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Miðvikudag til mánudags

VIÐSKIPTI Unnið er að því að leggja 
skýrslubeiðni fyrir Alþingi sem 
felur í sér að Ríkisendurskoðun geri 
stjórnsýsluúttekt á starfsemi Sam-
keppniseftirlitsins. Þetta herma 
heimildir Markaðarins. Frum-
kvæðið áttu Óli Björn Kárason og 
Brynjar Níelsson, þingmenn Sjálf-
stæðisf lokksins og nefndarmenn 
í efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis, en væntingar standa til 
þess að þingmenn fleiri flokka komi 
að skýrslubeiðninni.

Eftir því sem Markaðurinn kemst 
næst mun stjórnsýsluúttektin bein-
ast að þeirri starfsemi Samkeppnis-
eftirlitsins sem snýr að samrunum 
fyrirtækja. Þannig verður lagt mat 
á eftirlitshlutverk stofnunarinnar, 
árangur samrunamála og hvernig 
þeim hefur verið háttað á síðustu 
árum. – þfh / sjá Markaðinn

Biðja um úttekt 
á samrunum

Allt tiltækt slökkvilið barðist í gær við að ráða niðurlögum gróðurelda sem kviknuðu í Heiðmörk síðdegis, Slökkviliðið naut aðstoðar bæði lögreglu og Landhelgisgæslunnar sem notaði 
þyrlu við slökkvistarfið. Þegar Fréttablaðið fór í prentun taldi slökkviliðið sig hafa náð tökum á eldinum þótt mikil vinna hafi verið eftir við að slökkva hann. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPTI Birgir Jónsson, nýr for-
stjóri félagsins Play, segir að það 
sé vel pláss fyrir annað f lugfélag á 
markaðinum í f lugi yfir hafið.

„Ég get ekki skrifað undir yfirlýs-
ingar um að það sé fullreynt að reka 
annað flugfélag frá Íslandi. Ég byggi 
það meðal annars á því að ég tel að 
önnur lággjaldaf lugfélög sem hafa 
verið starfrækt hér á landi hafi í raun 
farið út af sporinu í sínum rekstri. 
Það er ekkert náttúrulögmál þar að 
baki heldur einungis sú staðreynd að 
það voru teknar rangar ákvarðanir,“ 
segir Birgir í viðtali við Markaðinn.

Þrátt fyrir innkomu Play telur 

Birgir langt í að við sjáum aftur þann 
massatúrisma sem einkenndi ferða-
þjónustuna fyrir fáum árum þegar 
Icelandair og WOW héldu úti 50 til 
60 vélum í áætlunarflugi.

Play hafi engin áform um að vaxa 
hratt heldur muni einblína á að vera 
sveigjanlegt, lítið f lugfélag, sem ætli 
sér að skila arðsemi fyrir hluthafa 
þess með því að finna „matarholur“ 
til hliðar við stóru flugfélögin.

„Við ætlum ekkert að sigra heim-
inn og vera með f leiri tugi véla í 
rekstri – heldur vera fókuseraðir, 
einblína á afkomuna og virðið sem 
við erum að búa til fyrir viðskipta-

vininn. Það voru þessir hlutir sem 
fóru áður úrskeiðis í þessum lág-
gjaldaflugfélögum,“ segir Birgir.

Áætlanir Play gera ráð fyrir að 

byrja með þrjár Airbus A321 Neo- 
vélar í sumar en á næsta ári, þegar 
stefnt er að því að hefja f lug til 
Bandaríkjanna, er áformað að flug-
flotinn verði stækkaður í 6-8 vélar.

„Ég held að heppilegasta stærðin af 
flugflota fyrir félag eins og Play sé um 
15 vélar,“ útskýrir Birgir.

„Ef okkur ætlar að takast að halda 
niðri kostnaði sem lággjaldafélagi 
þá verðum við að gæta að því að vera 
með framboð sem endurspeglar 
raunverulega eftirspurn. Ef hún er 
ekki fyrir hendi þá er miklu betra 
að leyfa vélunum bara að standa 
óhreyfðum.“ – hae / sjá Markaðinn

Ætlum ekki að sigra heiminn
Nýr forstjóri Play segir að nálgunin verði ekki að vaxa hratt heldur að vera lítið flugfélag sem geti skilað 
góðri afkomu. Pláss fyrir tvö innlend flugfélög sem fljúga yfir hafið. Heppileg stærð á flota um 15 vélar. 

Önnur lággjalda-
flugfélög sem hafa 

verið starfrækt hér á landi 
hafa í raun farið 
út af sporinu í 
sínum rekstri.

Birgir Jónsson,
forstjóri Play



SAMFÉLAG „Það var algjör tilviljun 
að ég byrjaði að vinna hér,“ segir 
Benedikt Harðarson, sviðsstjóri 
tæknisviðs hjá Slökkviliðinu á 
höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur 
unnið í slökkviliðinu í 42 ár en 
segist hafa byrjað þar fyrir algjöra 
tilviljun. Hann starfar nú sitt síðasta 
ár á vinnustaðnum og fer á eftirlaun 
í haust.

„Ég hafði lært bæði kokk og bif-
vélavirkjun og var á sjónum þarna 
en var orðinn leiður á því,“ segir 
Benedikt. Það kom upp einn daginn 
að sprengiefni fannst í höfninni og 
slökkviliðið var kallað á staðinn.

„Þeir fara svo að spyrja mig hvort 
það væri ekki gaman að vera á sjón-
um, ég segi þeim að það sé nú ekki 
skemmtilegra en það að ég væri 
búinn að segja upp,“ segir Benedikt.

Upp úr þessu spruttu samræður 
milli Benedikts og slökkviliðs-
mannanna um hvað hann ætlaði að 
taka sér fyrir hendur og var honum 
bent á að bifvélavirkja vantaði í 
slökkviliðið.

„Þeir sögðu mér að tala við karl-
ana á stöðinni daginn eftir og ég var 
ráðinn eins og skot,“ segir Benedikt.

Í starfi sínu sinnir Benedikt við-
haldi bíla- og tækjaf lota slökkvi-
liðsins. Hann segir margt hafa 
breyst á þessum rúmu fjörutíu 
árum sem hann hefur starfað þar, 
hann hafi til að mynda farið í f leiri 
útköll fyrr á árum. „Lengi vel var 
dótið ekki það merkilegt og þá fór 
maður alltaf með til að fylgjast með 
og passa að allt væri í lagi,“ segir 
hann.

Benedikt segir vinnustaðinn 
þægilegan og að alla tíð hafi verið 
vel staðið við bakið á honum. Sér í 
lagi þegar hann missti eiginkonu 
sína árið 1988.

„Ég þurfti aldrei að spyrja um 
leyfi ef ég þurfi að sækja Ásu Hlín 
[dóttur hans] eða ef eitthvað kom 
upp tengt henni,“ segir Benedikt 
sem þá var orðinn einstæður faðir 
með fjögurra ára gamalt barn.

„Það fylgir þessu starfi líka stöð-
ugleiki, því að laun bifvélavirkja 
eru góð í góðæri og aðeins lélegri í 
hallæri en hérna er þetta alltaf jafnt, 

kannski aðeins minna en bifvéla-
virki í góðæri en aðeins meira en í 
hallæri,“ segir hann.

Benedikt fer á milli slökkvistöðva 
í starfi sínu og hefur hann því stigið 
fæti inn á þær f lestar eða allar á 
höfuðborgarsvæðinu. Minnisstæð 
er honum stöðin í Árbæ, þar sem 
mara sé í einu herberginu. „Hún 
lagðist þó aldrei á mig,“ segir hann.

Spurður hvort maran hafi valdið 
martröðum hjá öðrum liðsmönn-
um slökkviliðsins segir Benedikt 
það á allra vitorði að maran sé á 
stöðinni. „Ég held að það leggi sig 
enginn í þessu herbergi lengur.“

Benedikt segist ekki hafa áhyggj-
ur af því að honum muni leiðast á 
eftirlaununum, hann muni finna 
sér ýmislegt til dundurs. „Ég á til 
dæmis gamla druslu sem ég get gert 
upp.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Það leggur sig enginn í 
þessu herbergi lengur 
Benedikt hóf fyrir tilviljun störf í slökkviliðinu fyrir 42 árum. Nýhafið sumar 
verður hans síðasta þar og fer hann á eftirlaun í haust. Hann á fjölda minn-
inga úr starfinu og minnist hann meðal annars möru á stöðinni í Árbænum. 

Óvætturinn mara

Mara er, samkvæmt þjóðtrú, 
óvættur sem ræðst á sofandi 
fólk. Það að fá martröð er að 
vera troðinn af möru. Oftast var 
talað um mörur sem kvenkyns 
verur en þó voru þær mörur 
sem ásóttu konur gjarnan taldar 
karlkyns.

Benedikt  Harðarson er lærður kokkur og bifvélavirki.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLIHalló. 
Við erum
Wise.
Tengjumst.

wise.is

COVID-19 Stærsti dagur bólusetn-
ingar við kórónaveirunni var í gær 
en þá voru hátt í 10.000 einstakl-
ingar bólusettir með bóluefni  frá 
Pfizer.

„Dagurinn  gekk mjög vel og 
við kláruðum þær birgðir sem 
við  eigum af bóluefninu Pfizer,“ 
segir Ragn heiður Ósk Er lends dóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá 
Heilsu gæslu höfuð borgar svæðisins, 
um gærdaginn.

„Við munum svo halda áfram að 
bólusetja í dag en þá verður bóluefni 
frá Janssen notað í fyrsta skipti hér á 
landi. Það eru 6.000 sem hafa fengið 
boð um að mæta í Laugardalshöll-
ina í dag,“ segir hún um framhald 
bólusetninga. Þessa viku er stefnt 
að því að bólusetja tæplega 40 þús-
und einstaklinga.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra sagði í gær að gildandi 
aðgerðir muni halda út þessa viku 
en staðan verði tekin í upphafi 
næstu viku. Vonandi verði þá hægt 
að fara í af léttingar á takmörk-
unum. – hó

Nota Janssen í 
fyrsta skipti

Vel hefur gengið að bólusetja í 
vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Talið í sumarið

Þessi ungi trommari fann taktinn á Klambratúni þar sem borgarbúar hafa sleikt sólina undanfarna daga. Takturinn er léttari en sá sem sleginn var 
síðasta vor þegar harðar samkomutakmarkanir settu svip sinn á þjóðfélagið. Þótt faraldurinn hafi staðið lengur en f lestir bjuggust við er bjart fram 
undan að f lestra mati. Íbúar höfuðborgarsvæðisins geta líka fagnað því að áfram er sól í kortunum á suðvesturhorni landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SINUELDAR „Ég er mjög áhyggju-
fullur og hræddur um að þessi eldur 
muni skemma töluvert af trjám á 
svæðinu,“ segir Aðalsteinn Sigur-
geirsson, skógfræðingur og varafor-
maður í Skógræktarfélagi Reykja-
víkur, um sinueldinn í Heiðmörk

„Það hafa orðið sinubrunar á 
þessu svæði oft í gegnum tíðina og 
þeir eru ávallt af mannavöldum,“ 
segir Aðalsteinn. Ýmist sé um 
gáleysi að ræða og eldur kvikni af 
einnota gasgrilli eða sígarettum, 
eða að kveikt sé í af ásetningi.

„Mér sýnist þetta hins vegar vera 
með stærra móti þar sem eldurinn 
hefur fært sig úr sinunni og yfir í 
gróðurinn. Eldurinn er mikið mun 
fljótari að að breiðast út í krónum 
trjáa en í sinu og erfiðara að ráða við 
hann,“ segir Aðalsteinn og bætir við:

„Þá hafa lítil snjóalög verið í 
vetur og vorið verið þurrt. Því er 
skógurinn skrauf þurr sem gerir 
það að verkum að lítið þarf til þess 
að koma af stað miklum skógareldi. 

Sólskinið síðustu daga gerir það líka 
að verkum að hætt er við því að það 
muni taka töluverðan tíma að ráða 
niðurlögum eldsins,“ segir hann 
og harmar sólríka veðurspá næstu 
daga.

„Það er huggun harmi gegn að 
það er ekki sterkur vindur, það væri 
hrikalegt ef vindurinn væri sterkari 
en hann er þessa stundina,“ segir 
Aðalsteinn. – hó

Hræddur um fjölda trjáa

Þyrla Landhelgisgæslunnar tók þátt 
í slökkvistarfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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PARKET
DAGAR

VIÐ ERUM Í SUMARSKAPI 
OG BJÓÐUM VALDAR TEGUNDIR 

AF PARKETI Á TILBOÐI
HARÐPARKET, VIÐARPARKET & VINYLPARKET



Það er eitthvað í 
loftinu og það er 

eins og eitthvað sé að breyt-
ast varðandi viðhorf til 
þessara mála.
Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir, 
verkefnastýra 
Jafnréttisskóla 
Reykjavíkur

HVAÐ VILTU LÆRA?

Umsóknarfrestur til 5. júní.
Skoðaðu nánar á endurmenntun.is   

Opið er fyrir umsóknir í nám samhliða starfi. 
Persónulegt og metnaðarfullt nám með 
framúrskarandi kennurum, góðum tengslum milli 
nemenda og raunhæfum verkefnum úr atvinnulífinu.

DÓMSMÁL Hópferðabílafyrirtækið 
Teitur Jónasson hefur höfðað mál 
gegn Strætó vegna innheimtu 
skaðabóta vegna útboðs á akstri 15 
leiða árið 2009. Málið fór í gegnum 
héraðsdóm og Hæstarétt, en árið 
2017 var Strætó dæmt skaðabóta-
skylt í Hæstareétti.

„Nú er deilt um fjárhæð kröf-
unnar,“ segir Þorsteinn Einarsson, 
lögmaður Teits Jónassonar. „Kröfur 
okkar eru liðlega 400 milljónir 
króna og byggja á undirmatsgerð.“ 
Ný matsgerð sé þó komin fram sem 
sé eitthvað lægri.

Strætó var talið hafa brotið reglur 
um opinber innkaup með því að 
semja við fyrirtækið Hagvagna um 
aksturinn, þrátt fyrir að það hefði 
boðið fram strætisvagna sem ekki 
uppfylltu kröfur útboðsins og með 
því að af henda Hagvögnum nýja 
vagna eftir samningsgerð.

Deilan um fjárhæð kröfunnar 
verður tekin fyrir í Héraðsdómi 
Reykjavíkur á föstudaginn kemur.  
– khg

Krefur Strætó 
um skaðabætur

UMFERÐ Í apríl á þessu ári voru 
nýskráð tæplega fimmtán hundruð 
ökutæki hjá Samgöngustofu. Það 
er töluverð fjölgun miðað við árið 
á undan, en þá voru nýskráningar 
ökutækja 857 í sama mánuði og árið 
2019 voru þær 1.756. Þetta kemur 
fram á vef Samgöngustofu.

Nýskráðar fólksbifreiðar voru 
935 talsins í apríl á þessu ári, sem er 
rúmlega helmingi f leiri nýskrán-
ingar slíkra ökutækja miðað við 
sama mánuð í fyrra. Árið 2019 voru 
nýskráðar fólksbifreiðar rúmlega 
þrettán hundruð.

Vinsælasta bílategundin í nýliðn-
um apríl var KIA en 151 slík bifreið 
var skráð í mánuðinum. KIA var 
einnig vinsælasti nýskráði bíll-
inn í apríl árið 2019 en í fyrra var 
TOYOTA vinsælust í apríl.

Nýskráningum hjólhýsa hefur 
farið fjölgandi frá árinu 2019, í apríl 
það ár voru þær 65 talsins. Ári síðar 
voru nýskráð 94 hjólhýsi í apríl og í 
ár voru þau 123. – bdj

Fleiri nýskráð 
ökutæki í ár

Kröfur okkar eru 
liðlega 400 millj-

ónir króna og byggja á 
undirmatsgerð.
Þorsteinn Einars-
son lögmaður

n  Þú verið beðin 
af einhverjum 
öðrum að senda 
ögrandi mynd 
eða nektarmynd 
af þér.

n  Sent ögrandi 
mynd eða 
nektarmynd 
af þér til ein-
hvers.

n  Þú beðið ein-
hvern annan 
um að senda 
þér ögrandi 
mynd eða 
nektarmynd.

n  Þú sent 
ögrandi mynd 
eða nektar-
mynd af þér til 
einhvers gegn 
greiðslu.
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✿  Úr könnun Rannsókna og greiningar

SAMFÉLAG Um 57 prósent stúlkna í 
10. bekk á Íslandi hafa verið beðin 
um að senda af sér ögrandi myndir 
eða nektarmyndir í gegnum netið. 
Þriðjungur stúlkna hefur sent 
slíkar myndir. Strákar eru einn-
ig beðnir um ögrandi myndir eða 
nektarmyndir í gegnum netið en 
þó í minna mæli. Alls hafa 24 pró-
sent stráka í 10. bekk verið beðin 
um að senda slíka mynd og 15 pró-
sent hafa gert slíkt.

„Þetta eru sláandi tölur,“ segir 
Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 
verkef nast ý ra Ja f nrét t isskóla 
Reykjavíkur, en hún mun ásamt 
Margréti Lilju Guðmundsdóttur, 
sérfræðingi hjá Rannsóknum og 
greiningu, kynna þessar tölur á 
hádegisfyrirlestrinum Klám og 
„sexting“: Umfang kynferðislegra 
myndsendinga meðal barna. Fyrir-
lesturinn fer fram á rannsokn.is og 
hefst í hádeginu.

Kolbrún bendir á að í fyrirlestri 
Ólafar Ástu Farestveit, forstöðu-
manns Barnahúss, á kynningar-
fundi Ríkislögreglustjóra fyrir 
skemmstu hafi komið fram að á 
fyrstu þremur mánuðum þessa 
árs hafi 15 börn undir 15 ára aldri 
komið í Barnahús eftir að hafa sent 
kynferðislegar sjálfsmyndir. Þau 
voru innan við tíu allt árið í fyrra.

„Það segir okkur að þetta er að 
aukast of boðslega hratt. Börn eru 
stundum þvinguð til að senda slík-
ar myndir. Þau kynnast þá oft ger-
endum á netinu og þetta er staða 
sem við höfum áhyggjur af. Það er 
eitthvað í loftinu og það er eins og 
eitthvað sé að breytast varðandi 
viðhorf til þessa mála,“ segir Kol-
brún.

Fram kemur í tölunum að ótrú-
legur f jöldi hefur sent ögrandi 
my nd eða nek t ar my nd geg n 
greiðslu. Stelpur jafnt sem strákar. 
Alls segjast 2,2 prósent stráka í 10. 
bekk hafa sent slíka mynd gegn 

Börn beðin um nektarmyndir
Um þrjátíu prósent stúlkna í 10. bekk hafa sent af sér ögrandi eða nektarmyndir. Um 6 prósent nemenda 
í 10. bekk hafa selt slíkar myndir. Þetta sýnir könnun Rannsókna og greiningar sem fjallað verður um í dag.

Börn eru jafnvel þvinguð til að senda myndirnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

greiðslu en 3,8 prósent stúlkna á 
sama aldri.

„Þetta er orðið eitthvert nýtt 
norm. Þeim finnst þetta ekkert 
tiltökumál,“ segir Kolbrún. Hún 
bendir á að börn séu ekkert endi-
lega að átta sig á hættunni sem þau 
séu í og það sé komið að því að for-
eldrar stígi inn í og veiti aðhald og 
smá viðspyrnu. 

„Þegar krakkar eru komnir með 
snjalltæki í hendurnar getur full-
orðinn aðili haft aðgang að þeim. 
Við þurfum strax að setja reglur og 
venja þau við að fylgjast betur með. 
Það er til dæmis ástæða fyrir því 
að það eru aldurstakmörk á sam-
félagsmiðlum. Forsjáraðilar verða 
að þora að fara eftir viðmiðunum 
og vera vakandi fyrir því sem 
börnin þeirra eru að gera á netinu 
og hverja þau eru að vingast við.“

Hún segir að það geti verið mikið 
áfall fyrir forsjáraðila að komast 
að því að kynferðislegar myndir af 
barninu þeirra séu komnar í sölu 
og dreifingu á netinu. „Það er einn-
ig þungur baggi að bera fyrir unga 
manneskju þegar brotið er á henni 
á þennan hátt og því mikilvægt 
að veita bæði stuðning en einnig 
að sinna forvörnum eins og hægt 
er. Við þurfum að stíga niður fæti. 
Standa öll saman og vera leiðinlegu 
foreldrarnir. Stundum þarf að gera 
það.“ benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Alls fengu 73 konur 
styrk til náms frá Menntunarsjóði 
Mæðrastyrksnefndar í vetur. Frá 
stofnun sjóðsins hafa verið veittir 
rúmlega 300 styrkir. Í dag hefst 
árlegt fjáröflunarátak sjóðsins með 
sölu á Mæðrablóminu, sem er líkt og 
undanfarin ár í formi kertis.

Guðríður Sigurðardóttir, for-
maður sjóðsins, segir að á síðasta 
ári hafi safnast um tvær milljónir í 
átakinu. Sjóðurinn sé þó einnig rek-

inn af styrkjum að miklu leyti. „Við 
styrktum konur fyrir um 9,5 millj-
ónir í fyrra svo við reiðum okkur 
mikið á styrki frá stofnunum, félaga-

samtökum og fyrirtækjum en þetta 
átak er kjarninn í okkar fjáröflun,“ 
segir hún.

Markmið sjóðsins er að styrkja 
tekjulágar konur til náms og auka 
þannig möguleika þeirra á að finna 
störf sem geta tryggt þeim og fjöl-
skyldum þeirra öruggari framtíð. 
Konurnar sækja um styrk til sjóðsins 
og þurfa að skila framtali síðasta árs.

„Þetta eru oft konur sem hafa eign-
ast börn ungar eða dottið úr námi af 

ýmsum ástæðum og þurfa að koma 
sér af stað aftur,“ segir Guðríður. 
Hvatning til náms sé þessum konum 
einnig mikils virði. „Að upplifa að 
einhver hafi trú á þeim,“ segir hún.

„Þegar maður er ágætlega staddur 
tekjulega séð getur verið erfitt að 
ímynda sér að 100 þúsund króna 
styrkur geti breytt því hvort maður 
fari í nám eða ekki en þetta skiptir 
öllu máli fyrir þær,“ segir Guðríður. 
– bdj

Aldrei hafa fleiri tekjulágar konur hlotið námsstyrk
Guðríður 
Sigurðardóttir, 
formaður 
Menntunarsjóðs 
Mæðrastyrks-
nefndar.
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*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 
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Gott væri ef hreins-
unin gæti hafist 

ekki seinna en á næsta ári.

Kolbeinn Óttarsson 
Proppé,  
þingmaður VG

Stefnt er að því að 
Bandaríkin taki við allt að 
62.500 flóttamönnum í ár.

AÐALFUNDUR FYLKIS
Fimmtudaginn 20. maí 2021 kl. 19:30 er boðað til aðal- 
fundar Íþróttafélagsins Fylkis í samkomusal Fylkishallar.

Dagskrá:
• Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins
• Önnur mál.

Upplýsingar um fjöldatakmarkanir vegna fundarins  
verða settar á heimasíðu félagsins þegar þær liggja fyrir.

Aðalstjórn Fylkis

UMHVERFISMÁL Stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd Alþingis samþykkti í 
gær að fela Guðmundi Inga Guð-
brandssyni, umhverfis og auð-
lindaráðherra, að gangast fyrir 
rannsókn á umfangi mengunar 
á Heiðarfjalli á Langanesi, bæði í 
jarðvegi og grunnvatni. Þar hafði 
Bandaríkjaher aðstöðu fyrir rúmri 
hálfri öld. Samhliða verði ráðherra 
falið að gera áætlun um kostnað 
og hreinsun úrgangs og spilliefna. 
Verði skýrslurnar unnar í samstarfi 
við landeigendur jarðarinnar Eiðis 
og skilað eigi síðar en 15. mars árið 
2022.

Bandaríkjaher rak ratsjárstöð 
á Heiðarfjalli árin 1954 til 1970 og 
skildi eftir sig mikinn úrgang og 
spilliefni í jörðu. Í áratugi hafa land-
eigendur, með stuðningi sveitar-
félagsins, barist fyrir því að herinn 
hreinsi eftir sig og kærumál gengið á 
öllum dómstigum, bæði innlendum 
og erlendum, en ekki haft erindi 
sem erfiði.

Allir fulltrúar nefndarinnar sam-
þykktu ályktunina og Kolbeinn 
Óttarsson Proppé, þingmaður 
Vinstri grænna og talsmaður máls-
ins, segir að hún hafi verið unnin í 

góðu samstarfi. Í ljósi þessa segist 
hann eiga von á því að þingheimur 
samþykki ályktunina í vor.

„Ég ætla að leyfa mér að vona að 
þetta sé upphafið að endinum á 
þessari áratugalöngu baráttu,“ segir 
Kolbeinn. „Það er löngu kominn 
tími á að þetta ranglæti sé leiðrétt.“

Í greinargerðinni kemur fram að 
nauðsynlegt sé að íslensk stjórnvöld 
hefji viðræður við Bandaríkjastjórn 
og Atlantshafsbandalagið (NATO) 

um aðkomu og þátttöku í væntan-
legu hreinsunarstarfi.

Viðhorfið til umhverfismála sé 
gjörbreytt frá brotthvarfi hersins 
og hvorki Bandaríkjaher né NATO 
hafi farið varhluta af þessari breyt-
ingu þegar kemur að viðskilnaði á 
hernaðarsvæðum. Bandaríkjaher 
hafi áður hreinsað land þar sem 
áður stóðu herstöðvar, óháð samn-
ingum og kvöðum, og NATO verið 
tilbúið að veita styrki til rannsókna 
á mengun vegna hernaðarumsvifa.

Um er að ræða tveggja hektara 
svæði þar sem raf hlöður og ýmis 
önnur spilliefni hersins voru grafin 
á fjögurra til fimm metra dýpi. Í 
rannsókn sem landeigendur létu 
gera á tíunda áratugnum mældist 
blý bæði í jarðvegi og grunnvatni en 
á jörðinni eru náttúrulegir grunn-
vatnsgeymar. Hreinsun á svæðinu 
hefur verið afar takmörkuð hingað 
til enda verkið afar umfangsmikið.

Kolbeinn segist vona að hægt 
verði að leggja mat á umfang meng-
unarinnar sem fyrst til að hægt 
sé að gera áætlanir. „Gott væri ef 
hreinsunin gæti hafist ekki seinna 
en á næsta ári,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Upphafið að endinum 
í Heiðarfjallssögunni
Verði ályktun um hreinsun Heiðarfjalls, þar sem Bandaríkjaher skildi eftir 
úrgang, samþykkt á Alþingi verður kostnaðaráætlun sett upp innan árs. Kol-
beinn Óttarsson Proppé segir löngu tímabært að leiðrétta ranglæti í málinu.

Um er að ræða tveggja hektara svæði við Heðarfjall sem stendur nálægt Þórshöfn á Langanesi.FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FAXAFEN 11, 108 REYKJAVÍK,  S: 534-0534

WWW.PARTYBUDIN.IS

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

Komdu yfir í stuðið á orkusalan.is 

FÁÐU 
KASSANA 
FRÍTT

Ertu að flytja?

BANDARÍKIN Joe Biden, forseti 
Bandaríkjanna, hefur ákveðið að 
taka á móti f leiri f lóttamönnum 
á þessu ári en hingað til. Miðað 
verður við að f lóttamennirnir verði 
allt að 62.500.

Fyrir tveimur vikum uppskar 
ríkisstjórn Bidens mikla gagnrýni 
fyrir að halda í það viðmið sem sett 
var í valdatíð Donalds Trump sem 
var að einungis yrði tekið við 15 
þúsund f lóttamönnum ár hvert.

Í yfirlýsingu um breytinguna 
sagði Biden að stefna Trumps end-
urspeglaði ekki gildi Bandaríkj-
anna sem þjóðar sem tekur á móti 
og styður við f lóttamenn. „Það 
er mikilvægt að grípa til þessara 
aðgerða til að fjarlægja þann lang-
varandi vafa í huga f lóttamanna 
um allan heim sem hafa þurft að 
þola svo margt og bíða eftirvænt-
ingarfullir eftir að nýtt líf sitt hefj-

ist,“ sagði hann og bætti svo við að 
stefnt væri að því að auka fjöldann 
enn frekar á næsta ári, um 125 
þúsund.

Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna hefur fagnað ákvörðun 
forsetans. Filippo Grandi, yfir-
maður  hjá stofnuninni,  sagði að 
með ákvörðun forsetans myndu 
Bandaríkin endurheimta forystuna 
í f lóttamannamálum í heiminum.

Aðeins um 1,6 prósent þeirra 
1,44 milljóna sem Flóttamanna-
stofnunin skilgreindi í forgangs-
hópi fundu heimili í nýjum lönd-
um í gegnum stofnunina á síðasti 
ári eða um 22,770, minnsti fjöldi í 
hartnær tvo áratugi. Helsta ástæða 
þess eru áhrif heimsfaraldursins en 
samgöngur milli landa hafa dreg-
ist saman og mörg ríki ákveðið að 
taka við færri f lóttamönnum. – atv

Fagna nýrri flóttamannastefnu Bidens

Joe Biden forseti hefur uppskorið 
fögnuð vegna hinnar nýju stefnu. 

5 .  M A Í  2 0 2 1   M I Ð V I K U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð





Frá degi til dags

Halldór

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon  FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Björn Víglundsson  RITSTJÓRI: Jón Þórisson jon@frettabladid.is,  FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@frettabladid.is  
 Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is, Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is  MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is  HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is  MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is   
LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

 

Friðsam-
legur 
sáttafundur 
hlýtur að 
gefa betri 
raun inn í 
framtíðina 
en einhliða 
og opinber 
yfirlýsing 
um að 
unglingur-
inn sé 
ofbeldis-
maður.

 

Talið er að 
10.000 
borgarbúar 
hafi komið að 
mótun 
stefnunnar.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

ára

Látum draumana rætast, er yfirskrift mennta-
stefnu Reykjavíkur sem samþykkt var af öllum 
flokkum í borgarstjórn 20. nóvember 2018. 

Stefnan gildir til ársins 2030. Hún var unnin í víð-
tæku samráði barna, foreldra, kennara, starfsfólks 
og stjórnenda í skóla- og frístundastarfi borgar-
innar með ráðgjöf innlendra og erlendra mennta-
fræðinga. Talið er að 10.000 borgarbúar hafi komið 
að mótun stefnunnar þar sem leitað var svara við 
því hver væri mikilvægasta hæfnin sem ungmenni 
þyrftu að búa yfir við útskrift úr grunnskóla vorið 
2030.

Niðurstaðan var að leggja bæri áherslu á fimm 
grundvallarþætti: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, 
sköpun og heilbrigði. Framtíðarsýnin er að móta 
kraftmikið skóla- og frístundastarf þar sem börn 
og unglingar öðlast menntun og reynslu til að láta 
drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi 
sitt og samfélag.

Fjölbreytt umbótaverkefni
Á þeim þremur árum sem liðin eru frá samþykkt 
stefnunnar hefur verið unnið að fjölbreyttum 
þróunar- og nýsköpunarverkefnum í skóla- og 
frístundastarfi borgarinnar, en meðal aðgerða 
var að veita árlega 200 milljónum króna í styrki til 
skóla- og frístundastarfsins í fjölbreytt umbótaverk-
efni. Þrátt fyrir ágjöf allt síðastliðið ár hefur verið 
magnað að sjá þann kraft sem einkennir skóla- og 
frístundastarf borgarinnar og á allt starfsfólk, börn 
og foreldrar hrós skilið fyrir samstarf, seiglu og 
fádæma útsjónarsemi.

Á Menntastefnumóti 10. maí verður haldin upp-
skeruhátíð í þessu víðtæka þróunar- og nýsköp-
unarstarfi. Þar verður hægt að fá innsýn í marg-
þætt og spennandi starf leikskóla, grunnskóla, 
frístundaheimila og félagsmiðstöðva og hlusta 
á innlenda og erlenda gesti fjalla um menntun 
til framtíðar. Viðburðurinn er rafrænn og öllum 
opinn og má nálgast á menntastefnumot.vel-
komin. is

Mótum nýja menntastefnu

Helgi Grímsson
sviðsstjóri 
skóla- og frí-
stundasviðs

Fríða Bjarney 
Jónsdóttir
deildarstýra Ný-
sköpunarsmiðju 
menntamála hjá 
SFS

The Towering Inferno
Það má alltaf treysta á gott bíó 
þegar kirkjunnar menn deila. Nú 
hafa Mótettukórinn og Schola 
Cantorum sungið sitt síðasta 
í Hallgrímskirkju og fylgja 
organistanum út kirkjugólfið. 
„Hvað er eiginlega að gerast í 
kirkjunni okkar þegar svona slys 
verða?“ spyr Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson tónlistarmógúll 
með meiru á Facebook-síðu sinni 
í kjölfar fréttanna um að Hörður 
Áskelsson sé horfinn úr starfi 
kantors kirkjunnar. „Mótettu-
kórinn og Schola Cantorum 
horfin úr Hallgrímskirkju. Það 
er efni í stórslysamynd,“ segir 
Þorvaldur Bjarni. Hvort síðasta 
versið í þessum útgöngusálmi 
hefur verið sungið er óvíst.

