endanum þarf að vera 
kaupandi að skuldunum. Það er 
mikilvægt púsl í heildarmyndinni,“ 
segir Stefán Broddi Guðjónsson, 
sérfræðingur í markaðsviðskiptum 
hjá Arion banka.

„Við sáum skýrt á síðasta ári að 
lífeyrissjóðir, langstærstu og mikil
vægustu kaupendur ríkisskulda
bréfa, eru ekki kaupendur að bréf
um sem bera neikvæða raunvexti 
og stýrðu ávöxtunarkröfunni á 
markaði á ný upp í 3,5 prósent eða 
á svipaðar slóðir og fyrir COVID. 
Það eru engir erlendir fjárfestar á 
skuldabréfamarkaðinum og þess 
vegna ráða lífeyrissjóðirnir vaxta
stiginu á Íslandi til langs tíma,“ 
segir Stefán Broddi.

„Ef ríkissjóður myndi auka við 
skuldir, með útgáfu langra skulda
bréfa, umfram það sem áætlað er 
og treysta á að innlendir fjárfestar 
kaupi skuldabréfin, þá má gera ráð 
fyrir að langtímavextir á markaði 
hækki töluvert. Þá verður dýrara 
fyrir aðra að taka lán og að því leyti 
ryður ríkið öðrum fjárfestingum til 
hliðar.“

Ein stærsta ef nahagsaðgerð 
ársins 2020 var umfangsmikil til
færsla heimila úr verðtryggðum 
húsnæðislánum yfir í óverðtryggð. 
Heimilin eru því mun næmari fyrir 
sveif lum í vaxtastigi en áður.

Seðlabankinn tregur til kaupa
Annar möguleiki er að Seðlabanki 
Íslands kaupi ríkisskuldabréfin 
með aðgerð sem er nefnd magn
bundin íhlutun. Seðlabankinn 
hefur heimild til að kaupa ríkis
skuldabréf fyrir 150 milljarða 
króna en frá því að heimildin var 

fest í sessi síðasta vor hefur bank
inn einungis keypt bréf fyrir 14 
milljarða króna.

„ Er Seðlaba nk inn, sem er 
sjálfstæð stofnun, til í það? Það 
væri á skjön við aðgerðir Seðla
bankans í gegnum þessa kreppu. 
Þótt Seðlabankinn hafi talað um 
magnbundna íhlutun í háum fjár
hæðum þegar kreppan skall á, þá 
hefur þessu tæki lítið verið beitt 
og Seðlabankinn aðeins keypt 
ríkisbréf á markaði fyrir um 14 
milljarða. Kaupin sjálf hafa haft 
óveruleg áhrif á markaðinn og 
ekki verið gerð í þeim tilgangi að 
hjálpa ríkissjóði að fjármagna sig á 
markaði, heldur frekar til að draga 
úr skammtímasveif lum.“

Stefán bendir á að þriðja leiðin 
sem gæti komið til greina sé að 
ríkissjóður skuldsetji sig fyrst og 
fremst með útgáfu víxla og stuttra 
skuldabréfa og treysti á að þau 
verði keypt af bankakerfinu.

„Þannig f jár mag naði r ík is
sjóður sig að miklu leyti síðasta 
vor. Kaup bankanna héngu saman 
við ákvörðun Seðlabankans um 
að hætta að bjóða upp á bundin 
mánaðarinnlán. Þar með losnaði 
um um það bil 200 milljarða sem 
mestmegnis var fjárfest í ríkisvíxl
um. Eins og sést á snarminnkandi 
þátttöku í víxlaútboðum ríkissjóðs 

þá er það lausa fjármagn ekki enn 
til staðar og dugir ekki einu sinni 
til að rúlla útistandandi víxla
f lokkum,“ segir Stefán.

Samkvæmt gögnum Seðlabank
ans eiga bankarnir 133 milljarða 
inni í vikuinnlánum Seðlabankans, 
en sú fjárhæð sveif last mikið og var 
til dæmis 84 milljarðar í lok mars.

„Í stóra samhenginu er það ekki 
stórkostleg f járhæð í því sam
hengi að vikuinnlánsvextir Seðla
bankans eru hinir eiginlegu stýri
vextir og endurfjármögnunarþörf 
ríkissjóðs á komandi mánuðum er 
miklu hærri,“ segir Stefán. Hann 
bendir á að Seðlabankinn gæti 
liðkað fyrir þessari fjármögnun 
til dæmis með því að selja nýjar 
krónur, til dæmis í skiptum fyrir 
erlendar innistæður ríkissjóðs í 
Seðlabankanum, eða á markaði ef 
aðstæður leyfa.

„Slík aðgerð fæli í sér að krónum 
í umferð fjölgar en það gæti strítt 
gegn verðbólgumarkmiði bank
ans, en verðstöðugleiki er jú einu 
sinni æðsta markmið bankans. 
Það f lækir óneitanlega samskipti 
ríkis og seðlabanka ef fjármögnun 
á halla ríkissjóðs stríðir gegn verð
bólgumarkmiðinu.“

Verðbólgan flækist fyrir
Síðastliðna tólf mánuði hefur vísi
tala neysluverðs hækkað um 4,3 
prósent. Mars var þriðji mánuður
inn í röð þar sem verðbólga var yfir 
efri vikmörkum verðbólgumark
miðs Seðlabankans.

Í síðustu fundargerð peninga
stefnunefndar Seðlabanka Íslands 
ræddi nefndin heimild bankans til 
kaupa á skuldabréfum ríkissjóðs 
á eftirmarkaði. Þar kom fram að 
þróun verðbólgunnar væri ein af 
ástæðunum fyrir því að bankinn 
hefði ekki nýtt heimildina í meiri 
mæli.

„Í ljósi þess að verðbólga væri 
enn yfir markmiði væri ekki ráð
legt að bankinn beitti sér af krafti 
á skuldabréfamarkaði,“ segir í 
fundargerðinni. „Hjaðni verðbólga 
að markmiði gæti skapast svigrúm 
til kröftugri innkomu bankans ef 
þörf verði á.“

Þrátt fyrir að spár greinenda geri 
ráð fyrir að verðbólgan leiti aftur 
niður í verðbólgumarkmið Seðla
banka Íslands geta ýmsir óvissu
þættir orðið til þess að hún verði 
erfið viðureignar fyrir bankann. 
Þeirra á meðal eru verðbólgu
þrýstingur í helstu viðskipta
löndum Íslands sem getur smitast 
hingað til lands, samningsbundnar 
launahækkanir og hækkun hús
næðisverðs.

Helstu k raftarnir sem toga 
verðbólguna niður eru hins vegar 
gengisstyrking krónunnar frá ára
mótum og framleiðsluslaki í hag
kerfinu.

Í viðtali við Markaðinn um 
miðjan mars sagðist Ásgeir Jóns
son seðlabankastjóri hafa áhyggjur 
af því að slakað yrði enn frekar á 
taumhaldi ríkissjóðs. Það gæti þýtt 
að vextir Seðlabankans þyrftu að 
hækka fyrr en ella.

„Það liggur fyrir að um leið og 
hagkerfið tekur við sér geta ekki 
bæði Seðlabankinn og ríkissjóður 
verið með fótinn á bensíngjöfinni. 
Þá verður væntanlega annar aðil
inn að draga sig til hlés. Ef ríkið 
ætlar ekki að gera það verðum við 
að gera það,“ útskýrði Ásgeir.

Enn önnur leið til að fjármagna 
aukinn hallarekstur ríkissjóðs er 
útgáfa ríkisskuldabréfa í erlendri 
mynt. Í janúar gaf ríkissjóður út 
skuldabréf fyrir 750 milljónir evra, 
jafnvirði um 113 milljarða króna 
á núverandi gengi. Bréfin bera 0 
prósent fasta vexti og ávöxtunar
krafan er 0,117 prósent.

Erlend lántaka er hins vegar 
bundin af því hversu mikla gengis
áhættu ríkissjóður kýs að taka 
á sig. Samkvæmt Markaðsupp
lýsingum lánamála ríkissjóðs eru 
erlendar skuldir um fjórðungur 
af skuldum ríkissjóðs. Það er í efri 
mörkum viðmiðunarreglna sem 
ríkissjóður hefur sett sér um að 15 
til 25 prósent lána séu erlend.

„Erlend lántaka skapar gjald
eyrisáhættu fyrir ríkissjóð og, eins 
og með alla aðra erlenda lántöku, 

þarf að treysta á gjaldeyrissköpun 
til lengri tíma litið til að standa skil 
á vöxtum og af borgunum. Síðan 
þegar erlendu lánunum er skipt yfir 
í krónur er hætt við að þau skapi 
verðbólguþrýsting, nema Seðla
bankinn vinni á móti og þá þarf 
Seðlabankinn auðvitað að hafa 
verðbólguna og verðbólgumark
miðið í huga,“ segir Stefán Broddi.

Krafan lækki síðar meir
Aðspurð segir Kristrún að frekari 
halli á rekstri ríkissjóðs geti vissu
lega leitt til þess að ávöxtunarkraf
an hækki. Hún lúti einfaldlega lög
málum framboðs og eftirspurnar.

„En á móti kemur að fjármagn 
sem sett er í að styrkja undirliggj
andi þætti í tekjusköpun fyrir hag
kerfið mun draga úr lánsfjármögn
un ríkissjóðs síðar meir. Sem þýðir, 
út frá sömu forsendum, að krafan 
lækkar síðar meir,“ segir Kristrún.

Það er því heldur öfugsnúið, að 
mati Kristrúnar, að möguleikinn 
á hækkun ávöxtunarkröfunnar 
komi í veg fyrir arðbærar fjárfest
ingar sem vinna gegn atvinnuleysi 
ef það leiðir svo til þess að virkni á 
vinnumarkaði eftir nokkur ár verði 
minni en ella, fjármögnunarþörf 
ríkissjóðs hækki og ávöxtunar
krafan með.

„Vissulega gæti bankinn stigið 
inn til að vinna á móti hærri kröfu,“ 
bætir hún við. „Seðlabankinn 
hefur til að mynda tekið umtals
vert magn af peningum úr umferð 
síðustu þrjá til fjóra mánuði með 
gjaldeyrissölu. Það er ekki í takt við 
yfirlýsingar um að þetta ár eigi að 
vera ár peningaprentunar.“

Kristrún segir að fjármögnun 
ríkissjóðs, það er hver kaupi ríkis
skuldabréf in á hvaða verði, sé 
útfærsluatriði sem þurfi að ræða á 
næstu árum.

„Og ef við höfum áhyggjur af 
þessari útfærslu í dag, ættum við 
að hafa áhyggjur líka til næstu 
ára. Það hjálpar hins vegar ekki 
að horfa fram hjá undirliggjandi 
vanda, sem er atvinnuleysið. Sér 
í lagi ef áhyggjur eru af skulda
stöðu því stærsti einstaki liðurinn 
í skuldastöðunni er virkni í hag
kerfinu,“ segir hún.

Anna Hrefna segist taka undir 
álit sendinefndar Alþjóðagjald
eyrissjóðsins um að efnahagsað
gerðir færist frá neyðaraðstoð yfir 
í fjárfestingu til uppbyggingar fjöl
breyttara atvinnulífs þegar fram í 
sækir.

„Það má heldur ekki gleymast 
að við vorum í aðstöðu til að beita 
ríkisfjármálum til stuðnings hag
kerfinu með þeim hætti sem gert 
var sökum sterkrar stöðu ríkissjóðs 
þegar áfallið skall á,“ bætir hún við.

„ Alþjóðag jaldey rissjóðurinn 
tilgreinir einmitt skynsamlega 
stefnu skuldalækkunar sem bjó til 
þetta svigrúm eða stefnurými sem 
nauðsynlegt var til að bregðast við. 
Þá stöðu viljum við að sjálfsögðu 
endurheimta.“
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✿   Hversu líklegt er að þú munir heimsækja Ísland? 
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Allt bendir til að verðbólgan, 
sem hefur farið stöðugt 
h æk k a nd i u nd a n f a r n a 

mánuði og mælist nú 4,3 prósent, 
eigi eftir að ganga hægar niður en 
væntingar hafa staðið til.