Air Sky Lagoon Connect
Guðni Ágústsson tók sér penna 
í hönd og skrifaði í Morgunblað 
gærdagsins að miðaldra karlar 
væru að ganga að íslenskunni 
dauðri. Vísaði hann þar til þess 
að nýjasta viðbót við afþrey-
ingu á höfuðborgarsvæðinu, Sky 
Lagoon á Kársnesi, hefði verið 
valið einmitt þetta nafn. Mun 
betra hefði verið að að nefna 
baðstaðinn „Skýjalónið“ eða 
„Skýjaborgina“. Guðni er ágætur 
en hann er ekki góður í að finna 
nöfn á fyrirtæki ef marka má 
þessa tillögu hans. Sky Lagoon 
er vissulega ekki gott heiti en þó 
skömminni skárra en „Skýja-
borgin“. Hver vill baða sig í 
Skýjaborg?

Í gær var ung kona, Elínborg Harpa Önundar-
dóttir, dæmd fyrir að hafa sparkað í lögreglu-
mann og óhlýðnast fyrirmælum hans. Vett-
vangur brotsins var Alþingi þar sem konan hafði 
tekið sér stöðu og óskaði eftir áheyrn kjörinna 
fulltrúa um vanda flóttafólks. Refsing hennar er 

tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þá ber henni 
að greiða sakarkostnað málsins, rúma milljón króna.

Elínborg er ekki sú eina sem hefur verið ákærð og 
dæmd fyrir brot gegn valdstjórninni í kjölfar mót-
mæla. Dæmin eru fjölmörg.

Refsivernd lögreglumanna var aukin 2007 og 
refsirammi fyrir brot gegn valdstjórninni hækkaður úr 
sex í átta ár að hámarki. Síðan þá hefur umburðarlyndi 
lögreglu gagnvart hvers kyns hótunum og ofbeldi gegn 
lögreglumönnum snarminnkað og málafjöldi í vald-
stjórnarbrotum aukist til muna.

Á hverju ári eru á bilinu 120 til 140 valdstjórnarbrot 
kærð til héraðssaksóknara. Fæst þeirra varða mót-
mælendur. Í flestum tilvikum er um að ræða ölvað fólk 
sem lögregla þarf að hafa afskipti af. Sum þeirra eru 
alvarleg, flest verða að teljast smávægileg.

Nýverið var maður ákærður fyrir að hóta lögreglu-
manni lífláti þar sem hann sat handjárnaður í aftur-
sæti lögreglubifreiðar. Annar var ákærður fyrir ofbeldi 
gegn tveimur lögreglumönnum í fangaklefa á lögreglu-
stöðinni við Hlemm. Lögreglumennirnir höfðu ákærða 
í tökum þegar hið meinta ofbeldisbrot var framið.

Ef staðreyndin er í raun og veru sú að lögreglumenn 
séu svo hætt komnir við störf sín að kæra þurfi hátt 
í þrjú ofbeldisbrot gegn þeim í hverri viku stöndum 
við frammi fyrir alvarlegum vanda. En sem betur fer 
enda ekki öll þessi mál í ákæruferli og menn geta velt 
fyrir sér hvort stundum sé verið að gera úlfalda úr 
mýflugum.

Í viðtali við Fréttablaðið fyrir nokkrum árum sagði 
Kolbrún Benediktsdóttir varahéraðssaksóknari að of 
lítill greinarmunur væri gerður á alvarleika mála. Það 
mætti hífa refsingar upp fyrir alvarleg valdstjórnar-
brot og láta vægari brotin falla niður. Hún sagði sátta-
miðlun hafa gefist vel: „Þar komu ungir krakkar inn 
sem voru að stíga sín fyrstu skref út af sporinu og við 
erum að reyna að stoppa þá þróun,“ sagði Kolbrún.

Þetta er hins vegar sjaldgæft, því miður. Fólk er 
bara ákært og dæmt, jafnvel fyrir ekki þyngra brot 
en að hrækja á hlífðarvesti lögreglumanns. Er þetta 
skynsamleg leið til að bæta samskipti lögreglu við 
borgarana?

Fólk sem ver frítíma sínum í að krefjast betra sam-
félags, ekki aðeins fyrir sig sjálft, heldur einnig og mun 
oftar fyrir samborgara sína, er fólk sem er vel þess virði 
að ræða við í góðu tómi. Lögreglan hefur úrræði til að 
nálgast það á yfirvegaðri hátt en með ákæru.

Það sama er að segja af ungmennum sem lögreglan 
þarf að hafa afskipti af. Friðsamlegur sáttafundur 
hlýtur að gefa betri raun inn í framtíðina en einhliða 
og opinber yfirlýsing um að unglingurinn sé ofbeldis-
maður.

Hættum þessu rugli og sættumst á þau mál sem for-
svaranlegt er að ljúka án dóms.

Mildi er best

?
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Mikið er lagt á börn um 
þessar mundir. Börn, sem 
komin eru með aldur og 

þroska til, hafa vissulega fylgst 
með heimsfaraldrinum. Börnin 
hafa fram til þessa mörg hver haft 
áhyggjur af foreldrum sínum og 
öfum og ömmum. Hvort sem það 
er með tilkomu breska af brigðisins 
eða ekki, þá hefur veiran smokrað 
sér meira inn í barnahópa svo nú 
bætast við áhyggjur af eigin heilsu. 
Ætla má að enn meiri ugg hafi sett 
að börnum samfara því og þá ekki 
síst hjá þeim börnum sem hafa 
fengið COVID-19. Eitt er að heyra 
fréttir af vágestinum en annað að 
vera sjálfur í þeim sporum að hafa 
smitast.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði 
fram tillögu í borgarstjórn 4. 
maí um sálfræðiaðstoð til starfs-
fólks og foreldra vegna COVID-19 
smita í leik- og grunnskólum þar 
sem upp hefur komið COVID-
19 hópsýking. Einnig var lagt til 
að hugað verði sérstaklega að 
þeim börnum sem hafa smitast 
af COVID-19 og þeim veitt sál-
fræðiaðstoð telji foreldrar þörf á. 
Samkvæmt upplýsingum frá Land-
læknisembættinu 27. apríl hafa 426 
börn á aldrinum 0-17 ára, með lög-
heimili í Reykjavík, greinst með 
COVID-19 hér á landi frá upphafi 
faraldursins.

Þegar börnin eru annars vegar er 
öllum illa brugðið. Foreldrar barna 
sem smitast hafa af COVID-19 hafa 
án efa fundið fyrir miklum ótta. 
Sama má ætla að gerist hjá starfs-
fólki. Það er brýnt að foreldrum 
og starfsfólki standi til boða sál-
fræðiaðstoð til að vinna úr þess-
ari erfiðu reynslu. Starfsfólk leik- 
og grunnskóla hafa verið undir 
miklu álagi frá upphafi farald-
ursins. Full ástæða er einnig til að 
huga að börnunum sem hafa fengið 
COVID-19. Mörg þeirra hafa hvorki 
aldur né þroska til að vinna úr 
áföllum af þessu tagi. Í viðtali við 
fagaðila gefst þeim tækifæri til að 
tjá upplifun sína, líðan og hugsanir, 
hvernig það var að vera í einangrun 
og koma síðan aftur í skólann, eða 
annað sem hvílir á þeim.

Líðan barna hefur farið versnandi
Almennt hefur líðan grunnskóla-
barna hér á landi farið versnandi og 
á það jafnt við fyrir faraldurinn og 
eftir að hann hófst. Þetta má sjá í nið-
urstöðum kannana sem birtar hafa 
verið hjá Landlæknisembættinu, 
Velferðarvaktinni og Umboðsmanni 
barna. Frásögnum barna hefur verið 
safnað m.a. af Umboðsmanni barna 
og hafa þær gefið vísbendingar um 
að áhyggjur hafi aukist. Áhyggjur í 
tengslum við veiruna eru líklegar til 
að auka enn meira á vanlíðan þeirra 
barna sem leið illa fyrir.

Vaxandi vanlíðan barna í Reykja-
vík og aukning á depurð, kvíða, 
sjálfsskaða og sjálfsvígshugsunum 
hefur verið áhyggjuefni lengi. Þau 

Barnið mitt fékk COVID-19
Kolbrún 
Baldursdóttir
oddviti Flokks 
fólksins í 
borgarstjórn 
Reykjavíkur

börn sem eru í þessari stöðu hafa 
ekki öll fengið þá aðstoð sem þau 
þurfa til að vinna bug á vanlíðan 
sinni. Þau sem hafa fengið einhverja 
aðstoð bíða jafnvel enn eftir frekari 
aðstoð. Það hefur ekki farið fram 
hjá neinum að um 956 börn bíða á 
biðlista eftir sálfræðiaðstoð skóla-
þjónustu og annarri hjálp hjá Skóla-
þjónustu Reykjavíkurborgar. Börn 
og ungmenni tala sjálf um skort á 
aðgengi að sálfræðingum, þjónustu 

og ýmsum bjargráðum þeim til 
aðstoðar og stuðnings.

Vegna heimsfaraldursins er ekki 
ósennilegt að einhver börn sofi 
verr, hafi minni matarlyst og geti 
jafnvel um fátt annað hugsað. Full-
trúi Flokks fólksins hefur, ásamt 
mörgum öðrum, áhyggjur af því 
að börn þrói með sér t.d. sýkla- og 
sjúkdómahræðslu og hræðslu við 
dauðann umfram það sem almennt 
gengur og gerist hjá börnum, því 

vissulega koma slík hræðslutímabil 
hjá hópi barna. Mörg börn eru orðin 
mjög meðvituð um sjálf sig og sína 
nánustu, passa sig að snerta helst 
ekki neitt og ef þau snerta eitthvað 
hafa þau áhyggjur af smiti.

Fulltrúi Flokks fólksins hyggst 
leggja til síðar við skóla- og velferðar-
yfirvöld borgarinnar að gefinn verði 
út leiðbeiningabæklingur til for-
eldra, um hvernig best er að bregðast 
við þegar barn þeirra er gripið ótta 

sem rekja má til kórónuveirufarald-
ursins, áhrifa hans og af leiðinga. 
Það er ekki sjálfgefið að allir for-
eldrar viti hvernig best er að bregð-
ast við hræðslu barna sinna. Það er 
mikilvægt að huga að öllum þáttum í 
þessu sambandi þegar börn eru ann-
ars vegar. Ef ekki tekst að hjálpa þeim 
börnum sem þurfa að létta á kvíða og 
áhyggjum vegna COVID-19 er hætta 
á að hann grafi sig enn dýpra með 
alvarlegri afleiðingum.

Vaxandi vanlíðan barna 
í Reykjavík og aukning á 
depurð, kvíða, sjálfsskaða 
og sjálfsvígshugsunum hefur 
verið áhyggjuefni lengi.
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og sambýliskona,

Ágústa Erla Andrésdóttir
 

lést 1. maí.  
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í 

Reykjavík föstudaginn 7. maí kl. 15.

Tryggvi Sigurðsson Erla Haraldsdóttir
Ágúst Ingi Sigurðsson Eva Leplat Sigurðsson
Andrés Þorsteinn Sigurðsson Ása Svanhvít Jóhannesdóttir
Lóa Ósk Sigurðardóttir Kári Hrafn Hrafnkelsson
Sigurður Sigurðsson Hildur Guðmundsdóttir
Guðbergur Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku sonur okkar, bróðir,  
barnabarn og frændi,

Jökull Frosti Sæberg 
Daníelsson

lést mánudaginn 26. apríl á 
Landspítalanum á Hringbraut. 

Útförin fer fram í Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 7. maí klukkan 11.  

Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu  
aðstandendur og fjölskylda viðstödd.  

Streymt verður frá útförinni og verður hægt að nálgast 
aðgang hjá nánustu aðstandendum. Blóm og kransar eru 

afþakkaðir en bent er á styrktarreikning hjá bróður Jökuls: 
0123-15-027964, kt. 141114-2040.

Berglind Arnardóttir
Daníel Sæberg Hrólfsson Agnes Björk Stefánsdóttir

Hrólfur Sæberg Daníelsson
Hrólfur Sumarliðason Sólveig Sæbergsdóttir
Örn Tryggvi Gíslason Katrín Sigmarsdóttir

Okkar ástkæri bróðir, mágur og frændi,
Valdimar Ingibergur 

Þórarinsson
Skúlagötu 40B, 

áður Gnoðarvogi 28,
lést á Landspítalanum  

                      sunnudaginn 2. maí.

Hólmfríður Þórarinsdóttir Jón Þórir Jóhannesson
Elísabet Guðrún Þórarinsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Ólafur Örn Arnarson
læknir,  

Mánatúni 2, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 

síðastliðinn laugardag. Útför fer fram í 
Fossvogskirkju 12. maí kl. 11. Þeim sem vilja minnast hans 

er bent á Krabbameinsfélagið.

Guðrún K. Ólafsdóttir
Sverrir Ólafsson Ingibjörg Hauksdóttir
Katrín Ólafsdóttir Ole Aaboe Jörgensen

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Oddbjörg Leifsdóttir
Brekku, Andakílsárvirkjun,

lést föstudaginn 30. apríl. 
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju 

laugardaginn 8. maí kl. 14.00.  
Jarðsett verður í Hvanneyrarkirkjugarði að athöfn lokinni. 
Vegna fjöldatakmarkana verða einungis nánustu ættingjar 

og vinir viðstaddir.  
Útförinni verður streymt á kvikborg.is 

Gísli Jónsson
Jón Gíslason Áslaug Guðný Jónsdóttir
Áslaug Ella Gísladóttir Arnar Hólmarsson
Kristín Gísladóttir Kristinn Óskar Sigmundsson
Leifur Welding 
Guðfinna Gísladóttir Pétur Bj. Guðmundsson 

barnabörn og langömmubarn.

Ástkær systir mín  
og systurdóttir okkar, 

Sherry Inga Halterman
lést 2. mars 2021 á sjúkrahúsi í USA. 

Jarðarför fór fram í kyrrþey.

Margrét Kristín Halterman Halldór Gísli Gunnarsson
Valdís Skúladóttir Pétur Andrés Pétursson
Kolbrún Skúladóttir Steinþór Aðalsteinsson

Það er ekki auðvelt að vera 
með veislur á COVID-tím-
um, svo ég held bara upp á 
afmælið allt árið,“ segir Guð-
björg Lind Jónsdóttir mynd-
listarkona sem varð sextug í 

febrúar. Hún ætlar að opna sýninguna 
Brot af heild – á mörkum hugar og nátt-
úru þann 8. maí á Hlöðulofti Korpúlfs-
staða. Sú sýning er upptaktur útgáfu 
samnefndrar bókar í ágúst. „Ég hef verið 
að safna ýmsu frá ferlinum í þessa bók, 
mest eru það myndir af verkum og síðan 
segi ég frá, en f lestir textarnir eru eftir 
aðra,“ lýsir hún.

Áskorun að stilla upp
Nú er Guðbjörg Lind nýstigin upp úr 
nokkurra daga lasleika eftir COVID-
sprautu en kveðst vera svo heppin að 
hafa verið komin með myndverkin sín 
á Hlöðuloftið á Korpúlfsstöðum áður, 
og búin að finna út hvar þau pössuðu 
þannig að þau sköpuðu hennar hugar-
heim. „Þetta er spennandi rými en það 
er líka mikil áskorun að stilla upp því 
víða er plássið undir súð. Sums staðar 
er gríðarlega hátt til lofts og þar get ég 
nýtt hráa steypuveggina fyrir verk sem 
ég vann á Spáni fyrir kirkjuna í Santiago 
De Compostela. Við sýndum þar þrjár 
saman, Kristín frá Munkaþverá, Guð-

rún Kristjánsdóttir og ég, við erum lítill 
gjörningaklúbbur. Ég hef verið líka í sjö 
manna listahópi sem hefur ekkert nafn 
en var á tímabili kallaður Kvennabragg-
inn og öðru tímabili Lýðveldishópurinn. 
Við höfum farið víða og sýnt í óhefð-
bundu rými,“ segir Guðbjörg Lind sem 
á fjölda sýninga að baki, bæði hér á landi 
og erlendis.

Ólst upp með lykt af litum
Guðbjörg Lind er Ísfirðingur og segir það 
hafa verið fjarlægan draum í uppvextin-
um að geta unnið við myndlist. „Á þeim 
tíma var lítið um sýningar á Ísafirði en 
ég ólst upp með lykt af olíulitum því 
pabbi var áhugamálari og því var líka 

mikið til af bókum um eldri meistara og 
frumkvöðla í myndlist. Það hafði áhrif. 
Það var olíukynding hjá okkur, ofnarnir 
í stofunni voru sléttir og við syst kinin 
undum okkur við að leggja vélrit-
unarpappír upp að ofnunum og teikna 
myndir með vaxlitum sem bráðnuðu í 
hitanum. Við fengum frekar frjálst og 
skapandi uppeldi og hvatningu, enda 
hafði ég alltaf gaman af að teikna, eins 
og gamlar skólabækur sýna. Sautján ára 
var ég komin inn í Myndlista- og hand-
íðaskólann og stefndi á myndmennta-
kennarann. Þegar ég var búin með tvö 
ár þar og átti eitt eftir vissi ég að ég yrði 
að fara í málaradeild og tók þrjú ár þar. 
Þá varð ekki aftur snúið.“

Landslagið á Vestfjörðum veitti Guð-
björgu Lind innblástur, einkum til að 
byrja með. „Vestfirska landslagið var 
sterkt í verkum sem ég sýndi fyrst, 1988. 
Það voru fossaverk með háum fjallshlíð-
um og yfirleitt var bara smá himinræma 
efst. Ég pældi ekkert í því þá. Seinna hafa 
komið inn eyjar og víðara landslag. Einu 
sinni sýndi ég þjóðsagnakennd verk í 
Vigur í Ísafjarðardjúpi sem maðurinn 
minn, Hjörtur Marteinsson, bjó til texta 
við. Ég keypti nokkur borð í Góða hirð-
inum, bjó til úr þeim málaraskúlptúra 
og kallaði sýninguna: Lagt á borð fyrir 
vætti sjávar.“ gun@frettabladid.is

Sýnir list á hlöðulofti
Brot af heild – á mörkum hugar og náttúru, er bæði titill sýningar sem Guðbjörg Lind 
Jónsdóttir opnar á Hlöðulofti Korpúlfsstaða 8. maí og bókar sem kemur út síðar.

Guðbjörg Lind segir það hafa verið fjarlægan draum í uppvextinum að geta unnið við myndlist. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sums staðar er gríðarlega hátt 
til lofts og þar get ég nýtt hráa 
steypuveggina fyrir verk sem 
ég vann á Spáni fyrir kirkjuna í 
Santiago De Compostela.
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Aukin orka fyrir þig, ástina og lífið
Orkuleysi, framtaksleysi, þreyta, slen, minnkaður áhugi og geta í kynlífi eru allt einkenni 
sem mjög stór hópur fólks upplifir einhvern tíma á ævinni. Þessi einkenni eiga jafnt við um 
karla sem konur, geta haft afar óæskileg áhrif á lífsgæði fólks og má alls ekki vanmeta. 2

Inga Kristjánsdóttir og Íris Gunnarsdóttir hjá Mulier Fortis ehf. kynna nýjar og spennandi vörur sem stuðla að aukinni orku og bættri heilsu. MYND/AÐSEND

Ásta gaf út plötuna Sykurbað árið 
2018 og fékk fyrir hana Íslensku 
tónlistarverðlaunin fyrir plötu 
ársins. Nú kveður við nýjan tón.

Nýtt lag eftir Ástu Kristínu Pjet-
ursdóttur kemur út á morgun og 
ber nafnið Kaffi hjá Salóme. Lagið 
er það fyrsta af komandi plötu 
tónlistarkonunnar sem verður 
konseptplata. Lagið samdi Ásta 
eftir að hafa farið heim til Salóme 
í kaffi og pönnukökur, en Salóme 
syngur með Ástu í laginu. Salóme 
Katrín gaf út plötuna Water í fyrra, 
sem að mati Ástu er ein besta plata 
síðasta árs.

Kaffi hjá Salóme markar nýtt 
upphaf hjá Ástu sem tónlistarkonu 
og manneskju. „Sem listamaður 
vill maður þróast og ekki festast í 
sömu sporunum. Kaffi hjá Salóme 
er rökrétt framhald og setur góðan 
tón fyrir það sem koma skal,“ segir 
Ásta.

Undirtónn
„... Svartur skjögtari, ósamstæð glös
framandleg glerstjörnugrös
tungusófinn ullar á mig ...“

Að sögn fjallar lagið að mestu 
um vináttu og að eiga fallegar 
stundir saman. „Þetta var svo 
falleg og björt stund. En jú, það er 
líka einhver dimmur undirtónn 
í laginu sem ég get kannski ekki 
alveg útskýrt.“

johannamaria@frettabladid.is

Enn dimmur 
undirtónn
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Það má segja að í heiminum hafi 
skapast ástand sem á sér enga 
hliðstæðu og afleiðingarnar 
eru einmitt þessar fyrrtöldu hjá 
mörgum. Langtímastreita og álag 
kallar fram þessi einkenni og þetta 
er líðan sem öll heimsbyggðin 
stendur frammi fyrir núna. Allir 
aldurshópar geta fundið fyrir 
þessu, ungir jafnt sem eldri. Það að 
hafa orku til að gera skemmtilega 
hluti, hreyfa sig, sinna vinnunni, 
fjölskyldunni, vinum og tóm-
stundunum eru svo sannarlega 
lífsgæði og allt of margir njóta 
þeirra ekki. Einnig það að hafa 
löngun og getu til njóta kynlífs 
eru mikil lífsgæði, sem alls ekki 
má vanmeta. Inga Kristjánsdóttir 
og Íris Gunnarsdóttir hjá Mulier 
Fortis ehf. kynna nýjar og spenn-
andi vörur sem stuðla að aukinni 
orku og bættri heilsu.

Þín heilsa er okkar ástríða
L-Argiplex bætiefnið er þróað af 
sænskum vísindamönnum með 
það að markmiði að aðstoða fólk 
á öllum aldri. Innihaldsefnin eru 
vandlega valin og saman stuðla 
þau að því að auka orku, þrek, 
úthald, löngun og getu til þess að 
stunda kynlíf.

L-Argiplex kemur í tveimur 
tegundum, annað ætlað konum en 
hitt körlum. Innihaldið er að hluta 
ólíkt, þar sem líkamskerfi karla og 
kvenna eru nokkuð ólík eins og 
flestir ættu að vita. Í karla-bæti-
efninu eru þá meðal annars efni til 
að stuðla að eðlilegu testósterón-
magni og auka virkni sæðis, en í 
kvenna-vörunni er að finna efni 
til að styrkja slímhúð kynfæra og 
stuðla að betra jafnvægi kynhorm-
óna.

Lykilinnihaldsefnin eru nokkur 
og má þar nefna þrjár amínósýrur 
sem saman vinna að því að auka 
magn nauðsynlegs efnis í líkam-
anum sem heitir nituroxíð. Þær eru 
L-Arginín, L-Sítrulín og L-Ornitín.

Sitthvað um nituroxíð
Nituroxíð er efni sem líkaminn 
framleiðir sjálfur en með hækkuð-
um aldri minnkar framleiðslan á 
þessu mikilvæga efni. Einnig getur 
lífsstíll haft áhrif á framleiðsluna, 
svo sem slæmt mataræði, reyk-
ingar og fleira. Langtímastreita og 
álag eru einnig stórir þættir sem 
hafa neikvæð áhrif á framleiðslu 
nituroxíðs í líkamanum.

Í stuttu máli sagt er nituroxíð 
nauðsynlegt fyrir eðlilegt og öflugt 
blóðflæði, þar með talið til kyn-
færa og vöðva. Með því að auka 
magn þessa efnis í líkamanum, 
eykst líkamleg geta til hreyfingar, 
átaka og kynlífs. Einnig verður 
endurheimt eftir erfiðar líkams-
æfingar auðveldari fyrir líkamann 
ef hann hefur nægilegar birgðir 
nituroxíðs til að vinna með.

Nituroxíð er einnig mikilvægt 
fyrir heilbrigt æðakerfi, þar sem 
það hefur góð áhrif á æðaveggina 
og getur unnið gegn of háum blóð-
þrýstingi. Einnig er talað um að 
nituroxíð „tali“ við nautnasvæðin 
(e. pleasure centers) í heilanum og 
ýti þannig undir kynlöngun.

Það skiptir því ekki máli 
hvort vandinn liggi í kynlífinu 
eða getunni til líkamsræktar og 
hreyfingar. Það að auka magn 
nituroxíðs í líkamanum hefur góð 
áhrif á hvort tveggja. Það skiptir 
eiginlega ekki máli á hvaða aldri 
við erum, flestir hafa gott af því 
að auka magn þessa nauðsynlega 
efnis í líkamanum.

Önnur innihaldsefni í L-Argiplex
L-Argiplex bætiefnin eru úthugsuð 
með sérvöldum innihaldsefnum. 
Til viðbótar við amínósýrurnar 
innihalda bætiefnin ýmis vítamín, 
steinefni og jurtir til að auka enn 
frekar á virknina. Bætiefnin eru 
eins og áður sagði tvö, eitt hugsað 

fyrir konur og annað fyrir karla, 
með ólíkum innihaldsefnum að 
hluta.

Vítamín
L-Argiplex inniheldur C-vítamín 
(Ester C, sem fer vel í maga), E-
vítamín, D-vítamín, B12-vítamín, 
fólinsýru, biotin og B6-vítamín. 
Þessi vítamín eru öll nauðsynleg 
öflugu ónæmiskerfi og vinna gegn 
þreytu og orkuleysi.

Steinefni
Í L-Argiplex eru sérvalin steinefni, 
magnesíum, sink og selen, sem 
vinna saman að betri orku, vöðva-
virkni og kyngetu.

Jurtir
Jurtirnar burnirót og ginseng 
þekkja flestir og þær eru þekktar 
fyrir að auka orku, jafnvægi og 
úthald, bæði líkamlega og and-
lega. Til að auka virkni þeirra enn 
frekar hefur verið bætt í blönduna 
svörtum pipar sem gefur jurtunum 
meiri kraft og betra frásog.

L-Argiplex er fyrir:

■  Alla sem vilja meiri orku og 
kraft í daglegu lífi

■  Þá sem vilja meira andlegt 
jafnvægi og úthald

■  Alla sem vilja meiri löngun og 
getu í kynlífi

■  Þá sem vilja meiri kraft, út-
hald og endurheimt í líkams-
rækt og hreyfingu

L- Argiplex hefur verið á markaði 
í Svíþjóð í áraraðir og er langsölu-
hæsta bætiefnið þar í sínum flokki. 
Bætiefnið er þróað í Svíþjóð og 
byggir á rannsóknum sem unnu til 
Nóbelsverðlauna árið 1998.

Sölustaðir L- Argiplex: Flest 
apótek, Hagkaup, Fjarðarkaup og 
Heilsuhúsið

Nánari upplýsingar um sölustaði 
og vörurnar á www.numereitt.is  

Í karla-bætiefninu eru meðal annars efni til að stuðla 
að eðlilegu testósterónmagni og auka virkni sæðis.

Í kvenna-vörunni er að finna efni til að styrkja slímhúð 
kynfæra og stuðla að betra jafnvægi kynhormóna.

Nordaid munnúðar 
Bragðgóðir munnúðar – miklu betra verð – meira 
magn

■  D-vítamín 4000 IU – einn úði á dag – 200 
skammtar

■  D-vítamín fyrir börn 400 IU – einn úði á dag – 
200 skammtar

■  Járn – tveir úðar á dag – 100 skammtar
■  B12 – þrír úðar á dag – 67 skammtar
■  B Complex – þrír úðar á dag – 67 skammtar

Sölustaðir Nordaid: Lyf og Heilsa, Apótekarinn, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Lyfsalinn, Lyfjaval, Lyfjaver, 
Apótek Suðurlands.

Trace Minerals freyðitöflur
Hreinar, öflugar og einstaklega bragðgóðar – sykur-
lausar og án gervisætu.

■  Þrjár tegundir af Max Hydrate, fyrir þá sem vilja 
betra vökvajafnvægi orku og úthald. Með og án 
koffíns. Max Hydrate Immunity inniheldur að 
auki C-vítamín fyrir sterkt og öflugt ónæmis-
kerfi.

■  Magnesíum, fyrir miklu betri svefn og slökun.
■  Kollagen með C-vítamíni og sínki, fyrir fallegri 

og unglegri húð.

Sölustaðir Trace Minerals: Langflest apótek, Nettó, 
Hagkaup, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið, Iceland, Kjör-
búðin.

Vegan

Hreinar, öflugar og einstaklega bragðgóðar freyðitöflur 
frá Trace Minerals fyrir orkuna, svefninn eða húðina.

Bætiefni í formi munnúða frásogast og nýtast líkam-
anum allt að 50% betur en hefðbundnar töflur og hylki.

Að hafa orku til að 
gera skemmtilega 

hluti, hreyfa sig, sinna 
vinnunni, fjölskyldu, 
vinum og tómstundum 
eru lífsgæði og allt of 
margir njóta þeirra ekki. 

Að sögn Ingu  
(til hægri) 
næringarþerap-
ista og Írisar 
(til vinstri) er 
L-Argiplex lang-
söluhæsta bæti-
efnið í Svíþjóð 
í sínum flokki, 
en bætiefnið 
kemur í tveimur 
útgáfum. 
Annars vegar 
fyrir konur og 
hins vegar fyrir 
karla.  
MYND/AÐSEND
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Upplifðu faglega og persónulega þjónustu

Það er miklu 
nær að jafna 
leikinn frekar 
en að fást við 
afleiðingarnar.

Styrkir lina   
þjáningar en    
bjarga engu
Forstjóri Sýnar segir sláandi 
hversu langt RÚV gangi í sam-
keppni við einkamiðla. Fjöl-
miðlafrumvarpið sé plástur á 
sár sem stækkar og stækkar. ➛6

Margþættur verðbólguþrýstingur
Sjóðsstjóri hjá Akta varar við því 
að einblína um of á húsnæðislið-
inn. Kjölfesta verðbólguvæntinga 
sé ekki eins traust og hún var fyrr 
í vetur.

2

Biðja um úttekt á SKE
Unnið er að því að leggja skýrslu-
beiðni fyrir Alþingi sem felur í sér 
að Ríkisendurskoðun geri stjórn-
sýsluúttekt á starfsemi Sam-
keppniseftirlitsins.

2

Frumtak að loka sjö milljarða sjóði
Í fyrsta sinn sem rekstrarfélag 
vísisjóða stofnar sinn þriðja sjóð. 
Áhersla á að fá erlenda fjárfesta 
til liðs við uppbyggingu á nýsköp-
unarfyrirtækjum.

4

Ætlum ekki að sigra heiminn
Birgir Jónsson, nýr forstjóri Play, 
segir að nálgun Play verði ekki 
sú að vaxa hratt heldur frekar að 
vera lítið flugfélag sem geti skilað 
góðri afkomu.

8

Þrískipt hagkerfi
Nærtækara er að hægja á eftir-
spurn á íbúðamarkaði að hluta 
með þjóðhagsvarúðartækjum 
fremur en beita eingöngu vaxta-
tækinu til að kæla þann markað.

10
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Töluverðar verðhækkanir á 
timbri eru í kortunum innan-
lands, en gríðarhröð verð-

hækkun timburs á heimsmarkaði 
er ekki að fullu komin fram hér á 
landi. Konráð Vilhjálmsson, vöru-
flokkastjóri hjá Byko, sem annast 
meðal annars innf lutning fyrir 
timbursölu Byko, segir að verð-
hækkun erlendis frá því í september 
síðastliðnum og fram í apríl á þessu 
ári sé um 60 prósent, sé miðað við 
innkaupsverð Byko.

Á sama tíma hafi söluverð timb-
urs hjá Byko aðeins hækkað um 10 
til 13 prósent. Því er einsýnt að verð 
muni hækka töluvert hér á landi 
yfir sumarmánuðina.

Pétur Andrésson, framkvæmda-
stjóri vörusviðs Húsasmiðjunnar, 
hefur svipaða sögu að segja og nefn-
ir að Húsasmiðjan hafi þegar hækk-
að verð á timbri um 20 prósent og í 
jafnvel meira fyrir ákveðnar vöru-
tegundir. „Það sem við heyrum af 
markaðnum að utan er að verðið 
muni frekar halda áfram að hækka 
í sumar ef eitthvað er. Við höfum 
þegar þurft að hækka verð og ef 
heldur fram sem horfir þarf líklega 
að endurtaka leikinn í sumar eða 
haust,“ segir Pétur.

Heimsmarkaðsverð á timbri er 
nú í sögulegu hámarki og er fimm 
til sex sinnum hærra en það hefur 
verið á undanförnum árum.

„Hækkunin á heimsmarkaði er 
ekki næstum því að fullu komin 
fram, enda tekur einn til þrjá mán-
uði að velta öllum lagernum,“ segir 
Konráð. Hann nefnir einnig að 
vanalega séu timburverð ákvörðuð 
á ársfjórðungsgrundvelli, en núna 
séu verðbreytingar kvikari og allar 
pantanir taki jafnan mið af stund-

arverði (e. spot) timburs á hverjum 
tíma.

Miklar verðhækkanir á timbri á 
heimsmarkaði megi rekja til bæði 
framboðs- og eftirspurnardrifinna 
þátta. Allnokkrar timburmyllur 
hafi hætt starfsemi í Evrópu um 
skeið á síðasta ári, sem gerði það að 
verkum að mjög gekk á birgðastöðu 
í álfunni.

Á sama tíma hefur eftirspurn 
aukist mikið í Bandaríkjunum 
vegna mikils uppgangs á fasteigna-
markaði þar í landi. Svo mikil er 
eftirspurnaraukningin í Banda-
ríkjunum að fyrirtæki þar hafi 
leitað inn á Evrópumarkað í mjög 
auknum mæli.

Konráð telur þó ekki að Íslend-
ingar þurfi að líða timburskort á 
komandi mánuðum, þrátt fyrir 
að markaðurinn sé með heitasta 
móti. Íslenskir timburinnflytjendur 
njóti margra áratuga viðskiptasam-
banda við erlendra birgja sem muni 
tryggja framboð. Þar að auki sé 
timburnotkun á Íslandi lítil í hinu 
stóra samhengi og því ekki meiri-
háttar mál að finna nægilega mikið 
magn til að uppfylla eftirspurn á 
Íslandi. – thg

Töluverð verðhækkun á 
timbri væntanleg í sumar

Það sem við heyr-
um af markaðnum 

að utan er að verðið muni 
frekar halda áfram að 
hækka í sumar 
ef eitthvað er. 
Pétur Andrésson, 
framkvæmda-
stjóri vörusviðs 
Húsasmiðjunnar

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

✿   Verðbólguþrýstingur
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Unnið er að því að leggja 
skýrslubeiðni fyrir Alþingi 
sem felur í sér að Ríkisend-

urskoðun geri stjórnsýsluúttekt á 
starfsemi Samkeppniseftirlitsins. 
Þetta herma áreiðanlegar heimildir 
Markaðarins.

Frumkvæðið áttu Óli Björn Kára-
son og Brynjar Níelsson, þingmenn 
Sjálfstæðisf lokksins og nefndar-
menn í efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis, en væntingar standa til 
þess að þingmenn fleiri flokka komi 
að skýrslubeiðninni. Níu þingmenn 
þarf til þess að leggja fram slíka 
beiðni.

Eftir því sem Markaðurinn kemst 
næst mun stjórnsýsluúttektin bein-
ast að þeirri starfsemi Samkeppnis-
eftirlitsins sem snýr að samrunum 
fyrirtækja. Þannig verður lagt mat 
á eftirlitshlutverk stofnunarinnar, 
árangur samrunamála og hvernig 
þeim hefur verið háttað á síðustu 
árum.

Samtök atvinnulífsins hafa kallað 
eftir stjórnsýsluúttekt á Samkeppn-
iseftirlitinu en Halldór Benjamín 
Þorbergsson, framkvæmdastjóri 
SA, sagði í samtali í mars í Frétta-
blaðinu að samskipti Festar og 
Samkeppniseftirlitsins, vektu upp 
áleitnar spurningar.

Vísaði hann þar til mikils kostn-
aðar Festar af óháðum kunnáttu-

manni, sem var skipaður í kjölfar 
sáttar við Samkeppniseftirlitið, og 
örðugleika í samskiptum smásölu-
félagsins og eftirlitsstofnunarinnar.

Þá var í lok mars haft eftir Óla 
Birni að skynsamlegt væri, jafnt 
f y rir Samkeppniseftirlitið og 
atvinnulífið, að óskað yrði eftir því 
við Ríkisendurskoðun að vinna 
stjórnsýsluúttekt á stofnuninni.

„Fyrir þingið er mikilvægt að 
ítarlegar og góðar upplýsingar um 
starfsemi, frammistöðu stjórn-
valda, ekki síst eftirlitsstofnana, 
liggi fyrir á hverjum tíma. Stjórn-
sýsluúttekt er eitt mikilvægasta og 
öflugasta verkfærið sem löggjafinn 
hefur í eftirliti með framkvæmdar-
valdinu,“ sagði Óli Björn.

Hann tók fram að tilefnið ein-
skorðaðist ekki við ágreining Festar 
og eftirlitsstofnunarinnar. Ræða 
þyrfti almennt um störf stofnunar-
innar, rammann sem hún starfaði 
eftir og traust í hennar garð. – þfh

Biðja um úttekt á Samkeppniseftirlitinu

Páll Gunnar Pálsson er forstjóri 
eftirlitsins.   FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Heimsmarkaðsverð á timbri er þessa dagana í sögulegu hámarki.

Verðbólguþrýstingur-
inn kann að vera 
margþættari en apríl-
mæling Hagstofunnar 
gefur til kynna. Enn er 
skrið á þrengri mæli-

kvörðum sem undanskilja húsnæðis-
liðinn á sama tíma og efnahagshorfur 
fara batnandi víða um heim og skarp-
ar hækkanir hrávöruverðs draga úr 
þeim hjaðnandi áhrifum sem gengis-
styrkingu er ætlað að hafa.

Hagstofan greindi frá því í síðustu 
viku að vísitala neysluverðs hefði 
hækkað um 0,71 prósent í apríl. Tólf 
mánaða verðbólga hækkaði því úr 
4,3 prósentum í 4,6 prósent. Verð-
bólgumælingin var langt umfram 
væntingar greinenda.

„Ef við skoðum aprílmánuð einan 
og sér þá var framlag húsnæðisliðarins 
töluvert. En verðbólguþrýstingurinn 
er margþættur,“ segir Birgir Haralds-
son, sjóðsstjóri hjá Akta sjóðum.

Hækkandi fasteignaverð er megin-
drifkraftur verðbólgunnar í apríl, en 
reiknuð húsaleiga hækkaði um 2,5 
prósent í mánuðinum sem hafði áhrif 
til 0,4 prósent hækkunar á vísitölu 
neysluverðs.

Birgir varar við að einblína um 
of á þróun fasteignaverðs. Innlent 
verðlag án húsnæðis, sem hefur 45 
prósent vægi í vísitölu neysluverðs, 
hafi sem dæmi farið úr 1,8 prósenta 
árshækkun í júlí og upp í 3,4 prósent 
í apríl. Þessi liður er því kominn vel 
yfir 2,5 prósenta verðbólgumarkmið 
Seðlabankans og hefur árshækkunin 
á innlendu verðlagi ekki verið meiri 
síðan í byrjun árs 2015.

Þá bendir hann á að kjarnaverð-
bólga hafi hækkað enn meira í apríl 
og árstakturinn sé nú 5,3 prósent. 
Kjarnaverðbólga er þrengri mæli-
kvarði á almennar verðlagsbreytingar. 
Hún undanskilur þannig áhrif þátta 
sem Seðlabankinn hefur enga stjórn 
á, til dæmis verðum á innfluttum mat-
vælum og bensíni sem ráðast á heims-
markaði, auk þeirra þátta sem hann 
hefur bein áhrif á með vaxtaákvörð-
unum sínum.

„Krónan hefur verið að styrkjast 
en ef við skoðum hrávöruvísitölur þá 
hafa verðin samt hækkað í krónum 
þrátt fyrir þessa gengisstyrkingu því 
afurðaverð heldur áfram að hækka. 
Nýjustu kannanir á iðnfyrirtækjum 
á heimsvísu sýna einnig að verð á full-
unnum afurðum þeirra hefur aldrei 
hækkað eins skarpt í einum mánuði 

Margt leggst á eitt við 
að þrýsta upp verðlagi
Verðbólguþrýstingurinn kann að vera margþættari en síðasta mæling gefur 
til kynna. Sjóðsstjóri hjá Akta varar við því að einblína um of á húsnæðis-
liðinn. Kjölfesta verðbólguvæntinga sé ekki eins traust og hún var fyrr í vetur.

og í apríl frá því að mælingar hófust 
2009. Styrking krónunnar,“ bætir 
Birgir við, „hefur því ekki endilega 
haft jafn hjaðnandi áhrif á innflutta 
verðbólgu og ætla mætti.“

„Þessar tölur bera með sér að 
verðbólgan verði þrálátari en áður 
var búist við,“ segir Ingólfur Snorri 
Kristjánsson, forstöðumaður skulda-
bréfastýringar hjá Íslandssjóðum. 
„Styrking krónunnar gæti togað hana 
eitthvað niður en ég er ekki viss um að 
það dugi eitt og sér.“

Birgir nefnir að erlendir seðlabank-
ar, til dæmis Seðlabanki Svíþjóðar í 
síðustu viku, hafi hækkað hagvaxt-
arspár fyrir heimsbúskapinn fyrir 
þetta og næsta ár. „Það er ekki ólík-
legt að spárnar frá Seðlabankanum 
sýni svipaða þróun eftir tvær vikur. 
Ef hagvaxtarspár batna hérlendis þá 
gæti framleiðsluslakinn sem spáð er 
2022 horfið að fullu. Þá verður erfitt að 
horfa fram hjá því að kjarnaverðbólga 
sitji í 5,3 prósentum,“ segir Birgir.

Þegar Seðlabankinn lækkaði vexti 
í nóvember var vísað til þess að kjöl-
festa verðbólguvæntinga væri traust. 
Síðan þá hafa verðbólguvæntingar, á 
markaði og samkvæmt könnunum á 
heimilum og fyrirtækjum, hækkað.

„Það virðast vera meiri líkur en 
minni á því að þær hækki enn frekar 
á næstu vikum. Kjölfesta verðbólgu-
væntinga er því alls ekki eins traust 

og hún var fyrir nokkrum mánuðum 
síðan,“ segir Birgir.

„Það verður skýrara með hverjum 
degi hvað þarf að gera og það er ekki 
endilega vinsæl ákvörðun,“ segir 
Birgir og á þar við vaxtahækkun. 
„Bankinn má ekki við því að fólk missi 
trú á verðbólgumarkmiðinu.“

Þjóðhagsráð, sem er skipað for-
ystumönnum ríkisstjórnarinnar og 
stéttarfélaganna, seðlabankastjóra 
og framkvæmdastjóra SA, mun koma 
saman til fundar á morgun samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Þjóðhagsráð 
fjallar um samhengi opinberra fjár-
mála, peningastefnu og kjaramála í 
tengslum við viðfangsefni hagstjórnar 
hverju sinni.

Spurður hvort Seðlabankinn sé lík-
legri til að hækka vexti heldur en að 
herða veðsetningarhlutföll fasteigna-
lána til að kæla fasteignamarkaðinn 
bendir Birgir á að það virðist alls ekki 
vera mikil bólumyndun á fasteigna-
markaðinum. „Nærtækara væri að 
hækka vexti ef Seðlabankinn vill 
vinna á verðbólgunni og halda verð-
bólguvæntingum í skefjum.“

Ingólfur Snorri segir að bankinn 
muni örugglega  grípa til þjóðhags-
varúðartækja. „Hann getur hækkað 
vexti en atvinnuleysi er hátt og fyrir-
tæki þurfa enn á lágum vöxtum að 
halda til að koma fjárfestingu af stað.“ 
thorsteinn@frettabladid.is
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Tryggingar sem  
henta þínu fyrirtæki

Símanúmer fyrirtækjaþjónustu Sjóvá 440 2170



Fjárfestingafélagið Silfurberg, í 
eigu hjónanna Friðriks Steins 
Kristjánssonar og Ingibjargar 

Jónsdóttur, hagnaðist um 2,48 millj
arða króna í fyrra. Stærstur hluti 
hagnaðar Silfurbergs skýrist af hlut 
sem félagið átti í þýska lyfjafyrir
tækinu Neurax pharm Arzneimittel 
í gegnum sjóði Apax Partners. Neu
raxpharm var selt undir lok árs til 
fjárfestingafélagsins Permira fyrir 
jafnvirði 240 milljarða króna.

Í svari Silfurbergs til Markaðarins 
segir að fjárfestingin hafi komið til 

við endurfjárfestingu á hlut sínum 
við sölu á lyfjafyrirtækinu Invent 
Farma til Apax Partners 2016 en 
kaupverðið nam um 30 milljörðum.

Með aðkomu Apax að Invent 
Farma hófst vinna við að búa til leið
andi fyrirtæki á sviði samheitalyfja í 
Evrópu sem einbeitir sér að meðferð 
miðtaugakerfisins (CNS). 

Á meðal félaga í eignasafni  Silfur
bergs eru Lyfjaver, Oculis, Vaxa Tec
hnologies, Crowberry Capital og Orf 
Líftækni. Eigið fé Silfurbergs var um 
11,8 milljarðar í árslok 2020. – hae

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Frumtak Ventures er á 
lokametrunum að loka 
sjö milljarða vísisjóði. 
Horft er til þess að Kría, 
f jár festingarsjóður á 
veg um r ík isins sem 

fjárfestir í vísisjóðum, muni leggja 
sjóðnum til aukið fé til frekari 
stækkunar. Þetta segir Ásthildur 
Otharsdóttir, meðeigandi og fjár
festingastjóri hjá Frumtaki Vent
ures.

„Þetta verður í fyrsta skipti á 
Íslandi sem rekstrarfélag vísisjóða 
stofnar sinn þriðja sjóð,“ segir hún. 
Sjóðir Frumtaks hafa meðal ann
ars fjárfest í Controlant, Sidekick 
Health og Meniga. „Fjárfestarnir í 
nýja sjóðnum eru að stórum hluta 
sömu lífeyrissjóðir og lögðu fé í 
okkar fyrri sjóði,“ segir Ásthildur.

Að hennar sögn mun sjóðurinn 
fjárfesta í fyrirtækjum sem eru 
komin af klakstigi og hyggja á mik
inn vöxt alþjóðlega. Horft sé til þess 
að fjárfesta í átta til tíu fyrirtækjum. 
Í upphafi verði lagðar 150 til 200 
milljónir króna í fyrirtækin og 
fyrirtækjum fylgt eftir með frekari 
fjárfestingum samhliða vexti eða 
öðrum áfangasigrum.

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 líf
vísindi og heilsutækni. Áskriftarlof
orð námu 6,7 milljörðum króna eftir 
fyrstu umferð söfnunar en síðari 
umferð söfnunar lýkur í september. 
Fram hefur komið í Markaðinum 
að Eyrir Venture Management og 
Crowberry Capital vinni að því 
að safna í nýja vísisjóði og að Bala 
Kamallakharan, sem rekur Iceland 
Venture Studio, vilji stofna vísisjóð.

„Ég hef engar áhyggjur af því að 
það muni skorta fjárfestingartæki
færi jafnvel þótt f leiri vísisjóðum 
verði hleypt af stokkunum um svip
að leyti. Aukið aðgengi að fjármagni 
hvetur jú til meiri nýsköpunar. 
Það er mikil gróska í frumkvöðla
umhverfinu um þessar mundir og 
mörg fyrirtæki hafa þegar knúið 
dyra hjá okkur þótt sjóðnum hafi 
ekki enn verið ýtt úr vör.

Jafnframt ber að hafa í huga 
að vísisjóðir á Íslandi hafa ólíkar 
áherslur. Það er mikilvægt fyrir 
frumkvöðla að standa frammi fyrir 
valkostum. Jafnvel þótt tiltekið 
sprotafyrirtækið höfði ekki til ein
hverra fjárfesta, kann það vera 
spennandi í huga annarra,“ segir 
Ásthildur.

Hún segir að Frumtak leggi 
áherslu á að fá erlenda fjárfesta 
til liðs við sig við uppbyggingu á 
nýsköpunarfyrirtækjum. „Fyrir
tækin þurfa nefnilega ekki einungis 
fjármagn til að ná árangri heldur 

einnig stuðning frá þeim sem hafa 
þekkingu á atvinnugreininni. Réttu 
erlendu fjárfestarnir geta opnað 
dyr og tengt saman fólk sem er afar 
mikilvægt fyrir framgang fyrirtækj
anna. Ísland er lítið land og því er 
takmarkað svigrúm til sérhæfingar 
hjá fjárfestum. Íslenskir vísisjóðir 
hafa mikla þekkingu á að koma 
fyrirtækjum af stað en eftir því sem 
starfseminni vex fiskur um hrygg er 
gott að fá djúpa þekkingu á mála
flokknum að borði.“

Ásthildur segir að við sem þjóð 
eigum ekki að hræðast það að erlent 
fé leiti til Íslands heldur fagna því. 
„Að sjálfsögðu eigum við að tryggja 

yfirráð yfir auðlindum okkar en við 
verðum að hafa hugfast að erlend 
fjárfesting er afar mikilvæg fyrir 
hagsæld á Íslandi. Aukin fjárfesting 
leiðir til betri samkeppnishæfni og 
meiri áhættudreifingar. Þess vegna 
þurfum við að róa öllum árum að því 
að skapa þannig aðstæður að áhuga
vert sé að reka fyrirtæki hér á landi.

Jafnvel þótt tiltekið fyrirtæki 
væri alfarið í eigu erlendra fjárfesta 
en rekið hér á landi þá hefði það í för 
með sér að rekstrarkostnaður væri 
innlendur, fyrirtækið myndi greiða 
hér laun, skatta og önnur opinber 
gjöld, kaupa aðföng frá íslenskum 
birgjum og svo framvegis. Við bætist 

aukin þekking, reynsla og tengsl við 
alþjóðlegan markað sem er fyrir
tækjum til hagsbóta og eykur líkur 
á árangri.“

Á undanförnum árum hafa 
erlendir vísisjóðir fjárfest umtalsvert 
í íslenskum vaxtarfyrirtækjum. Það 
þekktist varla fyrir áratug. „Íslensk 
nýsköpunarfyrirtæki hafa verið að 
standa sig betur og það hefur vakið 
athygli erlendra vísisjóða. Íslenskir 
vísisjóðir hafa líka unnið ötullega 
að því að mynda tengsl við erlenda 
fjárfesta og taka þátt í norrænu sam
starfi. Á sama tíma hafa fyrirtækin 
lagt kapp á að koma sér á framfæri 
erlendis og ræða við fjárfesta. Þessi 

 samvinna er vel til þess fallin að 
vekja athygli fjárfesta á íslenskum 
sprotafyrirtækjum,“ segir hún.

Ásthildur bendir á að gott aðgengi 
að fjármagni sé mikilvægt til að 
frumkvöðlar geti einbeitt sér í rík
ari mæli að uppbyggingu fyrirtækj
anna. Að sama skapi sé skynsamt að 
fyrirtækin afli nægs fjármagns í fjár
mögnunarlotum til að stjórnendur 
þeirra hafi svigrúm til að ná þeim 
áföngum sem stefnt sé að. Annars 
fari of mikil orka í að sækja nýtt fé 
til fjárfesta ótt og títt.

Samtalið berst að sjálfbærni. „Á 
Íslandi eru mikil tækifæri til að 
gera betur í sjálf bærni. Þær risa
vöxnu áskoranir sem heimurinn 
stendur frammi fyrir í umhverfis
málum verða ekki leystar nema 
með aukinni nýsköpun, bættri 
tækni og breyttu neyslumynstri. 
Ég sit í stjórn Íslandsstofu og sam
nefnarinn í stefnumótun okkar um 
tækifæri í útflutningi hér á landi var 
sjálfbærni. Þar eigum við að vera í 
fararbroddi.“

Við að loka sjö milljarða vísisjóði
Í fyrsta sinn sem rekstrarfélag vísisjóða stofnar sinn þriðja sjóð. Fjárfestarnir eru að stórum hluta sömu lífeyrissjóðir og lögðu fé í 
fyrri sjóði Frumtaks Ventures. Leggja áherslu á að fá erlenda fjárfesta til liðs við sig við uppbyggingu á nýsköpunarfyrirtækjum.

Ásthildur Otharsdóttir segir að við sem þjóð eigum að fagna erlendri fjárfestingu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Frá Marel til Frumtaks

Ásthildur, sem sat í stjórn Marels 
í ellefu ár og var í rúm sjö ár 
stjórnarformaður fyrirtækisins 
þar til í mars, réði sig nýverið til 
Frumtaks Ventures. Hún gegnir 
starfi fjárfestingastjóra og er á 
meðal hluthafa. Ásthildur þekkir 
vel til á nýjum vettvangi því hún 
var stjórnarformaður Frumtaks 
Ventures frá árinu 2015 þar til 
fyrir skemmstu.

Blaðamaður spyr hvers vegna 
hún hafi ákveðið að ráða sig til 
Frumtaks Ventures og helga sig 
uppbyggingu sprotafyrirtækja 
eftir að hafa starfað lengi hjá 
stórum fyrirtækjum á borð við 
Marel og Össur.

„Það er hollt að staldra við og 
leiða hugann að því hvert förinni 
sé heitið. Ég verð ævarandi þakk-
lát fyrir að hafa fengið tækifæri 
til að taka þátt í vegferð Marel. 
Á þeim tíma sem ég starfaði í 
stjórninni voru keypt átta fyrir-
tæki, markaðsvirðið 15-faldaðist 
og félagið var skráð í kauphöll í 
Amsterdam.

Þegar þeirri hugmynd var 
gaukað að mér að ganga til 

liðs við Frumtak Ventures ýtti 
ég henni satt best að segja til 
hliðar. Ég var afar sátt við að sitja 
í stjórn fyrirtækisins og þótti það 
skemmtilegt.

Þegar ég áttaði mig á að komið 
væri að kaflaskilum fékk ég ráð-
gjafa til að aðstoða mig við að 
teikna upp nokkrar sviðsmyndir 
fyrir starfsferil minn. Eftir þá 
vinnu fannst mér blasa við hvað 
starfið hjá Frumtaki Ventures félli 
vel að áhugasviði mínu og að þar 
gæti reynsla mín nýst vel. Ég hef 
lengi brunnið fyrir mikilvægi þess 
að efla hugvitsdrifinn iðnað til að 
tryggja hagsæld á Íslandi.

Þegar ég vann við rekstrarráð-
gjöf, meðal annars hjá Accenture 
í Danmörku og á eigin vegum í 
Bandaríkjunum, og síðar sem 
lánastjóri hjá Kaupþingi, kom það 
oft fyrir að mér þótti viðskipta-
vinurinn áhugaverðari en fyrir-
tækið sem ég starfaði sjálf hjá.

Þegar ég starfaði hjá Kaupþingi 
var Össur uppáhaldsviðskipta-
vinur minn og mér tókst að sann-
færa stjórnendur fyrirtækisins um 
að ráða mig til að stýra viðskipta-

þróun, taka þátt í kaupum á fyrir-
tækjum og fjármagna vöxtinn. Hjá 
Össuri fékk ég verðmæta innsýn í 
nýsköpunarumhverfið. Þar áttaði 
ég mig á því að ég vildi starfa við 
nýsköpun í alþjóðlegu umhverfi. 
Eftir fjögur ár hjá Össuri settist ég í 
stjórn Marels,“ segir hún.

Ásthildur situr í stjórn Íslands-
stofu og háskólaráði Háskóla 
Íslands. „Controlant, sem 
Frumtak 2 á í og sér um dreifingu 
á COVID-19 bóluefni Pfizer á 
heimsvísu, og Marel spruttu bæði 
úr hugmyndum sem urðu til í 
Háskóla Íslands. Vel menntað fólk 
er hluti af ástæðunni fyrir frjóum 
jarðvegi í nýsköpun. Við þurfum 
að hlúa enn frekar að menntun 
til að skara fram úr á þessu sviði,“ 
segir hún.

Ásthildur situr jafnframt í ráð-
gjafarráði Boards Impact Forum, 
sem eru samtök stjórnarmanna á 
Norðurlöndum sem einbeita sér 
að því að efla sjálfbærni í gegnum 
stjórnarsetu í fyrirtækjum.

Hún sat í stjórn Icelandair 
Group á árunum 2012 til 2019 og 
stjórn Marorku 2010 til 2016.

Högnuðust hvor um 
sinn milljarðinn
Vísisjóðurinn Frumtak 1 
hagnaðist um 1.170 milljónir 
króna á árinu 2020 samanborið 
við 45 milljónir árið 2019. Vísi-
sjóðurinn Frumtak 2 hagnaðist 
um 1.023 milljónir króna á liðnu 
ári samanborið við 34 milljónir 
króna árið 2019.

Hagnaðinn má meðal annars 
rekja til þess að Frumtak 1 seldi 
ellefu prósenta hlut í Contr ol-
ant, íslensku upplýsingatækni-
fyrirtæki sem þróað hefur 
hugbúnaðarlausnir með sér-
staka áherslu á lyfjaiðnaðinn, 
fyrir nærri tvo milljarða króna. 
Frumtak 2-sjóðurinn á einnig í 
Controlant og við það hækkaði 
bókfært virði eignarhlutarins.

Frumtak 2 á jafnframt hlut 
í heilbrigðistæknifyrirtækinu 
Sidekick Health sem tryggði 
sér í lok síðasta árs 20 milljóna 
Bandaríkjadala fjármögnun, 
jafnvirði 2,5 milljarða íslenskra 
króna, til þess að styðja við vöxt 
félagsins í Evrópu og Bandaríkj-
unum.

Meniga, sem er sömuleiðis í 
eignasafni Frumtaks 2, tryggði 
sér 1,3 milljarða fjárfestingu 
í fyrra, einkum frá erlendum 
bönkum.

Frumtak 1, sem var stofnaður 
árið 2008 og á eitt ár eftir af 
starfstíma sínum, hefur þegar 
selt fimm af eignum sínum með 
góðri ávöxtun og eru nú tvö 
fyrirtæki eftir í eignasafninu. 
Sjóðurinn seldi 23 prósenta hlut 
sinn í hugbúnaðarfyrirtækinu 
MainManager til hins norska 
View Software við lok árs 2020. 
Félagið heitir nú Ørn Software 
og var fyrir skömmu skráð í 
kauphöll í heimalandi sínu.

Hluthafar Opinna kerfa undir
búa sölu á fyrirtækinu. 
Fjárfestingasjóðurinn MF1 

á ríf lega 79 prósenta hlut, Eignar
haldsfélag Frosta Bergssonar, sem 
er einn af stofnendum Opinna kerfa 
og stjórnarmaður, á um 16 prósent 
og starfsfólk fer með um fimm 
prósenta hlut. Fyrirtækjaráðgjöf 
Íslandsbanka annast söluferlið.

Mikill viðsnúningur varð á rekstri 
fyrirtækisins í fyrra eftir breytingar 
sem ráðist var í fyrir tveimur árum, 
meðal annars á innra skipulagi 
félagsins og áherslum í vöruúrvali. 

Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta 
og afskriftir jókst úr fimm milljón
um 2019 í 215 milljónir árið 2020. Þá 
lækkaði rekstrarkostnaður félags
ins um 100 milljónir á milli ára. 
Tekjurnar jukust um fimm prósent 
á milli ára og námu 3,9 milljörðum.

Aðspurður hvers vegna MF1 
kjósi að selja í Opnum kerfum 

eftir að hafa átt hlutinn í tæp tvö 
ár segir Gísli Valur Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri MF1, að megin
hlutverk sjóðsins sé að veita lán en 
ekki koma að félögum sem ráðandi 
hluthafi. Sjóðurinn hafi gripið til 
þess ráðs að fylgja lánveitingu eftir 
með því að ganga inn í hluthafa
hópinn, endurskipuleggja fjárhag
inn og snúa rekstrinum við. Það hafi 
gengið eftir og því sé nú góður tími 
til að kanna sölu á eignarhlutnum. 
„Það er rökrétt að fá nýja eigendur 
að félaginu,“ segir hann í samtali við 
Markaðinn. – hvj

Setja Opin kerfi í söluferli Hagnast um 2,5 milljarða 
EBITDA Opinna kerfa 

jókst úr 15 milljónum árið 
2019 í 215 milljónir í fyrra. 
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Hlutafjárútboð í 
Síldarvinnslunni hf.

Auglýsing

Opinn kynningarfundur fimmtudaginn 6. maí 2021

Síldarvinnslan hf. býður til kynningarfundar í tengslum við almennt útboð á þegar útgefnum hlutum í félaginu sem fer fram dagana 10., 
11. og 12. maí 2021 og fyrirhugaðrar töku hluta til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland. Fundurinn verður haldinn í Silfurbergi í Hörpu,  
fimmtudaginn 6. maí 2021 og hefst kl. 8:30. 

Boðið verður upp á vefstreymi af fundinum sem verður aðgengilegt á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf. www.svn.is/fjarfestar, og Landsbankans 
hf., www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.

Vakin er athygli á því að upptaka af fundinum verður ekki aðgengileg eftir að honum lýkur. 

Fundurinn er öllum opinn en vegna samkomutakmarkana er nauðsynlegt að gestir skrái þátttöku á vefsíðu söluaðila:  
www.landsbankinn.is/sildarvinnslan. 

Nánar um  
fyrirhugað útboð

Í útboðinu verða boðnir til sölu 447.626.880 þegar útgefnir hlutir í Síldar-
vinnslunni hf. Gefi eftirspurn tilefni til hafa seljendur heimild til að fjölga 
seldum hlutum í útboðinu um allt að 51.000.000 hluti þannig að þeir  
nemi samtals allt að 498.626.880.

Markmið með útboðinu er að auka dreifingu hlutafjár, fjölga hluthöfum,  
fá virkari verðmyndun með hlutabréf útgefin af félaginu og gera upp- 
lýsingar um félagið aðgengilegar fyrir hluthafa félagsins, viðskiptavini og  
allan almenning.

Tekið verður við áskriftum á  
útboðstímabilinu á eftirfarandi vefsíðu:

www.landsbankinn.is/sildarvinnslan

Hlekkur á áskriftarvefinn verður aðgengilegur í gegnum vefsíðu umsjónar- 
aðila, Landsbankinn hf., www.landsbankinn.is og á vefsíðu Síldarvinnslunnar 
hf., www.svn.is.

Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar  
hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Síldarvinnslunni 
hf. er að nafnverði 1 króna. 

Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf. eigi síðar en 14. maí 2021. Gjalddagi og eindagi áskrifta er áætlaður 20. maí 2021.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í  
Síldarvinnslunni hf. eru fjárfestar hvattir til að kynna sér upplýsingar um Síldarvinnsluna hf. og lýsingu félagsins sem dagsett er 3. maí 2021, og hefur 
verið staðfest af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vefsíðu Síldarvinnslunnar hf., www.svn.is/fjarfestar eða á vef umsjónar- 
aðila www.landsbankinn.is/sildarvinnslan.

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar A  
veitir Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.

Sími: +354 410-4040

Tölvupóstfang: vl@landsbankinn.is

Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla

²) Með áskriftum er átt við tilboð sem þátttakendur (áskrifendur) 
leggja fram í hlutafjárútboðinu.

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna tilboðsbókar B 
veitir Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.

Sími: +354 410-4000

Tölvupóstfang: utbod@landsbankinn.is

Frekari upplýsingar: www.landsbankinn.is/sildarvinnsla

³) Seljendur áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum varð-
andi úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim hætti 
sem þeir telja æskilegt til að ná fram markmiðum útboðsins, þ.m.t. að 
hafna áskriftum í heild eða að hluta án sérstakrar tilkynningar eða 
rökstuðnings þar um.

Landsbankinn hf. umsjónaraðili 
útboðsins, veitir upplýsingar  
og tæknilega aðstoð: 

¹) Miðað við grunnstærð útboðs og verðbil í tilboðsbók A. 
Seljendur áskilja sér rétt til þess að breyta innbyrðis stærð 
tilboðsbóka reynist eftirspurn gefa tilefni til þess og að  
teknu tilliti til markmiða útboðsins. 

Tilboðsverð

Stærð útboðs 24,6-26,0  
ma.kr. að söluandvirði¹)

Stærð áskrifta²)

Meginreglur varðandi  
úthlutun³)

Réttur til að stækka  
útboð í 27,4-28,9 ma.kr.  

að söluandvirði

Tilboðsbók A Tilboðsbók B 

Tilboð gerð innan verðbilsins 55-58 kr./hlut. Salan fer fram á  
föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum 

tilboðum (hollenskt útboð). Verð í tilboðsbók A verður ekki  
hærra en í tilboðsbók B.

90.909.091 hlutir 
(um 20% af útboði).

Áskriftir að kaupverði  
100 þ.kr. – 20 m.kr.

Leitast verður við að skerða  
ekki áskriftir undir 1 m. kr.

Seljendur hafa rétt til að stækka útboðið um allt að 51.000.000  
hluti (eða sem nemur 3% af þegar útgefnu hlutafé).

356.717.789 hlutir 
(um 80% af útboði).

Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr. 
Tilboð ekki yfir stærð útboðs.

Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli tilboðsverðs.  
Ef til umframeftirspurnar kemur verður skerðing hlutfallsleg.

Tilboð gerð yfir lágmarksverði 55 kr./hlut.  
Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt  

og það lægsta af samþykktum tilboðum  
(hollenskt útboð).



Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Fjarskipta- fjölmiðlunar-
fyrirtækið Sýn undirbýr 
frekari sölu á fjarskipta-
innviðum á þessu ári að 
sögn Heiðars Guðjóns-
sonar, forstjóra Sýnar. 

Hann segir Ríkisútvarpið hafið yfir 
lög og reglur og furðar sig á því að 
stjórnvöld hafi ekki átt frumkvæði 
að því að jafna stöðu íslenskra fjöl-
miðla og samfélagsmiðla. Styrkja-
kerfi fyrir fjölmiðla lini einungis 
þjáningar en bjargi engu.