„Mikil hækkun á hrávöruverði, 
f lutningskostnaði og ójafnvægi 
á mörkuðum mun kynda undir 
verðbólgu innanlands,“ segir í nýrri 
greiningu Jakobsson Capital sem 
Markaðurinn hefur undir höndum. 
Þar er jafnframt bent á að innflutt 
verðbólga sé utan áhrifasvæðis 
Seðlabanka Íslands og bankinn hafi 
því fá vopn til að bregðast við inn-
fluttri verðbólgu.

Í greiningunni eru rifjuð upp 
ummæli forsvarsmanna ASÍ í 
fréttum fyrr í þessum mánuði, þar 
sem því hafi verið haldið fram að 
álagning smásölufyrirtækja hefði 
hækkað að undanförnu, sem að 
mati greinenda Jakobsson Capital 
standist ekki skoðun þegar litið er 
til fjárhagsupplýsinga félaganna.

Þannig bendir hann á að fram-
legðarhlutfall Krónunnar haf i 
lækkað um 1,5 prósent á milli 
áranna 2019 og 2020 sem þýði að 
álagning matvörukeðjunnar hafi 

dregist saman um liðlega 700 millj-
ónir á tímabilinu. Sama sé uppi á 
teningnum þegar litið sé til Haga, 
sem reka meðal annars verslanir 
undir merkjum Bónuss og Hag-
kaupa, en þar hefur framlegðarhlut-
fallið sömuleiðis lækkað.

Í greiningunni segir að á meðal 
þess sem geti skýrt lækkandi fram-

legðarhlutfall smásölufyrirtækja, á 
sama tíma og verðlag hafi hækkað 
umfram það sem gengissveif lur 
krónunnar gefa tilefni til, sé að 
veltuhraði birgða sé mun hægari 
í fatnaði, raftækjum, húsgögnum 
og bifreiðum en í samanburði við 
til dæmis matvöru. „Þannig getur 
það tekið 3 til 12 mánuði fyrir 

gengisstyrkingu og gengisveikingu 
að koma fram í framangreindum 
flokkum, á meðan það tekur oftast 
innan við þrjá mánuði í dagvöru.“

Það sem skipti ekki síður máli , að 
mati greinanda Jakobsson Capital, 
eru miklar hækkanir á f lutnings-
kostnaði vegna faraldursins og 
almennu hrávöruverði.

Flutningskostnaður frá Kína 
hefur hækkað um 125 prósent frá 
því sumarið 2020. „Þótt f lutnings-
kostnaður hafi eitthvað lækkað frá 
því í febrúar mun það líklega ekki 
hafa áhrif á vöruverð hér heima fyrr 
en í sumarbyrjun, en nokkur tími 
líður frá því að vara er f lutt með 
skipi frá Asíu eða Kína þangað til 
hún fer í hillur verslunar á Íslandi. 
Sömuleiðis má sjá þá skörpu hækk-
un sem var í f lutningskostnaði í 
haust sem hefur haft áhrif á verðlag 
síðustu mánuði,“ segir í greining-
unni.

Á það er bent að 28 prósent allrar 
framleiðslu í heiminum komi frá 
Kína og því ljóst að meira en tvö-
földun f lutningskostnaðar hafi 
áhrif á verð f lestra vara sem eru 
f luttar þaðan. Á meðal þess sem 
skýrir hækkanirnar sé mikil eftir-

spurn og ónógt framboð flutninga-
rýmis, auk þess sem umskipunar-
tími jókst mikið í kjölfar þess að 
flóðgáttir brustu um mitt síðasta ár. 
Lengri umskipunartími hafi jafngilt 
því að um fjögur prósent alls skipa-
flota heimsins hafi verið tekinn úr 
umferð. Hafnir heimsins geti aðeins 
afgreitt takmarkað magn í einu og 
sóttvarnir hægi enn frekar á.

Í greiningunni segir að þetta 
ójafnvægi á markaðnum geti varað 
í nokkurn tíma. Flutningskostn-
aður sé misjafn eftir vöruflokkum, 
en gróflega áætlað sé hann um 15 
prósent af kostnaði innfluttra mat-
vara og um 5 til 10 prósent í fatnaði.

Þá bendir greinandi Jakobsson 
Capital á að samtímis því að slakn-
aði á f lutningskostnaði fyrr á árinu 
hafi hrávöruverðið tekið við sér 
og að verð nær allra hrávara sé nú 
hærra en fyrir faraldurinn. Alþjóða-
bankinn spái því að verð á málmum 
eigi eftir að hækka um 30 prósent og 
verð á landbúnaðarafurðum, sem 
hefur ekki verið hærra frá því 2014, 
um 14 prósent. Hins vegar sé reikn-
að með því að olíumarkaðir, en verð 
á bensíni hefur hækkað nokkuð að 
undanförnu, hafi náð jafnvægi. – hae

Verðbólgan verði þrálátari en væntingar hafa verið um 
✿   Stórhækkandi flutningskostnaður frá Kína
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Rétt yfir 10 prósent svar-
enda í nýrri markaðs-
könnun sem Íslands-
stofa stóð á bak við 
ætla að ferðast til 
Íslands innan næstu 

tólf mánaða og mestur er áhugi 
Bandaríkjamanna.

„Þetta eru mjög jákvæðar niður-
stöður og þær sýna að Ísland er 
samkeppnishæfur áfangastaður 
miðað við önnur lönd,“ segir Daði 
Guðjónsson, fagstjóri neytenda-
markaðssetningar hjá Íslandsstofu.

„Við þurfum þó að hafa í huga að 
þetta er ekki fullnaðarsigur. Fólk 
er f ljótt að gleyma og þess vegna 
er mikilvægt að viðhalda Íslandi 
sem áfangastað í huga ferðamanna 
þangað til og eftir að þeir byrja að 
ferðast á ný.“

Markaðskönnun Íslandsstofu, 
sem var framkvæmd af Maskínu 
í febrúar, náði til ferðamanna í 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Dan-
mörku, Kanada, Þýskalandi og Sví-
þjóð. Svarendur voru á aldursbilinu 
25 til 65 ára.

Innan næstu tólf mánaða ætla 
rétt yfir 10 prósent svarenda að 
heimsækja Ísland sem er svipað 
hlutfall og ætlar að heimsækja Finn-
land á sama tímabili. Til saman-
burðar ætla um 7 prósent að heim-
sækja Nýja-Sjáland og 16 prósent 
að heimsækja Danmörku, en það 
eru lægstu og hæstu hlutföllin af 
löndum sem var spurt um.

Nokkuð lítill munur er á milli 
mánaða sem ferðamenn segjast 
almennt verða tilbúnir að byrja að 
bóka næstu ferð en júní og septem-
ber mælast hæst.

„Þess má geta að þegar könnun-
in var framkvæmd voru ekki 
komnar fréttir um eldgosið, áform 
um að bólusettir ættu greiða leið 
inn í landið og Húsavík hafði ekki 
verið tilnefnd til Óskarsverðlauna. 
Þetta eru allt hlutir sem vinna með 
okkur,“ segir Daði.

Frá því að könnunin var fram-
kvæmd hefur leitarniðstöðum sem 
tengjast Íslandi fjölgað um helming 
að sögn Daða. Þannig má leiða líkur 
að því að ferðaviljinn sé enn meiri 
en niðurstöður könnunarinnar gefa 
til kynna.

Á næstu tólf mánuðum eru 
Bandaríkjamenn líklegastir til að 
heimsækja Ísland, en á bilinu 14-15 
prósent þeirra ætla að ferðast hing-

að til lands. Kanadabúar eru ólík-
legastir, en 6 prósent þeirra ætla að 
heimsækja Ísland.

„Þetta rímar við það sem við 
heyrum í samtölum við ferðaþjón-
ustufyrirtæki en það er að mesti 
áhuginn kemur frá Bandaríkjunum 
og síðan Bretlandi,“ segir Daði.

Rúmlega 43 prósent svarenda 
ætla að ferðast til útlanda á næstu 
tólf mánuðum. Kanadamenn eru 
ólíklegastir til að ferðast til útlanda 
á tímabilinu, rétt undir 25 pró-
sentum, og Bandaríkjamenn, um 
58 prósent, eru líklegastir.

Þá mælist Ísland hæst þegar 
kemur að trausti ferðamanna til 
landa til að takast á við COVID-19. 
Um 33 prósent svarenda sögðust 
treysta Íslandi algjörlega en næsta 
land á eftir er Kanada með 26 pró-
sent.

Áhyggjur af útbreiðslu COVID-19 

voru algengasta ástæðan sem fólk 
gaf fyrir því að það væri ólíklegt til 
að ferðast á næstunni. Um 77 pró-
sent svarenda nefndu COVID-19 
sem helstu ástæðuna.

„Það er mjög mikilvægt að við-
halda þessu trausti nú þegar við 
nálgumst eðlilegra ástand og getum 
byrjað að taka á móti ferðamönn-
um,“ segir Daði.

Þá gefa niðurstöðurnar til kynna 
að samsetning þeirra sem hyggjast 
koma til landsins sé íslenskri ferða-
þjónustu hagfelld. „Við sjáum að 
ungir menntaðir og tekjuháir ferða-
menn er sá hópur sem er líklegastur 
til að heimsækja Ísland innan árs,“ 
segir Daði.

Á öllum markaðssvæðum, nema 
Kanada, eru svarendur með hærri 
laun líklegri til að ferðast til útlanda 
á næstu mánuðum heldur en þeir 
sem eru með lægri laun.

Einnig voru svarendur spurðir 
hversu aðlaðandi væri að starfa á 
Íslandi. Um 46 prósent sögðu það 
vera aðlaðandi kost og nefndu flest-
ir náttúru, öryggi og lífsgæði sem 
helstu ástæður. Flestir sögðust geta 
hugsað sér að starfa á Nýja-Sjálandi, 
um 57 prósent, en fæstir í Finnlandi, 
um 43 prósent. Þeir sem ekki vildu 
starfa á Íslandi nefndu það helst að 
þeir vissu ekki nægilega mikið um 
landið eða að ekki væri nægilega 
gott aðgengi til eða frá landinu. 
thorsteinn@frettabladid.is

Tíu prósent ætla að ferðast til landsins 
Markaðskönnun Íslandsstofu sýnir að tíu prósent svarenda á stórum markaðssvæðum íslenskrar ferðaþjónustu ætla að koma til 
Íslands innan tólf mánaða. Mikill áhugi hjá Bandaríkjamönnum. Ferðaviljinn líklega aukist meira frá gerð könnunarinnar.

Ísland mælist hæst þegar kemur að trausti ferðamanna til landa til að takast á við COVID. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þess má geta að 
þegar könnunin var 

framkvæmd voru ekki 
komnar fréttur um eldgosið, 
áform um að bólusettir ættu 
greiða leið inn í landið og 
Húsavík hafði ekki verið 
tilnefnd til Óskarsverð-
launa.
Daði Guðjónsson, 
fagstjóri neyt-
endamarkaðs-
setningar hjá 
Íslandsstofu
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 Orkan sem ég 
upplifi í hvert sinn 

þegar ég sæki Jerúsalem 
heim er ólýsanleg

Á hverju ári, oftast í 
kringum jól, les ég 

Ferðin sem aldrei var farin 
eftir Sigurð Nordal.

Svipmynd 
Sara Lind Guðbergsdóttir

Nám: Meistarapróf í lögfræði frá HÍ.

Störf: Sviðsstjóri stjórnunar og 
umbóta hjá Ríkiskaupum frá 2021, 
aðalmaður í samninganefnd ríkisins 
við kjarasamningagerð samhliða 
reglubundnum störfum hjá Kjara- 
og mannauðssýslu 2015-2021, 
lögfræðingur Kjara- og mannauðs-
sýslu 2014-2021, lögfræðingur hjá 
Ljósinu, endurhæfingarmiðstöð 
fyrir krabbameinsgreinda og 
aðstandendur þeirra 2013-2014. 
Stjórnarmaður í Lífeyrissjóði bænda 
2015-2019. Stjórnarmaður í Vinnu-
eftirliti ríkisins frá 2014.

Fjölskylduhagir: Gift Stefáni 
Einari Stefánssyni fréttastjóra. Tveir 
synir, Tómas Björn, 4 ára og Jónas 
Rafnar, 2 ára.

Sara Lind Guðbergsdóttir, 
sem munstraði sig nýver-
ið til Ríkiskaupa og gegnir 
þar st ar f i sv iðsstjóra 
stjórnunar og umbóta, 
hleypur utan vegar ásamt 

vinkonum og kann að meta gott 
rósakampavín.

Hvers vegna ákvaðstu að þýða 
bókina Shorter eftir Alex Soojung-
Kim Pang sem fjallar um styttingu 
vinnuvikunnar?

Við síðustu kjarasamningsgerð 
átti ég mörg góð samtöl við aðila 
vinnumarkaðarins um styttingu 
vinnuvikunnar og hvernig hægt 
væri að ná fram markmiðum henn-
ar hjá stofnunum ríkisins, án þess 
að framlegð minnkaði og starfsfólk 
yrði fyrir launaskerðingu.

Ég rakst á bók dr. Alex Soojung-
Kim Pang, í leit minni að rann-
sóknum og farsælum fordæmum 
hjá fyrirtækjum og stofnunum sem 
höfðu stytt vinnuvikuna.

Ástæða þess að ég ákvað að 
ráðast í þýðingu á bókinni er sú að 
nálgun Alex á efninu talaði til mín 
og ég fann að hún gat orðið vitund-
arvakning, bæði hjá starfsfólki og 
stjórnendum, og stutt við markmið 
þessa umbótaverkefnis sem stytt-
ing vinnuvikunnar sannarlega er.

Hver er lykillinn að styttingu 
vinnuvikunnar samkvæmt bók-
inni?

Lykillinn að farsælli styttingu 
vinnuvikunnar er að stjórnendur 
og starfsfólk taki höndum saman 
og endurhanni vinnudaginn og 
skipulag vinnunnar með það að 
markmiði að auka skilvirkni og 
af köst. Með því að leggja mat á 
árangurinn sem næst af þeim 
umbótum er hægt að deila ábatan-

um og gera öllum á vinnustaðnum 
kleift að njóta ávinningsins sem 
felst í auknum tíma.

Þú tókst fyrir skömmu við nýju 
starfi hjá Ríkiskaupum. Í hverju 
felst það?

Ég tók nýverið við nýju starfi 
sviðsstjóra stjórnunar og umbóta 
hjá Ríkiskaupum og hlutverki 
staðgengils forstjóra. Við hjá Rík-
iskaupum erum í miðri vegferð 
að endurskipuleggja stofnunina, 
breyta áherslum hennar og vinna 
að því markmiði að gera Ríkis-
kaup að raunverulegu hreyfiaf li í 
samfélaginu sem leiðir verkefni sín 
áfram með nýsköpun og umbætur 
að leiðarljósi. Þetta nýja svið 

Bókin verði til vitundarvakningar

Sara Lind Guðbergsdóttir þýddi bókina Shorter eftir dr. Alex Soojung-Kim 
Pang  um styttingu vinnuvikunnar á íslensku. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

stjórnunar og umbóta annast sam-
eiginleg mál Ríkiskaupa er varða 
umbætur, nýsköpun og stafræna 
þróun og stýrir stefnumótun og 
áætlanagerð sem styður við fram-
tíðarsýnina og markmiðin, ásamt 
forstjóra. Þá heyra lögfræðileg 
ráðgjöf og fræðslumál undir sviðið 
sem og rekstrar- og mannauðs-
stjórnun.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Á hverju ári, oftast í kringum jól, 
les ég Ferðin sem aldrei var farin 
eftir Sigurð Nordal. Frásögnin 
minnir okkur á að hver dagur í líf-
inu hefur tilgang og er í eðli sínu 
undirbúningur fyrir framhaldið, 
hvert svo sem það er. Í sögunni 
felst áminning um að í lífinu koma 
tækifæri til að breyta til betri vegar, 
finna gleðina í hversdagsleikanum 
og njóta lífsins fyrir það sem það er.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég er svo lánsöm að eiga frábærar 

vinkonur sem á síðustu mánuðum 
hafa verið að koma mér í hlaupa-
gírinn og kynna mig fyrir kröftum 
utanvegahlaupa og brekkuspretta!

Þá gefur það mér mikið að elda 
góðan mat fyrir skemmtilegt fólk 
og Milanese með góðu rósakampa-
víni klikkar aldrei.

Hver er uppáhaldsborgin þín?
Orkan sem ég upplifi í hvert sinn 

þegar ég sæki Jerúsalem heim er 
ólýsanleg. Borgin er sérstök fyrir 
margar sakir, sér í lagi söguna, en 
fjölbreytileikinn í samfélaginu og 
hin frábæra matarmenning heilla 
mig mest.
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Skotsilfur Verð á járngrýti í methæðum vegna eftirspurnar frá Kína

Verð á járngrýti, sem nýtt er til framleiðslu á stáli og hefur verið helsta tekjulind margra stærstu námufyrirtækja heims, er í methæðum. Rekja má 
hækkunina til þess að kínversk stálver eru að auka við framleiðsluna enda er framlegðin góð um þessar mundir. Verð á járngrýti var 193,85 Banda-
ríkjadalir á tonnið á þriðjudag og sló þar með met frá árinu 2011 um 85 sent þegar hrávöruverð fór hratt hækkandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fjárfesting í nýsköpun hefur 
áhrif á samkeppnishæfni 
Íslands. Ísland á að vera í 

fremstu röð meðal þjóða heims 
þegar kemur að nýsköpun og þarf 
að styrkja þjóðarbúið í harðri 
alþjóðlegri samkeppni á þessu 
sviði enda er hugvit án landamæra. 
Á árinu 2020 áttu sér stað mikil-
vægar umbætur á sviði nýsköpunar. 
Ber þar hæst hækkun á hlutfalli og 

þaki á endurgreiðslum vegna rann-
sókna og þróunar. Fleira kom til. Nýr 
hvatasjóður frumkvöðlafjárfestinga, 
Kría, var festur í lög og framlög til 
Tækniþróunarsjóðs aukin. Þessar 
aðgerðir voru mikið framfaraskref 
og hafa þær þegar haft áhrif, enda er 
um að ræða jákvæða, efnahagslega 
hvata til fjárfestingar í nýsköpun á 
forsendum markaðarins. Fjölmörg 
dæmi eru til að mynda um fyrirtæki 
í hugverkaiðnaði sem réðust strax í 
auknar fjárfestingar í kjölfar hækk-
unar á endurgreiðslum. Hafði það 
í för með sér að ný, verðmæt störf 
urðu til.

Nýsköpun í atvinnulífi leggur 
grunninn að sköpun verðmætra 
og eftirsóttra starfa. Nýsköpun á 
sér stað í öllum atvinnugreinum og 

hjá litlum og stórum fyrirtækjum. 
Aðgerðir til að örva nýsköpun eru 
nauðsynlegar til að styrkja útflutn-
ing, en gjaldeyristekjur þjóðarbús-
ins þurfa að aukast verulega til að 
halda í við, og efla, lífskjör til fram-
tíðar. Þetta verður einungis kleift 
með virkjun hugvits, nýsköpun, 
nýjum útflutningi og nýjum leiðum 
til að vinna aukin verðmæti úr tak-
mörkuðum náttúruauðlindum 
þjóðarbúsins. Umgjörð og hvatar 
til nýsköpunar á Íslandi ættu því að 
fá veglegan sess í stjórnarsáttmála 
nýrrar ríkisstjórnar, enda mun fjár-
festing í nýsköpun ráða úrslitum um 
framtíðarlífskjör hér á landi.

Meira þarf að koma til á þessu 
sviði til að íslenskt hagkerfi verði 
í ríkari mæli drifið áfram af fjár-

festingu í nýsköpun. Það er mat 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að auka 
þurfi fjölbreytni í íslensku efnahags-
lífi, sem er samhljóma mati Samtaka 
iðnaðarins. Nú er rétti tíminn til að 
byggja upp íslenskan hugverkaiðn-
að. Samtök iðnaðarins hafa lagt til 
umbætur á sviði nýsköpunar til að 
ná enn frekari árangri. Í fyrsta lagi 
þarf að gera hækkun þaks og endur-
greiðsluhlutfalls vegna rannsókna- 
og þróunarkostnaðar ótímabundið. 
Í öðru lagi þarf að hækka skattafrá-
drátt vegna fjárfestinga einstaklinga 
í sprotafyrirtækjum úr 75% í 100% 
til að virkja einkafjármagn enn frek-
ar í fjárfestingar í frumkvöðlastarf-
semi. Í þriðja lagi þarf að auka fram-
lög til Tækniþróunarsjóðs og taka 
mið af mælanlegum markmiðum 

um úthlutunarhlutfall, þannig að 
framlög taki mið af eftirspurn. Með 
þeim hætti er unnt að bregðast við 
háu atvinnuleysi og tilheyrandi auk-
inni aðsókn í sjóðinn hverju sinni. Í 
fjórða lagi þarf að liðka fyrir komu 
erlendra sérfræðinga til Íslands 
með rýmkun á heimild til skattafrá-
dráttar og einföldun ferla. Í fimmta 
lagi þarf að markaðssetja Ísland á 
breiðari grunni, sem nýsköpunar-
land og beina því sérstaklega að fjár-
festum, frumkvöðlum og erlendum 
sérfræðingum.

Árangur í nýsköpun styður við 
frekari verðmætasköpun. Með 
þessum umbótum eflum við sam-
keppnishæfni Íslands og verðum 
betur í stakk búin til að endurreisa 
hagkerfið.

Umbætur í nýsköpun efla samkeppnishæfni 
Sigríður  
Mogensen 
sviðsstjóri 
iðnaðar- og hug-
verkasviðs Sam-
taka iðnaðarins

Tryggvi Tryggvason, framkvæmda-
stjóri Lífeyrissjóðs bankamanna.

Snædís Ö. Flosadóttir, fram-
kvæmdastjóri Eftirlaunasjóðs FÍA og 
Lífeyrissjóðs starfsmanna Búnaðar-
banka Íslands

Sigurgísli Ingimarsson, formaður 
stjórnar Lífeyrissjóðs tannlækna

Ólafur K. Ólafs, framkvæmdastjóri 
Lífeyrissjóðs bænda

Ólafur Páll Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Íslenska lífeyris-
sjóðsins

Jón L. Árnason, framkvæmdastjóri 
Lífsverks lífeyrissjóðs

Gunnar Baldvinsson, framkvæmda-
stjóri Almenna lífeyrissjóðsins

Gerður Guðjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Brúar lífeyrissjóðs 
starfsmanna sveitarfélaga

Arnaldur Loftsson, framkvæmda-
stjóri Frjálsa lífeyrissjóðsins Á Alþingi hefur verið lagt fram 

frumvarp um breytingar á 
lögum um lífeyrissjóði sem 

boðar stærstu breytingar á rétt-
indakafla laganna frá árinu 1997. 
Fyrir liggur að breytingarnar munu 
hafa umtalsverð og umdeild áhrif á 
lífeyrissparnað flestra landsmanna. 
Með frumvarpinu leitast stjórnvöld 
við að efna skuldbindingar sínar 
gagnvart Alþýðusambandi Íslands 
(ASÍ) og Samtökum atvinnulífsins 
(SA) vegna Lífskjarasamningsins frá 
árinu 2019.

Sátt ógnað
Í frumvarpinu er að finna ýmsar 
jákvæðar breytingar sem almenn 
sátt ríkir um. Aðrar breytingar eru 
því miður ekki jafn vel ígrund-
aðar og á það m.a. við um ákvæði er 
varða svonefnda tilgreinda séreign, 
sem nú stendur til að lögfesta, þrátt 
fyrir fjölmargar ábendingar þess 
efnis að það leiði einungis til meira 
f lækjustigs í lífeyrissjóðakerfinu. 
Samkvæmt núgildandi lögum geta 
lífeyrissjóðir boðið sjóðfélögum 
töluvert val og sveigjanleika hvað 
varðar þann hluta skylduiðgjalds 
sem ráðstafað er í frjálsa séreign. 
Góð sátt hefur ríkt um þetta fyrir-
komulag í meira en tvo áratugi en 

ákvæði fyrirliggjandi frumvarps um 
tilgreinda séreign ógnar þessari sátt.

Þessi nýja tegund séreignar á 
rætur að rekja til kjarasamnings ASÍ 
og SA en þeir lífeyrissjóðir sem starfa 
á samningssviði samtakanna (7 
sjóðir af 21) hafa nú þegar tekið upp 
ákvæði um tilgreinda séreign. Aðrir 
aðilar á almennum vinnumarkaði, 
opinberir starfsmenn og aðrir hópar 
hafa hins vegar ekki samið um til-
greinda séreign. Það skýtur skökku 
við að aðilar á vinnumarkaði sem 
eru í forsvari fyrir lífeyrissjóði sem 
eru minnihluti af lífeyriskerfinu, 
hvort sem litið er til fjölda, eigna eða 
iðgjalda sjóðfélaga, séu í aðstöðu til 
að þvinga slíkri löggjöf upp á meiri-
hluta launamanna í landinu án 
nægjanlegs undirbúnings og sam-
tals við viðeigandi hagsmunaaðila.