„Við getum selt eignir fyrir marga 
milljarða á þessu ári,“ segir Heiðar í 
samtali við Markaðinn.

Sýn hefur náð samkomulagi við 
erlenda fjárfesta um sölu og endur-
leigu á óvirkum farsímainnviðum 
félagsins. Væntur söluhagnaður 
nemur yfir 6 milljörðum króna.

„Verð á innviðum hefur hækkað 
mikið á alþjóðavísu. Á meðan félag 
eins og Sýn er metið á fimm sinnum 
EBITDA [rekstrarhagnaður fyrir 
skatta, fjármagnsliði og afskriftir] 
eru innviðir metnir á bilinu 20 til 30 
sinnum EBITDA. Og hvers vegna er 
það? Stofnanafjárfestar á borð við 
lífeyrissjóði og tryggingafélög sækja 
í öruggt sjóðsflæði til langs tíma – 
eignir sem haga sér í raun eins og 

skuldabréf – sem er nánast hvergi 
fáanlegt,“ segir Heiðar.

„Það er okkur mjög hagfellt að 
geta nýtt þessa miklu eftirspurn til 
að selja innviði á góðu verði til fjár-
festa sem eru traustir og sérhæfðir í 
innviðafjárfestingum.

Getum við gert þetta við aðra 
innviði? Já, svo sannarlega,“ bætir 
Heiðar við. „Við eigum f leiri inn-
viði, svo sem IPTV-kerfið í kringum 
myndlyklana og landsdekkandi 
burðarnet, sem við viljum gjarnan 
selja og það eru kaupendur sem vilja 
kaupa.“

Í tilkynningu Sýnar til Kaup-
hallarinnar kom fram að sala og 
endurleiga á óvirkum innviðum 
hefðu óveruleg áhrif á EBITDA fyrir-
tækisins.

„Þetta breytir engu um rekstrar-
niðurstöðuna,“ segir Heiðar. „Við 
eigum ekki lengur þessi möstur, 
hættum að þjónusta þau og hættum 
að fjárfesta í viðhaldi. Kaupandinn 
tekur á sig krónuáhættu, vaxta-
áhættu og mótaðilaáhættu ef eitt-

hvað kemur upp hjá okkur eða 
NOVA. Við losnum við áhættu, 
fáum gott verð fyrir og einföldum 
þannig reksturinn. Það sem við 
erum að vinna í er að breyta kostn-
aði fyrirtækisins úr föstum í breyti-
legan þannig að hann fari upp og 
niður með tekjunum.“

Stefnumótunin að skila sér
Óhætt er að segja að rekstur Sýnar 
sé margþættari en rekstur f lestra 
fyrirtækja. Kaup á eignum 365 
miðla árið 2017 sameinuðu fjar-
skiptarekstur og fjölmiðlun, og 
viðskiptalíkanið var útvíkkað enn 
frekar með kaupum á upplýsinga-
tæknifyrirtækinu Endor árið 2019.

„Við erum með viðskiptasam-
band við yfir 70 þúsund heimili, um 
helming af 300 stærstu fyrirtækjum 
landsins og mjög stóran hluta af 
smærri fyrirtækjum. Það er ekki 
fráleitt að útvíkka viðskiptasam-
bandið með því að selja til dæmis 
raforku, tryggingar eða öryggis-
þjónustu. Við þekkjum viðskipta-
vini okkar vel og getum nýtt stærð-
arhagkvæmnina til þess að lækka 
kostnað heimila og fyrirtækja á 
ýmsum sviðum,“ segir Heiðar.

Yfirtakan á eignum 365 miðla 
gekk þó ekki áfallalaust fyrir sig. 
Samþætting tók lengri tíma en búist 
var við og kostnaður var umfram 
spár. Á árinu 2019 nam tap Sýnar 
ríflega 1,8 milljörðum króna.

„Það má segja að samþættingin 
hafi ekki gengið sem skyldi en við-
skiptahugmyndin á bak við sam-
einingu fjarskipta og fjölmiðla er 
enn góð og gild,“ segir Heiðar.

Ráðist var í stefnumótun á árinu 
2019 til þess að koma fyrirtækinu 
á réttan kjöl en hún fól í sér miklar 
umbætur á þjónustuleiðum og 
vöruframboði Sýnar. Afraksturinn 
kemur sífellt betur í ljós.

„Ánægjuskor okkar í könnunum 
hefur nú aldrei mælst jafnhátt en 
sumarið 2019 hafði það aldrei verið 
jafnlágt. Og ánægja starfsmanna 
hefur aldrei mælst hærri í sögu fyr-
irtækisins. Það er eitthvað að gerast 
sem fólk hefur trú á.“

Sýn tapaði 400 milljónum króna 
á árinu 2020 en ef ekki hefði verið 
fyrir kórónaveirufaraldurinn, sem 
hafði verulega neikvæð áhrif á 
auglýsingatekjur og farsímatekjur, 
hefði fyrirtækið skilað hagnaði. Þá 
var tap fjórða ársfjórðungs einungis 
3 milljónir króna samanborið við 
ríflega 2 milljarða króna tap á sama 
fjórðungi 2019.

Þá hefur lækkun áskriftarverðs 
skilað sér í mikilli fjölgun áskrif-
enda. Verð á Stöð 2 Sport hefur 
helmingast á síðustu þremur árum.

„Það hafa ekki verið fleiri áskrif-
endur að Stöð 2 um margra ára 
skeið. Í mars fórum við af stað með 
fjölskyldupakka þar sem Stöð 2 og 
Stöð 2 plús er selt saman ásamt fjar-

skiptaþjónustu. Kaupin á fjölmiðl-
unum voru einmitt til þess gerð að 
hægt væri að bjóða betra verð til 
heimila og þá má því segja að búið 
sé að sameina fyrirtækin endanlega 
þegar fjölmiðlarnir og fjarskiptin 
vinna svona saman.“

Læsingin gaf góða raun
Í byrjun árs voru kvöldfréttir 
Stöðvar 2 teknar úr opinni dag-
skrá en þar með urðu þær einungis 
aðgengilegar áskrifendum. Heiðar 
segir að í kjölfarið hafi áskrifendum 
að stöðinni fjölgað í þúsundatali.

„Við erum mjög ánægð með þessa 
ákvörðun. Og auk þess er meiri 
samfella í dagskrárgerðinni því 
nú þarf ekki að huga að því að ein-
hverjir sem eru ekki áskrifendur séu 
að einnig að horfa. Þetta er hrein 
áskriftarstöð.“

Hafið þið í hyggju að ganga enn 
lengra? Til dæmis að setja hluta af 
Vísi á bak við greiðslugátt?

„Það er ein hugmynd. Ef þú skoð-
ar fjölmiðla á Norðurlöndum þá 
sérðu að þeir eru nánast allir með 
efni á bak við greiðslugátt. Að því 
leyti er Ísland í ákveðinni sérstöðu. 
Stærstu vefmiðlarnir, Vísir og síðan 
mbl.is, eru með opinn aðgang að 
nánast öllu sínu efni. En ég get séð 
fyrir mér eins konar „premium“ 
áskrift að Vísi sem veitir aðgang að 
enn meira efni og sníður viðmótið 
eftir höfði neytandans. Ef þú ert til 

Sýn vill gjarnan selja fleiri innviði í ár
Sýn getur selt fleiri innviði fyrir milljarða á þessu ári. Afrakstur af stefnumótun að skila sér í rekstrarbata. Heiðar Guðjónsson forstjóri segir 
Vísi eiga mikið inni og gæti hugsað sér greiðslugátt að efni á vefmiðlinum. Sláandi hversu langt RÚV gangi í samkeppni við einkamiðla. 

Heiðar Guðjónsson segir að ánægjuskor Sýnar í könnunum hafi aldrei mælst hærra en um þessar mundir en sumarið 2019 var það hins vegar í lágmarki.    FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjölmiðlafrum-
varpið linar þján-

ingar en bjargar engu. Það er 
plástur á sár sem stækkar og 
stækkar.
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K Y N N I NG A R B L A Ð

MUNA.IS
MIÐVIKUDAGUR 5. maí 2021

Allt leyfilegt í hófi
María Gomez matarbloggari hefur löngum vakið athygli fyrir listir sínar í eldhúsinu og glæsilegar uppskriftir. 
Ásamt því að vera með heimasíðuna paz.is rekur hún stórt heimili og því er að mörgu að huga í amstri dagsins. 2

María Gomez og Kolbrún Pálína gæða sér hér á maískökum og hnetusmjöri  úr lífrænni vörulínu MUNA, en báðar munu þær deila uppskriftum og  lífsstílsráðum á muna.is. MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR



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

„Þegar ég opnaði bloggið fyrst fyrir 
akkúrat fjórum árum var aðal-
áherslan hjá mér á að gefa góð ráð 
í framkvæmdum og sýna hvernig 
hægt væri að flippa húsi án þess að 
það kostaði of mikið, var meira í 
áttina að lífsstílsbloggi þar sem ég 
var líka með uppskrift og annan 
fróðleik,“ segir María aðspurð um 
tilkomu bloggsins.

Uppskriftirnar fengu fljótt meiri 
athygli á blogginu og fann María 
sömuleiðis fyrir sterkari áhuga í 
matardeildinni þegar fram liðu 
stundir og ákvað því að breyta 
bloggsíðunni alfarið í heimilis- og 
matarblogg.

Bloggið í höfuðið á ömmu
María segir engan vafa leika á því 
hvaðan ástríða hennar fyrir mat 
komi.

„Það er óhætt að segja að hún 
komi frá Spáni, en ég er hálfur 
Spánverji. Frænkur mínar og 
amma voru alltaf í eldhúsinu að 
elda þegar ég var sem barn úti hjá 
þeim, ef þær voru ekki að elda þá 
voru þær á matvörumarkaðnum 
að versla mat eða tala um hvað átti 
að vera í matinn daginn eftir og 
næstu daga. Ég lærði mest að elda 
af þeim, sérstaklega Paz, frænku 
minni, og ömmu Paz sem bloggið 
mitt er nefnt eftir.“

Fjölbreytni fyrir börnin
María er móðir fjögurra barna; 
Gabríelu sem er fædd árið 1999 
en hún á jafnframt von á sínu 
fyrsta barni svo Maríu bíður 
brátt ömmutitillinn og segist hún 
hlakka mikið til.

„Svo kemur litla hrúgan eins og 
ég kalla hana sem fæddist 2013, 
2014 og 2015 en það eru þau Reynir 
Leo, Mikael og Viktoría Alba,“ segir 
María og viðurkennir að það sé oft 
mikið fjör á heimilinu. Aðspurð 
hvað hún leggi helst áherslu á í 
mataræði barnanna segir hún fjöl-
breytni.

„Hér er allt leyfilegt í hófi. Ég 
held að ef maður banni of mikið 
eins og nammi sem dæmi þá verða 
börn bara enn sólgnari í það. Ég 

María útbýr hér ljúffengt pastasalat með bleikju og góðri ólífuolíu frá MUNA. MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Hvað þýðir að uppfæra sjálfan sig?
„Ef við skoðum lífshætti okkar 

og umhverfi þá þykir ekkert 
nema sjálfsagt að laga það sem 
bilar, kaupa nýjustu útgáfurnar 
af tölvum, símum, úrum og þess 
háttar. Við viljum vera í takt við 
tímann og tíðarandann. En erum 
við það alltaf sjálf? 

Í amstri dagsins eigum við það 
mörg hver til og eflaust öll á ein-
hverjum tímapunkti að gleyma því 
að taka stöðutékk á sjálfum okkur 
og tapa svolítið tengingunni við 
sjálfið. Skoða hvort það þurfi að 
laga eitthvað, athuga hvort allt sé 
í lagi hjá okkur sjálfum, andlega 
og líkamlega, og okkar nánustu 
sambönd jafnvel og hvar þau 
standa. Það að uppfæra sig þýðir 
meðal annars það að taka samtalið 
við sjálfan sig og skoða sig reglu-
lega, finna þarfir sínar og skoða 
hvort þær hafi mögulega breyst 
og uppfæra drauma sína. Það fal-
lega er nefnilega að það má breyta 
draumum, skipta um skoðanir og 
upplifa nýjar þarfir. Það er partur af 
andlegum vexti okkar.“

Hvernig byrjar maður að iðka 
aukna sjálfsást?

„Með því að staldra aðeins við, 
skoða rútínuna sína, umhyggju 

til sjálfs sín, næringarinntökuna, 
hreyfinguna eða skortinn á henni, 
svefninn, samskipti sín við annað 
fólk og fleira sem spilar stóran þátt 
í daglega lífinu og skoða í hvaða 
ástandi þessir þættir eru og hvort 
þeir eru að hafa góð áhrif á lífið 
eður ei. Spyrja sig spurninga á borð 
við: „Hvernig hef ég það? Líður 
mér vel af þessum mat? Er þessi 
hreyfing góð fyrir minn líkama? Er 
ég að hvílast þegar ég er þreytt? Eru 
þessi samskipti góð fyrir mig?“ og 
svo framvegis. Sjálfsást er nefnilega 
beintengd við mörk, og ef maður 
setur sér ekki mörk í lífinu eru meiri 
líkur á að maður fjarlægist sjálfan 
sig og gildin sín og taki rangar 
ákvarðanir fyrir sig í alls kyns 
formum. Fyrstu skrefin að aukinni 
sjálfsást gætu til dæmis verið að 
pússa til rútínuna sína, bæta við 
dekurbaði fyrir svefninn, vakna 
aðeins fyrr en venjulega og undir-
búa sig fyrir daginn í rólegheitum 
og skoða mataræðið.“

Hvað gerir þú til þess að iðka 
sjálfsást?

„Ég er að æfa mig í að gefa mér 
meiri tíma daglega fyrir litlu hlut-
ina sem vega samt svo stórt. Eins og 
að vakna snemma, taka öndunar-
æfingu við kertaljós, elda hafra-
graut og stilla mig inn í daginn. 
Eins er heilög regla að dekra aðeins 
við húðina með góðri hreinsun og 
kremum í lok dags sem og að hreyfa 
mig smá á hverjum degi. Þarna 
þurfti ég til dæmis að uppfæra mig 
því ég áttaði mig á því í þessum 
hugleiðingum að að það hentaði 
mér ekki lengur að hreyfa mig hratt 
og með látum. Núna eru göngutúr-

ar til dæmis uppáhaldshreyfingin 
mín. Þegar maður byrjar að hlusta 
á sjálfan sig og heyra í sér kemur 
nefnilega ýmislegt í ljós. Ég gæti 
þess svo að umvefja mig góðu og 
skemmtilegu fólki sem gerir líf mitt 
ánægjulegt og innihaldsríkara.“

MUNA Lúxus hafragrautur 
Kolbrúnar

1 dl. MUNA hafrar
1 tsk. MUNA chia-fræ
2 dl vatn
1 tsk. MUNA kókosolía
½ tsk. MUNA kanill
¼ tsk. salt

Toppaður með múslí, bláberjum, 
döðlum og hnetusmjöri.

Fylgstu með Kolbrúnu Pálínu á 
Instragram@kolbrunpalina

Hvernig hef ég það?
Kolbrún Pálína 
mun fjalla um 
andlegt og 
líkamlegt heil-
brigði á muna.is 
ásamt því að 
deila upp-
skriftum.
MYND/ALDÍS 
 PÁLSDÓTTIR

MUNA Lúxus hafragrauturinn 
hennar Kolbrúnar lítur mjög vel út. 

reyni líka alltaf að hafa grænmeti 
með hverri kvöldmáltíð.“

Pítsukvöldin heilög
María mælir með því að leyfa 
litlum puttum að taka þátt í því að 
undirbúa matinn fyrir fjölskyld-
una. „Ég leyfi þeim þegar hentar 
að skera niður grænmeti fyrir 
matinn, sem er sniðugt því þá eru 
þau líka að stinga því upp í sig í 
leiðinni og jafnvel búin að borða 

fullt af grænmeti fyrir matinn og 
svo meira með matnum,“ segir 
María.

Spurð um uppáhaldsmat 
barnanna segir hún steiktar grísa-
lundir með sætkartöflufrönskum 
og sveppasósu vinsælasta réttinn 
um þessar mundir.

„Á föstudögum eigum við 
svo fast pítsukvöld eins og svo 
margir,“ segir María um hefð sem 
orðin er heilög hjá fjölskyldunni.

Stundum bara grjónagrautur
„Ég er alls ekki alltaf í stuði til að 
elda, sérstaklega ekki þegar ég 
hef verið í eldhúsinu við vinnu 
allan daginn að semja og prófa 
uppskriftir. Þá hef ég oft bara 
f latkökur og skyr, eða jafnvel bara 
tilbúinn grjónagraut í dollu og 
lifrarpylsu með, enda fá allir hvort 
eð er heita máltíð í hádeginu,“ 
segir hún spurð um vinsælasta 
skyndibitann á heimilinu.

„Einnig spila f latkökurnar 
stórt hlutverk sem nesti hjá 
okkur þegar við förum út að leika 
og bralla ásamt speltsnúðum, 
hnetum og rúsínum,“ segir María 
að lokum.

Muna – Bleikju pastasalat 
stútfullt af hollri fitu, prótíni 
og trefjum

250 g penne pasta frá Muna
1 box piccolo tómatar
Hnefafylli af ferskri basilíku
1 bleikjuflak
10-14 ferskar litlar mozzarella-
kúlur
1 stórt avókadó eða 2 lítil
Lífræn sítrónuolía frá Muna
Salt og pipar

Byrjið á setja vatn í pott og saltið 
það vel, á að vera nánast eins og 
sjóvatn á bragðið. Þegar suðan er 
komin upp setjið þá pastað ofan í 
og sjóðið skv. leiðbeiningum. 

Hitið ofn í 200 °C og saltið og 
piprið bleikjuna. Setjið hana í 
heitan ofninn í 15-20 mínútur. 
Skerið næst avókadó í bita og 
tómatana og mozzarella kúlurnar í 
tvennt. Þegar pastað og bleikjan er 
til setjið þá pastað í fallega, grunna 
salatskál. 

Dreifið næst avókadó, tómötum 
og mozzarella-kúlum fallega yfir 
pastað. Skerið svo bleikjuna niður 
og dreifið inn á milli. Toppið svo 
með því að dreifa saxaðri, ferskri 
basilíku yfir, hellið vel af sítrónu-
olíu yfir allt og saltið vel með grófu 
salti og pipar.

Fylgstu með Maríu Gomez hér:  
paz.is og instagram.com/paz.is

Kolbrún Pálína Helgadóttir, fjöl-
miðlakona og markþjálfi, hefur 
alltaf lagt mikið upp úr líkam-
legu og andlegu heilbrigði. Hún 
fjallaði á dögunum um mikil-
vægi þess að stunda svokallaða 
sjálfsást og að uppfæra sjálfan 
sig reglulega, rétt eins og hvað 
annað.

Fyrstu skrefin að 
aukinni sjálfsást 

gætu til dæmis verið að 
pússa til rútínuna sína.

Frænkur mínar og 
amma voru alltaf í 

eldhúsinu að elda þegar 
ég var sem barn hjá 
þeim á Spáni.
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Ásdís Ragna Einarsdóttir grasa-
læknir hefur lengi frætt lands-
menn um holla kosti og heilbrigði. 
Á fræðandi heimasíðu hennar 
grasalaeknir.is má finna hafsjó 
fróðleiksmola, þar á meðal þessa 
sætu mola sem henta sælkerum vel 
í baráttunni við sykurpúkann.

„Ég geri mér oft svona Bounty-
bita og reyni að eiga þá til í frysti 
þegar mig langar í eitthvað sætt 
með kaffinu eða eftir mat á góðum 
degi. Ég mæli líka með að þið prófið 
ykkur áfram með sætuefni en þið 
getið ýmist notað lífrænt hunang, 
hlynsíróp eða notað sykurlaust 
síróp eins og Good Good. Þið getið 
ýmist skellt þessu í bita, rúllað í 
kúlur eða sett gúmmelaðið í silíkon 
kökuform og haft sem kökubotn og 
brætt svo súkkulaðið yfir.“

Bounty-bitar

2 bollar MUNA kókosmjöl
1 bolli MUNA fljótandi kókosolía
2-5 dropar MUNA vanillustevía, ef 
vill
1-2 msk MUNA hunang eða sykur-
laust síróp
150 g dökkt súkkulaði

Öllu hrært saman í skál nema 
súkkulaðinu. Blöndunni svo þjapp-
að í silíkonform og sett í frysti í um 
30 mínútur. Takið botninn úr frysti, 
bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði 
og hellið yfir botninn. Súkkulaðinu 
leyft að storkna aðeins í kæli í 
nokkrar mínútur. Skerið því næst í 
hæfilega bita og njótið!

Gott að geyma í kæli eða frysti 
til að eiga með kaffinu þegar mann 
langar í eitthvað sætt og gómsætt.

Fylgstu með Ásdísi á Instagram @
asdisgrasa og á grasalaeknir.is

MUNA – Bounty-bitar 

Ásdís Ragna gerir hér mjög ljúf-
fenga Bounty-bita fyrir sælkera.

Bounty-bitar sem einfalt er að gera. 

Indíana Nanna Jóhannsdóttir, 
þjálfari og rithöfundur, þjálfar 
nú stóran hóp fólks heiman 
frá sér og segir fyrirkomulagið 
henta mörgum, hvort sem um 
heimsfaraldur sé að ræða eða 
ekki.

Indíana byrjaði að æfa handbolta 
aðeins sex ára gömul og gerði allt 
til 21 árs aldurs.

„Eftir það hef ég spilað með 
utandeild Stjörnunnar. Ég var líka 
eitthvað í dansi samhliða hand-
boltanum og svo fór ég að elska að 
æfa sjálf eftir að ég hætti í hand-
boltanum,“ segir hún spurð hvort 
hreyfing hafi alltaf spilað stórt 
hlutverk í lífi hennar.

Í dag sérhæfir Indíana sig í 
æfingum með eigin líkamsþyngd 
og ketilbjöllum.

„Ég hef tekið alls konar nám-
skeið og réttindi og er núna að 
byrja að stúdera þjálfun á með-
göngu og eftir fæðingu,“ segir 
Indíana sem nú gengur með annað 
barn sitt og Hólmars Orra, eigin-
manns síns.

Ástríðan tók yfir
Þrátt fyrir mikinn áhuga á 
hreyfingu fór Indíana í nám við 
Verzlunarskólann og svo beint í 
BA-nám í lögfræði við HÍ.

„Á síðasta árinu í lögfræðinni 
varð mikill viðsnúningur hjá mér 
og ég fann að lögfræðin kallaði 
ekki nógu mikið á mig til að halda 
áfram. Ég fór því að vinna í eitt og 
hálft ár, byrjaði að þjálfa í hóp-
tímum og nældi mér í einkaþjálf-
araréttindi.“ Hún segist hafa fallið 
hratt fyrir þjálfunin og í byrjun árs 
2018 hafi hún algjörlega tekið yfir 
og orðið hennar 100 prósent starf. 
„Ég hef bókstaflega lagt hjarta og 
sál í þjálfunina síðan.“

Fannst ég ekki eiga roð í verkefnið
Indíana er höfundur bókarinnar 
Fjarþjálfun sem kom út á síðasta 
ári og hefur notið mikilla vin-
sælda. „Útgáfan Fullt tungl hafði 
samband við mig í byrjun árs 
2019 og lagði þessa hugmynd fyrir 
mig. Í fyrstu fannst mér þetta 
frekar ab súrd hugmynd og fannst 
ég kannski ekki eiga roð í þetta 
verkefni því ég hafði ekki verið 
að þjálfa svo lengi,“ segir hún 
aðspurð um tildrög bókarinnar. 
Hún viðurkennir þó að henni hafi 
þótt verkefnið spennandi þar sem 
hún hafði verið að skrifa pistla og 
greinar í tímarit og á heimasíður 
og alltaf heillast af því að skrifa.

„Eftir að hafa hugsað þetta 
aðeins fékk ég svona „aha!“- 
móment á æfingu þar sem ég var 
að þjálfa. Þetta var bara ein af 
milljón æfingum en ég var að njóta 
mín í botn og ég elska að kenna, 
leiðbeina og aðstoða stelpurnar 
sem æfa hjá mér að læra nýjar 
hreyfingar eða bæta það sem þær 
kunna nú þegar.“

Auðvelt að æfa heima
Indíana segir mjög misjafnt 
hvernig breyttar aðstæður hafa 
farið í fólk á COVID-tímum og 
hvernig fólki gengur að hreyfa sig 
við þær aðstæður.

„Ég held að þetta sé alveg rosalega 
misjafnt. Margir hafa verið ótrúlega 
aktívir og æft bæði heima og utan-
dyra, sem er alltaf gott í bland. Svo 
held ég að það sé alltaf stór hópur 
sem gerir í raun ekki neitt. En heilt 
yfir eru alltaf fleiri og fleiri að byrja 
að fóta sig í sinni hreyfingu og 
koma sér af stað, sem er frábært.“

Til að æfa að heima segir Indíana 
að fólk þurfi í raun ekki að eiga 
neitt. Nema þá kannski að huga að 
undirlaginu.

„Ég æfi á dýnu sem er þykkari 
en hefðbundin jógadýna því það 
hentar betur fyrir hnén ef maður 
er mikið að hoppa og skoppa. Hjá 
mér þarf ekki að eiga neitt (nema 
þá dýnu) en það er gaman að eiga 
eina bjöllu eða eitt handlóð og 
sippuband fyrir fjölbreytileika. Ég 
set æfingar upp þannig að það er 
bæði hægt að vera alveg með eigin 
líkamsþyngd og svo með búnað.“

Óbilandi trú á fyrirkomulaginu
Aðspurð hvernig Indíana upplifi 
sjálf að þjálfa heima fyrir framan 

skjáinn segir hún það vissulega vera 
svolítið öðruvísi.

„Ég er auðvitað sjálf að æfa með 
hópnum svo það er mjög skemmti-
legt og hvetjandi bæði fyrir mig og 
alla sem æfa með mér hinum megin 
við skjáinn. Það er dagamunur í 
þessu, alveg eins og þegar ég er að 
þjálfa í sal. Suma daga er ég ótrú-
lega peppuð og til í þetta og aðra 
ekki. Eins og gengur og gerist. En 
heilt yfir hefur þetta gengið vonum 
framar og ég hef óbilandi trú á 
þessu fyrirkomulagi fyrir marga, 
óháð því hvort líkamsræktar-

stöðvar séu opnar eða lokaðar og 
óháð því hvort yfir okkur hangi 
heimsfaraldur. Þetta er bara öðru-
vísi form af hreyfingu og gefur 
mörgum tækifæri til að halda sér í 
æfingarútínu og sparar þeim tíma 
og fyrirhöfn.“

Taka þarf ábyrgð á eigin heilsu
Fyrir þá sem eiga erfitt með að 
koma sér af stað segir Indíana að 
fólk þurfi fyrst og fremst að gera 
það upp við sig hvort það ætli að 
taka ábyrgð á eigin heilsu eða 
ekki.

„Það er alltaf fyrsta skrefið, að 
vinna svolítið í hugarfarinu. Ekki 
setja þetta yfir á að líkamsræktar-
stöðvar séu lokaðar eða að eitthvert 
ástand sé í gangi. Það er alltaf hægt 
að finna eitthvað við hæfi og nauð-
synlegt fyrir líkama og sál að fá smá 
útrás. Prófaðu þig áfram, skráðu þig 
í þjálfun, finndu þér hlaupaplan, 
hóaðu í vinkonu og farið saman 
út að ganga. Þú verður að finna 
þitt sem hentar þér og hvetur þig 
áfram.“

Snýst um sjálfstraust
Að lokum segir Indíana okkur 
flest vera þannig að upplagi að 
við þurfum einhvern til þess að 
leiða okkur áfram, hvetja okkur og 
jafnvel segja okkur svolítið fyrir 
verkum og þar af leiðandi mikil-
vægt að sækja þann stuðning.

„Sem þjálfari er mitt stærsta 
verkefni að byggja upp sjálfstraust 
hjá fólki, það er það sem þetta 
snýst alltaf um að lokum. Að vinna 
í hugarfarinu og byggja upp bæði 
sterkari kroppa og sterkara hugar-
far.“

Fylgstu með Indíönu á Instagram 
@indianajohanns og á gomove.is

Ég hef bókstaflega lagt hjarta og sál í þjálfunina
Indíana leggur 
mikið upp úr 
heilsusamlegu 
líferni og velur 
lífræna fæðu 
frá MUNA í 
matargerð sína.
MYND/ALDÍS 
 PÁLSDÓTTIR

Hollt sælkera-múslíbrauð 
MUNA

3 dl fínmalað spelt frá MUNA
3 dl gróft spelt frá MUNA
2 dl spelt-múslí með trönuberjum 
frá MUNA
1 tsk. salt
1 msk. vínsteinslyftiduft
1/2 dl apríkósur frá MUNA
1 dl valhnetur frá MUNA
1 msk. blómahunang frá MUNA
2 dl haframjólk
2 dl soðið vatn

Aðferð

Byrjið á að hræra saman öllum 
þurrefnum í skál með sleif.

Hellið næst smátt skornum aprí-
kósum og heilum hnetum út í og 
hrærið saman.

Sjóðið vatn og bætið út í ásamt 
haframjólkinni.

Hrærið létt saman með sleif, 
bara þannig að allt sé vel blandað 
saman en forðist að hræra allt of 
mikið því þá getur brauðið orðið 
seigt.

Hellið í brauðform en gott er að 
spreyja það að innan með olíu-
spreyi eða smyrja að innan með 
olíu.

Bakið í 200 °C heitum ofni með 
blæstri eða á 210 °C heitum ofni án 
blásturs í 30 mínútur.

Berið fram heitt en það er líka 
gott þegar það hefur kólnað.

Sunnudagsbrauð MUNA

Hollt sælkera-
múslíbrauð 
MUNA.

Fylgdu okkur á muna.is og insta-
gram.com/muna_himneskhollusta/ 
þar sem má finna uppskriftir, lífs-
stílsráð og margt fleira fróðlegt og 
skemmtilegt. 
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SUMARGRILL
Veglegt sérblað Fréttablaðsins
um sumargrill kemur út 8. maí nk.

Allt sem hugsast getur varðandi grillið í sumar.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is

dæmis mikill íþróttaáhugamaður 
og heldur með Arsenal þá væru 
fréttir þess efnis efst á síðunni.“

Heiðar ítrekar þó mikilvægi þess 
að Vísir, sem er stærsti vefmiðill 
landsins ef horft er til fjölda not-
enda, ræki áfram hlutverk sitt sem 
almannaþjónusta. Sérstaklega í ljósi 
þess að upplýsinga- og fréttavefir á 
vegum ríkisins geta reynst brigðulir 
á ögurstundu. „Í eldgosinu hrundu 
vefir Ríkisútvarpsins og Veðurs.is 
vegna álags á meðan Vísir hélt sínu 
striki.“

Að mati Heiðars á Vísir mikið inni 
en á síðasta ársfjórðungi jukust aug-
lýsingatekjur vefmiðilsins um 15 
prósent á milli ára.

Helsta vaxtartækifærið gæti þó 
falist í uppbyggingu tengdri hluta-
neti (e. Internet of Things), sem gerir 
tækjum kleift að tala saman og er 
einn angi af fjarskiptum framtíðar-
innar. Sýn hefur til að mynda unnið 
með Controlant í yfir áratug og bjó 
til fyrstu sérhæfðu kortin sem fyrir-
tækið notar í mæla sína. Samningar 
Controlant við lyfjarisa um að nýta 
tækni íslenska fyrirtækisins við 
dreifingu á bóluefni gegn COVID-19 
voru mikil lyftistöng fyrir þennan 
hluta starfseminnar.

„Ég hugsa að við séum með um 
95 prósenta markaðshlutdeild á 
Íslandi þegar kemur að sérhæfðum 
kortum. Við erum í algjörum sér-
flokki,“ segir Heiðar.

Við þetta bætist að Sýn mun 
tengja alla nýja snjallmæla Veitna 
á um 160.000 stöðum og samstarf 
við Vodafone Global gerir það að 
verkum að nánast allir nýir bílar 
sem koma til landsins frá og með 
þessu ári munu tengjast við sím-
kerfi Sýnar.

RÚV hafið yfir lög og reglur
Rekstrarumhverfi einkarekinna 
fjölmiðla á Íslandi litast af umsvif-
um Ríkisútvarpsins á auglýsinga-
markaði og í dagskrárgerð. En þrátt 
fyrir að áhrif stofnunarinnar á fjöl-
miðlamarkaðinn hafi legið fyrir 
lengi hafa stjórnvöld lítið aðhafst.

„Árið 1996, þegar áform voru 
uppi um að breyta afnotagjaldinu 
í nefskatt, var skrifuð skýrsla fyrir 
menntamálaráðuneytið. Þar var 
fullyrt – og spáð hárrétt fyrir – að 
starfsemi Ríkisútvarpsins myndi 
smám saman ganga að einkarekn-
um fjölmiðlum dauðum og lagt til 
að stofnunin yrði tekin af auglýs-
ingamarkaði. Þetta var fyrir aldar-
fjórðungi síðan.“

Hefurðu misst trúna á því að 
stjórnvöld taki á ruðningsáhrifum 
Ríkisútvarpsins?