Lögfesting tilgreindrar séreignar 
mun valda ómældum flækjum og 
ruglingi hjá sjóðfélögum, lífeyris-
sjóðum og öðrum hagsmunaaðilum 
og gera sjóðfélögum erfiðara um vik 
að taka ákvarðanir um uppbyggingu 
á lífeyrissparnaði sínum og fyrir-
komulag á útgreiðslum hans.

Önnur ákvæði frumvarpsins eru 
einnig umdeild og má þar nefna 
hækkun skylduaðildar úr 16 ára í 
18 ára aldur, árlega verðtryggingu 

lífeyris í stað mánaðarlegrar, breyt-
ingar á áhrifum útgreiðslna séreign-
arsparnaðar á lífeyri almannatrygg-
inga og hækkun lágmarksiðgjalds og 
lágmarkstryggingaverndar. Þessi 
ákvæði og fleiri bera þess merki að 
skort hefur á undirbúning og sam-
vinnu við gerð frumvarpsins, m.a. 
við lífeyrissjóði, stéttarfélög opin-
berra starfsmanna og önnur stéttar-
félög utan ASÍ.

Grænbók um lífeyrismál
Stjórnvöld hafa boðað vinnu um 
grænbók um lífeyrismál og heildar-
endurskoðun lífeyriskerfisins sem 
átti að ljúka vorið 2021 með víðtæku 
samráði hagsmunaaðila en vinnan 
hefur tafist. Við teljum hvorki rétt 
né skynsamlegt að breyta lögum og 
flækja lífeyriskerfið að óþörfu áður 
en það starf hefst. Við leggjum því til 
að fyrirhugaðar lagabreytingar verði 
dregnar til baka, eða í það minnsta 
gerðar valkvæðar hvað varðar til-
greinda séreign ef stjórnvöld telja sig 
þurfa að uppfylla loforð gagnvart ASÍ 
og SA. Betur færi á því að efnisatriði 
frumvarpsins verði tekin til umfjöll-
unar í grænbókarvinnunni og þá 
tekið tillit til sjónarmiða hagsmuna-
aðila og leitað leiða til að einfalda líf-
eyriskerfið öllum til hagsbóta.

Hætt verði við stórfelldar  
breytingar á lífeyrissjóðalöggjöfinni 

Fyllt í eyður
Fjölmiðlafár varð 
eftir að Stundin 
birti viðtal við 
Ásgeir Jónsson 
seðlabanka-
stjóra þar sem 
hann sagði að 
Íslandi væri „að miklu 
leyti stjórnað af hagsmuna-
hópum“ og það væri „meiri háttar 
mál að lenda upp á kant við þá“. 
Ýmsir álitsgjafar og pistlahöf-
undar túlkuðu ummælin þannig 
að þau féllu inn í heimsmynd 
þeirra. Ásgeir væri þar að vísa til 
framgöngu eigenda Samherja. 
En blaðamaðurinn virtist ekki 
hafa spurt seðlabankastjóra 
hvað hann ætti nákvæmlega við 
með þessum ummælum. Eflaust 
hefði svarið verið margþættara 
en margir vilja halda. Enda er vald 
ekki bundið við auðlegð. Heim-
færa mætti ummælin á fleiri hópa, 
svo sem hina nýju forystu verka-
lýðshreyfingarinnar, sem hefur 
reynt að nota vald sitt til þess að 
hafa áhrif á fjárfestingaákvarðanir 
lífeyrissjóða – og láta sér fátt um 
finnast þegar þeir eru ávíttir af 
Fjármálaeftirliti Seðlabankans. 
Áðurnefndir álitsgjafar skeyta þó 
engu um slíka misnotkun á valdi.

Heillaskref
Stjórnvöld hafa 
kynnt aflétt-
ingaráætlun, 
vörðurnar fjórar, 
sem tengja 
afléttingu tak-
markana innan-
lands við markmið 
um bólusetningu. Þetta er mikið 
heillaskref og Svandís Svavars-
dóttir heilbrigðisráðherra á hrós 
skilið fyrir að standa fyrir slíkri 
áætlun. Ávinningurinn af fyrir-
sjáanleika einskorðast ekki við 
gerð rekstraráætlana hjá fyrir-
tækjum. Hann er ekki síður fólginn 
í því að fólk sjái fram á að lífið 
komist aftur í eðlilegt horf í náinni 
framtíð. En afléttingaráætlun er 
ekki fullnaðarsigur því stjórnvöld 
þurfa að standa í lappirnar til 
þess að áætlunin gangi eftir. Það 
er nefnilega svo að ýmsir kimar 
samfélagsins virðast áfram um að 
viðhalda þeim hughrifum fólks að 
enn sé þörf á takmörkunum óháð 
framgangi í bólusetningum.
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Allir, þar með talið fyrirtæki 
og opinberir aðilar, leita 
nú leiða að því að uppfylla 

Heimsmarkmiðin og markmið í 
loftslagsmálum. Hlutverk fjárfesta 
með ábyrgum fjárfestingum þar 
sem tekið er aukið tillit til umhverf-
isþátta, félagslegra þátta og stjórn-
arhátta (skammstafað UFS eða á 
ensku ESG) er að fá síaukna athygli, 
og fjárfestar setja sér í auknum mæli 
stefnur um ábyrgar fjárfestingar og 
meta hvernig hægt sé að flétta þeim 
saman við núverandi fjárfestingar-
stefnur, heimildir og markmið. En 
eitt er að setja stefnuna, og annað er 
svo að framfylgja henni.

Stefnum fylgir ábyrgð
Það hefur því vakið athygli að 
tveir stórir stofnanafjárfestar hvor 
sínum megin við Atlantshafið hafa 
nýverið birt uppfærðar stefnur 
eða markmið um ábyrgar fjárfest-
ingar og þeim fylgja áþreifanlegar 
breytingar á eignasöfnum þeirra: 
 
■ Á síðasta ári ákvað eftirlauna-
sjóður New York fylkis (New York 
state pension fund) að endurskoða 
stefnu sína í umhverfismálum. Á 
síðasta ári voru seldar eignir sem 

tengdust kolaiðnaðinum og nýverið 
tilkynnti sjóðurinn að hann hefði 
takmarkað fjárfestingar sínar í fyr-
irtækjum sem vinna olíu úr sandi, 
(e. oil sand companies) og muni að 
lokum selja allar eignir sínar í þeim 
félögum. 

Á næstunni verða endurskoð-
aðar fjárfestingar í fyrirtækjum 
sem vinna olíu úr bergi með vökva-
broti (e. shale oil) og gasfyrirtækj-
um. Sjóðurinn mun hvorki kaupa 
hlutafé, skuldabréf né lán eða eiga 
eignir óbeint gegnum sjóði eða 
eignastýringar í þeim félögum sem 
ákveðið er að fjárfesta ekki í. Á 
næstu 5 árum er stefnan að losa um 
allar eignir sem tengjast óendur-
nýjanlegum orkugjöfum (e. fossil 
fuel investments).

■ Norski olíusjóðurinn (Govern-
ment Pension Fund Global) hefur 
sett ábyrgar fjárfestingar framarlega 
á oddinn hjá sér í uppfærðri fjárfest-
ingarstefnu, sem verður til þess að 
sjóðurinn þarf að selja, eða endur-
fjárfesta, einhvern hluta af sínu 
safni. Loftslagsmálin eru talin vera 
stór þáttur í fjárfestingarákvörðun-
um í framtíðinni og sjóðurinn hefur 
sett á stefnuna hjá sér að hann muni 

beita áhrifum sínum á fyrirtæki. Er 
metið sem svo að fjárhagsleg mark-
mið fjárfestingar verði að fara saman 
með ábyrgum markmiðum. 

Hins vegar gæti afleiðingin verið 
sú að fjárfestingar sem dregið verð-
ur úr séu margar í nýmarkaðsríkj-
um þar sem stofnanaeftirlit er veik-
ara og gagnsæi minna, en vonandi 
verður það til þess að þau ríki sjái 
sér hag í því að efla stjórnarhætti til 
að laða áfram til sín erlendar fjár-
festingar. Þá hefur sjóðurinn fjárfest 
í fyrsta skipti í vindorku og stefnir 
að frekari fjárfestingum í grænni og 
sjálf bærri orkuframleiðslu.

Samtal fjárfesta og fyrirtækja
Sala eigna og víðtæk takmörkun 
fjárfestingarheimilda er þó enn 

sem komið er síðasta úrræðið sem 
flestir fjárfestar grípa til, og er notað 
ef útgefandi sýnir enga viðleitni eða 
áhuga á því að uppfylla eða getu til 
að uppfylla uppfærðar fjárfesting-
arstefnur fjárfesta um ábyrg mark-
mið. Ábyrgar fjárfestingar ná yfir 
allar fjárfestingar, hvort sem um er 
að ræða skráðar eða óskráðar. 

Á Íslandi eru óskráð lítil og með-
alstór fyrirtæki mögulega ekki með 
tíma af lögu til að huga að því að 
skjala málefni sem tengjast UFS en 
mörg þeirra uppfylla eflaust margar 
kröfur fjárfesta. Fyrstu skref fjár-
festa snúast því um að spyrja fyrir-
tæki og útgefendur spurninga um 
hegðun þeirra og stefnur og finna 
samhljóm í ábyrgri hegðun hjá fjár-
festum og fyrirtækjum.

Vitundarvakning blasir við
Vitundarvakning blasir við í sam-
félagslegri ábyrgð og sjálf bærni. 
Íslensk stjórnvöld beita sér meðal 
annars fyrir því að undirstrika mik-
ilvægi aðgerða í loftslagsmálum við 
fjárfesta með því að undirbúa útgáfu 
á grænum ríkisskuldabréfum. En í 
hnotskurn eru ábyrgar fjárfestingar 
samstarfsverkefni fjárfesta og fyrir-
tækja. Stefnur og markmið eru settar 
niður á blað og unnið er að því að 
uppfylla það sem fram er lagt. Hjá 
fjárfestum felst það í því að meta 
aðkomu sína að fjárfestingum með 
því að gera mat á UFS-þáttum og það 
þarf að spyrja útgefendur spurninga, 
ræða málin, spyrja spurninganna 
aftur og gera endurmat. Aukin 
umræða og vitundarvakning mun 
eingöngu leiða okkur á betri stað. 

Vandaður vegur ábyrgra fjárfestinga 
Valdimar 
Ármann 
forstöðumaður 
Eignastýringar 
Arctica Finance 
 

Sala eigna og 
víðtæk takmörkun 

fjárfestingarheimilda er þó 
enn sem komið er síðasta 
úrræðið sem flestir fjár-
festar grípa til.

LANDSBANKINN. IS

Komum  
hlutunum  
á hreyfingu

Við bjóðum hagstæðar leiðir  
til að fjármagna ný og notuð  
atvinnutæki og bíla sem henta  
rekstrinum þínum.
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Það að vera 
seðlabankastjóri 
er þannig starf að 
ef þú hefur ekki 
hörku í þér þá 
bugastu.
Ásgeir Jónsson, 
seðlabanka-
stjóri

24.04.2021
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fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 28. apríl 2021FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Þórður 
Gunnarsson

SKOÐUN

Ódýrt fyrir alla
Orkan býður lægsta eldsneytisverðið víða um land. 
Finndu þína Orkustöð á orkan.is og fylltu á bílinn þar 
sem þú færð meira fyrir peninginn. Sjáumst á Orkunni!Vatnagörðum 14  104 Reykjavík

litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari saman 
í sátt við umhverfið

Samkvæmt því sem kemur 
fram í opinberum gögnum 
má sjá að COVID-19 hefur 

kostað á bilinu 3,1 til 3,3 milljón-
ir manna lífið á heimsvísu, það er 
frá upphafi faraldursins haustið 
2019. Bæði má færa rök fyrir því 
að sú tala sé vanmetin en líka að 
hún sé ofmetin.

Til dæmis segja opinberar 
tölur frá Kína að innan við 5.000 
manns hafi látið lífið af völdum 
sjúkdómsins. Það er að öllum 
líkindum ekki rétt og nánast 
örugglega vanmat – í þessu fjöl-
mennasta ríki heims.

Á móti má líta á lönd eins og 
Belgíu, sem samkvæmt opin-
berum gögnum er með hæstu 
dánartíðni heims. Þar eru tæp-
lega milljón staðfest smit en um 
25 þúsund andlát, sem myndi 
þýða um 2,5 prósenta dánartíðni, 
sem er sennilega ofmat.

Ísland er það land í heiminum 
sem hefur viðhaft hvað umfangs-
mesta skimun og smitrakningu, 
en úr tölum á covid.is má lesa að 
dánartíðnin er um 0,4 prósent.

Í öllu falli er aðferðafræði 
ríkja við talningu mismunandi 
sem og mat á þeim mannskaða 
sem faraldurinn hefur valdið. Því 
ber að taka tölunum með fyrir-
vara. Samanburður milli landa 
er erfiður.

En sé gert ráð fyrir því að á 
bilinu 3 til 3,5 milljónir manna 
hafa fallið af völdum COVID-19, 
er áhugavert að setja þá tölu í 
samhengi við önnur heilbrigðis-
vandamál.

Færa má rök fyrir því að 
COVID-19 sé bara ein birtingar-
mynd miklu stærri og alvarlegri 
faraldurs, sem er offita á heims-
vísu. Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin segir á vefsíðu sinni að 
hið minnsta 2,8 milljónir manna 
láti lífið vegna offitutengdra 
sjúkdóma á hverju ári. Á hverju 
einasta ári látast næstum því 
jafnmargir vegna offitu og hafa 
dáið vegna COVID-19.

Samkvæmt samantekt sömu 
stofnunar hefur tíðni offitu um 
það bil þrefaldast frá árinu 1975. 
Hér er risavaxnasta heilbrigðis-
vandamál sögunnar í uppsigl-
ingu.

Yfirvöld um allan heim hafa 
sýnt það á undanförnum miss-
erum að þau eru tilbúin að kosta 
gríðarlega miklu til að vernda 
borgarana fyrir einum, ákveðn-
um sjúkdómi.

Áhugavert verður að sjá hvort 
offitufaraldurinn verður áfram 
tekinn sömu vettlingatökum. 
Það er í það minnsta engin lausn 
að loka líkamsræktarstöðvum til 
að takast á við hann.

Stóri 
faraldurinn

Ný útlán bankanna, umfram upp- og 
umframgreiðslur, til atvinnufyrir-
tækja námu um 13,4 milljörðum 

króna í síðasta mánuði. Hafa bankarnir 
ekki lánað jafn mikið í einum mánuði til 
fyrirtækja frá því að faraldurinn hófst í 
mars í fyrra.

Þetta má lesa út úr nýjum hagtölum 
Seðlabankans um íslenska bankakerfið en 
nokkur viðsnúningur hefur orðið í nýjum 
útlánum til atvinnulífsins á síðustu fjórum 

mánuðum. Frá því í desember á liðnu ári nemur 
útlánaaukningin samanlagt um 30 milljörðum. 

Til samanburðar voru ný útlán bankanna til 
atvinnufyrirtækja á öllu árinu 2020 hins vegar 
aðeins tæplega 8 milljarðar.

Á sama tíma og lán til fyrirtækja eru að taka 
við sér er ekkert lát á auknum íbúðalánum til 
heimilanna en þau jukust, umfram upp- og 
umframgreiðslur, um 28 milljarða í marsmán-
uði. Frá áramótum nema ný útlán bankanna til 
heimila um 83 milljörðum króna. – hae

Lán til fyrirtækja aukast á ný  

Birna Einarsdóttir, 
bankastjóri 

Íslandsbanka. 



28.-29. og 30. apríl.
 Af öllum  glænýjum geggjuðum  

sumarfatnaði og völdum TRIPPEN skóm

KÍKTU VIÐ HJÁ OKKUR Á ÓÐINSGÖTU 1, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

Opið mánud - föstud 12-18 laugard 12-16 
www.boel.is

20% AFSLÁTTUR 

VELKOMIN Í VERSLUN 
ÓÐINSGÖTU 1 EÐA Í NETVERSLUN 

www.boel.is

Trippen Correct  
sandalar

Rundholz  
kjóll berry 

Leðurjakki Ambition  
frá K&M

Nolan jakki  
frá Studiob3

Eigum glæsilegt úrval af litríkum og 
auðvitað svörtum fatnaði líka frá 

RUNDHOLZ , STUDIOB3  
& KLAES&MYRAS



Sjöfn 
Þórðardóttir
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Karólína Alma Jónsdóttir og fjöl-
skyldan hennar létu drauma sína 
rætast þegar þau fluttu út í sveit 
þar sem þau njóta þess að lifa 
sveitalífinu út í ystu æsar.

„Við erum þrjú í heimili, ég, 
maðurinn minn Jóhann og dóttir 
okkar Emilía Agnes, 5 ára. Í mörg 
ár þvældumst við á milli íbúða 
á blessuðum leigumarkaðnum. 
Sveitablóðið rann þó ávallt í æðum 
okkar beggja og það var lang-
þráður draumur okkar að flytja út 
í sveit og byggja okkar eigið hús,“ 
segir Karólína sem nýtur þess að 
komast í kyrrðina þar sem frelsið 
er algjört.

Staðráðin í að láta drauminn um 
sveitabúskap rætast
Fjölskyldan var að missa leigu-
íbúðina í enn eitt skiptið þegar þau 
létu loks slag standa og keyptu sér 
lóð austur í Flóa.

„Við vorum þá staðráðin í að láta 
drauminn rætast. Rimahverfið í 
Flóanum er nýtt hverfi í uppbygg-
ingu, hver lóð rúmur hektari að 
stærð og já, þessi hektari er úti í 
sveit. Það gefur manni alveg mögu-
leika á ljúfu, litlu sveitalífi.“

Hið ljúfa litla sveitalíf, hvernig 
lýsir það sér?

„Núna erum við bara búin að 
vera á fullu í framkvæmdum hér 
á lóðinni. Síðasta haust steyptum 
við plötuna undir íbúðarhúsið 
og á sama tíma steyptum við líka 
einingar sem við ætlum að nota til 
að útbúa kartöflugeymslu, sökkul 
og plötu undir hænsnakofann 
sem við ætluðum að smíða. Nú er 
hænsnakofinn nánast tilbúinn og 
hann er, að mínu mati, hinn glæsi-
legasti,“ segir Karólína og er stolt af 
verkinu.

Hænsnakofinn er tólf fer-
metrar að stærð, með steyptri 
plötu og gólfhita og því fer vel 
um kornhænurnar sem þar búa. 
Bráðabirgðaklæðning er utan á 
kofanum, en planið er að klæða 
hænsnakofann í stíl við íbúðar-
húsið og fá heildarmynd á útlit 
híbýlanna.

„Núna erum við að einbeita 
okkur að því að smíða húsgrindina 
og það er nóg að gera alla daga þar 
sem við erum bæði líka í vinnu 
á Selfossi,“ segir Karólína sem er 
rafeindavirki en Jóhann vinnur við 
vélaviðgerðir. Að sögn Karólínu 
nýtast hæfileikar þeirra vel saman 
og þeim finnst þau geta allt í sam-
einingu, eða svona næstum því.

Matjurtir og ropandi rjúpur
Karólína er jafnframt byrjuð með 
ræktun og smá búskap, ef svo má 
að orði komast.

„Ég er að prófa mig áfram í 

Ljúft sveitalíf með kornhænum í fagurri paradís

Heimasætan á bænum, hin fimm ára Emilía Agnes, með gæfa og gullfalleg kornhænu í fangi sér.

Kornhænur eru fjölskrúðugar að lit.

Egg korn-
hænsna eru 
sælgæti en tölu-
vert minni en 
venjuleg hænu-
egg. MYNDIR/
KARÓLÍNA ALMA 
JÓNSDÓTTIR

Undursætir kornhænuungar.
Rafeindavirkinn 
og húsfreyjan 
á bænum, 
Karólína Alma 
Jónsdóttir, 
unir sér vel í 
sveitasælunni 
í Flóanum. Hér 
með bústna og 
sæta kornhænu 
á hönd sinni. 
MYND/JÓHANN 
ÞÓRÐARSON

matjurtaræktun og hlakka líka 
til að eignast minn fyrsta garð. Ég 
er þegar byrjuð að sanka að mér 
trjáplöntum og blómum til að 
mynda skjól og fegra umhverfið 
enn frekar.“

Í hverfinu og næsta nágrenni er 
mikið fuglalíf.

„Það var til dæmis mögnuð upp-
lifun að sjá þegar tvær uglur svífu 
hljóðlaust rétt yfir hausinn á mér 
eitt síðsumarkvöldið í fyrra. Svo 
voru níu ropandi rjúpur spásser-
andi á hlaðinu hjá okkur einn 
morguninn þegar við vöknuðum. 
Í einni lægðinni vex urmull af 
blágresi. Á góðviðrisdegi, þegar 
blágresið er í fullum blóma, getur 
maður sest þar niður og gleymt 
sér eitt augnablik, umkringdur 
blómum og friði og það er nánast 
jafn endurnærandi og góður jóga-
tími.“

Ræktar kornhænur í sveitinni
Þið ræktið og alið kornhænur, en 
hver er munurinn á þeim og venju-
legum hænum?

„Ég tók nokkrar kornhænur í 
pössun síðastliðið vor og fljótlega 
kviknaði áhugi á kornhænunum 
og þá varð ekki aftur snúið. Þær 
eru allt öðruvísi en hefðbundnar 
hænur. Þetta eru litlir fuglar, svo 
litlir að þeir komast fyrir í lófa 
manns. Hanarnir gala alveg, en 
það er svona lágstemmt „gurrgúrr“ 
en ekki gaggalagú eins og venjan er 
hjá hönum. Kornhænur geta flogið 
en þó ekki mjög hátt en komast 
þó alveg nokkur hundruð metra í 
hverju flugi. Það er í eðli þeirra að 
fela sig og þær eru mjög góðar í því. 
Ég týndi eitt sinn hænu í grasinu, 
rétt við tærnar á mér og þurfti að 
fá hundinn okkar til að þefa hana 
uppi því ég gat ómögulega fundið 
hana sjálf. 

Kornhænuungar eru fljótir að 
stækka, það líða ekki nema sjö 
vikur frá því að þeir klekjast úr 
eggi og þar til þeir verða kyn-
þroska. En ævi þeirra er líka 
tiltölulega stutt og er talað um 
að meðalaldur kornhæna sé í 
kringum þrjú til fjögur ár.“

Gómsæt kornhænuegg sem 
gleðja bragðlaukana og augað
Kornhænuegg, segðu okkur aðeins 
frá þeim og hvernig best er að mat-
reiða þau.

„Kornhænur gefa af sér góm-
sæt, lítil egg sem gleðja ekki bara 
bragðlaukana heldur líka augað. 
Vegna stærðarinnar eru eggin 
fljótelduð, þau eru mjúk og mild á 
bragðið og henta vel sem „skyndi-
biti“ ein og sér, út á salat, eða inn 
í buff, sem dæmi. Þessir fuglar og 
egg eru betur þekkt erlendis en 
hérlendis og ég sjálf þekkti ekki til 

þeirra fyrr en skömmu áður en ég 
eignaðist þær sjálf,“ segir Karólína.

Bjóðið þið upp á dýraafurðir 
beint frá býli?

„Núna á ég ágætis stofn af 
fuglum, rúmlega tuttugu hænur, 
og þær verpa meira en við ráðum 
við að borða sjálf þannig að ég brá 
á það ráð að prófa að bjóða fólki 
að fá egg hjá mér og þau eru að fá 
frábærar viðtökur, enda sælkera-
matur. Fjölmargir eru forvitnir og 
langar að prófa nýjungar og fólk 
með eggjaofnæmi hefur haft sam-
band til að prófa þau en svo virðist 
vera að fólk með eggjaofnæmi þoli 
í mörgum tilfellum kornhænu-
eggin. Svo eru aðrir sem þekkja til 
kornhænueggja frá heimalandi 
sínu og eru ánægðir með að geta nú 
notið þeirra líka hér á Íslandi.“
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Mögnuð blanda 
í boði náttúrunnar! 