„Já, ég hef enga trú á því að það 
verði einhverjar breytingar í bráð. 
En það er ekki eins og ég sé á móti 
Ríkisútvarpinu. Það ætti að sinna 
menningarþjónustu en ekki keppa 
við einkamiðla.“

Heiðar rifjar upp viðtal sem Morg-
unblaðið tók fyrr í vetur við hann, 
Orra Hauksson, forstjóra Símans, og 
Stefán Eiríksson útvarpsstjóra. Þar 

var bent á að RÚV hefði oft framleitt 
efni til höfuðs einkareknum miðlum, 
svo sem barnaefni, en Stefán sagði að 
hann teldi ekki að RÚV ætti að vera 
í beinni samkeppni við einkamiðla 
um áhorf á tilteknum tímum.

„Síðan hefst nýr tónlistarþáttur 
á RÚV í síðasta mánuði sem er 
nákvæmlega á sama tíma og Heima 
með Helga. Það er sláandi hversu 
langt RÚV gengur,“ segir Heiðar.

Og honum virðist að RÚV sé hafið 
yfir lög og reglur.

Árið 2019 birti Ríkisendurskoðun 
skýrslu um rekstur Ríkisútvarpsins 
þar sem fjölmiðillinn var sagður 
brjóta lög með því að hafa vanrækt 
að setja samkeppnisrekstur í sér-
stakt dótturfélag. Lög sem kveða á 
um að RÚV skuli stofna dótturfélag 
eru frá árinu 2013 en gildistöku 
umrædds ákvæðis var frestað til 
2018. Sagði í skýrslunni að ákvæðið 
um dótturfélag væri til að tryggja að 
ríkisstyrkir rynnu ekki til annarrar 
starfsemi en almannaþjónustu.

„Skýrslan varpaði ljósi á það 
hvernig RÚV var að blekkja virðis-
aukaskattskerfið með því að nota 
innskattinn af almannaþjónustunni 
þegar þau máttu einungis nota inn-
skattinn af samkeppnishlutanum. 
Þetta var bókhaldsbrella. Ef einka-
fyrirtæki hefði verið staðið að þessu 
hefði brotið varðað fangelsisvist. Og 
ef eigandinn gæti ekki endurgreitt 
ríkinu vangoldin gjöld hefði hann 
verið gerður persónulega gjald-
þrota.“

Þá birti fjölmiðlanefnd skýrslu á 
síðasta ári þar sem ríkismiðillinn 
er sagður hafa þverbrotið þjónustu-
samning sinn við stjórnvöld með 
því að f lokka verktakagreiðslur 
til starfsmanna sinna sem kaup á 
dagskrárefni frá sjálfstæðum og 
óskyldum framleiðendum.

Sinnulaus stjórnvöld
Ásamt umsvifum RÚV er tilfærsla 
auglýsinga yfir til samfélagsmiðla 
ein stærsta rekstraráskorun einka-

rekinna fjölmiðla á Íslandi. Hins 
vegar fær ríkissjóður engan virðis-
aukaskatt af auglýsingakaupum 
á samfélagsmiðlum, jafnvel þó að 
þær séu keyptar af íslenskum fyrir-
tækjum og séu ætlaðar neytendum 
á Íslandi.

„Áður fyrr sögðu samfélags-
miðlarnir allir í kór að þeir væru 
einungis opinn vettvangur, að þeir 
gætu ekki haft stjórn á efninu sem 
þar birtist. Síðan afhjúpa þeir sig í 
aðdraganda forsetakosninganna í 
Bandaríkjunum þegar þeir hófu að 
ritskoða fréttir þeim tengdar. Nú 
eru Ástralía og Kanada að stíga fram 
og gera samninga við þessa sam-
félagsmiðla þannig að þeir greiði 
höfundarréttargreiðslur, skatta og 
önnur gjöld.

Það er ótrúlegt að stjórnvöld hér 
á landi hafi ekki kippt þessu í liðinn 
þegar þau hafa skýra hagsmuni af 
því að vernda íslenska fjölmiðlun. 
Í staðinn er verið að koma á fót 
styrkjakerfi fyrir fjölmiðla. Það er 
miklu nær að jafna leikinn frekar 
en að fást við afleiðingarnar,“ segir 
Heiðar og vísar þar bæði til umsvifa 
RÚV og samfélagsmiðla.

Fjölmiðlafraumvarpið er sem sagt 
gagnslítið?

„Fjölmiðlafrumvarpið linar þján-
ingar en bjargar engu. Það er plástur 
á sár sem stækkar og stækkar. Svo 
vitum við að um leið og ríkið kemur 
á fót styrkjakerfi byrja fjölmiðlar að 
laga sig að skilmálum kerfisins. Allt 
í einu er komin ógn við ritstjórnar-
legt sjálfstæði.“

Reglur og höft kosta sitt
Fjarskiptalagafrumvarp er nú í 
meðförum Alþingis. Í frumvarpinu 
er kveðið á um að búnaður í til-
teknum hlutum innlendra farneta, 
sem teljast viðkvæmir með tilliti 
til almannahagsmuna og öryggis 
ríkisins, skuli í heild sinni eða að 
ákveðnu hlutfalli búnaðar vera frá 
framleiðanda í ríki sem Ísland á 
öryggissamstarf við eða ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins.
Frumvarpinu er meðal annars 

ætlað að tryggja að 5G-kerfin verði 
ekki of háð kínverska fyrirtækinu 
Huawei eða öðrum framleiðendum 
tæknibúnaðar. Bæði Sýn og Nova 
nota fjarskiptabúnað frá Huawei.

„Í frumvarpinu felast jákvæðar 
breytingar sem miða að því að leyfa 
meiri samrekstur á kerfum í stað 
þess að hvert fyrirtæki sé í sínu 
horni. Við þekkjum hvernig þetta 
hefur verið með Mílu og Gagnaveitu 
Reykjavíkur sem grafa tvo ljósleið-
ara í hvert hús. En það er ekki enn 
búið að afgreiða frumvarpið sem 
veldur því að við eigum erfitt með 
að ráðast í fjárfestingar til lengri 
tíma. Við vitum ekki hvaða tak-
markanir á birgja verða settar.

Okkur finnst ótækt að ríkið ætli 
að skipa einkafyrirtækjum fyrir 
um við hverja þau eiga viðskipti. 
Við tökum öryggishlutverk okkar 
mjög alvarlega og á vegum Voda-
fone Global starfa þúsundir fjar-
skiptaverkfræðinga sem sjá um 
að ganga úr skugga um að kerfin 
séu örugg. Þá vaknar sú spurning 
hvort þingmönnum á Íslandi sé 
betur treystandi en þeim til þess að 
meta áhættuna. En svona er þetta 
oft með reglur og höft. Fólk virðist 
ekki átta sig á því að reglur kosta og 
í þessu tilfelli kosta þær gríðarlega 
fjármuni. Sterkir og hagkvæmir 
innviðir skipta öllu máli fyrir sam-
keppnishæfni til langs tíma.“

Í lok árs 2019 undirrituðu Sýn, 
Síminn og Nova viljayfirlýsingu 
um viðræður um möguleika á sam-
nýtingu og samstarfi við uppbygg-
ingu fjarskiptainnviða.

Er einhver hreyfing í þessum 
efnum?

„Já, Póst- og fjarskiptastofnun 
hefur leyft okkur að prófa búnaðinn 
saman, farsímakjarna frá Ericsson 
og sendi frá Huawei og öfugt, og 
Samkeppniseftirlitið hefur ekki gert 
athugasemdir. Þessar prófanir hafa 
gefið góð fyrirheit en við þurfum að 

fá fjarskiptalagafrumvarpið sam-
þykkt svo að við vitum til hvers sé 
ætlast af okkur.“

Ofurskuldir bitna á þeim ungu
Úr rekstrinum yfir í efnahagsmál. 
Ríkissjóður hefur skuldsett sig fyrir 
hundruð milljarða króna til þess 
að bregðast við kórónakreppunni. 
Hefurðu áhyggjur af þessari miklu 
skuldasöfnun?

„Ég hef aðallega áhyggjur af ungu 
fólki, það er að segja, að þróunin 
verði eins og í Japan á tíunda ára-
tug síðustu aldar – og hennar gætir 
raunar enn í dag – þar sem japanska 
ríkið skuldsetti sig gífurlega en 
komandi kynslóðir sátu uppi með 
reikninginn.

Mikið er rætt um að hækka 
atvinnuleysisbætur en það er ekki 
fjárfesting. Það er í lagi að taka lán 
ef það skilar sér í verðmætasköpun 
sem stendur undir láninu og vel það. 
En það er fráleitt að fjármagna sam-
neyslu með láni til langs tíma. Ungt 
fólk í dag virðist ekki vera sérstak-
lega spennt fyrir stjórnmálum eða 
fjármálum en það hefur mikla hags-
muni af því að sitja ekki uppi með 
þennan risastóra reikning.“

Talandi um atvinnuleysi. Það er í 
sögulegum hæðum á sama tíma og 
mikill skriðþungi er í launaþróun, 
sérstaklega hjá hinu opinbera. 
Gengur dæmið upp?

„Við höfum þurft að segja upp 
fólki vegna þess að launakostnaður 
við hvern starfsmann er orðinn svo 
mikill. Af leiðingin er sú að álagið 
eykst á þá sem eftir eru,“ segir Heið-
ar.

„ Það er óhják væmileg t að 
launahækkanir um fram það sem 
atvinnulífið stendur undir skili sér 
í verðbólgu eins og hagsaga Íslands 
vitnar um. Ýmsir ytri þættir hafa 
haldið aftur af verðbólgunni á síð-
ustu tveimur árum, til dæmis lágt 
olíuverð, framleiðsluslaki í hag-
kerfinu og hagstæð markaðsverð 
fyrir fisk og ál. Við höfum verið 
heppin en hagfræðilögmálin hafa 
hins vegar ekki breyst.

Það sem veitir manni bjartsýni er 
hraði tæknibreytinga,“ bætir Heiðar 
við. „Þær eru áhrifamikill kraftur 
sem verkar í átt til verðhjöðnunar. 
Á hverjum degi kemur ný tækni 
sem gerir fólki kleift að gera meira 
fyrir minna. Horft fram á veginn 
munu hraðar tæknibreytingar og 
minnkandi fólksfjölgun hafa verð-
hjaðnandi áhrif á alþjóðavísu.“

Þetta var bókhalds-
brella [af hálfu 

RÚV]. Ef einkafyrirtæki 
hefði verið staðið að þessu 
hefði brotið varðað fang-
elsisvist.

Hart bitist um enska boltann

Eins og kunnugt er missti Sýn 
sýningarréttinn á enska bolt-
anum árið 2018 þegar Síminn 
yfirbauð fyrirtækið í útboði 
um réttinn. Í kjölfarið hafði 
Markaðurinn eftir heimildum að 
tilboð Sýnar hefði numið nærri 
átta milljónum evra, jafnvirði 
um 1,2 milljarða króna á nú-
verandi gengi. Útboðsferlið var 
með þeim hætti að ef munur á 
tilboðum væri innan tíu prósenta 
færi útboðið í aðra umferð. Ekki 
kom til þess og því ljóst að tilboð 
Símans var minnst tíu prósentum 
hærra.

„Það verður hart bitist um sýn-
ingarréttinn þegar hann verður 
boðinn út í sumar. En við getum 
ekki tapað á því enda eigum við 
ekki réttinn sem stendur. Við 

getum einungis hagnast ef vel 
tekst til.“

Ætla að má að norræna 
streymisveitan Viaplay taki 
þátt í útboðinu en fyrirtækið 
á nú þegar sýningarréttinn á 
enska boltanum á öllum hinum 
Norðurlöndunum. Via Play 
hefur fært út kvíarnar hér á landi 
með kaupum á sýningarréttum 
erlendra íþróttaviðburða, svo 
sem Meistaradeild Evrópu en 
rétturinn skiptist til helminga 
milli Via Play og Sýnar.

„Við höfum vitað um nokkurt 
skeið að áhersla okkar þyrfti 
að vera á innlenda efnisfram-
leiðslu,“ segir Heiðar en Sýn 
hefur tryggt sér sýningarréttinn 
á efstu deildum karla og kvenna í 
knattspyrnu næstu fimm árin.

Daglegur rekstur  
er stanslaus barátta
Heiðar starfaði sem fjárfestir 
um langt skeið áður en hann 
tók við sem forstjóri Sýnar árið 
2019. Þetta eru tvö ólík hlut-
verk.

Voru mikil viðbrigði að taka 
við forstjórastarfinu eftir að hafa 
verið fjárfestir í svo langan tíma?

„Auðvitað er daglegur rekstur 
hjá einkafyrirtæki stanslaus 
barátta. Þá skiptir miklu máli að 
hafa gaman af verkefnunum og 
vinna með góðu fólki.“

Hefurðu þurft að vinna í ein-
hverju eiginleikum til þess að 
fínstilla stjórnunarstílinn?

„Ætli ég hafi ekki þurft að 
hlusta meira en ég er vanur að 
gera,“ segir Heiðar á léttum 
nótum.
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Skráning til að koma til móts við kröfur fjárfesta 

Play vinnur núna, ásamt ráð-
gjöfum félagsins, að hlutafjárút-
boði og skráningu á First North-
markaðinn í Kauphöllinni sem er 
áformað í næsta mánuði.

Birgir segir óvíst á þessari 
stundu hversu há fjárhæð verður 
sótt í útboðinu en það mun að 
lokum ráðast af eftirspurninni.

„Það er áformað að halda 
almennt hlutafjárútboð og að 
sjálfsögðu horfum við líka til 
þess að fá inn ákveðna fagfjár-
festa sem vilja koma inn í skráð 
félag. Það er hins vegar mikilvægt 
að undirstrika að við erum ekki 
að fara í hlutafjárútboð og skrán-

ingu vegna þess að félagið þurfi 
endilega frekara fjármagn til að 
standa straum af rekstrinum 
heldur er þetta gert til að koma 
til móts við kröfur fjárfesta um 
reglulega upplýsingagjöf og það 
aðhald sem slíkt skapar gagnvart 
stjórnendum félagsins.

Ég held að mjög margir muni 
sýna því áhuga að koma með 
beinum hætti að uppbygging-
unni sem er í vændum í íslenskri 
ferðaþjónustu og sjái styrk-
leikana hjá Play sem felast í 
hagstæðum kostnaðargrunni og 
ekki með neinar eftirlegukindur í 
farteskinu,“ segir hann.

Ég get ekki skrifað undir 
yfirlýsingar um að það 
sé eitthvað fullreynt að 
reka annað flugfélag frá 
Íslandi. Ég byggi það 
meðal annars á því að ég 

tel að önnur lággjaldaflugfélög sem 
hafa verið starfrækt hér á landi hafi 
í raun farið út af sporinu í sínum 
rekstri. Það er hins vegar ekkert 
náttúrulögmál þar að baki heldur 
einungis sú staðreynd að það voru 
teknar rangar ákvarðanir,“ segir 
Birgir Jónsson, nýráðinn forstjóri 
flugfélagsins Play sem mun hefja sig 
á loft í lok næsta mánaðar, í viðtali 
við Markaðinn.

Birgir, sem starfaði áður sem for-
stjóri Íslandspósts á árunum 2019 til 
2020, telur að það sé langt í að Ísland 
muni sjá aftur þann massatúrisma 
sem einkenndi ferðaþjónustuna 
fyrir fáeinum árum – 2,3 milljónir 
ferðamanna komu til landsins 2018 
– þrátt fyrir innkomu Play á mark-
aðinn. Play hafi engin áform um að 
vaxa hratt heldur muni einblína á 
að vera sveigjanlegt, lítið f lugfélag, 
sem ætli sér að skila arðsemi fyrir 
hluthafa þess með því að finna 
„matarholur“ til hliðar við stóru 
f lugfélögin á þessum erfiða sam-
keppnismarkaði.

Birgir var fenginn í forstjóra-
stól Play, sem hefur verið í start-
holunum að hefja f lugrekstur frá 
því félagið var fyrst kynnt til leiks 
í nóvember 2019, samhliða því að 
breiður hópur fjárfesta – lífeyris-
sjóðir, tryggingafélag, verðbréfa-
sjóðir og öf lug fjárfestingafélög 
– lögðu félaginu til um 50 milljónir 
Bandaríkjadala, jafnvirði yfir sex 
milljarða króna, í nýtt hlutafé í 
liðnum mánuði.

Það var upphaf lega stefnt að því 
að sækja um 35-40 milljónir dala í 
lokuðu hlutafjárútboði í apríl en á 
síðustu metrunum, í reynd eftir því 
var formlega lokið, er það stækkað. 
Var einhver ástæða fyrir því?

„Það reyndist bara vera gríðar-
legur áhugi og það eru enn fjárfestar 
sem eru að hafa samband og reyna 
að komast inn í hluthafahópinn. 
Fólk sér hvaða fagfjárfestar eru 
komnir að félaginu og það verður 
til ákveðin stemning með útboðinu 

sem er auðvitað bara afskaplega 
jákvætt.“

Eftir hlutafjáraukningu félagsins 
eru stærstu hluthafar Play eignar-
haldsfélagið FEA, sem Elías Skúli 
Skúlason fer fyrir, lífeyrissjóðurinn 
Birta og fjárfestingafélagið Fiski-
sund, sem Einar Örn Ólafsson, nýr 
stjórnarformaður Play, leiðir. Aðrir 
helstu fjárfestar félagsins eru meðal 
annars Stoðir, Akta sjóðir, Brim-
garðar, Íslandssjóðir, Lífsverk líf-
eyrissjóður og tryggingafélagið VÍS.

Þarf aga og skýra stefnu
Hvaða borga áformar Play að f ljúga 
til núna í sumar?

„Þetta verða þessir helstu staðir 
sem Íslendingar þekkja orðið vel til 
eins og London, Kaupmannahöfn, 
Berlín, París, Barcelona, Alicante og 
Tenerife. Það er ekki von á neinum 
bombum hvað áfangastaðina varð-
ar, heldur verður þetta allt saman 
frekar hefðbundið,“ segir Birgir.

Áætlanir Play gera ráð fyrir að 
byrja með þrjár Airbus A321 Neo 
vélar í rekstri í sumar en á næsta ári, 
þegar stefnt er að því að hefja f lug 
einnig til Bandaríkjanna, er áform-
að að f lugflotinn verði stækkaður 
í sex til átta vélar og að hann verði 
kominn í um tíu vélar árið 2023.

„Ég held að heppilegasta stærðin 

að flugflota fyrir félag eins og Play,“ 
útskýrir Birgir, „sé um 15 vélar. 
Þegar þú ert kominn með mikið 
fleiri vélar en það verður til freistni 
til að fara í seinni tengibankann í 
þessu viðskiptamódeli sem byggir 
á f lugi yfir Atlantshafið. Þá ferðu 
að missa sveigjanleikann, sem er 
svo mikilvægur, vegna þess að þú 
ert með of mikið af f lugvélum sem 
skapar þrýsting á að f ljúga til of 
margra áfangastaða. Ef okkur ætlar 
að takast að halda niðri kostnaði 
sem lággjaldafélag þá verðum við 
að gæta að því að vera með fram-
boð sem endurspeglar raunveru-
lega eftirspurn. Ef hún er ekki fyrir 
hendi þá er miklu betra að leyfa vél-
unum bara að standa óhreyfðum.“

Birgir undirstrikar hins vegar 
að um leið og Play verður komið 
með 10 til 15 vélar í reglulegt áætl-
unarflug verði þetta orðin starfsemi 
sem veltir tugum milljarða og með 
hundruð starfsmanna í vinnu.

„Það er auðvitað ofsalega stórt 
fyrirtæki í öllum íslenskum saman-
burði,“ segir hann. 

En af hverju ákvaðstu að fara 
aftur í f lugið hafandi sagt áður að þú 
myndir aldrei snúa aftur í þennan 
bransa?

„Ég hef tvisvar komið að f lug-
rekstri áður – fyrst sem forstjóri 
Iceland Express 2004 til 2006 og 
síðan sem aðstoðarforstjóri WOW 
air 2014 til 2015 – og það sem ég hef 
aldrei skilið við þennan bransa, eða 
fengið til að ganga upp varðandi 

Ætlum okkur ekki að sigra heiminn 
Birgir Jónsson, nýr forstjóri Play, segir að nálgun Play verði ekki að vaxa hratt heldur að vera lítið flugfélag sem geti skilað góðri afkomu. 
Pláss fyrir tvö innlend flugfélög sem fljúga yfir hafið. Heppileg stærð á flota um 15 vélar. Aldrei betri aðstæður til að stofna flugfélag.  

Þegar þú starfar í 
svona kviku rekstr-

arumhverfi, sem flugið 
sannarlega er, þá þarftu að 
vera varfærnari og fastari 
fyrir.

„Ég er líklega einn af þeim fáu sem hafa komið að flugrekstri og ekki fengið bakteríuna – af því að mér hefur oft ekkert litist á það hvernig staðið hefur verið málum,“ segir Birgir Jónsson, forstjóri 

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is
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innsýn mína og reynslu í öðrum 
fyrirtækjum, er af hverju rekstur-
inn í f lugi er svona handahófs-
kenndur. Þetta er kvikt umhverfi, 
mikill hraði þar sem verða oft ýktar 
breytingar á tekjum og kostnaði – 
og þú ert stanslaust að bregðast við 
aðstæðum hverju sinni. Það hafa 
komið stundum reynslumiklir fjár-
festar að þessum rekstri í gegnum 
tíðina en mér hefur oft fundist eins 
og þeir skilji þá um leið fyrir utan 
þær aðferðir sem hafa virkað vel í 
öðrum fyrirtækjarekstri. Þá á ég 
við mikilvægi þess að hafa skýran 
strúktur, stefnu, stjórnendur í réttu 
stöðunum, bera allar stórar ákvarð-
anir undir framkvæmdastjórn og 
stjórn félagsins – þessu gleyma 
menn iðulega og eru farnir að taka 
fljótt tilviljunarkenndar ákvarðanir 
sem þýðir að þú ert í raun ekki með 
neina stefnu. En þegar þú starfar í 
svona kviku rekstrarumhverfi, sem 
flugið sannarlega er, þá þarftu hins 
vegar þvert á móti að vera varfærn-
ari og fastari fyrir – af því að allar 
tölurnar eru svo stórar og fram-
legðin oft lítil.

Ég hef aldrei áttað mig á því af 
hverju stjórnunarhættirnir hafa 
þurft að vera þannig og það er ekki 
fyrr en núna, þegar ég fór að ræða 
við þá fjárfesta og aðra sem koma að 
Play, sem ég sé að það er mögulegt 
að gera þetta öðruvísi. Stóra breyt-
an er að það verður enginn einn 
sem ræður í þessu félagi, hvorki 
ég, stjórnarformaðurinn eða aðrir 

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

Við erum ekki að 
kokka upp einhver 

plön um að reyna knésetja 
Icelandair – við erum ekki 
með það flugfélag á heil-
anum.

Play.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

hluthafar, og sem getur þá farið að 
taka stórar afdrifaríkar ákvarðanir 
byggt á því hvernig viðkomandi er 
mögulega stemmdur þann daginn. 
Það er stór og breiður hópur fjár-
festa sem kemur að fyrirtækinu og 
öll ákvörðunartakan, einkum núna 
þegar félagið verður skráð á hluta-
bréfamarkað, þarf að vera öguð og 
grundvallast á skýrri stefnu. Þetta 
er helsta ástæðan fyrir því að ég hef 
fulla trú á því að fyrirtækinu eigi 
eftir að farnast vel.“

Hættum að tala um stórar tölur
Spurður að því hvenær það hafi 
fyrst komið til tals að hann myndi 
setjast í forstjórastólinn ef það 
tækist að ljúka fjármögnun á f lug-
félaginu segir Birgir að það hafi gerst 
frekar nýlega.

„Það hafa ýmsir leitað til mín í 
gegnum árin sem hafa sýnt f lug-
rekstri áhuga, meðal annars eftir 
að WOW air fór í gjaldþrot vorið 
2019 og eins einhverjir fjárfestar 
sem höfðu verið að skoða mögulega 
aðkomu að Play. Mig grunar að það 
sé vegna þess að ég hef verið afar 
tortrygginn á þennan bransa og ég 
er líklega einn af þeim fáu sem hafa 
komið að flugrekstri og ekki fengið 
bakteríuna – af því að mér hefur oft 
ekkert litist á það hvernig staðið 
hefur verið að málum.

En eftir því sem tíminn líður, og 
ég kynnist betur því hvernig standa 
eigi að stofnun félagsins, verð ég 
jákvæðari af því að ég hef trú á að 
vinnubrögðin eigi eftir að verða 
með allt öðrum hætti. En það eru í 
reynd einungis um tveir mánuðir 
síðan að það var nefnt í einhverri 
alvöru að ég myndi koma að þessu 
sem forstjóri félagsins.“

Hvaða lærdóm er hægt að draga 
af þeim mistökum sem voru gerð hjá 
WOW air og öðrum íslenskum lág-
gjaldaf lugfélögum?

„Það sem ég held að hafi klikkað 
hjá þessum félögum, WOW og eins 
og öðrum lággjaldaf lugfélögum 
á undan, er að stjórnendur missa 
sjónar á að halda sig við upphaf-
legu stefnuna og gleyma sér í vext-
inum. Það sem gerist þá er að þú 
missir stjórn á kostnaðinum af því 
að það er endalaust verið að ráðast 
í fjárfestingar, sem eiga að skapa 
tekjur síðar í framtíðinni, og þann-
ig er verið að reyna að réttlæta þessa 
kostnaðaraukningu – það aftur 
skapar pressu á að auka stöðugt 
umsvifin.

Ég er hins vegar mikill talsmaður 
þess að hætta að tala um stórar 
tölur; veltuna, fjölda f lugvéla, far-
þegafjöldann – þetta skiptir í reynd 
engu máli. Okkar nálgun núna í 
Play er að vera frekar með bara lítið 
flugfélag. Við ætlum ekkert að sigra 
heiminn og vera með fleiri tugi véla 
í rekstri – heldur vera fókuseraðir, 
einblína á afkomuna og virðið sem 
við erum að búa til fyrir viðskipta-
vininn. Það voru þessir hlutir 
sem fóru áður úrskeiðis í þessum 
íslensku lággjaldaf lugfélögum,“ 
segir Birgir, og bætir við:

„Ég ber mikla virðingu fyrir því 
hvernig Skúli Mogensen hefur tækl-
að eftirleikinn af gjaldþroti WOW 
air, með mikilli auðmýkt, og viður-
kennt að menn hafi misst sjónar á 
því sem skiptir máli í lággjalda-við-
skiptamódelinu með því að taka 
í notkun breiðþotur til að f ljúga 
langa f lugleggi. Það hefðu allir átt 
að getað sagt sér það, og það voru til 
greiningar innan fyrirtækisins um 
að þetta gæti aldrei gengið upp, og 
það hefði átt að fylgja þeirri stefnu 
og taka ákvarðanir í samræmi við 
það en ekki aðeins vegna þess að 
þetta væri f lott eða áhugavert. Þess 
vegna er svo mikilvægt að viðhafa 
þennan aga í þessum rekstri.“

Alltaf dvergar á markaði
Forstjóri Icelandair sagði um síðast-
liðin áramót að hann teldi ekki rými 
fyrir tvö íslensk flugfélög með Kefla-
víkurvöll sem tengibanka. Hver er 
þín skoðun á þeim ummælum?

„Það er rosalega auðvelt held ég að 
snúa út úr þessum ummælum Boga 
og ég held að það væri ósanngjarnt 
að gera það – ég ætla ekki að gera 
honum upp þær skoðanir að hann 
vilji að Icelandair sitji að einhverri 

einokun hér á þessum markaði. Ég 
hef meiri virðingu fyrir honum og 
Icelandair en það. En þegar maður 
horfir á þennan markað þá eru um 
70 til 75 milljónir manns að f ljúga 
á milli Bandaríkjanna og Evrópu á 
ári. Það er alveg sama hvað Play og 
Icelandair munu gera – félögin verða 
alltaf dvergar á þessum markaði yfir 
hafið en einmitt þess vegna held ég 
að það sé pláss fyrir félag eins og 
okkar.“

Birgir segir að vegna þess hversu 
Play sé vel fjármagnað sé engin 
pressa á að taka nein stór skref í 
rekstrinum fyrr en markaðurinn 
býður upp á það.

„Við munum byrja að f ljúga 
undir lok júní, og verðum með 
alveg þokkalega umfangsmikið flug 
núna í sumar, en við þurfum ekkert 
að flýta okkur. Ég held að allir sem 
koma að félaginu, stjórnendur og 
stjórnarmenn, séu meðvitaðir um 
að það sé ekki verið að tjalda til 
einnar nætur og við viljum gerum 
þetta í hægum, öruggum skrefum 
og sjá þetta félag blómstra til lengri 
tíma litið. Það er til dæmis augljóst 
að Bandaríkin eru núna að opnast 
frekar hratt, við sjáum í fréttum 
að það eru mikið af bókunum frá 
ferðamönnum þaðan, og það væru 
leiðir fyrir okkur að reyna að byrja 
að f ljúga til Bandaríkjanna strax 
í sumar sem gæti skilað góðum 
tekjum í nokkra mánuði – en um 
leið væri það afar áhættusamt skref 
að taka og því er það ekki á döfinni 
í ár.“

Birgir segir að mögulega gæti 
f lug til Norður-Ameríku orðið að 
veruleika snemma árs 2022 en þeir 
áfangastaðir sem Play horfir þar til 
eru til borga á Austurströndinni, 
Flórída og mögulega einnig í Kan-
ada.

Þið byrjið með þrjár vélar, Air-
bus A321-NEO, sem geta tekið allt 
að 244 í sæti. Eruð þið með þannig 
leigusamninga á vélum að þið borgið 
aðeins þegar vélarnar verða teknar 
í notkun?

„Já, hluti af samningunum er 
með þeim hætti. Það má segja að 
tækifærið til að koma á fót nýju 
f lugfélagi varð enn betra eftir að 
faraldurinn skall á, meðal ann-
ars vegna þess að það hefur gefið 
okkur færi á því að ná frábærlega 
hagfelldum leigusamningum um 
vélar. Það er mikið framboð af hár-
réttum flugvélategundum í boði en 
lykilatriðið í þessum rekstri er að 
blanda ekki saman ólíkum gerðum 
af vélum þannig að þú getir náð sem 
mestri nýtingu frá starfsfólkinu og 
samfellan verði sem mest. Við erum 
því með afar góða samninga til mjög 
langs tíma, um 10-12 ár fyrir hverja 
vél.“

Ekki með Icelandair á heilanum
Hvernig ætlar félagið að vera sam-
keppnishæft á þessum erfiða mark-
aði og eru kjarasamningar Play 
hagkvæmari en þeir sem Icelandair 
hefur gert við sína starfsmenn?

„Þegar horft er til f lugreksturs 
þá er það oft gert, eðlilega, með 
sömu gleraugum og á annan fyrir-
tækjarekstur þegar kemur að launa-
kostnaði og hann er vissulega mjög 
stór og mikilvægur þáttur, en samt 
ekki ráðandi breyta. Við erum með 
mjög hagstæða kjarasamninga 
við stéttarfélag starfsfólksins hjá 
okkur en það þýðir ekki að fólk sé 
að fá eitthvað minna af krónum 
í launaumslagið en það fékk hjá 
WOW air eða öðrum sambærilegum 
íslenskum flugfélögum.

Hagkvæmnin í samningunum 
fyrir okkur nær til annarra sviða, 
eins og með að ná meðal annars 

meiri nýtingu á f lugáhöfnum með 
f leiri f lugtímum innan ákveðins 
tímabils – þetta eru því kjara-
samningar sem eru meira í lík-
ingu við það sem almennt gerist á 
íslenskum vinnumarkaði fremur 
en arfleifð kjarasamninga sem hafa 
verið gerðir í gegnum áratugina 
hjá rótgrónum f lugfélögum eins 
og Icelandair. Við skulum heldur 
ekki gleyma því,“ útskýrir Birgir, 
að við munum auðvitað líka vera 
að keppa við f lugfélög sem koma 
frá löndum þar sem launin eru allt 
önnur og lægri og við erum ekkert 
samkeppnishæf við slík félög hvað 
launakostnað varðar.“

Aðspurður hvort hann geti sagt 
eitthvað til um hagkvæmni saming-
anna í samanburði við Icelandair, 
meðal annars með tilliti til eininga-
kostnaðar á sætiskílómetra, segist 
Birgir ekki hafa kynnt sér þá samn-
inga og geti lítið sagt til um það.

„Það er mikilvægt að halda því til 
haga að við erum ekki að kokka upp 
einhver plön um að reyna að kné-
setja Icelandair – við erum ekki með 
það f lugfélag á heilanum. Dæmin 
hafa sýnt að það er alveg pláss fyrir 
tvö, og jafnvel f leiri, f lugfélög á 
þessum markaði – og við erum ekk-
ert endilega að berjast um sömu far-
þegana og þeir.

Það sem skiptir máli fyrir okkur í 
þessari hörðu samkeppni er að hafa 
þennan sveigjanleika, sem lítið flug-
félag, til að geta fundið okkur matar-
holur til hliðar við þessu stóru félög 
eins og Delta, Wizzair og EasyJet. 
Við getum aldrei mætt þeim beint 
í samkeppninni heldur verðum 
við að finna aðrar leiðir með því 
að bjóða meðal annars upp á ann-
ars konar vöru, tímasetningar og 
þjónustu. Við munum heldur ekki 
geta keppt við félag eins og Wizzair 
í verðum, en þar getum hins vegar 
keppt við Icelandair,“ segir Birgir.

Eiginlega allt sem vinnur með okkur 

Birgir tekur aðspurður undir 
með þeim sem hafa sagt að 
aldrei hafi verið betri aðstæður 
til hefja rekstur á nýju flugfélagi 
en nú.

„Það er eiginlega allt sem 
vinnur með okkur um þessar 
mundir. Og síðan fór að gjósa 
á Reykjanesskaga! Ef það voru 
einhverjar efasemdir um áhuga 
erlendra ferðamanna á að koma 
til Íslands þá þarf enginn að hafa 
áhyggjur af því lengur.“

En er innkoma Play þá að fara 
að leiða aftur til svonefnds massa-
túrisma?

„Þegar það voru hvað flestir 
ferðamenn að koma til lands
ins – um 2,3 milljónir manna 
2018 – þá voru íslensku flug
félögin með um 50 til 60 vélar í 
sínu áætlunarflugi til viðbótar 
við tugi erlendra flugfélaga sem 
voru með áætlunarflug hingað 
til landsins. Það er mjög langt 
í að þessar aðstæður eigi eftir 
að koma aftur með tilheyrandi 
massatúrisma. Við verðum með 

miklu færri vélar en WOW air var 
með þegar mest lét og Iceland
air á sömuleiðis langt í land með 
að ná sínum fyrri hæðum.

Forsvarsmenn í íslenskri 
ferðaþjónustu hafa því núna 
góðan tíma til að hugsa um 
stefnumótun fyrir greinina til 
langs tíma – sem við Íslendingar 
höfum alltaf átt erfitt með að 
gera – og hver sé varan Ísland og 
hvar við viljum staðsetja okkur á 
þessum ferðamannamarkaði. 

Fólk sem kaupir flugmiða til 
Íslands, með hvaða flugfélagi 
sem er, er oftast búið að eyða 
hærri fjárhæð aðeins 24 tímum 
eftir að það er komið til lands
ins heldur en það borgaði fyrir 
sjálfan flugmiðann. Ef við í Play 
myndum, svo dæmi sé tekið, 
byrja að selja lággjaldaflugferðir 
til Mónakó þá efast ég um að 
Mónakó myndi fyllast af bak
pokaferðalögum. Þetta snýst því 
alltaf um hvers konar vöru þú ert 
að bjóða fólki upp á.“
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Slegist um borgarstjórastólinn

Kannanir benda til að borgarstjóri London, Sadiq Khan, haldi velli í kosningum á fimmtudaginn. Khan er með 13 prósentustiga forystu á frambjóð-
anda Íhaldsf lokksins. Athygli vekur að London hallar sér í ríkara mæli upp að Verkamannaf lokknum en sömu sögu er ekki að segja þegar litið er til 
alls Bretlands. Greinendur rekja muninn til þess að íbúar höfuðborgarinnar séu yngri, af f leiri kynþáttum og styðji fremur ESB. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Skotsilfur

Jón Bjarki 
Bentsson
aðalahagfræð-
ingur Íslands-
banka

Seðlabankanum er nokkur 
vandi á höndum. Hag
kerfið hefur undanfarið 
gengið í gegn um mikinn 
samdrátt og þrátt fyrir að 
landið sé tekið að rísa er 

staðan enn nokkuð tvísýn. Á sama 
tíma hefur verðbólga reynst talsvert 
þrálátari en vænst var. Í apríl var 
verðbólgutakturinn sá hraðasti í 
átta ár og verðbólga hefur verið yfir 
4% efri viðmiðunarmörkum verð
bólgumarkmiðs bankans frá ára
mótum. Verðbólguvæntingar hafa 
þokast upp og langtíma verðbólgu
álag á markaði hefur ekki verið 
lengra frá verðbólgumarkmiðinu í 
tvö ár. Seðlabankafólk hefur eðli
lega lýst áhyggjum af ástandinu og 
minnt á að tæki og tól bankans til 
aukins aðhalds séu skammt undan 
ef ekki horfir til betri vegar fyrr en 
seinna.

Þótt íbúðaverð hafi reynst drýgsti 
hækkunarvaldur vísitölu neyslu
verðs í apríl eru ástæður mikillar 
verðbólgu þó f leiri þessa dagana, 
enda mældist 12 mánaða verðbólga 
með og án húsnæðisliðar sú sama í 
mánuðinum. Af 4,6% núverandi 
verðbólgu má rekja 2,0 prósent 
til innf luttra vara, 0,9 prósent til 
húsnæðisliðar og innlendar vörur 
og þjónusta skýra hvor sínar 0,8 
prósenturnar. Húsnæðisliðurinn 
skýrir því fimmtung verðbólgunnar 
undanfarna 12 mánuði.

Hröð hækkun íbúðaverðs í síð
ustu mælingu Hagstofunnar lyfti 
hins vegar brúnum margra, enda 
virðist hann renna frekari stoðum 
undir þá útbreiddu skoðun að 

spenna fari vaxandi á íbúðamark
aði. Öfugt við ýmsa aðra þætti verð
bólgunnar er íbúðamarkaðurinn 
auk heldur undir áhrifasviði Seðla
bankans þar sem vextir og önnur 
umgjörð lánamarkaðar hafa mikil 
áhrif á þróun hans.

Sviðið sem Seðlabankinn horfir 
yfir má því kortleggja eitthvað á 
þessa leið: Eftir ár af kórónukreppu 
er atvinnuleysi mikið. Fyrirtæki 
og einyrkjar í stærstu útflutnings
greininni og tilteknum öðrum inn
lendum geirum á borð við sviðslist
ir hafa orðið fyrir miklum búsifjum 
og tekjutapi. Óvissa er enn mikil og 
fyrirtæki í þeim geirum sem betur 
standa virðast mörg hver munu 
fara fetið í fjárfestingum og aukn
um umsvifum þar til línur skýrast 
í efnahagsmálum. Til að mynda 
benda niðurstöður úr könnun SA 
meðal stærstu fyrirtækja landsins 
til þess að fjárfesting atvinnuveg
anna kunni að dragast saman í ár 
eftir allharðan samdrátt í fyrra.

Á hinn bóginn er staða f lestra 
heimila góðu heilli sterk um þessar 
mundir þótt það sé auðvitað lítil 
huggun þeim stóra hópi sem orðið 
hefur fyrir atvinnumissi og tekju
tapi í kórónukreppunni. Sterk 
eignastaða þorra almennings, vax
andi kaupmáttur og hagstæð kjör 
íbúða lána skýra væntanlega að 
miklu leyti hversu lífseig eftirspurn 
á íbúðamarkaði hefur verið á sama 
tíma og framboð nýrra eigna er að 
skreppa saman. Þá benda nýlegar 
kortaveltutölur til þess að neyslu
vilji landans sé umtalsverður og 
væntingar neytenda náðu þriggja 
ára hámarki í nýjustu mælingu 
Gallup.

Í þriðja lagi má svo með hóflegri 
bjartsýni álykta að líkur fari batn
andi á bjartari tíð fyrr en seinna í 
efnahagslífinu. Bólusetningar eru 
loks komnar á mikinn skrið bæði 
hérlendis og í viðskiptalöndum 
okkar. Kannanir á ferðavilja, leitni
gögn úr leitarvélum og bókunar

þróun hjá f lugfélögum og innlend
um ferðaþjónustuaðilum bendir 
allt til þess að spár um ört batnandi 
hag ferðaþjónustunnar á seinni 
helmingi ársins gætu vel gengið 
eftir. Þótt það séu afar góðar fréttir 
ef hagkerfið nær viðspyrnu þegar 
líður á árið gæti þörfin fyrir mikinn 
slaka í hagstjórninni minnkað fyrr 
fyrir vikið. Þar við bætist svo fyrr
nefndur verðbólguþrýstingur sem 
þrengir að valkostum hagstjórnar
aðila í núverandi stöðu.

Er gullni meðalvegurinn  
þriggja akreina?
Samantekið má því segja að fyrir 
hagstjórnina væri heppilegt að til
teknir angar hagkerfisins, til að 
mynda íbúðamarkaður, byggju við 
meira aðhald af hálfu hagstjórnar
innar. Talsverður hluti til viðbótar, 
til að mynda f lest heimili og hluti 
atvinnulífsins, gæti líklega haldið 
sínu striki þrátt fyrir að aðhaldið 
væri aukið hóflega. Sá hluti heim
ila og þeir geirar atvinnulífsins sem 
orðið hafa fyrir mestum skakkaföll
um vegna faraldursins mega hins 
vegar illa við auknu aðhaldi pen
ingamála á komandi fjórðungum 
meðan efnahagsbatinn er að skjóta 
rótum. Þessi mikla breidd í stöðu 
heimila og fyrirtækja er nokkurt 
einsdæmi í nútíma hagsögunni þar 
sem eitt hefur oftast yfir alla gengið 
í talsvert ríkari mæli. Verði aðhald

ið aukið of hratt til að bregðast við 
verðbólguþrýstingi frá íbúðamark
aði og/eða vaxandi spurn þeirra 
heimila sem betur standa getur það 
valdið síðastnefnda hópnum hér 
að framan miklum erfiðleikum. Sé 
hins vegar beðið með aukið aðhald 
þar til ljóst er að síðastnefndi hóp
urinn er alfarið kominn fyrir vind 
getur eftirspurnarspenna og verð
bólguþrýstingur hins vegar náð að 
grafa um sig í millitíðinni og farið 
að ógna hinum dýrmæta og tiltölu
lega nýfengna trúverðugleika verð
bólgumarkmiðsins.

Farsælasta lausnin á þessari 
snúnu stöðu er líklega að leitast 
við að laga aðhaldið að hverjum 
þessara þriggja hópa eftir því sem 
það er unnt. Til að mynda hlýtur að 
vera nærtækara að hægja á spurn á 
íbúðamarkaði að hluta með þjóð
hagsvarúðartækjum á borð við þak 
á skuldsetningarhlutfall fremur en 
beita eingöngu vaxtatækinu til þess 
að kæla þann markað og þyngja 
þar með almennt róðurinn í hag
kerfinu. Að sama skapi þyrfti að 
gæta að því að mótvægisaðgerðir 
hins opinbera dugi til þess að létta 
heimilum og fyrirtækjum sem 
orðið hafa fyrir barðinu á kórónu
kreppunni róðurinn þar til þau hafa 
sambærilega burði til að standa 
undir hærri vaxtakostnaði og þeir 
aðilar sem minna fundu fyrir krepp
unni. Nýlega tilkynnt framlenging 
á aðgerðum ríkisstjórnarinnar og 
aðlögun sumra þeirra að þróun 
undanfarinna fjórðunga er þar 
jákvætt skref. Sjálfsagt er hægt að 
finna fleiri leiðir til þess að ná þessu 
markmiði.

Stjórnvöldum hefur heilt yfir 
tekist vel upp við að fást við kór
ónukreppuna. Nú reynir á að 
treysta undirstöðurnar sem best 
fyrir komandi uppsveiflu fyrir alla 
innlenda aðila með hliðsjón af mjög 
misskiptum áhrifum kórónukrepp
unnar á hérlend heimili og fyrir
tæki.

Er Seðlabankinn að fást  
við þrískipt hagkerfi?  

Það hlýtur að vera 
nærtækara að 

hægja á spurn á íbúðamark-
aði að hluta með þjóðhags-
varúðartækjum á borð við 
þak á skuldsetningarhlutfall 
fremur en að beita eingöngu 
vaxtatækinu til þess að kæla 
þann markað og þyngja þar 
með róðurinn í hagkerfinu.

Hagsmunaverðir  
eru víða
Ákveðnir fjölmiðlar, 
með Ríkisútvarpið 
í fararbroddi, 
halda áfram að 
mjólka mistúlkun 
á ummælum 
Ásgeirs Jónssonar 
seðlabankastjóra um hagsmuna-
hópa. Þeir láta eins og þetta sé 
enn stórfrétt og reyna þannig 
að þröngva ferköntuðum kubbi 
í hringlaga gat. RÚV birti til að 
mynda viðtal við heimspeking í 
gær þar sem ummælin voru enn 
og aftur túlkuð þveröfugt við 
útskýringar seðlabankastjóra um 
að hann hefði verið að vísa til fjöl-
breytts hóps fyrirtækja, stofnana 
og samtaka. Hagsmunagæslan 
er víða. Í aðdraganda alþingis-
kosninganna mun Drífa Snædal, 
forseti ASÍ, hitta formenn stjórn-
málaflokkanna til að ræða málefni 
kosninganna og áherslur flokk-
anna. Ekki er annars að vænta en 
að hagsmunir samtakanna verði 
þar ofar á dagskrá, sem eðlilegt 
er, en endilega hagsmunir heildar-
innar.

Skuldafyllerí 
Sósíalista
Eitt af fyrstu kosn-
ingaloforðum 
Sósíalistaflokks-
ins er faktískt að 
drekkja ríkissjóði, 
og þar með lands-
mönnum öllum, í 
skuldum. Fleiri slík loforð hljóta 
að fylgja innan tíðar. Það er jú 
háttur sósíalista. Komist flokkur-
inn til valda í næstu alþingiskosn-
ingum mun hann byggja íbúðir 
fyrir 650 milljarða með lánsfé. 
Sósíalistaflokkurinn, sem Gunnar 
Smári Egilsson kom á kortið, segir 
framkvæmdirnar munu ekki kalla 
á aukin ríkisútgjöld vegna þess 
að ódýr leiga muni standa undir 
kostnaðinum. Slíkur ríkisrekstur 
getur ekki klikkað. Það er hæpið 
að Sósíalistar verði valdamiklir á 
komandi þingi. Aftur á móti gætu 
aðrir vinstriflokkar þurft að stíga 
dansinn. Grunnvandinn á hús-
næðismarkaði felst ekki í að lánin 
séu ekki nógu löng (sem er dýr-
keypt) heldur lóðaskorti og hve 
dýrt er að byggja.

Pétur til Kviku 
eignastýringar
Pétur Richter, sem 
starfaði áður um 
langt skeið hjá 
Arion banka og 
forverum hans, 
hefur verið 
ráðinn til Kviku 
eignastýringar þar 
sem hann er sérfræðingur hjá 
framtakssjóðum bankans. Hann 
hafði áður unnið sem fyrirtækja-
ráðgjafi hjá Deloitte en Pétur er 
vélaverkfræðingur frá Háskóla 
Íslands og er með MBA-gráðu frá 
Háskólanum í Reykjavík. Hjá Arion 
og Kaupþingi starfaði Pétur í fyrir-
tækjaráðgjöf, fyrirtækjalausnum 
og markaðsviðskiptum.
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Klæðskerasniðin 
þægindi



Óumdeilt er að 
Ísland eigi óskor-

að heimsmet í fjölda 
kjarasamninga 
og stéttarfélaga 
miðað við 
höfðatölu.

Hannes G. Sigurðsson, 
ráðgjafi Samtaka 
atvinnulífsins 
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Sterkari saman 
í sátt við umhverfið LÆGSTA

VERÐIÐ

Stykkishólmur
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Hveragerði
Kópavogur
Egilsstaðir
Borgarnes
Ísafjörður
Reykjavík
Akureyri
Akranes
Selfoss
Vík

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!

Líkja má íslensku hagkerfi, með 
mikilli einföldun, við ungan 
glaumgosa sem ólst upp hjá 

vel stæðum foreldrum. Sonurinn 
gat áhyggjulaust flosnað upp úr 
menntaskóla og lifað í vellystingum 
þökk sé traustu baklandi. Nema 
hvað, það verða breytingar á 
högum foreldranna. Þeir geta ekki 
lengur framfleytt afkvæminu og nú 
þarf hann að taka sig taki.

Þessi undarlega samlíking krefst 
útskýringa: Það er bölvun og 
blessun að Ísland búi að miklum 
náttúruauðlindum. Þær hafa 
fært okkur auðlegð en gert það að 
verkum að við höfum getað komist 
upp með að leggja ekki rækt við 
hugvitsgreinar. Náttúruauðlindir 
hafa sömuleiðis gert það að verkum 
að útflutningsgreinarnar hafa verið 
sneggri að sleikja sárin sem þrálát 
verðbólga og gengisfall, sem rekja 
má til launahækkana umfram svig-
rúm í hagkerfinu, valda rekstr-
inum.

Nú er komið að kaflaskilum. 
Auðlindir, sem eru takmarkaðar, 
munu ekki knýja áfram hagvöxt 
á Íslandi á 21. öldinni. Þess vegna 
verðum við að byggja upp hugvits-
drifinn iðnað til að draga vagninn. 
Til að skapa frjóan jarðveg fyrir 
nýsköpun er brýnt að koma á 
gengisstöðugleika. Sprotafyrir-
tæki og þekkingariðnaður ráða illa 
við rússíbanareið í gengismálum. 
Mikilvægt skref í þá átt er að launa-
hækkanir miðist við svigrúm.

Þess vegna vekur það ugg að 
Drífa Snædal, forseti ASÍ, skuli segja 
að stöðugleiki sé ekki í boði eins og 
sakir standa. Hún virðist reiðubúin 
að endurtaka enn eitt höfrunga-
hlaupið. Verðbólguskot mun auka 
á vanda þeirra sem minnst hafa á 
milli handanna en launahækkanir 
ef til vill auka hróður verkalýðsfor-
kólfa innan hreyfingarinnar fyrir 
að gefa sig ekki. Heillavænlegra 
væri að stuðla að aukinni hagsæld 
með því að skapa jarðveg fyrir hug-
vitsiðnað.

Að sama skapi þykir Drífu mikil-
vægt að hækka fjármagnstekjuskatt 
til jafns við tekjuskatt einstaklinga. 
Launa- og skattahækkanir væru 
slæmur kokteill fyrir frumkvöðla-
umhverfið. Fyrir utan að henni 
virðist standa á sama um að fyrst 
er greiddur tekjuskattur af hagnaði 
fyrirtækja og því næst er hluthöf-
um gert að standa skil á fjármagns-
tekjuskatti. Stóra málið er að hærri 
skattar draga úr nýsköpun og leiða 
til þess að færri stofna til áhættu-
sams rekstrar. Það má ekki stinga 
höfðinu í sandinn hvað það varðar.

Það hefur verið mikill upp-
gangur hjá hugvitsdrifnum 
fyrirtækjum á undanförnum 
árum. Í íþróttum er dauðafærum 
oft klúðrað eftirminnilega. Við 
megum ekki við því að klúðra 
þessu dauðafæri. Jafnvel þótt for-
seti ASÍ reyni að þvælist fyrir.

Slæmur kokteill
Lyfjaþróunarfyrirtækið Oculis, sem stofnað 

var af íslenskum prófessorum, aflaði 57 
milljóna Bandaríkjadala, jafnvirði sjö 

milljarða króna, í fjármögnun þar sem var 
umframeftirspurn. Fjármögnunin var leidd af 
BVCF Management and Hyfinity Investments, 
sem koma nýir í hluthafahópinn, eins og VI 
Partn ers og Wille AG. Þetta kemur fram á 
heimasíðu Oculis.

Oculis, sem hefur þróað tækni við með-
höndl un augnsjúkdóma, var stofnað 2003 af dr. 

Einari Stefánssyni, prófessor í augnlækningum, og 
dr. Þorsteini Loftssyni, prófessor í lyfjafræði. Þeir 
leiða enn rannsóknir og nýsköpun fyrirtækisins.

Á meðal hluthafa Oculis eru vísisjóður á 
vegum Brunns Ventures og Silfurberg sem er 

í eigu hjónanna Friðriks Steins Kristjánssonar 
lyfjafræðings og Ingibjargar Jónsdóttur.

Riad Sherif, forstjóri Oculis, en fyrirtækið er 
með höfuðstöðvar í Sviss, segir að það hilli undir 
lok lyfjaþróunar og brátt verði hægt að bjóða lyf 
félagsins til sölu. – hvj

Oculis fær sjö milljarða fjármögnun

Dr. Þorsteinn 
Loftsson, einn 

stofnenda 
Oculis.



HVARMABÓLGA - OFNÆMI
ÓÞÆGINDI Í AUGUM 

OCuSOFT Lid Scrub
hreinsiklútar og Platinum
froða við hvarmabólgu og
frjókornaofnæmi   

Oust Demodex
hreinsiklútar og froða
með te tré olíu  

Froða & hreinsiklútar

fyrir 
ofnæmið

OCuSOFT fyrir börnin

Augnlokahreinsir fyrir ofnæmisbólgur í augum, með te tré 
olíu sem hefur róandi og kláðastillandi verkun. 
Notkun klútanna getur minnkað þreytu og pirring frá 
augnlokum. Klútarnir fjarlægja olíu, ryk, 
frjó og aðra aðskotahluti frá hvörmum.  

•

•

•

•

•

•

Klínískt prófaðir augnklútar fyrir börn
Valda ekki sviða
Góðir við óþægindum í augum
Án parabena-, ilm- og litarefna
Ætlaðir til að hreinsa stírur úr augum og við öðru 
sem gæti valdið augnóþægindum
Einnig tilvaldir þegar barnið er með rautt auga, 
ofnæmi eða vogris

OCuSOFT Platinum froðan er áhrifarík leið til 
að meðhöndla augnvandamál á borð við 
hvarmabólgu. Froðan dregur einnig úr 
einkennum frjókornaofnæmis og hreinsar 
óhreinindi af augnlokunum.

Öflug vara með te tré olíu til 
meðhöndlunar á hvarmabólgu, 
frjókornaofnæmi og óhreinindum í 
augnlokum og hvörmum.

Þú færð OCuSOFT vörurnar í öllum helstu apótekum



Falafel er vinsæll skyndibiti 
í Miðausturlöndum. Falafel 
inniheldur blöndu af kjúklinga-
baunum, ferskum kryddjurtum 
og kryddi. Falafel er mótað í 
bollur sem settar eru í flatbrauð 
eða pítubrauð.

elin@frettabladid.is

Talið er að falafel eigi uppruna 
sinn í Egyptalandi en breiddist 
síðan hratt út um Miðausturlönd. 
Hægt er að kaupa falafel á hverju 
götuhorni á þessum slóðum og 
gjarnan hjá götusölum. Falafel er 
upplagður kvöldmatur ef enginn er 
í stuði fyrir kjöt eða fisk.

Hér er uppskrift sem er mjög 
bragðmikil og góð. Hún miðast við 
fjóra.

500 g niðursoðnar kjúklingabaunir
1 laukur, fínt skorinn
3 stór hvítlauksrif, fínt skorin eða 
pressuð
2 msk. kartöflumjöl
2 tsk. cumin
2 msk. kóríanderfræ, ristuð og 
möluð í mortéli
½ tsk. chilli-pipar
¼ tsk. kardimommur
½ dl hökkuð steinselja
½ dl ferskt kóríander, smátt skorið
½ tsk. salt
Nýmalaður pipar
Olía til að steikja

Meðlæti:

Flatbrauð
Hummus

Salat
Agúrka
Tómatar
Rauðlaukur
Söxuð blaðsteinselja

Dressing

2 msk. tahini
2 msk. sítrónusafi

2 dl grísk jógúrt
1 hvítlauksrif, pressað

Hellið vökvanum af baununum. 
Skolið þær í köldu vatni og þerrið. 
Setjið í matvinnsluvél með lauk og 
hvítlauk og maukið. Bætið við kart-
öflumjöli (má vera hveiti), cumin, 
kóríanderfræjum, chilli og kardi-
mommum. Maukið allt saman í 

gott deig og bragðbætið með salti 
og pipar.

Mótið deigið í bollur, litlu stærri 
en sænskar kjötbollur. Steikið upp 
úr olíu.

Hrærið öllu saman sem á að fara 
í dressinguna og berið fram með 
bollunum ásamt brauðinu, salati, 
hummus, gúrkum, tómötum, rauð-
lauk og chilli-pipar.

Gott flatbrauð

Þetta brauð passar einstaklega vel 
með falafel og grænmeti. Upp-
skriftin á að duga í sex brauð.

25 g pressuger
3,5 dl volgt vatn
1 msk. sykur
500 g hveiti
½ msk. vatn
2 msk. olía

Látið gerið í volgt vatnið og látið 
leysast upp með sykrinum. Setjið 
hveiti, salt og olíu í hrærivél og 
notið hnoðara. Bætið gerinu og 
vatninu saman við og hnoðið. 
Látið hefast undir plastfilmu þar 
til deigið hefur tvöfaldast.

Deilið deiginu í sex jafnstóra 
bolta og látið standa í tíu mínútur 
undir rökum klút. Fletjið hvern 
og einn út eins og pitsu. Deigið á 
að vera ½ til 1 cm á þykkt. Steikið 
brauðið á báðum hliðum á þurri 
heitri pönnu. Geymið það undir 
viskustykki þar til öll eru bökuð. 
Best er að bera þau fram glæný.

Falafel í flatbrauði

Falafel í brauði er góður grænmetisréttur sem á ættir að rekja til Miðausturlanda. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Falafel er vinsæll 
matur hjá götu-

sölum og í matarvögn-
um í Miðausturlöndum 
en rétturinn var fundinn 
upp í Egyptalandi. 

Tómatsúpa sem bragð er af og hollustan í fyrirrúmi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tómatsúpa er alltaf góð. Það er 
auðvelt að útbúa hana og frábært 
að taka með sér afgang í nesti. 
Súpan er stútfull af vítamínum og 
hollustu. Uppskriftin miðast við 
fjóra. Það er hægt að nota smá-
tómata ef fólk vill frekar.

1 laukur
2 stór hvítlauksrif
1-2 msk. tómatpuré
500 g tómatar
1 dós niðursoðnir tómatar í bitum
5 dl kjúklingakraftur
2 tsk. sykur
1 msk. þurrkaðar chilli-flögur
Salt og pipar eftir smekk

Meðlæti:

Sýrður eða þeyttur rjómi
Fersk basilíka
Parmesanostur
Brauðteningar

Skerið lauk og hvítlauk smátt. 
Skolið tómatana og skerið til 
helminga. Fjarlægið fræin og 
stilka. Hakkið tómatana. Hitið 
olíu í potti og steikið lauk og hvít-
lauk yfir miðlungshita þar til þeir 
mýkjast. Bætið við tómatpuré 
og hrærið. Því næst eru ferskir 
tómatar og tómatar úr dós settir 
út í, kjúklingakraftur, sykur, chilli, 
salt og pipar. Þá er smátt skorin 
basilíka sett úti. Hrærið og látið 
súpuna malla í 20-25 mínútur 
með lokið hálfa leið yfir.

Notið töfrasprota til að mauka 
súpuna og bragðbætið með salti 
og pipar eða sykri eftir því sem 
þarf.

Setjið súpuna á diska og stráið 
basilíku ofan á ásamt rjóma og 
parmesanosti. Steikið dagsgamalt 
brauð í ólífuolíu eða bakið í ofni 
við 200°C, skerið í bita og hafið 
með súpunni.

Klassísk tómatsúpa

Vinsælustu Mandarina Duck 
töskurnar komnar aftur!

 

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

Opið virka daga 12-18 laugardaga 12-16 
www.boel.is

Crossover, tau svört 
kr. 21.500

Crossover, tau mosagræn 
kr. 21.500

Leður crossover svört 
kr. 32.000-

Leður crossover indian tan 
kr. 32.000-

Leður bumbag svört  
kr. 25.900- 

Leður bumbag indian tan 
kr. 25.900-

Mandarina Duck 
er ítalskt töskumerki 

þekkt fyrir gæði, 
gott skipulag 

og alltaf smart.

NÝTT NÝTT
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Bílar 
Farartæki

Toyota Auris 3/2012 ekinn 150 þús 
km. Ný skoðaður án athugasemda. 
Dökk grár sem er vinsælasti liturinn. 
Flottur bíll fyrir lágt verð. Verð 
740.000,-

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

 Búslóðaflutningar
Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

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

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

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta. Málum 
hverskonar mannvirki innan sem 
utan. Vönduð vinna unnin af 
fagmönnum. Nánari upplýsingar 
891 9890 eða malarar@simnet.is

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 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

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

Velkomin í sýningarsalinn Draghálsi 4 - Sími 5351300 - verslun@verslun.is

Búninga- og munaskápar
Fáanlegir í ýmsum litum - með læsingum og snertilásum
Stærð HBD - 1900x 1200 x 500

Munaskápar

56
68

 #

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

SMÁAUGLÝSINGAR 11MIÐVIKUDAGUR 5. maí 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LÁRÉTT
1 raust
5 erta
6 í röð
8 orðfimi
10 íþróttafélag
11 málmur
12 gin
13 f laustur
15 þræðir
17 ófús

LÓÐRÉTT
1 aukast
2 ómögulegur
3 blaður
4 skoran
7 tabú
9 lag
12 skordýr
14 ringulreið
16 tvíhljóði

LÁRÉTT: 1 rómur, 5 ýfa, 6 áb, 8 mælska, 10 kr, 11 
tin, 12 munn, 13 span, 15 taugar, 17 trauð.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 ófær, 3 mal, 4 rákin, 7 
bannorð, 9 stunga, 12 maur, 14 pat, 16 au.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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

Norðlæg átt 5-10 seint í 
dag. Úrkomumeira um 
landið norðaustanvert, 
en áfram léttskýjað 
suðvestan- og vestan-
lands. Hiti 0 til 9 stig 
að deginum, mildast 
suðvestanlands, en víða 
næturfrost.

1 4 2 8 9 3 6 5 7

5 3 8 6 1 7 4 2 9

6 7 9 2 4 5 8 1 3

7 8 4 5 6 9 1 3 2

3 6 1 4 7 2 5 9 8

2 9 5 1 3 8 7 4 6

4 1 7 3 2 6 9 8 5

8 2 6 9 5 4 3 7 1

9 5 3 7 8 1 2 6 4

1 9 5 4 2 6 8 3 7

2 3 4 5 7 8 1 9 6

6 7 8 1 9 3 2 4 5

9 8 7 6 5 2 3 1 4

4 6 1 7 3 9 5 2 8

3 5 2 8 4 1 6 7 9

5 1 3 9 6 4 7 8 2

7 2 9 3 8 5 4 6 1

8 4 6 2 1 7 9 5 3

3 7 9 5 8 2 6 4 1

2 6 4 7 9 1 5 3 8

8 1 5 3 4 6 2 9 7

4 2 7 6 5 8 3 1 9

5 8 3 4 1 9 7 6 2

6 9 1 2 7 3 8 5 4

7 3 6 9 2 4 1 8 5

9 5 8 1 6 7 4 2 3

1 4 2 8 3 5 9 7 6

7 1 6 5 2 9 8 3 4

4 8 3 6 7 1 2 9 5

2 5 9 8 3 4 6 1 7

6 7 1 3 9 5 4 8 2

3 4 8 2 1 7 5 6 9

5 9 2 4 6 8 3 7 1

9 3 5 7 4 6 1 2 8

8 6 7 1 5 2 9 4 3

1 2 4 9 8 3 7 5 6

8 1 6 9 2 5 3 4 7

7 2 4 1 6 3 8 5 9

9 3 5 7 4 8 2 1 6

2 8 9 3 7 4 5 6 1

4 6 1 5 8 9 7 3 2

3 5 7 2 1 6 4 9 8

6 7 8 4 3 1 9 2 5

1 9 3 8 5 2 6 7 4

5 4 2 6 9 7 1 8 3

8 2 6 3 5 9 4 7 1

3 9 5 1 4 7 2 8 6

7 4 1 2 8 6 3 9 5

2 3 9 4 6 1 8 5 7

1 6 7 5 2 8 9 3 4

4 5 8 7 9 3 6 1 2

5 8 3 6 1 4 7 2 9

9 1 4 8 7 2 5 6 3

6 7 2 9 3 5 1 4 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Geturðu horft í augun 
á mér og sagt mér 
í sannleika að þú 
elskir mig, Ernst?

Ég elska þig! Þú ert ekki 
nálægt því!

Ég er að 
reyna, 

Maríanna!

Kannski eigum við að hætta að 
horfa á hann sem subbulegan 

ungling og fara að hugsa um hann 
sem einhvers konar gjörning.

Hefurðu heyrt um 
El Niño, pabbi?

Já.

Við gætum fengið úrhelli! 
Flóð! Aurskriður!

Ég býst ekki við að þú takir 
„klára að horfa á leikinn“ 

sem gilt svar?
Hvað ætlarðu 
að gera til að 
vernda fjöl-

skylduna þína?

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is

Soultan-Beieff átti leik gegn 
Borodin í Brussel árið 1943.

1. Hg2! Hg8 (1. … Dxf3 
2. Dxf8#).  2. Dxh7+! Kxh7 
3. Hh3# 1-0. 
 

www.skak.is: Allar skákfrétt-
irnar.     