Ginger, Turmeric & Bromelain

Í náttúrunni er að finna 
magnaðar jurtir og rætur 
sem í gegnum aldirnar 
hafa verið nýttar á ýmsan 
máta. Engifer, Túrmerik 
& Brómelain eru vel 
þekktar jurtir sem hafa 
reynst mörgum vel.

Þrymur Sveinsson hefur notað Ginger, Turmeric & Bromelain
um þó nokkurt skeið með ótrúlegum árangri.  
„Allt frá unga aldri hef ég átt við vandamál í öndunarfærum að stríða sem lýsti sér m.a 
í stífluðu nefi.  Ég fékk enga lausn á vandanum þrátt fyrir ítrekaðar læknisheimsóknir 
og vandamálið versnaði stöðugt. Ég  var farinn að nota nefúða allt að fjórum sinnum á 
dag þegar ég var sem verstur. Eftir að hafa notað Ginger, Turmeric & Bromelain í rúma 
viku fann ég greinilegan mun á mér.  Eftir mánuð var vandamálið næstum horfið og ég 
gat dregið andann áreynslulaust, án hjálparefna í fyrsta skipti síðan á unglingsaldri. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.



Bílar 
Farartæki

Toyota Auris Active 5/2016. 
Sjálfskiptur. Dráttarkrókur. Hraðastillir 
sem er sjaldgæft í þessum bílum. 
Ekinn 183 þús km. og var í leiguakstri 
og því verið í toppviðhaldi. 
Tilboðsverð aðeins 990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna. 
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta. Málum 
hverskonar mannvirki innan sem 
utan. Vönduð vinna unnin af 
fagmönnum. Nánari upplýsingar 
891 9890 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.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og 

Skeiða-og Gnúpverjahreppur.

Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipulags- 
áætlana: 

1. Torfastaðir 1 L170828; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting – 2003014 
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 7. apríl 2021 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar  

í landi Torfastaða. Í tillögunni felst að landnotkun á um 25 ha svæði innan jarðarinnar Torfastaða er breytt úr landbúnaðarlandi í 
frístundabyggð.

2. Kílhraun land L191805; Áshildarvegur 2-26; Úr frístundabyggð í íbúðabyggð; Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 14. apríl 2021 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar  

í landi Kílhrauns sem tekur til Áshildarvegar 2-26. Í breytingunni felst að frístundasvæði breytist að hluta til í íbúðarsvæði.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga eftirfarandi deiliskipulagsáætlunar:

3. Kílhraun land L191805; Áshildarvegur 2-26; Úr frístundabyggð í íbúðabyggð; Deiliskipulagsbreyting  
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 14. apríl 2021 að kynna tillögu deiliskipulagsbreytingar í 

landi Kílhrauns sem tekur til Áshildarvegar 2-26. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir að frístundalóðir breytist í íbúðarhúsalóðir. 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

4. Suðurhlið Langjökuls; Íshellir; Fyrirhuguð framkvæmd og skilmálar; Deiliskipulag 
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 29. mars 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur til íshellis í 

suðurhlið Langjökuls. Í deiliskipulaginu felst afmörkun lóðar fyrir íshelli auk þess sem gert er grein fyrir heimiluðum framkvæmdum 
innan svæðisins, aðkomu og viðhaldi hellisins, frágangi svæðisins og umhverfisáhrifum vegna framkvæmda. Samhliða er unnið að 
breytingu aðalskipulags á svæðinu. 

 
5. Syðra-Langholt 4 L166821; Grjótnáma; Deiliskipulag – 2103075 
 Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 8. apríl 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur til efnistöku 

úr skilgreindri námu E31 innan aðalskipulags sveitarfélagsins í landi Syðra-Langholts 4. Í deiliskipulaginu felst skilgreining á námu-
svæði sem nær yfir um 6.500 m2 og heildarefnistöku allt að 45.000 m2. Jafnframt er gert grein fyrir áfangaskiptingu efnistökunnar og 
umhverfisáhrifum.

6. Leynir L230589; Miðengi; 8 frístundahúsalóðir; Deiliskipulag 
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 21 .apríl 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur 

til 8 frístundalóða í landi Miðengis. Samkvæmt deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 8 frístundahúsalóðum að stærðinni frá 5.948 fm til 
7.491 fm. 

7. Lundaeyjarsund 4 L168718; Skilmálar; Stálvirki; Deiliskipulagsbreyting 
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. apríl 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu sem tekur 

til breytinga á skilmálum deiliskipulags að Hraunkoti, svæði A. Í breytingunni felst að krafa um að hús skuli byggð úr timbri verði 
felld út úr skipulagsskilmálum og gert verði ráð fyrir því að byggja megi hús úr stálvirki einnig.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma  
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is . Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitar-
félaganna:  https://www.blaskogabyggd.is/ , https://fludir.is , https://www.gogg.is/ og https://www.skeidgnup.is/  

Skipulagstillögur og lýsingar mál nr. 1-3 eru í kynningu frá 28. apríl 2021 til og með 19. maí 2021 og skulu athugasemdir og ábendingar 
berast eigi síðar en 19. maí 2021.
Deiliskipulagstillögur í liðum 4-7 eru auglýstar með athugasemdafresti frá 28. apríl 2021 til og með 11. júní 2021.  
Athugasemdir og ábendingar skulu berast eigi síðar en 11. júní 2021. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið  
vigfus@utu.is 

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

Starfsmannaskápar
Fataskápar
Geymsluskápar

... veitingastaði, eldhús og hótel ... hönnun veitingastaða
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Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

Stækkaðu heimilið með  
svalalokun frá

COVER kerfið er vel þekkt um allan heim og á Íslandi hafa 
verið settar upp mörg hundruð slíkar svalalokanir og 
sólstofur á undanförnum árum.    

FINNSK  
GÆÐI Í
35ÁR

5ÁRA
ÁBYRGÐ

Evrópubílar með STÓRA batteríinu

e+ 62 kwh

Nýir árgerð 2021

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• App aðgangur
• 360°Myndavélakerfi
• Leðursæti
• Hiti í sætum og stýri
• Bosel hljóðkerfi
• ProPilot

VERÐ  AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

4.990NISSAN LEAF 
TEKNA 

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Á frábæru
tilboði!

8 ára rafhlöðuábyrgð

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Sigurlaug Ragnarsdóttir  
lést á Líknardeild Landspítalans  

23. apríl. Útför fer fram frá Digranes- 
kirkju í Kópavogi 30. apríl kl. 15.00. 

Vegna aðstæðna verður einungis nánasta 
fjölskylda viðstödd en útförinni verður streymt á 

eftirfarandi slóð: youtube.com/watch?v=KZ_Xw3Pwyb8 
Sjá einnig á mbl/andlát.  

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Góðgerðarsamtökin 

Samferða (0327-26-114, kt. 651116-2870).

Hörður Bjartmar Níelsson
Ragnar Svanur Þórðarson Bryndís Ásmundsdóttir
Þórður Rafn Þórðarson Sóley Þrastardóttir
Linda Hlín Þórðardóttir Pálmi Hlöðversson
Heba Rún Þórðardóttir  Einar Jóhann Jónsson

og barnabörn.

Móðir mín, tengdamóðir, amma, 
langamma og frænka,

Hildur Hansen
Bárugötu 10, Dalvík,

lést á dvalarheimilinu Dalbæ, Dalvík, 
miðvikudaginn 21. apríl sl. Útförin fer 

fram frá Dalvíkurkirkju fimmtudaginn  
29. apríl kl. 13.30 að viðstaddri allra nánustu fjölskyldu. 

Innilegar þakkir fær allt starfsfólk Dalbæjar fyrir frábæra 
umönnun. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Dvalarheimilið Dalbæ.

Þórhildur Arna Þórisdóttir Ingvar Páll Jóhannsson
Katrín Sif Ingvarsdóttir  Snævar Örn Ólafsson
Hrafnar Logi Snævarsson
Þórir Ingvarsson Berglind Rut Terrazas
Júlía Líf S. Alexandersdóttir
Hildur Aðalsteinsdóttir Ólafur Baldursson 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Margrét Einarsdóttir
lést á líknardeild Landspítalans 

laugardaginn 24. apríl.  
Útförin fer fram í Fossvogskirkju 

þriðjudaginn 4. maí kl. 13.00. 
Í ljósi aðstæðna verður nánustu aðstandendum boðið í 
jarðarförina, sem verður streymt og hlekkur birtur síðar. 

Skúli Waldorff
Mjöll Waldorff G. Ragnar Rúnarsson
Pétur Skúlason Waldorff Halldóra Hrólfsdóttir
Sigbjartur Skúli Haraldsson Ylfa Marín Haraldsdóttir

Rúnar Guðmundsson Waldorff
Pétur Guðmundsson Waldorff

Skúli Pétursson Waldorff
Margrét Pétursdóttir Waldorff

Máni Sigbjartsson Waldorff.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 

og útfarar okkar ástkæru
Elínar Þórdísar Elísdóttur

Mýrarvegi 113, Akureyri.
Sérstakar þakkir til starfsfólks SAK 

fyrir einstaka alúð og fagmennsku við 
umönnun hennar. Einnig viljum við þakka 

öllum þeim sem önnuðust hana  
í veikindum hennar.

Kristín Kolbeinsdóttir Grettir Hjörleifsson
Jóhanna Valborg Kolbeinsdóttir Reynir Stefánsson
Kolbrún Lilja Kolbeinsdóttir Jón Jakobsson

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær systir okkar og mágkona,
Aðalbjörg S. Gunnarsdóttir

(Assý) 
Lindargötu 61,

lést á Landspítalanum Fossvogi  
    20. apríl. Útförin fer fram frá Laugarnes- 
                  kirkju föstudaginn 30. apríl kl. 13.

Björg Gunnarsdóttir Finnbogi Sigurðsson
Ágústa Gunnarsdóttir
Þorvarður Gunnarsson Þórlaug Ragnarsdóttir
Jón Gunnarsson Sigríður G. Sverrisdóttir
Helga Gunnarsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, tengdasonur og afi,

Sveinn Gaukur
hestamaður & blikksmiður,

lést 13. mars.  
Útför fer fram í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 

miðvikudaginn 28. apríl kl. 15.00.  
Í ljósi aðstæðna biðjum við gesti sem ætla að mæta að 

skrá sig á Facebook-viðburð: Jarðarför Sveins Gauks.  
Viljum sjá sem flesta eins og takmarkanir leyfa.  

Hlekk á streymi er hægt að nálgast á www.streyma.is.

Gréta Boða
Vilhjálmur Björn Sveinsson  Áse Margrethe Myrset
Boði Gauksson  Kendra Gauksson
Bylgja Gauksdóttir  Ólafur Andri Guðmundsson
Hrönn Gauksdóttir  Elvar Logi Rafnsson
Jón Boði Björnsson 

og barnabörn.

Elskulegi maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,  
Trausti Ó. Lárusson

fv. framkvæmdastjóri, 
lést á Líknardeild Landspítalans 12. apríl.   

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði föstudaginn 30. apríl kl. 15.00.    

Í ljósi aðstæðna er einungis nánustu aðstandendum 
boðið að vera við útförina. Athöfninni verður streymt og 

hægt verður að nálgast virkan hlekk á mbl.is/andlat.

Hanna M. Kjeld
Auður Traustadóttir Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Elín Ósk Guðmundsdóttir  Ómar Bendtsen
Trausti Guðmundsson  Ása Bergsdóttir Sandholt
Svava Dís Guðmundsdóttir Friðjón Ástmundsson
Bjarni Guðmundsson Vaka Dagsdóttir

og langafabörn. 

Ætliði ekki að taka af ykkur 
grímurnar? Við erum 
búin að fá sprautur,“ 
segir Þórður Tómasson á 
Skógum hressilega. Þessi 

„við“ eru hann og systir hans Guðrún sem 
bauð okkur Valgarði ljósmyndara inn. 
Á stofuborðinu er nýjasta bók Þórðar, 
Stóraborg – staður mannlífs og menn-
ingar – sem kom úr prentun í fyrradag. 
Aðspurður kveðst hann hafa skrifað 
um þrjátíu bækur og einnig gefið út ritið 
Goðastein í 25 ár, með Jóni R. Hjálmars-
syni, skólastjóra og rithöfundi. „Enn að 
skrifa? Nei, það heitir ekki. En þarna er 
hluti af handritunum mínum,“ segir hann 
og bendir á möppuröð í einu horninu. „Ég 
átti bara eitt erindi inn í veröldina og það 
var að sinna þessari gömlu menningu.“

Upp úr fermingu kveðst Þórður hafa 
byrjað að skrifa. „Ég átti þá hamingju að 
alast upp með gömlu fólki, meðal annars 
konu sem var fædd árið 1860, Arnlaug 
Tómasdóttir hét hún. Ég skrifaði eftir 

henni heila bók. Á þeim tíma var fjölbýlt 
mjög undir Eyjafjöllum og víða aldrað 
fólk á bæjum og það voru allir fúsir til að 
svara, þannig safnaðist mér fróðleikur. 
Ég byrjaði líka upp úr fermingu að halda 
til haga gömlum hlutum. Alls staðar var 
verið að leggja til hliðar áhöld sem ekkert 
lá fyrir annað en fara í eldinn eða verða 
að engu á annan hátt.“

Þórður rekur stofnun byggðasafns 
í Rangárvallasýslu til samþykktar á 
sýslunefndarfundi 1945 og segir það 
hafa mestmegnis orðið sitt hlutskipti að 
ferðast um byggðina og safna munum. 
„Fólkið var samhuga um að standa vel að 
safninu og mér var alls staðar vel tekið.“

Safnið fékk fyrst inni í kjallara hins 
nýja héraðsskóla á Skógum og var 
opnað um leið og hann var vígður árið 
1949 að sögn Þórðar. „Vestur-Skaftfell-
ingar ákváðu að taka þátt í safninu með 
Rangæingum og árið 1952 kom glæsi-
legur hlutur þaðan, hið sögufræga ára-
skip Pétursey, smíðað 1855. Safnhúsið 

var byggt utan um það. Í nóvember 1959 
f lutti ég með foreldrum og systrum 
hingað að Skógum frá Vallnatúni í Holts-
hverfi undir Eyjafjöllum, þar sem mitt 
æskuumhverfi var. Tók þá við vörslu 
byggðasafnsins í hálfu starfi – og hluta-
störfum við héraðsskólann, á sviði tón-
listar og söngs og Þjóðminjasafn Íslands 
við heimildaöflun.“

En hver skyldi galdurinn vera við að 
ná svona háum aldri? „Því ræður enginn 
sjálfur, við verðum að taka því sem að 
okkur er rétt. Þannig hefur það orðið í 
mínu lífi, árin liðið eitt af öðru og þegar 
ég lít til baka þá rennur þetta nokkuð í 
eitt og virðist ekki vera svo afskaplega 
langt. En ég á auðvitað margar minn-
ingar, sérstaklega um gott fólk sem ég 
hef kynnst á ævileiðinni og ég má vera 
þakklátur bæði við guð og menn – og ég 
er það.“

Sigmundur Ernir mun endursýna þátt 
um Þórð og Skógasafn klukkan 21.30 í 
kvöld á Hringbraut. gun@frettabladid.is

Er þakklátur og sáttur
Þórður Tómasson, fræðaþulur og fyrrverandi safnvörður í Skógum undir Eyjafjöllum, 
á aldarafmæli. Hann kveðst hafa átt eitt erindi í veröldina – að sinna fornri menningu.

„Þegar ég lít til baka þá rennur þetta nokkuð í eitt og virðist ekki vera svo afskaplega langt,“ segir Þórður. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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LÁRÉTT
1 rökkur
5 leiðindi
6 átt
8 lúffa
10 rykkorn
11 kauptún
12 erindi
13 meining
15 tóftir
17 ástand

LÓÐRÉTT
1 sjúkdómur
2 bergmál
3 ofanferð
4 umstang
7 bauka
9 geifla
12 spil
14 skordýr
16 sprikl

LÁRÉTT: 1 móska, 5 ami, 6 nv, 8 guggna, 10 ar, 11 
rif, 12 vers, 13 álit, 15 rústir, 17 staða.
LÓÐRÉTT: 1 magasár, 2 ómur, 3 sig, 4 annir, 7 
vafstra, 9 gretta, 12 vist, 14 lús, 16 ið.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hannes Hlífar Stefánsson 
(2.532) átti leik gegn Birni 
Þorfinnssyni (2.384) á Íslands-
mótinu í skák. 

43...Re3+! 0-1.  Hvítur er mát 
eftir  44. Kh3 Dh4+.  Æsi-
spennandi umferð á Íslands-
mótinu í gær. Jóhann Hjartar-
son er efstur. Hjörvar Steinn 
Grétarsson er öðru sæti. 
Sjöunda umferð fer fram í dag. 

www.skak.is:  Allt um Íslands-
mótið.   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðlæg átt 3-8 m/s 
í dag, en 8-13 með A-
ströndinni fram eftir 
degi. Bjartviðri á S- og 
V-landi með hita 7 til 12 
stig að deginum, en líkur 
á síðdegisskúrum allra 
syðst. Lítilsháttar él eða 
skúrir NA-til á landinu og 
hiti 0 til 4 stig.

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

HÚGÓÓÓ!!
Já! Já! Ég... 

ég er að 
koma!

Jeminn! Þetta 
var fljótt gert!

Já! Nú geri 
ég færri 
og færri 
mistök!

... Í tíma-
skráning-
unni minni!

Tæknileg 
vandamál.

Oh-óh. 
Púðavirki.

Það þýðir venjulega að 
einhver sé að fela sig 

fyrir heiminum.

Hver er þarna inni? 
Solla? Hannes?

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

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG

Glæsibær Vesturlandsvegur     Bílaapótek  -  bakhlið Urðarhvarf

  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   9.00 - 18.00 Sími 516 5505   /   urdarhvarf@lyfsalinn.is

www.lyfsalinn.is

APÓTEK LYFSALANS



DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.55 Heimsókn
08.25 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Hið blómlega bú
10.40 Masterchef USA
11.15 Margra barna mæður
11.50 Flirty Dancing
12.35 Nágrannar
12.55 Beauty Laid Bare
13.40 How to Cure...
14.25 Sermon on the Mount
15.10 Líf dafnar
15.55 Áttavillt
16.20 Á uppleið
16.45 Hell’s Kitchen USA
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Heimsókn
19.35 First Dates
20.25 Grey’s Anatomy
21.15 A Teacher
21.40 Sex and the City
22.15 Succession
23.20 The Blacklist
00.05 NCIS. New Orleans
00.45 Animal Kingdom  Fjórða 

þáttaröð þessara mögnuðu 
glæpaþátta um ungan 
mann sem flytur til ætt-
ingja sinna eftir að móðir 
hans deyr. Þar flækist hann 
inn í vægast sagt vafasöm 
mál þar sem fjölskyldu-
starfsemin er ekki öll sem 
hún er séð. 

01.30 Veronica Mars
02.15 The O.C.

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 Flash
22.00 Our Girl
22.50 Westworld
00.05 Svínasúpan
00.25 Friends
00.50 Friends
01.15 The Office

10.45 Love Exclusively
12.15 Ocean’s 8
14.00 Official Secrets
15.50 Love Exclusively
17.20 Ocean’s 8
19.10 Official Secrets
21.00 Sideways
23.00 The Mule
00.55 History of Love
03.05 Sideways

10.00 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá Hugel-Air Premia LA 
Open.

13.00 LPGA Tour 2021
16.00 LPGA Tour 2021
19.00 PGA Special. One Shot Away
19.25 LPGA Tour 2021
22.25 PGA Special. 25 Years of 

Tiger
23.25 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.05 Aldrei ein   Berglindi Guð-

mundsdóttur, ástríðukokk 
og matarbloggara, þekkja 
margir. Konuna sem fór 
til Ítalíu og giftist sjálfri 
sér. Berglind er eigandi 
vef síðunnar GulurRauður-
Grænnogsalt, hjúkrunar-
fræðingur og einstæð 
móð ir fjögurra barna. Hún 
ákveður að skipta um um-
hverfi, flýja grámyglu hvers-
dagsleikans á Íslandi og 
ferðast ein til uppáhalds-
eyjunnar sinnar, Sikileyjar. 

15.35 90210 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block 
20.10 George Clarke’s National 

Trust Unlocked 
21.05 Chicago Med 
21.55 Station 19
22.40 Queen of the South 
23.25 The Late Late Show 
00.10 Love Island
01.05 Ray Donovan
01.55 9-1-1
02.40 Fargo  Ein allra besta sjón-

varpsþáttaröð síðari ára. 
Fargo-þættirnir eru í anda 
samnefndrar kvikmyndar.

03.30 Síminn + Spotify

08.45 Meistaradeildarmörkin
09.15 Real Madrid - Chelsea
10.55 Unicaja - Casedemont Zara-

goza  Útsending frá leik í 
spænska körfuboltanum.

12.30 Fiorentina - Juventus
14.10 Valencia Basket Club - 

RETAbet Bilbao Basket 
 Útsending frá leik í spænska 
körfuboltanum.

15.45 La Liga World
16.15 The Fifth Quarter
16.30 Inter Milan - Hellas Verona
18.15 Meistaradeildin - upphitun
18.50 PSG - Manchester City  Bein 

útsending frá undanúrslita-
leik í Meistaradeild Evrópu.

21.00 Meistaradeildarmörkin
21.30 Real Madrid - Chelsea
23.10 Villarreal - Barcelona

10.25 Keflavík - KR
11.50 Valur - Fram. Leikur 3  Út-

sending frá leik í úrslitum Olís 
deildar kvenna árið 2019.

13.10 ÍR - Þór Ak.  
14.45 Tindastóll - Valur
16.10 Stjarnan - Þór Þ.
17.35 Njarðvík - Keflavík
18.55 Domino’s körfuboltakvöld
20.10 Fram - FH  Olís deild kvenna.
21.30 Upphitun  Farið yfir síðustu 

umferð Pepsi Max deildar 
karla.

22.55 Valur - KA/Þór  Olís deild 
kvenna.

00.05 Seinni bylgjan - kvenna

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  seinni hluti.
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú!
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Eyrbyggja 

saga  (21 af 26)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Lífið er lag  er þáttur um 

málefni fólks á besta aldri 
sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón: 
Sigurður K. Kolbeinsson.

19.30 433.is (e)  er frétta- og við-
talsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis.

20.00 Hin rámu regindjúp 
 Fræðsluþættir úr smiðju 
Jóns Hermannssonar og 
Guðmundar E. Sigvalda-
sonar um eldvirknina undir 
fótum okkar.

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

21.00 Markaðurinn  Viðskipta-
fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

21.30 Söfnin á Íslandi – Skógar 
 Þáttaröð um íslensk söfn og 
safnamenningu.

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Með okkar augum 
12.00 Poppkorn 1987 
12.30 Vikan með Gísla Marteini 

2015 - 2016 
13.15 Þú ert hér  Tolli.
13.40 Fjársjóður framtíðar  Hvalir 

og norðurljós.
14.10 Opnun  Ólafur Sv. Gíslason, 

Inga Svala og Wu Shazhuan.
14.40 Framapot 
15.05 Ljósmyndari ársins 
15.35 Í leit að fullkomnun - Fél-

agslíf 
16.05 Poirot - Lávarður deyr. 

Agatha Christie’s Poirot VII. 
Lord Edgware Dies

17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.24 Hæ, Sámur 
18.31 Klingjur 
18.42 Sara og Önd 
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglottó 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Kiljan
20.40 Meistarinn. Mästaren
21.10 Ógn og skelfing. The Terror  

 Spennuþættir um leiðangur 
Breta um Norður-Íshaf á 
19. öld. Konunglegi, breski 
sjóherinn sendi HMS 
Erebus og HMS Terror af 
stað norðvesturleiðina frá 
Atlantshafi til Kyrrahafs 
meðfram norðurströnd 
Norður-Ameríku. Skipin 
festust í ísnum, einangruð á 
hjara veraldar og upphófst 
þá örvæntingarfull barátta 
leiðangursmanna við nátt-
úruöfl, ótta og hvern annan. 
Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Í ruslið! Saga um matarsó-

un. Wasted! The Story Of 
Food Waste

23.40 Dagskrárlok

HAPPY HOUR/rifrestaurant

/rifrestaurant

Hádegistilboð
2.090 kr

Val á milli tveggja rétta,
nýjir réttir í hverri viku!