Hvítur á leik
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Vesturlandsvegur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  
2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vesturlandsvegar. Í breytingunni felst 
færsla á skipulagsmörkum á nokkrum stöðum, áætluð akstursundirgöng sunnan Grundarhverfis eru 
felld niður, almennar stígabreytingar, svæði fyrir hljóðvarnir skilgreindar o.fl. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Kjalarnes, Árvellir
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Árvalla á Kjalarnesi. Í breytingunni felst að 
afmörkun deiliskipulags Árvalla er breytt, vegna breytingar á deiliskipulagi Vesturlandsvegar, þannig að 
skipulagsmörk sem snúa að vesturlandsvegi færast í átt að Esjunni um 8-13 metra. Nánar um tillöguna 
vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Hof
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  
2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Esjuhofs á Kjalarnesi. Í breytingunni 
felst að afmörkun deiliskipulags Esjuhofs hliðrast um 2-3 m til austurs, vegna breytingar á deiliskipulagi 
Vesturlandsvegar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Saltvík
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Saltvíkur á Kjalarnesi. Í breytingunni felst 
að afmörkun deiliskipulags Saltvíkur er breytt, vegna breytingar á deiliskipulagi Vesturlandsvegar, vegna 
breyttrar legu á nýjum stíg í tengslum við ný undirgögn undir Vesturlandsveg. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Kjalarnes, Vallá
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vallár á Kjalarnesi. Í breytingunni felst að 
afmörkun vesturhluta deiliskipulags Vallá er færð vegna breytingar á deiliskipulagi Vesturlandsvegar. Nánar 
um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Skrauthólar
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skrauthóla á Kjalarnesi. Í breytingunni felst að 
afmörkun deiliskipulags Skrauthóla er færð til austurs um nokkra metra, vegna breytingar á deiliskipulagi 
Vesturlandsvegar, auk þess að stofnstíg er bætt við.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Sætún 1
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Sætúns 1 á Kjalarnesi. Í breytingunni felst að 
afmörkun deiliskipulags Sætúns 1 er breytt, vegna breytingar á deiliskipulagi Vesturlandsvegar, þannig að 
skipulagsmörk sem snúa að Vesturlandsvegi færast í lóðarmörk milli svæðis F annars vegar og hins vegar 
svæða A og B.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kollagrund 2, Klébergsskóli
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 24. mars 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðar Klébergsskóla á Kjalarnesi, Kollagrund 
2. Í breytingunni felst að afmörkun deiliskipulags Klébergsskóla er breytt, vegna breytingar á deiliskipulagi 
Vesturlandsvegar, þannig að skipulagsmörk sem snúa að vesturlandsvegi færast í átt að skólanum um 
u.þ.b. 5 metra.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Þverholt 13
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 7. apríl 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 15. apríl  2021 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Einholts-Þverholts vegna lóðarinnar nr. 13 við 
Þverholt. Í breytingunni felst að heimilt verði að reisa sex hæða íbúðarhús á lóðinni, með að hámarki 38 
íbúðum, þar sem 5. og 6. hæð eru inndregnar. Í bílgeymslu verða 25 bílastæði, en ekið verður í bílgeymslu 
nyrst á lóðinni. Lóð austan við hús verður í samræmi við lóð á reit E og innan lóðar verður tenging frá lóð 
að Þverholti ásamt því að tenging milli baklóða reits E og Þverholts 13 verður tekin upp á ný á lóð Þverholts 
13. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 5.maí 2021 til og með 22. júní 2021. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 22. júní 2021. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 5. maí 2021
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi  í Reykjavík.

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

Sunnudaginn 9. maí klukkan 
14.00 stjórnar Sigtryggur Bald-
ursson, öðru nafni Bogomil 

Font, söngstund í Hannesarholti. 
Harpa Þorvaldsdóttir, tónmennta-
kennari og tónlistarkona, leikur 
með á píanó. Sigtryggur mun þarna 

fara á f lug vítt og 

breitt um dægur-
tónlistarsöguna.

Gestum býðst að taka 
þátt í stundinni í Hannesarholti, en 
einnig verður streymt frá söngnum 
á fésbókarsíðu Hannesarholts.

Bogomil Font í 
HannesarholtiÞórunn Harðardóttir víólu-

leikari heldur einleikstónleika 
undir yfirskriftinni Ekki ein-

leikið í Breiðholtskirkju laugardag-
inn 8. maí á vegum 15:15 tónleika-
syrpunnar. 

Á efnisskrá tónleikanna eru 
kaflar úr Sónötu nr. 1 fyrir fiðlu eftir 
Johann Sebastian Bach, Svíta nr. 1 
í g-moll fyrir víólu eftir Max Reger 
og frumflutt einleiksverkið Cloak 
eftir bandaríska tónskáldið Charles 
Peck. Þórunn starfar við Tónlistar-
skóla Reykjanesbæjar, kennir á fiðlu 
og víólu og stjórnar strengjasveitum 
skólans.

Þórunn í Breiðholtskirkju

Bach mun hljóma í Breiðholtskirkju.

Þórarinn Már Baldursson 
er höfundur bókarinnar 
Vísur og kvæði. Þetta 
er fyrsta bók Þórarins, 
sem er víóluleikari í Sin-
fóníuhljómsveit Íslands.

Þórarinn var ungur að árum 
þegar hann byrjaði að yrkja. „Kveð-
skapur hefur alltaf verið í kringum 
mig. Í kringum tíu ára aldur var ég 
byrjaður að klambra saman vísum. 
Heima var farið með mikið af vísum 
sem ég lærði eins og skemmtiefni. 
Menn voru líka að kveðast á, en 
það var leikur sem amma kenndi 
okkur krökkunum. Þá var farið 
með vísu og næsti maður átti að fara 
með vísu sem byrjaði á sama staf og 
hin endaði á – þannig var reynt að 
koma öðrum í þrot. Svo var móður-
afi minn, Þórarinn Guðmundsson 
kennari á Akureyri, skáld sem orti 
meðal annars undir hefðbundnum 
háttum og kenndi mér tökin á því.“

Þórarinn segir bókina vera sam-
safn af því nýtilegasta sem hann 
hafi ort á um það bil síðustu tutt-
ugu árum. „Ég sest ekki niður til að 
yrkja, vísurnar koma bara þegar 
þær koma. Ég yrki mikið undir 
gömlu rímnaháttunum. Vísurnar 
fjalla um allt og ekkert og eru lang-
flestar í gamansömum tón. Þarna 
er margt undir áhrifum 19. aldar 
skálda, brennivínsvísur, heims-

ósómakvæði, sjálfsvorkunn og 
hæfileg bölsýni.“

Þórarinn segist aðspurður finna 
fyrir áhuga fólks á vísnagerð. 
„Áhuginn er meiri en margur heldur 
og fyrirfinnst vissulega hjá ungu 
fólki. Hann er kannski ekki gríðar-
lega útbreiddur en er þarna samt. 
Þessi þráður er búinn að lifa með 
þjóðinni í mörg hundruð ár. Hefð-
in að yrkja undir bragarháttum er 
að mínu mati ekki í stórkostlegri 
hættu. Menn kveða líka enn þá og 
þar hefur orðið nokkur vakning 
á eftir að Steindór Andersen varð 
áberandi og Kvæðamannafélagið 
er ennþá vel virkt. Já, það er vissu-
lega áhugi.“

Vísurnar koma 
þegar þær koma
Þórarinn Már Baldursson sendir frá sér 
fyrstu bók sína. Gamansamar vísur og 
kvæði. Byrjaði að yrkja barn að aldri.

Þórarinn Már hefur sent frá sér fyrstu bók sína. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Latskáldmælgi
Ekki get ég eða nenni
orð að setja í ljóð.
Um æðanetið er sem renni
eintómt letiblóð.

Draumórar
Það væri gott að vit’eitthvað
og ver’eitthvað,
og gaman væri að get’eitthvað
og ger’eitthvað.

ÞARNA ER MARGT 
UNDIR ÁHRIFUM 19. 

ALDAR SKÁLDA, BRENNIVÍNS-
VÍSUR, HEIMSÓSÓMAKVÆÐI, 
SJÁLFSVORKUNN OG HÆFILEG 
BÖLSÝNI.

ÞÓRUNN HARÐARDÓTTIR-
STARFAR VIÐ TÓNLISTARSKÓLA 
REYKJANESBÆJAR.

Sigtryggur Bald-
ursson verður í 
Hannesarholti.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.20 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Hið blómlega bú
10.35 Masterchef USA
11.15 Margra barna mæður
11.45 Flirty Dancing
12.35 Nágrannar
12.55 Áttavillt
13.20 Grand Designs. Australia
14.10 Líf dafnar
14.55 Temptation Island USA
15.35 Hell’s Kitchen USA
16.20 The Diagnosis Detectives
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  Ný þáttaröð með 

Sindra Sindrasyni en fyrsti 
þátturinn verður númer 150 
í röðinni. 

19.35 First Dates
20.25 The Good Doctor
21.10 A Teacher
21.35 Sex and the City  er saga 

fjögurra vinkvenna sem 
eiga það sameiginlegt að 
vera einhleypar og kunna 
vel að meta hið ljúfa líf í  
New York.

22.10 Succession
23.20 NCIS
00.05 The Blacklist
00.50 NCIS. New Orleans
01.35 Animal Kingdom
02.20 Veronica Mars
03.10 The O.C.
03.55 Masterchef USA

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 Supergirl 
21.55 Flash
22.35 Westworld
23.35 Svínasúpan
23.55 Friends
00.20 Friends
00.40 The Office

12.15 Lego DC. Batman - Family 
Matters

13.35 Stan & Ollie
15.10 Step Up 6
16.35 Lego DC. Batman - Family 

Matters
17.55 Stan & Ollie
19.30 Step Up 6
21.00 The Goldfinch
23.25 Tully
00.55 Don’t Go
02.25 The Goldfinch

09.00 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá HSBC Women’s World 
Championship.

14.00 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá HSBC Women’s World 
Championship.

19.00 Champions Tour Highlights 
 Hápunktarnir úr Champions 
Tour mótunum.

19.55 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá HSBC Women’s World 
Championship.

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 
vefsíðunnar GulurRauður-
Grænnogsalt, hún er hjúkr-
unarfræðingur og einstæð 
móðir fjögurra barna. Hún 
ákveður að skipta um um-
hverfi, flýja grámyglu hvers-
dagsleikans heima 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 Manhunt. Deadly Games 
03.25 Síminn + Spotify

09.35 Meistaradeildarmörkin
10.05 Manchester City - PSG
11.45 Ítölsku mörkin
12.35 Valencia Basket Club - Mo-

vistar Estudiantes
14.10 Casademont Zaragoza - Real 

Madrid
15.45 The Fifth Quarter
16.00 Udinese - Juventus
17.40 La Liga World 
18.15 Meistaradeildin - upphitun
18.50 Chelsea - Real Madrid  Bein 

útsending frá undanúrslita-
leik Madrid í Meistaradeild 
Evrópu.

21.00 Meistaradeildarmörkin
21.30 Meistaradeildarmörkin
22.00 The Fifth Quarter
22.15 Manchester City - PSG

08.35 Seinni bylgjan - karla
10.00 Breiðablik - Fylkir  Frá leik í 

Pepsi Max deild kvenna.
11.40 Ölli
12.40 Domino’s körfuboltakvöld 
13.05 Snæfell - Keflavík  Útsending 

frá leik 3 í úrslitaeinvígi í 
Domino’s deild kvenna árið 
2017.

14.30 Njarðvík - Þór Ak.  Útsending 
frá leik í Domino’s deild karla.

16.15 Haukar - Afturelding
17.35 Selfoss - Valur
19.05 Valur - Stjarnan  Bein út-

sending frá leik í Pepsi Max 
deild kvenna.

21.10 Seinni bylgjan - karla
22.35 Breiðablik - Fylkir

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  fyrri hluti.
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Þá tekur tónlistin við 
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
21.40 Kvöldsagan. Eyrbyggja 

saga  (25 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 Fréttablaðið í 20 ár  Litrík 

saga Fréttablaðsins frá vor-
dögum 2001 rakin í máli og 
myndum.  

19.30 Fréttablaðið í 20 ár  Litrík 
saga Fréttablaðsins frá vor-
dögum 2001 rakin í máli og 
myndum.  

20.00 Markaðurinn  Viðskipta-
fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

21.00 Fréttablaðið í 20 ár (e)    
Litrík saga Fréttablaðsins 
frá vordögum 2001 rakin í 
máli og myndum.  

21.30 Fréttablaðið í 20 ár (e)    
Litrík saga Fréttablaðsins 
frá vordögum 2001 rakin í 
máli og myndum.  

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Framapot 
12.00 Opnun  Eygló Harðardóttir 

og Ragnar Kjartansson.
12.35 Þú ert hér  Katrín Jakobs-

dóttir.
12.55 Með okkar augum 
13.20 Poppkorn 1987 
13.50 Fjársjóður framtíðar  Fuglar.
14.20 Sagan bak við smellinn - I’ve 

Had the Time of My Life 
16.20 Óvæntur arfur 
16.20 Í leit að fullkomnun 
16.50 Skólahreysti
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  Þáttur sem er löngu 

orðinn ómissandi í bók-
menntaumræðunni í 
landinu.

20.45 Meistarinn. Mästaren
21.10 Ógn og skelfing. The Terror 

 Spennuþættir um leiðangur 
Breta um Norður-Íshaf á 
19. öld.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Auðhyggjan alltumlykjandi 

- Vinna. Billion Dollar Deals 
and How They Changed 
Your World. Work  Frá 
stimpilklukku til þess að 
svara tölvupósti um miðja 
nótt. Hvernig fór vinnan 
frá því að vera það sem við 
gerum yfir í að vera það 
sem við erum? Fjallað er um 
ýmsa þætti sem hafa valdið 
byltingu í vinnuumhverfinu 
á síðustu áratugum.

23.05 Óvæntur arfur. Arvinge 
okänd

00.05 Dagskrárlok

D
eiliskipulagsbreyting

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 3. mars 2021 að 
auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi 
lóðarinnar að Hverfisgötu 49 í samræmi 
við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010. 

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að 
mótaður er nýr byggingarreitur fyrir 
3ja hæða einbýlishús, allt að 280m² að 
stærð. Hámarks byggingarmagn á lóð 
verði 490,7m² og nýtingarhlutfall 0,83.

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6, hjá 
umhverfis- og skipulagssviði Norðurhellu 
2, frá 5.5 til 16.6 2021. Einnig er hægt að 
skoða tillöguna á vef Hafnarfjarðarbæjar 
hfj.is/skipulag.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við breytinguna. Skal þeim 
skilað á skipulag@hafnarfjordur.is 
eigi síðar en 16.6.2021 eða skriflega í 
þjónustuver:

hafnarfjordur.is

Tillaga að breytingu 
á deiliskipulagi við 
Hverfisgötu 49 í Hafnarfirði

Hafnarfjörður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

44%
18-80 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup
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68%
55-80 ára lesa Fréttablaðið 

daglega að meðaltali*

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

NÁÐU TIL FJÖLDANS!
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FRÉTTABLAÐIÐ Í dag eru tvær for-
síður á Fréttablaðinu. Ástæðan er sú 
að eftir að  blaðið fór í prentun seint  
í gærkvöldi, urðu þau tíðindi að 
Björt fram-
tíð sleit rík-
isstjórnar-
s a m s t a r f i 
við Sjálf-
s t æ ð i s -
f l o k k i n n 
o g  V i ð -
reisn. 
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FRÍTT

FRUMSÝNT Í KVÖLD

STÓRI BRÓÐIR
FYLGIST MEÐ ÞÉR

Stjórnarslit

Stjórn Bjartrar framtíðar samþykkti á 
fundi seint í gærkvöldi að slíta ríkis-

stjórnarsamstarfinu. Ástæðan er alvar-
legur trúnaðarbrestur. Greint var frá 

því í gær að Benedikt Sveinsson, faðir 
forsætisráðherra, hefði verið einn 

þeirra sem mælti með uppreist æru 
fyrir dæmdan kynferðisbrotamann. 

Forsætis- og dómsmálaráðherra 
höfðu vitneskju um málið strax í júlí.

Björt framtíð sleit samstarfinu samviskunnar vegna
STJÓRNMÁL „Þetta er hreinn og klár 
trúnaðarbrestur, milli þingflokks 
Bjartrar framtíðar annars vegar og 
forsætis- og dómsmálaráðherra 
Sjálfstæðisflokksins hinsvegar. Eins 
og staðan er núna þá leyfir sam-
viskan okkur ekki annað en að slíta 
þessu samstarfi,“ segir Björt Ólafs-
dóttir, umhverfis- og auðlindaráð-
herra Bjartrar framtíðar, en stjórn 
flokksins samþykkti á fundi seint í 
gærkvöldi að slíta stjórnarsamstarf-
inu við Sjálfstæðisflokk og Viðreisn. 

„Eins og allir vita hafa þessi lög 
um uppreist æru verið í deiglunni 

undanfarið og engan skal undra. Þau 
eru algjörlega úrelt og það er mikill 
vilji innan okkar raða að breyta 
þeim. En svo núna, þegar ljóst er að 
tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins 
leyndu þessum upplýsingum frá 
okkur, samráðherrum þeirra og 
ríkisstjórninni, í tvo mánuði, þá 
er ljóst að upp er kominn alvar-
legur trúnaðarbrestur,“ segir Björt 
og vísar þar til þess að Benedikt 
Sveinsson, faðir Bjarna Benedikts-
sonar forsætisráðherra, hafi verið 
einn umsagnaraðila fyrir Hjalta 
Sigurjón Hauksson, dæmdan kyn-

ferðisbrotamann, þegar hann sótti 
um uppreist æru í fyrra, líkt og Vísir 
greindi frá í gær. 

Aðspurð segist Björt ekki ætla 
að tjá sig um hvort ráðherrunum 
tveimur sé sætt í embætti. „En 
okkur, ráðherrum Bjartrar fram-
tíðar, þykir okkur ekki sætt í þeirra 
ríkisstjórn. Það er komið í ljós að 
dómsmálaráðherra ákveður að 
deila upplýsingum með forsætis-
ráðherra, sem ég get ekki séð að sé 
lögum samkvæmt – hún verður að 
svara fyrir það, af hverju hún gerði 
það og af hverju, á sama tíma, ráðu-

neytið hennar vildi ekki láta álíka 
gögn af hendi til annarra þótt eftir 
þeim væri óskað. Hún þarf að svara 
því hvort þessi vitneskja hennar um 
föður forsætisráðherrans hafi haft 
áhrif á þá ákvörðun hennar að vilja 
ekki láta gögnin af hendi. Hún hefur 
að minnsta kosti ekki treyst okkur 
í Bjartri framtíð fyrir því og þess 
vegna er ljóst að traustinu er ekki 
fyrir að fara. Þess vegna ákváðum 
við að slíta samstarfinu.“

Ekki náðist í Bjarna Benedikts-
son né Sigríði Á. Andersen við gerð 
fréttarinnar.  -ósk

Tvær forsíður  
á Fréttablaðinu
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FRÍTT

FRUMSÝNT Í KVÖLD

STÓRI BRÓÐIRFYLGIST MEÐ ÞÉR

Þessir erlendu ferðamenn voru á vappi um miðborgina í gær og svo virðist sem þeim hafi þótt byggingarkranarnir áhugaverðari en styttan af  Ingólfi Arnarsyni. Ókeypis er að horfa á bæði 

en Rannsóknasetur verslunarinnar greindi frá því í gær að tíu prósent minni meðaleyðsla hafi verið á hvern ferðamann í ágúst samanborið við samatíma í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HEILBRIGÐISMÁL Alls 36 karlmenn fyrirfóru sér á síðasta ári og hafa sjálfsvíg karla ekki verið fleiri á einu ári, fyrir utan 2010 þegar þau voru jafnmörg, það sem af er þessari öld. Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir nauðsynlegt að efla heilsugæsl-una og tryggja þjónustu sálfræðinga 

í framhaldsskólum landsins.Fjórar konur fyrirfóru sér á síð-asta ári og hafa sjálfsvíg kvenna ekki verið færri á öðrum árum á þessari öld. Árið 2011 fyrirfóru fimm sér en á öðrum árum áratugarins hafa sjálfsvíg þeirra verið fleiri en tíu. Sé litið á tölur yfir sjálfsvíg síðustu tuttugu árin má sjá að karlmenn eru 

tvöfalt til þrefalt líklegri til að stytta sér aldur.
„Karlmenn eru oft hvatvísari auk þess sem aðferðir þeirra eru meira afgerandi en kvenna,“ segir Anna Gunnhildur. „Við verðum að styðja við fólk sem lendir í mótvindi, hlúa að því og byggja upp mannvænt samfélag.“ – jóe / sjá síðu 6

Nífalt fleiri karlar en konur frömdu sjálfsmorð í fyrra Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Bergur Ebbi fjallar um óbærilegan léttleika. 13

TÍMAMÓT Skátafélagið Heiðar-búar fagnar áttatíu ára afmæli í dag. 18
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ  � FÓLK   �  HUGBÚNAÐUR

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

STJÓRNSÝSLA „Það er fáránlegt að það sé í alvörunni staðreynd að ráðuneytið fái umsagnarbréf inn á sitt borð og það er ekki einu sinni kannað hvort viðkomandi hafi skrifað bréfið,“ segir kona sem sætti langvarandi kynferðisofbeldi af hálfu þáverandi stjúpföður síns, Hjalta Sigurjóns Haukssonar, sem fékk uppreist æru í fyrrahaust.

Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, bað í gær þá afsökunar sem eiga um sárt að binda vegna máls Hjalta eftir að Vísir greindi frá því að Benedikt hefði veitt meðmæli vegna umsókn-ar um uppreist æru. 
Í yfirlýsingu Benedikts kom fram að Hjalti, sem hlaut fimm og hálfs árs dóm fyrir að hafa brotið gróf-

lega og ítrekað gegn stjúpdóttur sinni frá því hún var fimm til sex ára ára og þangað til hún náði átján aldri, hefði komið með bréf, tilbúið til undirritunar, og Benedikt skrifað undir. Hann hefði litið á meðmæli sín sem góðverk við dæmdan barna-níðing.
„Ég myndi ekki skrifa upp á eitt-hvað sem ég er ekki tilbúin til að 

bera ábyrgð á í kjölfarið. Að við-komandi geti skilað inn gögnum frá hverjum sem er, að þú getir komið við niðri á Hlemmi á leiðinni í ráðu-neytið að sækja um uppreist æru og fengið fólk til að kvitta undir fyrir þig, það er fáránlegt,“ segir konan.Hún fundaði í gær með Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra í ráðuneyti hennar. Þar fékk hún að 

sjá þau gögn sem fylgdu umsókn Hjalta um uppreist æru og kynn-ingu á verklagi ráðuneytisins við afgreiðslu hennar.
„Ég sagði mjög lítið á fundinum og hlustaði en ráðherra útskýrði fyrir mér þetta ferli sem eiginlega ítrekaði hvað þetta var ofboðslega vélrænt og fáránlegt allt saman.“ – hg

Fráleitt að níðingur hafi skrifað bréfið
Kona sem sætti kynferðisofbeldi af hálfu Hjalta Sigurjóns Haukssonar segir það sýna hversu fáránlegt umsóknarferlið um uppreist æru 

sé að ekki hafi verið gengið úr skugga um að faðir forsætisráðherra hefði í raun skrifað meðmælin. Skoðaði gögnin á fundi með ráðherra.     

Anna Gunnhildur  
Ólafsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Geðhjálpar

FRÉTTABLAÐIÐ Í dag eru tvær forsíð-

ur á Fréttablaðinu. Ástæðan er sú að 

þegar blaðið fór í prentun í gærkvöldi, u r ð u  þ a u tíðindi að Björt fram-tíð sleit rík-isstjórnar-s a m s t a r f i við Sjálf-stæðisflokkinn og Viðreisn eins 
og fram kemur hér á síðunni. 
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Stjórnarslit

Stjórn Bjartrar framtíðar samþykkti á 

fundi seint í gærkvöldi að slíta ríkis-

stjórnarsamstarfinu. Ástæðan er alvar-

legur trúnaðarbrestur. Greint var frá 

því í gær að Benedikt Sveinsson, faðir 

forsætisráðherra, hefði verið einn 

þeirra sem mælti með uppreist æru 

fyrir dæmdan kynferðisbrotamann. 
Forsætis- og dómsmálaráðherra 

höfðu vitneskju um málið strax í júlí.Björt framtíð sleit samstarfinu samviskunnar vegna

STJÓRNMÁL „Þetta er hreinn og klár 

trúnaðarbrestur, milli þingflokks 

Bjartrar framtíðar annars vegar og 

forsætis- og dómsmálaráðherra 

Sjálfstæðisflokksins hinsvegar. Eins 

og staðan er núna þá leyfir sam-

viskan okkur ekki annað en að slíta 

þessu samstarfi,“ segir Björt Ólafs-

dóttir, umhverfis- og auðlindaráð-

herra Bjartrar framtíðar, en stjórn 

flokksins samþykkti á fundi seint í 

gærkvöldi að slíta stjórnarsamstarf-

inu við Sjálfstæðisflokk og Viðreisn. 

„Eins og allir vita hafa þessi lög 

um uppreist æru verið í deiglunni 

undanfarið og engan skal undra. Þau 

eru algjörlega úrelt og það er mikill 

vilji innan okkar raða að breyta 

þeim. En svo núna, þegar ljóst er að 

tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins 

leyndu þessum upplýsingum frá 

okkur, samráðherrum þeirra og 

ríkisstjórninni, í tvo mánuði, þá 

er ljóst að upp er kominn alvar-

legur trúnaðarbrestur,“ segir Björt 

og vísar þar til þess að Benedikt 

Sveinsson, faðir Bjarna Benedikts-

sonar forsætisráðherra, hafi verið 

einn umsagnaraðila fyrir Hjalta 

Sigurjón Hauksson, dæmdan kyn-

ferðisbrotamann, þegar hann sótti 

um uppreist æru í fyrra, líkt og Vísir 

greindi frá í gær. Aðspurð segist Björt ekki ætla 

að tjá sig um hvort ráðherrunum 

tveimur sé stætt í embætti. „En 

okkur ráðherrum Bjartrar fram-

tíðar þykir okkur ekki stætt í þeirra 

ríkisstjórn. Það er komið í ljós að 

dómsmálaráðherra ákveður að 

deila upplýsingum með forsætis-

ráðherra, sem ég get ekki séð að sé 

lögum samkvæmt – hún verður að 

svara fyrir það, af hverju hún gerði 

það og af hverju, á sama tíma, ráðu-

neytið hennar vildi ekki láta álíka 

gögn af hendi til annarra þótt eftir 

þeim væri óskað. Hún þarf að svara 

því hvort þessi vitneskja hennar um 

föður forsætisráðherrans hafi haft 

áhrif á þá ákvörðun hennar að vilja 

ekki láta gögnin af hendi. Hún hefur 

að minnsta kosti ekki treyst okkur 

í Bjartri framtíð fyrir því og þess 

vegna er ljóst að traustinu er ekki 

fyrir að fara. Þess vegna ákváðum 

við að slíta samstarfinu.“
Ekki náðist í Bjarna Benedikts-

son né Sigríði Á. Andersen við gerð 

fréttarinnar.  -ósk

Tvær forsíður  á Fréttablaðinu
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Þessir erlendu ferðamenn voru á vappi um miðborgina í gær og svo virðist sem þeim hafi þótt byggingarkranarnir áhugaverðari en styttan af  Ingólfi Arnarsyni. Ókeypis er að horfa á bæði 

en Rannsóknasetur verslunarinnar greindi frá því í gær að tíu prósent minni meðaleyðsla hafi verið á hvern ferðamann í ágúst samanborið við samatíma í fyrra. 

HEILBRIGÐISMÁL Alls 36 karlmenn fyrirfóru sér á síðasta ári og hafa sjálfsvíg karla ekki verið fleiri á einu ári, fyrir utan 2010 þegar þau voru jafnmörg, það sem af er þessari öld. Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir nauðsynlegt að efla heilsugæsl-una og tryggja þjónustu sálfræðinga í framhaldsskólum landsins.Fjórar konur fyrirfóru sér á síð-asta ári og hafa sjálfsvíg kvenna ekki verið færri á öðrum árum á þessari öld. Árið 2011 fyrirfóru fimm sér en á öðrum árum áratugarins hafa sjálfsvíg þeirra verið fleiri en tíu. Sé litið á tölur yfir sjálfsvíg síðustu tuttugu árin má sjá að karlmenn eru tvöfalt til þrefalt líklegri til að stytta sér aldur.„Karlmenn eru oft hvatvísari auk þess sem aðferðir þeirra eru meira afgerandi en kvenna,“ segir Anna Gunnhildur. „Við verðum að styðja við fólk sem lendir í mótvindi, hlúa að því og byggja upp mannvænt samfélag.“ – jóe / sjá síðu 6

Nífalt fleiri karlar en konur frömdu sjálfsmorð í fyrra Fréttablaðið í dagSKOÐUN Bergur Ebbi fjallar um óbærilegan léttleika. 13TÍMAMÓT Skátafélagið Heiðar-búar fagnar áttatíu ára afmæli í dag. 18PLÚS 2 SÉRBLÖÐ FÓLKHUGBÚNAÐUR

STJÓRNSÝSLA „Það er fáránlegt að það sé í alvörunni staðreynd að ráðuneytið fái umsagnarbréf inn á sitt borð og það er ekki einu sinni kannað hvort viðkomandi hafi skrifað bréfið,“ segir kona sem sætti langvarandi kynferðisofbeldi af hálfu þáverandi stjúpföður síns, Hjalta Sigurjóns Haukssonar, sem fékk uppreist æru í fyrrahaust. Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, bað í gær þá afsökunar sem eiga um sárt að binda vegna máls Hjalta eftir að Vísir greindi frá því að Benedikt hefði veitt meðmæli vegna umsókn-ar um uppreist æru. Í yfirlýsingu Benedikts kom fram að Hjalti, sem hlaut fimm og hálfs árs dóm fyrir að hafa brotið gróf- lega og ítrekað gegn stjúpdóttur sinni frá því hún var fimm til sex ára ára og þangað til hún náði átján aldri, hefði komið með bréf, tilbúið til undirritunar, og Benedikt skrifað undir. Hann hefði litið á meðmæli sín sem góðverk við dæmdan barna-níðing.„Ég myndi ekki skrifa upp á eitt-hvað sem ég er ekki tilbúin til að bera ábyrgð á í kjölfarið. Að við-komandi geti skilað inn gögnum frá hverjum sem er, að þú getir komið við niðri á Hlemmi á leiðinni í ráðu-neytið að sækja um uppreist æru og fengið fólk til að kvitta undir fyrir þig, það er fáránlegt,“ segir konan.Hún fundaði í gær með Sigríði Á. Andersen dómsmálaráðherra í ráðuneyti hennar. Þar fékk hún að sjá þau gögn sem fylgdu umsókn Hjalta um uppreist æru og kynn-ingu á verklagi ráðuneytisins við afgreiðslu hennar.„Ég sagði mjög lítið á fundinum og hlustaði en ráðherra útskýrði fyrir mér þetta ferli sem eiginlega ítrekaði hvað þetta var ofboðslega vélrænt og fáránlegt allt saman.“ – hg

Fráleitt að níðingur hafi skrifað bréfið

Kona sem sætti kynferðisofbeldi af hálfu Hjalta Sigurjóns Haukssonar segir það sýna hversu fáránlegt umsóknarferlið um uppreist æru 

sé að ekki hafi verið gengið úr skugga um að faðir forsætisráðherra hefði í raun skrifað meðmælin. Skoðaði gögnin á fundi með ráðherra.      

Anna Gunnhildur  Ólafsdóttir, framkvæmda-stjóri Geðhjálpar
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Tilkynnt var um söluna á Arion banka í gærkvöldi fyrir 48,8 milljarða króna. Eftir söluna á Kaupþing 57,9 prósenta hlut í Arion banka. fréTTAblAðið/sTEfán

SELDUR

Goldman Sachs og þrír 
vogunarsjóðir hafa 
keypt nærri 30 prósenta 
hlut í Arion banka fyrir 
49 milljarða. Eigandi 
Taconic Capital á meðal 
þeirra sem standa að 
baki sjóðnum sem 
kaupir í bankanum.

Frank Brosens, stofnandi og eigandi 
bandaríska vogunarsjóðsins Taconic 
Capital, fullyrðir að kaup sjóðsins á 
tæplega 10 prósenta hlut í Arion 
banka séu ekki hugsuð sem skamm-
tímafjárfesting. „Við erum að horfa á 
þessi kaup sem fjárfestingu til meðal-
langs eða langs tíma,“ segir Frank í 
einkaviðtali við Fréttablaðið, en vill 
aðspurður ekki nefna einhvern til-
tekinn árafjölda í því samhengi.

Kaupþing, sem hefur átt 87 pró-
sent í Arion banka, tilkynnti í gær-

kvöldi að félagið hefði selt nærri 30 
prósenta hlut í bankanum til fjár-
festingabankans Goldman Sachs og 
vogunarsjóðanna Taconic Capital, 
Och-Ziff Capital og Attestor Capital 
fyrir um 48,8 milljarða króna. Sölu-

andvirðið fer allt í að greiða inn á 
84 milljarða skuldabréf íslenska 
ríkisins.