ALLAN DAGINN
ALLA DAGA

Kaffitilboð

1.290kr

Forréttatilboð

1.790kr
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Fréttaumfjöllun
fyrir alla
kl. 18.30 á virkum dögum
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni  
dagskrá fyrir fólkið í landinu. Úrvalslið 
fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit dagsins 
ásamt því að fá til sín góða gesti að ræða 
helstu mál líðandi stundar. Þátturinn er 
sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 



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

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 89.990
Dýna 90 x 200 cm 99.990
Dýna 90 x 210 cm 104.990
Dýna 100 x 200 cm 104.990
Dýna 120 x 200 cm 114.990
Dýna 140 x 200 cm 124.990
Dýna 160 x 200 cm 144.990
Dýna 180 x 200 cm 159.990
Dýna 180 x 210 cm 169.990
Dýna 200 x 200 cm 179.990

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17
www.dorma.is

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

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

Frá Simba eru einnig fáanlegar  
Hybrid/Outlast dúnsængur,  

Hybrid/Stratos heilsukoddar og dýnuhlífar

Komdu og kynntu þér Simba  
í næstu Dormaverslun eða á dorma.is

Eftir áralanga þróun og prófanir  
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Simba dýnur henta jafnt  
í hefðbundin sem stillanleg rúm

Tónlistarkonan og graf-
íski hönnuðurinn Þór-
dís Claessen stendur 
nú fyrir sýningu á Kaffi 
Mokka sem heitir því 
skemmtilega naf ni 

Djöfulgangur og heiðríkja. Þórdís 
hefur unnið hjá auglýsingastofum 
og sjálfstætt, en síðustu árin hefur 
hún starfað hjá 66°Norður.

„Ég hef teiknað alla ævi og unnið 
myndverk með blandaðri tækni 
síðan ég lærði á hinum stafræna 
vettvangi. Mjög dæmigerð vinnu-
brögð mín eru að mála eða teikna, 
og færa það yfir í tölvuna. Verkin eru 
yfirleitt blanda af eigin ljósmyndum 
og teikningum. Mér finnst gott að 
finna fyrir handbragðinu og því 
mannlega, og hef oft þessi mannlegu 
skekkjumörk í myndunum því ég 
heillast ekki af of vélrænu yfirbragði. 
Því stressa ég mig ekki á fingra-
förum, skekkjum eða blæðandi lit. 
Mér finnst einmitt pensilfarið og 
áferð vatnslitanna svo heillandi – af 
því hún er lífræn. Ef eitthvað er of vel 
gert, þá deyr eitthvað,“ segir hún.

Húmor og morgunkorn
Hún segir áhrifin og innblásturinn 
koma víða að, bæði í mynd- og tón-
list.

„Þessi sýning er svolítið „poppuð“. 
Til að mynda birtist Mr. Spock úr 
Star Trek-þáttunum í tveim mynd-
anna, spengilegur á sviði með hljóð-
nema og hljómsveit í bakgrunni, og 
einnig að f lytja íslenskar veður-
fréttir í sjónvarpinu. Hann eiginlega 
spratt þarna fram, og líklega er það 
vegna þess að ég hef horft á þessa 
gömlu þætti nýlega og finnst hans 
persóna áhugaverð.

Einnig langaði mig að hanna eins 
væminn, sykraðan morgunkorns-
pakka og ég gat, með tilheyrandi 
fígúrum.“

Það var nokkuð skemmtileg til-
viljun að Þórdís kláraði þá mynd 
rétt áður en hið umtalaða Cocoa 
Puffs og Lucky Charms-bann skall 
yfir landann.

„Sykrað morgunkorn og krakka-
grafík er áhugavert efni, svo upp-
skrúfað og tryllt á margan hátt. 
Engin furða að krakkar bilist í versl-
unum og leggist í gólfið. Á þeirri 
mynd er einhyrningur að prumpa 
glimmeri, svo þetta er mögulega 
minn þroskaði húmor í kornf lex-
pakkahönnun. Ég man eftir því að 
geta gleymt mér gersamlega við að 
skoða pakkana á meðan við bróðir 
minn slöfruðum í okkur eitthvað 
regnbogamorgunkorn, alveg ger-
samlega heilluð af þessu ameríska 
litaglaða fyrirbæri með tilheyrandi 
fígúrum.“

Kaffi Mokka heilagt fyrirbæri
Þórdís segir kímnina alltaf hafa 
gríðarlegt vægi í myndum sínum 
og læði sér gjarnan inn.

„Þó svo ég leggi ekki alltaf upp 
með að hafa húmor í myndinni, 
þá kemur hann gjarnan. Þó er ekki 
ætlunin að vera alltaf fyndin en mér 
finnst líka áhugavert að má út mörk 
og jafnvel eiga við það heilaga, eins 
og í myndinni af Jesú sem verndara 
hjólreiðamannsins.“

Jesús er sexhentur í verkinu. Þar 
vísar hún í hindúisma, því Þórdísi 
langaði að tvinna saman tvenn 
trúarbrögð í einni mynd.

„Oft eru margar leiðir upp á fjallið 
en gjarna svipað útsýni, eins og ein-
hver sagði. Svo finnst mér tilvalið 
að reiðhjólafólk fái sinn verndara. 
Við búum hér árið 2021, stuðlum að 
heilbrigðri hreyfingu og minnkun 
mengunar og því má alveg gefa 
hjólafólki sinn verndara.“

En hvernig kemur nafn sýningar-
innar, Djöfulgangur og heiðríkja, til?

„Mér finnst orðið „djöfulgangur“ 
mjög skemmtilegt og jákvætt orð. 
Það þýðir líka brambolt, gaura-
gangur og stuð, sem er jú að sjá 
á strigunum á þessari sýningu. 
Sterkir litir, myndefnin tekin úr 
trúarbrögðum, geimnum, saxó-
fónleikurum og morgunkorni. 
Heiðríkjan er ákveðin andstæða, 
sem er kannski hinir ljúfu og hlý-
legu, reynslumiklu veggir Mokka 
sem umlykja sýninguna. Einnig 
framkallar hin heilaga vöfflulykt á 
Mokka ákveðna heiðríkju í mínum 
huga. Algerlega heilagt fyrirbæri.“

Spilar á hverjum degi
Þórdís er einnig trommari og bassa-
leikari, þar á meðal í hljómsveitinni 
Mæðraveldinu.

„Þetta gefur mér mikla næringu, 
og ég þarf helst að spila eitthvað á 
hverjum degi til að fá þetta bæti-
efni inn. Svo tónlistin er stór hluti 
af minni tilveru. Oft sæki ég sjálf-
krafa inn í tónlistina, eins og sést 
vel á allavega þrem myndum á þess-
ari sýningu. Á einni þeirra eru þrír 
mjög stílfærðir hljóðfæraleikarar 
að kuðlast í einni bendu og liggja 
í gólfinu, alveg að bilast úr fíling,“ 
segir hún og hlær.

Á næstu misserum er von á nýrri 
plötu frá Mæðraveldinu, tríóinu 
sem Þórdís tilheyrir.

„Þetta er karabískt-skotið, dans-
vænt hipp hopp. Gersamlega 
ómögulegt er að dúa ekki haus ef 
hlustað er á. Svo stefni ég á nýja sýn-
ingu í haust, þar sem ég er komin í 
mikinn grafískan hamagang um 
þessar mundir.“
steingerdur@frettabladid.is

Sexhentur Jesús og 
Spock á Kaffi Mokka
Þórdís Claessen opnaði á dögunum sýninguna Djöfulgangur og 
heiðríkja á Kaffi Mokka. Þar tvinnar hún saman ólíkustu hlutum, 
Jesús fær sex hendur og Spock segir íslenskar veðurfregnir.

Sýning Þórdísar, Djöfulgangur og heiðríkja, stendur yfir á Kaffi Mokka til 3. júní. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sjónvarpsþættirnir Star Trek hafa 
verið Þórdísi innblástur undanfarið.
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3 Minnisstillingar

Skjár sem sýnir hæðina í cm

Hægt að stilla inn neðstu og hæstu hæð

Barnalæsing

Stillanleg árekstrarvörn

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00, 
föstudaga 09:00-17:00, 
laugardaga 12:00-16:00. 

Lager opinn
mán-fim 13:00-17:00 
og föstudaga 13:00-16:00.

verð nú frá
57.900 kr.

100 cm borð

LISTAVERÐ: 89.500 kr.
VERÐI NÚ: 

57.900 kr.

120 cm borð

LISTAVERÐ: 93.500 kr.
VERÐI NÚ: 

59.900 kr.

140 cm borð

LISTAVERÐ: 97.500 kr.
VERÐI NÚ: 

62.900 kr.

160 cm borð

LISTAVERÐ: 100.500 kr.
VERÐI NÚ: 

64.900 kr.

www.hirzlan.is

Fætur til á lager 
í svörtu, hvítu og gráu.

Plötur til á lager 
í svörtu, hvítu, eik og beyki.

30%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM BJARG

STÓLUM

Bjarg MB
VERÐ NÚ

64.900 kr.
LISTAVERÐ

94.900 kr.

Bjarg HB+
VERÐ NÚ

118.900 kr.
LISTAVERÐ

169.900 kr.

afsláttur

H1 rafmagnsborð

35%



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

Hefðbundni kvænti karlmað-
urinn hefur sterkar skoð-
anir á aðalatriðum. Evrópu-

sambandið, COVID-litakerfið 
og stjórnarskrármálið er honum 
hjartfólgið. En minni málin líkt og 
hvað gera skal við tíma og peninga, 
því ræður konan. Hefðbundni, 
kvænti karlmaðurinn skiptir sér 
ekki af tilfinningamálum. Hann er 
duglegur til vinnu og vill öllum vel. 
Hann heldur mömmu sinni góðri, 
heldur fyrrverandi góðri og hann 
heldur núverandi góðri og vonar 
að konurnar fari ekki að rífast. 
Hefðbundni, kvænti karlmaðurinn 
kemur heim til konunnar sinnar, 
hún ávarpar hann með þunga í 
röddinni og segir: Við þurfum að 
tala saman. Þá líður honum líkt og 
Gunnar Nelson sé að bjóða honum 
inn í búrið. Síðasta úrræðið af öllu 
í heiminum er að tala saman, því 
konan man allt en hann man ekk-
ert. Bjartur í Sumarhúsum ræddi 
líka alltaf stóru málin; hreppstjór-
ann, kaupfélagsstjórann og orminn 
í fénu. Hefðbundni, kvænti karl-
maðurinn ræðir nýjustu ákvarð-
anir Seðlabankans og allt hitt. Við 
þurfum að tala saman, segir konan. 
Hann yngist í framan, líður fimm 
ára. Hún man ávirðingar hans í 
smáatriðum frá því þau byrjuðu 
saman. Hann kann skammarræð-
una utan að og gæti farið með hana 
sjálfur, en það er hennar hlutverk 
og orðin borast inn í sálarlífið svo 
hann engist og engist og vonar að 
hún fari að hætta. En hún hættir 
ekki fyrr en hann er í rúst. Nema 
hann reiðist á móti og taki slaginn. 
Árás eða uppgjöf. Hvort tveggja 
jafn slæmt.

Okkar vanvirku, þreyttu kynja-
hlutverk birtast iðulega í því að 
við refsum og höfnum hvert öðru. 
Þögn karla og reiði kvenna er mörg 
hundruð ára menningarástand. 
Læst hliðarlega. En menning er 
ekki náttúrulögmál. Henni má 
breyta.

Kvænti karlinn

Askja býður glæsilegt úrval 100% rafbíla, tvinn- og tengiltvinnbíla frá 
Mercedes-Benz, Kia og Honda. Við erum sérfræðingar í rafbílum og 
svörum öllum þínum spurningum um allt sem þeim tengist.

Kíktu í heimsókn — við tökum vel á móti þér.

Yfir 30 gerðir rafmagnaðra bíla

Rafmögnuð
staðreynd

Straumurinn 
er í Öskju!

Askja  •  Krókhálsi 11-13, 110 Reykjavík  •  590 2100  •  askja.is

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar stærðir heimila 
og fyrirtækja. Nánar á askja.is/hledslulausnir

433.IS
ÞRIÐJUDAGA KL. 21.30 

Hörður Snævar, ritstjóri 433.is, 
fer yfir það helsta í fótbolta-
heiminum með helstu spark-
sérfræðingum landsins.
Þátturinn er sýndur samtímis á 
Hringbraut og 433.is