Þá er um það samið að fjárfesta-
hópurinn fái kauprétt að 21,9 pró-
senta hlut í Arion banka til viðbótar 
sem verður hægt að nýta áður en 
kemur að mögulegu almennu útboði 
bankans. Paul Copley, forstjóri 
Kaupþings, segir að þessi viðskipti 
séu „stærstu einstöku hlutabréfa-
kaup erlendra aðila í sögu Íslands“.

Brosens segist skilja þá sem hafa 
bent á að vogunarsjóðir séu almennt 
ekki æskilegir eigendur að viðskipta-
banka. „Þetta er nokkuð sem við 
erum vel meðvitaðir um og höfum 
orðið varir við slíka umfjöllun í fjöl-
miðlum. Það er hins vegar ekki hægt 
að setja alla vogunarsjóði undir sama 
hatt og sumir sjóðir eru uppbyggi-
legri en aðrir í fjárfestingum sínum. 
Við höfum reynt að leika slíkt hlut-
verk í þessu ferli, ekki síst gagnvart 
stjórnvöldum og eftirlitsstofnunum, 
svo að þessi kaup næðu fram að 
ganga.“ – hae / sjá síður 4 og  6

Ég skil þessar 
efasemdir gagnvart 

eignarhaldi vogunarsjóða á 
bönkum en held að það sé 
mikilvægt að gera greinar-
mun á sjóðunum og fyrir 
hvað þeir standa.

Frans Brosens, stofnandi og eigandi 

51%
er sá hlutur sem sjóðirnir 
eignast ef þeir nýta kauprétt.

Þjóðin syrgir Birnu
Birna Brjánsdóttir, sem hafði verið saknað síðan 14. janúar, fannst látin við 

Selvogsvita í gær. Leitarmenn um borð í TF-LÍF fundu Birnu. Fólk kom saman við 
Norræna húsið í gærkvöldi og kveikti á kertum til að minnast hennar. Síða 4.
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7 GB á mánuði í 7 mánuði fylgja

Sjö ne sais quoi

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gekk út úr Háskólabíói þegar nýr formaður Framsóknarflokksins hvatti til samstöðu. Hann er fyrsti formaður flokksins, eftir Jónas frá Hriflu, sem er felldur. Fréttablaðið/anton brink

Formaðurinn 
felldur

stjórnMál Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson bjóst ekki við því að tapa 
formannssætinu til Sigurðar Inga 
Jóhannssonar forsætisráðherra, eins 
og raunin varð. Þetta sagði hann í 
samtali við blaðamann Frétta-
blaðsins á leið sinni út af flokksþingi 
Framsóknarflokksins í gær. Sigurður 
Ingi hlaut 370 atkvæði í formanns-
kjörinu en Sigmundur Davíð 329.

Sigmundur vildi ekki svara því 
hver framtíð hans innan flokksins 

yrði eða hvort hann yrði áfram 
oddviti flokksins í Norðausturkjör-
dæmi. Aðspurður sagðist hann engu 
að síður hafa skyldum að gegna við 
kjósendur sína þar.

Á flokksþinginu kusu 703 en Lilja 
Alfreðsdóttir utanríkisráðherra 
hlaut þrjú atkvæði. Hún var kjörin 
varaformaður flokksins síðar á 
fundinum með 95,8 prósentum 
greiddra atkvæða. Eygló Harðar-
dóttir tilkynnti á fundinum að hún 

hygðist ekki bjóða sig fram til vara-
formanns og hvatti fundarmenn til 
að styðja Lilju svo hægt væri að sam-
eina stríðandi fylkingar í flokknum.

Gunnar Bragi Sveinsson, land-
búnaðar- og sjávarútvegsráð-
herra, segir niðurstöðuna von-
brigði. Hann hafi stutt Sigmund 
Davíð. „Ég hugsa að Sigmundur sé 
lykilmaður í góðu gengi flokksins. 
Hann er oddviti í Norðausturkjör-
dæmi og þar þurfa menn auðvitað 

að setjast niður og velta fyrir sér 
hlutunum en ég hygg að menn geti 
unnið saman. Auðvitað þarf bara 
að meta hvað sé best fyrir Fram-
sóknarflokkinn. Það getur vel verið 
að það sé best að einhverjir stígi til 
hliðar, eða sitji áfram.“

Sigurður Ingi segir að eðlilega 
verði einhver breyting á flokknum 
nú, eins og alltaf er við manna-
skipti. Hann segir ákvörðun Eygló-
ar um að gefa ekki kost á sér sýna 

mikið hugrekki. „Ég hef engar 
áhyggjur af því að samstarf okkar í 
forystu flokksins verði neitt annað 
en með miklum ágætum.“ Heim-
ildir Fréttablaðsins hermdu að á 
síðustu vikum hefðu Sigurður Ingi 
og Gunnar Bragi hætt að talast við 
um tíma vegna formannsframboðs 
þess fyrrnefnda. Sigurður segir að 
það verði ekki vandamál áfram. 
„Við Gunnar Bragi höfum þegar 
talað saman.“ – snæ/ sjá síðu 4

Formaður Framsóknarflokksins felldur
Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráðherra hafði betur gegn Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni í formannsslag Framsóknarflokksins í 
gær. Þetta er í fyrsta sinn sem formaður Framsóknar er felldur síðan Jónas frá Hriflu var felldur af Hermanni Jónassyni árið 1944.

Ísland 2 - 1 England
Hvar endar þetta?

Fréttablaðið/Vilhelm
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MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

HELGARBLAÐ

Sími: 512 5000

8. ágúst 2015
184. tölublað 15. árgangur

TÓNLISTARBÆNDURNIR
Hjónin Diddú og Keli ræða 
ferilinn, lífið á tónbýlinu og litla 
bróðurinn Pál Óskar. 32

ÚR BANKANUM 

Á SJÓ
34

DREIFA GLEÐINNI GEGNUM SÖNGIN

GOTT UM HELGINAÞað er alltaf ástæða til að gleðjast og taka fram 
grillið. Ekki síst á gleðidögum eins og í dag. Grilluð 
kjúklingabringa með sumarlegu salati á einstaklega vel 
við í dag. Fallegir litir á borðið.Síða 2

 Vorönn hefst mánudaginn 10.ágústKennsla eitt kvöld í viku.

NNI
I

GOTT UM HELGINAÞað er alltaf ástæða til að gleðjað gleðjast og takast ogrillið. Ekki sís
grillið. Ekki síski síst á gleðidöt á gleðidögum ei

t á gleðidögum ei
g eðidögum eins ogns og íog í dagns kjúklikjúklingabrikjúklingabringa mngabringa m sumarlegu salaa
eð sumarlegu sala
eð sumarlegu ti áá einti

ENSKI BOLTINN
LAUGARDAGUR  8. ÁGÚST 2015

ENSKI BOBOOOLTLTLTLTLTININININI

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 

póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 

mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 

lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra 

ika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryggissveitin 

ki taneta vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

og hæfniskröfur: fræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 
Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

EYGLÓ ÓSK
SLÆR ÖLL MET

62

TIL HAMINGJU! 
ÁSTIN ER ALLS KONAR

Hinsegin barátta hefur ekki alltaf verið auðveld. En hún er líka saga 
kraft averka og sigra. Hvar eru sigrarnir unnir og hvar má gera betur? 

Fréttablaðið fór á stúfana.   22

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR FYRIRSÆTUR: BJARNI SNÆBJÖRNSSON OG FRÍMANN SIGURÐSSON

KONUR Í BÍÓBRANSANUM RÆÐA KYNJAKVÓTA 26

SKÓLA
DAGAR5.–9. ágúst

Götumarkaður
Útsölulok

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000

ÞRIÐJUDAGUR
7. október 2008 — 274. tölublað — 8. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

JÓN SIGURÐSSON

Byrjar daginn alltaf 
á hollum hafragraut
• heilsa • nám

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

VINNUVÉLANÁMSKEIÐ  eru reglulega haldin hjá Ökuskóla 
Akureyrar. Námskeiðin eru 80 tímar og  helstu námsgreinar eru jarð-

ýtur og gröfur, kranar og stálvírar, vökva- og vélafræði og 
öryggi á vinnustað. Næsta námskeið hefst 30. október og 
er skráning hafin á okuskoli@simnet.is

„Ég reyni eftir bestu getu að hugsa vel um heilsuna og hef undanfariðár byrjað dagin á
í Reykjavík og hefu þb

Vill vakna í átök og stuð
Herþjálfun, fullt nám og hundrað prósent vinna er lífsstíll sem skilar Jóni Sigurðssyni árangri í starfi og 

leik, en hann hefur frá fyrstu tíð gengið hnitmiðað um fjölbreytta stigu heilnæmis og heilbrigðs lífe i

Jón Sigurðsson hefur aldrei slegið slöku við að hugsa sem best um heilsuna og telur ekki eftir sér að vakna í hörku herþjálfun 

meðan aðrir sofa.  

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BORÐAÐU ÞIG HOLLARI!
Auðveldar
þér að léttast
Losaðu þig við 5 kíló á 5 vikum

Nýtt og yfirfarið matarprógram,sem hjálpar þér við að losa þig við aukakilóin.

Lærðu um það hvernig þú borðar fjölbreyttar máltíðir með hollum og góðum mat.

GARÐABÆ
REYKJAVÍK
REYKJANESBÆR
AKUREYRI

NÝTT MATAR-

 PRÓGRAM

Lífið 10 ára
Lífið, samtök um 
líknandi meðferð, 
heldur á laugardag 
málþing í tengslum 
við afmælið.

TÍMAMÓT 16

BLEIKA SLAUFAN

Árveknisátak Krabba-
meinsfélags Íslands
Sérblað um bleiku slaufuna

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

bleika slaufanÞRIÐJUDAGUR  7. OKTÓBER 2008

Stríð á 
Facebook
Lindsay Lohan og 

París Hilton deila á 
netinu.

FÓLK 20

HILDUR BJÖRK YEOMAN

Vekur athygli 
í Portúgal
Fjallað um sýningu hennar í Vogue

FÓLK 26

Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi  6 • Akureyri

Mikið úrval af
upphengdum salernum

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

tengi.is

HVASST Í FYRSTU   Í fyrstu 
verða suðaustan og austan 10-18 
m/s, hvassast á Vestfjörðum. Lægir 
smám saman eftir hádegi. Rigning 
eða skúrir en dregur úr úrkomu 
síðdegis. Hiti 7-12 stig. 

VEÐUR 4

10

7 9

9

10

Sögulegt hjá Heimi
Heimir Guðjónsson varð fyrsti 

þjálfarinn í 39 
ár til að verða 
meistari á 
fyrsta ári í 
þjálfun.

ÍÞRÓTTIR 23

% 20 40 60 80 100

40.000 slaufurSöfnunarmarkmið

INN OG ÚT  Þegar bönkunum var lokað í gær var óvíst hvort þeir yrðu opnaðir á ný. Neyðarlög voru sett á Alþingi klukkan 23.19 til bjargar íslensku fjármálakerfi og sagði 
fjármálaráðherra að innistæður íslenskra sparifjáreigenda yrðu að fullu tryggðar. Myndin var tekin við höfuðstöðvar Landsbankans við lokun í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

EFNAHAGSMÁL  „Bankinn opnar og 
ég bendi á að hann er einn örfárra í 
Evrópu sem enn er starfandi án 
þess að hafa notið sérstakrar 
aðstoðar seðlabanka,“ segir Ásgeir 
Friðgeirsson, talsmaður Lands-
bankans.

Alþingi ræddi fram á nótt frum-
varp forsætisráðherra um neyðar-
ráðstafanir í fjármálakreppunni. 
Samkvæmt lögunum getur Fjár-
málaeftirlitið tekið að sér stjórn 
banka. Í aðgerðum stjórnvalda 
felst einnig stórt evrulán Seðla-
bankans til Kaupþings.

„Ég tel að þetta sé skynsamleg 
ráðstöfun. Þessi eign sem þarna er 
um að ræða, FIH, er perlan í kór-
ónu Kaupþings, en þetta er mat 
Seðlabankans, ekki ríkisstjórnar-
innar,“ segir Össur Skarphéðins-
son, iðnaðarráðherra og staðgeng-
ill formanns Samfylkingarinnar. 
Fyrirgreiðslan til Kaupþings 
nemur um eitt hundrað milljörðum 
íslenskra króna. Lánið er tryggt 
með veði í danska FIH bankanum. 
Össur segist ekki kannast við að 
Landsbankinn hafi leitað eftir fyr-
irgreiðslu.

Sumir úr stjórnarliðinu segja að 
í þessu felist stuðningsyfirlýsing 
stjórnvalda við Kaupþing, en aðrir 
benda á að með þessu sé Kaupþingi 
aðeins veitt ákveðið svigrúm í 

hefðbundnum endurhverfum við-
skiptum milli banka og Seðla-
banka.

Fram kom í máli Geirs H. Haarde 
forsætisráðherra að efnahagsmál-
in hefðu tekið óvænta stefnu í gær-
morgun og lánalínur bankanna 
hefðu lokast. Því stæðu Íslending-
ar frammi fyrir þessari stöðu. Hins 
vegar yrði róið að því öllum árum 
að tryggja hagsmuni almennings, 
þjóðarbúsins og innistæðueigenda, 
hugsanlega á kostnað annarra. 
Aðgerðir stjórnvalda tryggðu að 
bankarnir yrðu opnir í dag.

Össur segir að allt verði skoðað. 
Teknar verði ákvarðanir sem sumir 
telji kaldrifjaðar. 

„Telji stjórnvaldið að fjármála-

stofnun sé komin í þá stöðu að hún 
geti ekki staðið við skuldbindingar 
sínar, þá er hægt í reynd að taka 
völd í fyrirtækinu og ráðstafa eign-
um þess, með hagsmuni þjóðarinn-
ar í huga. En ef svo færi að banki 
legðist á hliðina myndi hann eigi að 
síður, eftir að þessi tæki eru komin 
í hendur stjórnvalda, opna daginn 
eftir.“
Sigurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, segir unnið 
hörðum höndum að því að treysta 
lausafjárstöðu bankans í því erfiða 
umhverfi sem nú ríkir á alþjóðleg-
um fjármálamörkuðum. Stefnan 
hafi verið sett á að minnka bank-
ann og efnahagsreikning hans og 
eignir hafi verið seldar síðustu tíu 

daga fyrir um 170 milljarða króna, 
einkum verðbréf. 

Að viðbættu láni Seðlabankans í 
gær hafi bankinn þannig losað um 
270 milljarða undanfarna daga.

 - bih, ikh

Allir bankarnir opna í dag
Neyðarlög sett á Alþingi í gær um víðtækar heimildir Fjármálaeftirlitsins til inngripa í íslenskt fjármála-
kerfi. Innistæður tryggðar. Íbúðalánasjóður kemur að endurfjármögnun húsnæðislána. Kaupþing fékk 
stórt lán frá Seðlabanka og hyggst selja eignir. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er komin til landsins.

Stjórnvöld útiloka ekki að óskað verði eftir efnahagsaðstoð Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru staddir 
hér á landi sérfræðingar sjóðsins. Þeir hafa veitt stjórnvöldum tækni-
lega ráðgjöf við yfirstandandi efnahagsaðgerðir. Sendinefnd Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins kom hingað að frumkvæði stjórnvalda. Eftir því 
sem næst verður komist, útiloka stjórnvöld enga möguleika við ríkj-
andi aðstæður, þar á meðal er sá möguleiki að leita efnahagsaðstoðar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Ísland var í hópi stofnríkja sjóðsins. Aðstoðar hans var síðast leitað 
hér á landi árið 1982. Ísland hefur verið skuldlaust við sjóðinn frá 
árinu 1987.  - ikh

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til aðstoðar

20ÁRA—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —

Fréttablaðið í 20 ár
Sérstakur afmælisþáttur í kvöld  
kl. 19.00 á Hringbraut og frettabladid.is
í umsjón Sigmundar Ernis Rúnarssonar
Brasið í byrjun og launaleysið, pukrið um leyndu eigendurna, 
Baugsmiðla-smjörklípan, stríðið við Davíð Oddsson, 
fjölmiðlafrumvarpsatlagan, synjun forsetans á frumvarpinu, 
efnahagshrunið á forsíðunni og allar hinar ótrúlegu sögurnar 
í klukkutíma löngum þætti.



Melinda og Bill 
Gates tilkynntu 
á mánudaginn 
að hjónaband 
þeir ra t il 27 
ára væri komið 

í þrot. Saman eiga þau gríðarleg 
auðæfi og fyrir liggur að hærri upp-
hæðir hafa ekki verið til skiptanna í 
gervallri skilnaðarsögu hinna ofur-
ríku en slegið er á að undir séu um 
127 milljarðar dollara.

Í skilnaðarpappírunum kemur 
fram að hjónin gerðu ekki kaup-
mála og að Melinda fari ekki fram á 
framfærslulífeyri. Enda gerist þess 
vart þörf í ljósi hlutdeildar hennar í 
sameiginlegum auði þeirra.

Verðmæti Bill Gates er metið 
einhvers staðar á milli 130,5 og 146 
milljarðar dollara og hjónin eru 
fjórðu ríkustu einstaklingar heims 
á eftir Jeff Bezos, Elon Musk og 
franska viðskiptajöfrinum Bernard 
Arnault.

Fjórða sætið breytir því þó ekki 
að verðmiðinn á skilnaðinum er 
mun hærri en þegar ríkasti maður 
heims, Jeff Bezos, og MacKenzie 
Bezos skildu 2019 og hlutur þeirra 
hjóna í Amazon.com var fleygaður.

Einhleyp skaust MacKenzie þá 

strax upp listann yfir þá ríkustu 
og í framhaldinu stimplaði hún 
sig inn sem mannvinur mikill og 
hefur látið milljónir dollara renna 
til ýmissa góðgerðarmála. Ekki 
ósvipað þeim Melindu og Bill sem 
lengi hafa verið öflug á þessum vett-
vangi.

Útkoma skilnaðarins hjá Bill 
Gates getur hins vegar orðið þver-
öfug miðað við MacKenzie þar sem 
hætt er við því að hann muni hrapa 
niður lista hinna ríkustu þegar 
Melinda hefur tekið sinn hlut auð-
æfanna. 
toti@frettabladid.is

Skilnaðir sem skekja 
efnahagsreikninginn
Hjónaskilnaður Microsoft-stofnandans Bill Gates og Melindu, eig-
inkonu hans til 27 ára, hefur að vonum hrist upp í heimi hátækni 
og fjármála enda ljóst að fram undan eru dýrustu sambúðarslit 
sögunnar en talið er að um 127 milljarðar dollara séu undir.

Microsoft-hjónin Melinda og Bill Gates í góðum fíling eftir að Elísabet drottning sló Bill til riddara 2005. Nú er 
ævintýrið úti og konungsríki þeirra verður leyst upp í sögulega háu skilnaðaruppgjöri. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Skjálfti fór um rafræna fjármála-
heiminn þegar 38 milljarða dollara 
skilnaður Amazon-hjónanna varð 
að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þótt upphæðin sé dágóð hjá Rupert 
og Önnu þá bliknar hún í saman-
burði við þær tölur sem eru undir 
við skilnað Melindu og Bill Gates. 

Þótt Tiger hafi verið ríkastur í sinni 
deild þegar hann klúðraði hjóna-
bandi sínu og Elin með drama-
tískum hætti er forgjöfin sem 
stórlaxarnir í internetbransanum 
hafa á hann umtalsverð. 

Kim og Kanye á meðan allt lék í 
lyndi en lítil hætta er á því að þau 
þurfi að hanga á horriminni eftir 
skilnaðinn þar sem það er nóg til.

Frægir skilnaðir í milljón dollara flokki

n  Hjónabandi leikarans og leik-
stjórans Mel Gibson og Robyn 
Moore Gibson til 26 ára lauk 
með skilnaði 2006 í kjölfar þess 
að Mel gekk eftirminnilega 
og ítrekað síðar af göflunum. 
Skilnaðurinn lagði sig fram-
reiknað á 539 milljónir dollara.

n  Það kostaði rússneska auð-
manninn Roman Abramovich 
370 milljónir dollara á núvirði 
að skilja við eiginkonuna Irinu 
Abramovich eftir um sextán 
ára hjónaband.

n  Þegar um fimmtán ára hjóna-
bandi Donalds Trump og Ivönu 
lauk 1992 kostaði skilnaðurinn 
25 milljónir dollara sem eru um 
46 milljónir í dag.

n  Hjónaband Paul McCartney og 
Heather Mills entist í á sjötta ár 
en kostaði bítilinn 58 millj-
ónir á núvirði þegar þau skildu 
2008.

n  Poppdrottningin Madonna og 
kvikmyndaleikstjórinn Guy 
Ritchie skildu einnig 2008 eftir 
átta ára hjónaband og þá voru 
á milli 90-109 milljónir dollara 
undir.

n  Körfuboltagoðsögnin Michael 
Jordan og Juanita Jordan skildu 
2006 eftir að hafa átt saman 
rúmlega sextán ár. Jordan var 
og er vitaskuld einn af þeim 
stóru og framreiknað kostaði 
skilnaðurinn hann 213 milljónir 
dollara.

Jeff Bezos og MacKenzie Bezos
38 milljarðar dollara

Hinn heldur illa þokkaði Jeff 
Bezos, stofnandi Amazon.com, og 
eiginkona hans til næstum 26 ára 
sóttu um skilnað 2019. Verðmið-
inn á þeim sambúðarslitum var 
í hærri kantinum enda var Bezos 
ríkasti maður heims með slík 
auðæfi að hann hélt efsta sætinu 
á þeim lista þrátt fyrir að drjúgur 
hluti rynni til MacKenzie þegar 
hjónabandið var gert upp.

Hún fékk 4% eignarhlut í Ama-
z on, sem metinn er á ríflega 36 
milljarða dollara og hefur síðan 
þá einbeitt sér að mannúðarstarfi 
sem verður þó varla fært til bókar 
á karmareikning eiginmannsins 
fyrrverandi úr því sem komið er.

Rupert Murdoch og  
Anna Murdoch Mann
1,7 milljarðar dollara

Fjölmiðlamógúllinn Rupert Murd-
och og Anna Murdoch Mann skildu 
1999 eftir 32 ára hjónaband og 
þótt Murdoch sé annálaður fyrir 
mikil auðæfi hljómar hlutur Önnu 
við skilnaðinn eins og skiptimynt í 
hinu stóra samhengi netverslunar- 
og hugbúnaðarkónganna Bezos 
og Gates.

Samkvæmt skilnaðarsamningi 
fékk Anna 1,7 milljarða af auði 
Murdochs í sinn hlut og þar af voru 
litlar 110 milljónir dollara í reiðufé.

Tiger Woods og  
Elin Nordegren
710 milljónir dollara

Hjónaband Tiger Woods og Elin 
Nordegren, sænskrar eiginkonu 
hans, hrundi til grunna 2010 í kjöl-
far eldfims kynlífshneykslis og 
sögum um raðframhjáhald golf-
goðsagnarinnar. Þótt hann hafi þá 
verið ríkasti íþróttamaður heims, 
metinn á rúman milljarð dollara, 
sýnir skilnaðaruppgjörið svart á 
hvítu að hann var ekki að keppa á 
sama velli, ekki einu sinni í sömu 
deild, og internetauðkýfingarnir. 
Elin fékk 710 milljónir dollara en 
skilnaðarorsökin og hneykslið 
kostuðu Tiger einnig drjúgan 
skilding enda um þungt högg á 
feril hans að ræða og hann missti 
35 milljónir þegar verðmætum 
styrktar- og kostunarsamningum 
var rift.

Kim Kardashian og  
Kanye West
??? milljónir dollara

Lokatölur úr yfirstandandi 
skilnaði Kim Kardashian og Kanye 
West liggja ekki fyrir en fyrir liggur 
að þrátt fyrir mikinn auð komast 
þau hvergi í námunda við Gates-
hjónin. Hvorugt þeirra mun þó 
enda á flæðiskeri eftir skilnaðinn 
þar sem þó nokkru er til að dreifa 
og þau samanlagt metin á ríflega 2 
milljarða dollara.

Forbes hefur metið Kanye á um 
það bil 1,8 milljarða og í fyrra var 
slegið á að í það heila væru auður 
og eignir Kim í kringum 780 millj-
ónir dollara.

Sögur um kaupmála hafa verið 
nokkuð á reiki en þó er talið víst 
að þau hafi gert einn slíkan 
tveimur mánuðum fyrir brúð-
kaupið 2014 og að þar sé gert ráð 
fyrir að Kim fái eina milljón dollara 
frá Kanye fyrir hvert ár sem þau 
hafa verið gift.

Einnig er hermt að Kim fái að 
halda öllum gjöfum sem hún fékk 
á meðan samband þeirra stóð 
en verðmæti þeirra mun vera í 
kringum 12 milljónir dollara. Þá 
verður Kim áfram eini rétthafi 
20 milljóna dollara líftryggingar 
Kanye.

Ýmis smáatriði eru síðan ófrá-
gengin eins og hvort þeirra muni 
halda 60 milljóna dollara stórhýsi 
þeirra í Calabasas í Kaliforníu og 
6,3 milljóna heimili þeirra í Palm 
Springs svo eitthvað sé nefnt auk 
giftingarhrings Kim sem metinn er 
á 1,3 milljónir dollara.
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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

Aðeins 187.920 kr.

Rafdrifinn 3ja sæta leðursófi með niðurfellanlegu borði í miðsæti.  
Fáanlegur í Svörtu og gráu leðri. Særð: 198 x 95 x 98 cm

Fullt verð: 234.900 kr.

AUSTIN rafdrifinn sjónvarpssófi

Aðeins 111.920 kr.

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

       

LICATA
tungusófi

Glæsilegur tungusófi í Licata línunni. Fæst hægri eða vinstri 

(tunga ófæranlegt). Koníakslitt Kentucky áklæði á mynd en fleiri 

áklæðisgerðir og litir fáanlegir. Hægri eða vinstri tunga. Svartir 

nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm.  Fullt verð: 244.900 kr.

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

KOLDING
hægindastóll með skemli

Stillanlegur hægindastóll með skemli.  

Svart, rautt eða grátt leður/PVC.

Fullt verð: 139.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Aðeins 195.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

VIKU-
TILBOÐ 

LÝKUR

Í DAG – 5. M
AÍ

Við erum búnir að upp
lifa mikil viðbrögð úr 
alls konar áttum sem 
við áttum ekki endi
lega von á – sem er 
frábært,“ segir Óskar 

Logi Ágústsson, forsprakki Vin
tage Caravan, en bandið gaf út sína 
fimmtu breiðskífu fyrir skömmu, 
Monuments. Platan hefur verið að 
fá glimrandi dóma, rauk upp vin
sældalistann í Tékklandi og í Þýska
landi hefur fólk hrifist af plötunni, 
sem rauk í 21. sæti yfir mest seldu 
plötur Þýskalands fyrstu vikuna.

Þá hafa viðbrögðin verið góð 
hér á landi en platan var plata vik
unnar á Rás 2. Þá sat lagið Whisp
ers á toppi lagalista Xins. „Okkur 
langar að fara um Ísland í sumar. 
Draumurinn er að taka tvær vikur 
um landið. Spila úti um allt og ég 
veit ekki hvernig hægt er að plana 
það, en það væri gaman að taka 
sumartúr.“

Þungarokkarar í hverju plássi
Skálmöld og Dimma hafa báðar 
farið um landið og í hverju plássi 
leynast þungarokkarar. „Það er 
langt síðan allir fóru á tónleika að 
dansa og ég get ekki ímyndað mér 
annað en að fólk þyrsti í að fara að 
dilla sér við ljúfa rokktóna,“ segir 
Logi og hlær.

Hann bendir þó á að það sé auð
vitað svolítið skrýtið að gefa út 
plötu og geta ekki fylgt henni eftir 
á hefðbundinn hátt. Það verði að 
bíða betri tíma. „Með mætti tækn
innar er hægt að ná til fólks og eitt 
af því jákvæðasta núna er að það er 
fullt af fólki að hlusta á okkur sem 
er bara heima og er að leita að nýrri 
tónlist.

Mögnuð viðbrögð
Viðbrögðin hér heima hafa verið 
mögnuð. Við höfum komist á lista 
hjá RÚV sem var ekkert endilega 
málið í gamla daga. Við vorum með 
plötu vikunnar á Rás 2 sem er frá
bært og í rauninni er íslenski mark
aðurinn að koma skemmtilega inn. 
Evrópumarkaðurinn er líka stór og 
viðbrögðin meiri og kannski stærri 

sem er samt skemmtilegt,“ segir 
Óskar.

Monuments var tekin upp í 
Hljóðrita í Hafnarfirði í febrúar og 
mars á síðasta ári. Þótt margir haldi 
að hún snúist um COVID gerir hún 
það alls ekki. „Við vorum ekkert 
að pæla í COVID þegar við vorum 
að taka upp. Textarnir eru margir 
persónulegir og fjalla að vissu leyti 
um einangrun, en við erum ekki að 
syngja um COVID þótt það megi 
eflaust túlka plötuna þannig.“

Platan er um klukkutími að lengd 
og er sú fjölbreyttasta sem dreng
irnir hafa gefið út. „Lögin fóru í þá 
átt sem við leyfðum þeim að fara. 
Sum lög vildu vera stutt og poppuð 
en önnur löng og f lókin. Okkur 
fannst lagaröðunin skapa skemmti
legt ferðalag.“

Þrátt fyrir skrýtið ástand í Evr
ópu er hljómsveitin að plana ferða
lag um álfuna á næsta ári. „Ég veit 
ekki hversu mikil bjartsýni það er. 
Þetta verður gert í einum rykk og 
verður áhugavert. Eins og staðan er 
eru þetta 250500 manna staðir og 
ég vona að allt gangi upp.“
benediktboas@frettabladid.is

COVID-platan er alls 
ekkert um COVID

Fimmta breiðskífa Vintage Caravan hefur fengið glimrandi dóma 
víða um Evrópu. Óskar Logi Ágústsson, forsprakki hljómsveitar-
innar, segir bandið heldur aldrei hafa fengið jafn góða dóma á Ís-

landi. Platan var tekin upp fyrir COVID-faraldurinn og fjallar ekk-
ert um hann þótt marga textana megi túlka á þann veg.

Plötur Vintage Caravan
The Vintage Caravan (2011)
Voyage (2014)
Arrival (2015)
Gateways (2018)
Monuments (2021)

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt

ÞAÐ ER LANGT SÍÐAN 
ALLIR FÓRU Á TÓN-

LEIKA AÐ DANSA OG ÉG GET 
EKKI ÍMYNDAÐ MÉR ANNAÐ EN 
AÐ FÓLK ÞYRSTI Í AÐ FARA AÐ 
DILLA SÉR VIÐ LJÚFA ROKK-
TÓNA.

Óskar Logi Ágústsson

Platan hefur fengið betri viðtökur á 
Íslandi en strákarnir bjuggust við.

Monuments er fimmta breiðskífa Vintage Caravan og þar sem hún var tekin upp áður en COVID-faraldurinn skall á 
hverfast textarnir alls ekki um pláguna þótt margir þeirra bjóði upp á slíkar túlkanir.  MYNDIR/HORDUR SVEINSSON
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

Verslaðu á 66north.is

 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Komum út!

Ég var staddur á bílasölu um 
daginn þegar ég heyrði nýtt 
hugtak. Drægnikvíði. Þetta 

lýsir þeim ótta sem eigendur raf-
bíla finna fyrir um að ná ekki á 
leiðarenda. Það sem mér fannst 
samt aðallega athyglisvert er hvað 
við erum orðin f link í að orða alls 
konar áhyggjur okkar með fínum 
og gáfulegum hugtökum.

Ég veit ekki hvað veldur. Þykir 
virðulegra og jafnvel faglegra að 
tala í hugtökum heldur en í ein-
hverju almennu stressi og sam-
viskubiti? Í stað þess að segjast 
vilja taka strangheiðarlega 
all-inclusive-sólbaðs-sullferð til 
Tene þá tala þessar nýju, fag-
legu útgáfur af okkur um aukinn 
ferðavilja, í bland við mikinn far-
sóttarleiða og mikilvægi þess að 
taka þátt í endurreisn ferðaþjón-
ustunnar. Á sama tíma og maður 
er meðvitaður um að f lugferðin 
er kolefnislosandi, sem eykur á 
loftslagskvíða og visthryggð, þá 
er hægt að slá á f lugskömmina 
með kolefnisbindingu, til dæmis 
með því að gróðursetja tré í 
gegnum app, en þó verður maður 
að gæta að því að verða snjall-
símafíkninni ekki að bráð.

Nú þegar vorar dæmist á mann 
að setja upp trampólín fyrir 
börnin. Í þessum anda hef ég 
loksins áttað mig á því að það er 
ekki letin í mér sem er vanda-
málið, ég þjáist af verulegum 
uppsetningarótta.

Þetta blandast saman við 
nánast stöðuga pressu á þessum 
örfáu íslensku sólardögum að 
vera stöðugt úti við að gera eitt-
hvað stórkostlegt og leiða hjá sér 
að lofthitinn er á pari við hita-
stig í meðalísskáp. Með öðrum 
orðum: Sólartengd upplifunar-
spenna.

Allt þetta hefur svo leitt til þess 
að ég er farinn að upplifa veru-
legan hugtakakvíða.

Hugtakaveislan

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut


