
Fyrirsjáanlegt er að tölu-
verðar gjaldeyristekjur muni 
tapast vegna samdráttar 
í aflaheimildum þorsks á 
komandi fiskveiðiári. Hækk-
andi álverð mun þó vega það 
upp að miklu leyti, sökum 
álverðstengingar í raforku-
sölusamningum íslensku 
orkufyrirtækjanna. 

thg@frettabladid.is

V I Ð S K I P T I  Rek s t r a r u m hver f i 
íslensk ra orkuf y rirtækja með 
álverðstengingar í raforkusamn-
ingum við stórnotendur er afar 
hagfellt um þessar mundir, sökum 
hás álverðs og lægra gengis krón-
unnar en verið hefur á síðustu 
árum.

„Yfirleitt hefur það farið saman 
að krónan er mjög sterk þegar 

álverð hefur náð þeim hæðum 
sem nú sjást, sem er neikvætt fyrir 
þá sem selja rafmagn í Bandaríkja-
dölum og gera upp í íslenskum 
krónum. Það er ekki tilfellið núna, 
þó að krónan kunni hugsanlega að 
styrkjast frekar þegar líður á árið. 
En rekstrarumhverfi okkar er afar 
gott um þessar mundir með tilliti 
til þróunar á álmörkuðum,“ segir 
Jóhann Snorri Sigurbergsson, sem 
er forstöðumaður viðskiptaþróun-
ar hjá HS Orku.

Áætla má að tekjur vegna raf-
orkusölu til álvera á þessu ári fari 
vel yfir 50 milljarða króna. Saman-
borið við árið 2019, síðasta rekstr-
arár sem talist getur eðlilegt og án 
áhrifa heimsfaraldursins. Er þá um 
að ræða þriðjungsaukningu tekna. 
Álverð á árinu 2018 var tæplega 
1.800 Bandaríkjadalir á tonnið, en 
hefur hæst náð nærri 2.500 Banda-

ríkjadölum fyrir tonnið á þessu ári.
Hækkandi álverð fer því langt 

með að bæta upp minnkandi afla-
mark þorsks með tilliti til gjald-
eyristekna. Hafrannsóknastofnun 
mælti nýlega með því að aflamark 
þorsks yrði skorið niður um 13 pró-
sent. Samtök fyrirtækja í sjávar-
útvegi hafa metið áhrifin af lægra 
aflamarki þorsks um 17 milljarða í 
tapaðar gjaldeyristekjur.

Viðsnúningur Kína frá því að 
vera stærsti útf lytjandi heims á áli 
yfir í að vera nettó innflytjandi er 
helsta ástæða hraðrar hækkunar 
á álverði á undanliðnum mánuð-
um. Að sama skapi hafa hagkerfi 
heimsins tekið hratt við sér í kjöl-
far heimsfaraldursins og eftirspurn 
aukist hratt víðast hvar. Það á við 
um f leira en ál, en nánast allar 
hrávörur hafa hækkað mikið að 
undanförnu. n SJÁ MARKAÐINN
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Rekstrarumhverfi 
okkar er afar gott um 
þessar mundir með 
tilliti til þróunar á 
álmörkuðum.

Jóhann Snorri 
Sigurbergsson,
forstöðumaður 
hjá HS Orku.
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Er ferðavagninn tryggður?

Hugsum í framtíð

Þú færð okkar besta verð og getur tryggt nýja 
ferðavagninn þinn á örfáum mínútum á tm.is

thorsteinn@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Með samningum um sölu 
og dreifingu á helstu markaðssvæð-
um heims hefur Alvotech tryggt allt 
að 130 milljarða króna tekjur á næstu 
árum og því til viðbótar eru erlendir 
lyfjarisar skuldbundnir til að kaupa 
lyf Alvotech í framtíðinni. Þetta segir 
Róbert Wessman, stofnandi Alvo-
tech, í viðtali við Markaðinn.

Eftir því sem Markaðurinn kemst 
næst hefur Alvotech horfið frá fyrri 
áformum um skráningu í kauphöll 
í Hong Kong og stefnir nú alfarið 
að skráningu á hlutabréfamarkað í 
Bandaríkjunum. Ákvörðunina má 
meðal annars rekja til uppgangs 
sérhæfðra yfirtökufélaga (e. SPAC) 
á bandaríska markaðinum en mörg 
þeirra einblína á yfirtöku á líftækni-
fyrirtækjum.  n SJÁ MARKAÐINN

Tryggðu sér allt 
að 130 milljarða  Hærra álverð vegur upp minni þorsk

Þótt sólin hafi ekki látið sjá sig buðu þessir ungu sæfarar hafinu birginn á siglinganámskeiði í Nauthólsvík. Í baksýn kúrir Landsréttur í stíl við grámyglulegt veðrið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



Gert og græjað á Ægisgötu

Fjölbreytt úrval af hjáleiðum var í boði þegar hraðahindrun var hellulögð á Ægisgötu. Þessi svart-appelsínugulu skilti sem boða bæði breytingar og krók á 
ferð fólks, spretta iðulega upp þegar framkvæmdir eru annars vegar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hotel Rosamar 4*
Allt innifalið

BENIDORM

01. - 08. júlí 
Flug og gisting og ALLT INNIFALIÐ

www.sumarferdir.is   |    info@sumarferdir.is  |  514 1400

        verð frá 135.900 kr. 
á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn 

Innifalið flug, gisting, fullt fæði, innritaður farangur og handfarangur

Í nýrri uppfærslu tölvuleiks-
ins vinsæla Microsoft Flight 
Simulator er lögð áhersla á 
Norðurlönd. Hægt er að fljúga 
yfir Reykjavík, að Hvítserk og 
lenda og taka á loft á hinum 
margfræga Ísafjarðarflugvelli.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Útlendingum finnst 
þetta svolítið svakalegur völlur. 
Maður f lýgur inn Djúpið, yfir 
bæinn í vinstri beygju sem maður er 
eiginlega stanslaust í þar til maður 
lendir. Þetta sjá menn hvergi ann-
ars staðar í heiminum,“ segir Jónas 
Jónasson, flugmaður hjá Icelandair, 
um aðkomuna að f lugvellinum á 
Ísafirði. Í nýjustu uppfærslu tölvu-
leiksins Microsoft Flight Simula-
tor er lögð áhersla á Norðurlönd 
og meðal annars geta f lugþyrstir 
prófað að lenda og taka á loft á Ísa-
fjarðarflugvelli sem er einstakur á 
heimsvísu.

Jónas þekkir það vel að f ljúga á 
Ísafjörð en á Youtube er myndband 
af honum renna inn Djúpið og taka 
þessa margfrægu beygju í botni 
Skutulsfjarðar. Rúmlega 125 þúsund 
hafa séð hann lenda.

Flogið er á Cessna Grand Caravan 
í tölvuleiknum, en Jónas er á Dash 
8 og var þar áður á Fokker 50, sem 
er töluvert erfiðara. Hann segir að 
völlurinn sé ekki alveg jafn erfiður 
og af er látið í sumum fjölmiðlum 
sem hafa fjallað um leikinn, en segir 
hann krefjandi, sérstaklega ef það 
blæs að suðaustan. „Við þjálfum 
alla okkar f lugmenn sérstaklega í 
að fara á þennan flugvöll. Það mega 
ekki líða meira en þrjú ár á milli. 
Þetta er krefjandi en skemmtilegur 
völlur,“ segir hann.

Microsoft Flight Simulator er 
handhafi sjö heimsmeta en leikur-
inn kom fyrst út 1983. Nýjasta upp-

færslan hefur fengið gríðarlega góða 
dóma í tölvuleikjablöðum og á vef-
síðum, en uppfærslan kom á markað 
á sjálfan þjóðhátíðardaginn 17. júní.

„Ég hef heyrt að þetta sé frábær 
leikur og ég veit að þessi kynslóð 
sem er að læra núna að fljúga hefur 
verið að leika sér í þessum leik. Þetta 
er fínasta æfing og fólk getur öðlast 
meiri skilning á hlutunum,“ segir 
Jónas. ■

Ísafjarðarbeygja háloftanna 
komin í Flight Simulator

Cessna Grand Caravan kemur inn til lendingar á Ísafjörð. Icelandair flýgur á 
Dash 8 sem er töluvert erfiðara.  MYND/SKJÁSKOT

Ég veit að þessi kyn-
slóð sem er að læra 
núna að fljúga hefur 
verið að leika sér í 
þessum leik.

Jónas Jónasson, 
flugmaður.

Microsoft Flight 
Simulator er handhafi 
sjö heimsmeta.

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Flugfélagið WOW 
air hefur sótt um flugrekstrarleyfi 
til Samgöngustofu. Michele Ball-
arin er skráð framkvæmdastjóri og 
stjórnarformaður, með 49 prósenta 
hlut í f lugfélaginu.

„Það er fullur ásetningur að end-
urreisa WOW air,“ segir Ögmundur 
Gíslason f lugrekstrarfræðingur, 
sem starfar fyrir Ballarin.

Play Air hefur f lug á morgun til 
London. Ögmundur segir sam-
keppnina ekki skipta máli. „Það er 
ekki atriði hvort Play gangi vel eða 
ekki,“ segir hann.

Ögmundur sótti um leyfið fyrir 
WOW air árið 2013, tók það ferli 
þá rúmlega hálft ár. Hann gerir ráð 
fyrir að það taki þrjá mánuði að 
leggja inn öll gögn.

Líkt og greint var frá í blaðinu í 

gær fékk Ballarin f lugrekstrar-
handbækurnar ekki afhentar við 
kaup þrotabúsins. Birgir Jóns son, 
for stjóri Play, hafnar því alfarið 
að rekstrargögn félagsins byggi á 
stolnum gögnum. 

„Skiptastjórar WOW air hafa 
ekki getað afhent flugrekstrargögn 
og bækur WOW air, eða fylgigögn 
þeirra, hvort sem er í prentuðu eða 
rafrænu formi. Gögnin var ekki að 
finna í gagnagrunnum WOW air,“ 
segir Ögmundur. ■

WOW air sækir um flugrekstrarleyfi

Michele Ballarin, 
framkvæmda-
stjóri WOW air.

benediktboas@frettabladid.is

ELDGOS Stjórn Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum telur mikil-
vægt að koma á fót gesta- og upplýs-
ingamiðstöð í tengslum við eldgosið 
í Geldingadölum.

Stjórnin sendi erindi til Guð-
mundar Inga Guðbrandssonar, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
vegna upplýsingamiðlunar í tengsl-
um við eldsumbrotin.

Í erindinu ítrekar stjórnin beiðni 
sína um aðkomu ríkisvaldsins að 
verkefninu, sem snýr að uppbygg-
ingu gestastofu.

Í fundargerð stjórnarinnar kemur 
fram að starfsmenn Markaðsstofu 
Reykjaness svari á annað hundrað 
fyrirspurnum á mánuði vegna goss-
ins, er snúa beint að öryggismálum.

Mikið hraun rennur nú niður 
Nátthaga og er búist við að það 
flæði yfir Suðurstrandarveg á næst-
unni. ■

Vilja gestastofu 
vegna eldgossins

Eldgosið hefur vakið heimsathygli.
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Fyrirtæki innan Landssam-
takanna FETAR munu ekki 
svara íslenskum talsmönnum 
þýsks stórfyrirtækis sem 
hyggst setja á vegatoll á Hjör-
leifshöfða. Stjórnarformaður 
segir utanvegaakstur átyllu.

kristinnhaukur@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaþjónustu-
fyrirtækin sem nýta veginn upp að 
Kötlujökli ætla ekki að svara tals-
mönnum Viking Park Iceland, sem 
hyggja á gjaldtöku á veginum. Barist 
verði með kjafti og klóm gegn vega-
tolli. Ekki sé verið að bjóða upp á 
neina þjónustu, á vegi sem notaður 
hafi verið lengi af ferðaþjónustu-
fyrirtækjum, kvikmyndatökufólki 
og fleirum.

„Við munum ekki svara þessum 
mönnum og ekki láta þetta yfir 
okkur ganga. Hér eru grunntekjur 
þjóðarbúsins undir,“ segir Jón Páll 
Baldvinsson, framkvæmdastjóri 
FETAR, landssamtaka um 80 ferða-
þjónustufyrirtækja sem bjóða upp 
á sérhæfðar ferðir. Nokkur þeirra 
bjóða upp á ferðir að Kötlujökli, sem 
er þjóðlenda í austurhluta Mýrdals-
jökuls. Til að komast þangað nota 
þau veg sem liggur af þjóðvegi 1, 
sem Viking Park hyggst tolla.

Jörðin Hjörleifshöfði var keypt 
síðastliðið haust af þýsku orku- og 
jarðvinnslufyrirtæki, STEAG Power 
Minerals, til þess að taka sand til 
steypugerðar. Í slagtogi við STEAG 
voru Jóhann Vignir Hróbjartsson, 
Páll Tómasson og Victor Berg Guð-
mundsson, sem koma að félaginu 
Viking Park.

Í byrjun mánaðar var greint frá 
því að Viking Park hygðist rukka 

fyrirtæki fyrir aðgang að veginum 
frá og með 1. júlí næstkomandi. 
Væri þetta gert til þess að takmarka 
umferð og koma í veg fyrir utan-
vegaakstur. Birtar voru myndir 
af hjólförum í sandinum þessu til 
stuðnings.

Jón Páll gefur lítið fyrir rökin um 
utanvegaakstur. „Hér er verið að 
nota baráttu við utanvegaakstur 
sem átyllu til þess að setja á vega-
tolla á ferðaþjónustufyrirtækin,“ 
segir hann. „En þessi spólför sem 
þeir hafa birt myndir af eru ekki 
eftir atvinnutæki fyrirtækjanna.“

Engin krónutala hefur verið 
nefnd sem veggjald á veginum upp 
að Kötlujökli, en Jón Páll bendir á 
að ekki sé verið að selja neina vöru 
eða þjónustu. Það hafi verið rök 
Kerfélagsins fyrir gjaldtökunni að 

Kerinu í Grímsnesi, en slíku sé ekki 
til að dreifa núna.

Bendir hann á að fyrirtækin í 
FETAR hafi fjárfest í dýrum búnaði, 
bifreiðum og þjálfun starfsfólks, til 
þess að geta sinnt ferðum á hálendi 
og láglendi allt árið um kring. Rekst-
urinn sé dýr og hver ferðamaður 
verðmætur. Alls skili fyrirtækin 
innan FETAR 14 milljörðum í gjald-
eyristekjum árlega til þjóðarbúsins.

„Vegatollurinn myndi setja gríð-
arlega slæmt fordæmi,“ segir Jón 
Páll. „Þetta myndi gera Íslendinga 
að leiguliðum hjá erlendum fjár-
magnseigendum, sem geta keypt 
allt landið án þess að depla auga.“

Samkvæmt Jóni Páli verða allar 
leiðir skoðaðar til að stöðva gjaldtök-
una, það er innan stjórnsýslunnar, 
stjórnmálanna og dómstólanna. ■

Nota allar leiðir til að koma í veg 
fyrir gjaldtöku að Hjörleifshöfða

Ísland yfirlits-
myndir loft-
myndir Flug í 
kringum landið 
á sex tímum 
Hjörleifshöfði 

Við munum ekki svara 
þessum mönnum og 
ekki láta þetta yfir 
okkur ganga.

Jón Páll Baldvins-
son, stjórnarfor-
maður FETAR.

Í LOFTINU

REYKJAVÍK SÍÐDEGIS
VIRKA DAGA 16:00-18:30

Sækja frá

SÆKTU NÝJA APPIÐ!

birnadrofn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Spítalasýkingum á 
Landspítala hefur fækkað verulega 
síðustu ár og var hlutfall sjúklinga 
með slíka sýkingu á sjúkrahúsinu í 
lok maí á þessu ári 4,4 prósent. „Við 
höfum unnið markvisst að þessu 
síðastliðin tíu ár og þegar við byrj-
uðum vorum við rétt í tæpum tíu 
prósentum, það þýðir að einn af 
hverjum tíu sem lá inni hjá okkur 
fékk spítalasýkingu og það er allt of 
hátt,“ segir Sigríður Gunnarsdóttir, 

framkvæmdastjóri hjúkrunar á 
Landspítala.

Með spítalasýkingum er átt við 
sýkingar sem sjúklingar, gestir og 
starfsfólk sjúkrahúsa bera inn á 

spítalann og sjúklingar smitast af. 
„Þetta geta verið þvagfæra-, maga- 
og öndunarfærasýkingar eða bara 
hvað sem er,“ segir Sigríður.

Í starfsáætlun Landspítala fyrir 
árið 2021 má finna markmið spítal-
ans sem felur í sér að hlutfall sjúkl-
inga með spítalasýkingar fari ekki 
yfir 5,3 prósent. Markmiðinu hefur 
nú þegar verið náð og gott betur en 
það og er nú 4,4 prósent. Á síðasta ári 
var hlutfallið 5,3 prósent og árið 2019 
var það 6,2 prósent. Þegar hæst lét, 
árið 2009, var hlutfallið 9,9 prósent.

Sigríður segir aðgerðir gegn spít-
alasýkingum meðal annars fela í sér 
auknar ræstingar, fræðslu til starfs-
fólks og sjúklinga og eftirlit með 
handskarti starfsfólks. „Við erum 
að reyna að útrýma því að fólk beri 
úr og hringa eða sé með gervineglur 
sem geta borið inn bakteríur.“

Þá segir hún Covid hafa haft 
jákvæð áhrif á hlutfall spítalasýk-
inga. „Það voru ekki mikil viðbrigði 
fyrir heilbrigðisstarfsfólk að fara að 
passa upp á spritt og handþvott en 
nú passa allir upp á þetta.“ ■

Spítalasýkingum hefur fækkað verulega á Landspítala

Sigríður Gunn-
arsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri hjúkrunar 
á Landspítala.

Spítalasýkingar eru 
sýkingar sem sjúkling-
ar, gestir og starfsfólk 
sjúkrahúsa bera inn á 
spítalann.

birnadrofn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Heimilisof beldis-
málum hefur fjölgað um 21 prósent 
það sem af er ári, miðað við síðustu 
þrjú ár og í maí 2021 bárust Lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu (LRH) 
75 tilkynningar um heimilisofbeldi. 
Þá bárust lögreglunni alls sextán 
beiðnir um leit að börnum og ung-
mennum í síðasta mánuði, í apríl 
bárust 12 slíkar beiðnir en í janúar 
voru þær 24 talsins.

Þetta kemur fram í nýútkominni 
mánaðarskýrslu LRH fyrir maí-
mánuð. Í maí voru skráð fjögur stór-
felld fíkniefnabrot hjá Lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu. Alls voru 
skráð 112 fíkniefnabrot sem er tölu-
verð fjölgun miðað við mánuðinn á 
undan þegar þau voru 84.

Í maí bárust LRH 408 tilkynn-
ingar um þjófnaði og fjölgar til-
kynningum töluvert milli mánaða, í 
apríl voru þær 347. Alls bárust 89 til-
kynningar um innbrot í maí síðast-
liðnum, sem er 26 prósentum meira 
en að meðaltali síðustu sex mánuði. 
45 innbrot voru á heimili eða einka-
lóðir, 23 í fyrirtæki eða stofnanir og 
tuttugu í ökutæki. ■

Ofbeldismálum  á 
heimilum fjölgar

Alls voru skráð 112 fíkniefnabrot í 
höfuðborginni í maí síðastliðnum.
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Nú flykkjast peyjar í 6. flokki í fótbolta og fjölskyldur þeirra  
til að upplifa Orkumótið í Eyjum. Mótið fer fram dagana 24. - 26. júní.  

Megi leikirnir vera æsispennandi, ævintýrin ógleymanleg og kaffið  
á hliðarlínunni rjúkandi heitt. Góða skemmtun!

ORKA OG FJÖR



AÐALFUNDUR 
Íþróttafélagsins Gerplu verður 

haldinn í dag, 23. júní. 

Fundurinn fer fram í félagsaðstöðu Gerplu 
á annarri hæð í Versölum og hefst kl. 17:30 

Hefðbundin aðalfundarstörf  

Stjórn Gerplu 

Formaður SÁÁ vonast til að 
geta haldið meðferðarheimili 
opnu allt árið um kring frá og 
með næsta ári. Skjólstæðing-
ur segir sumarið erfiðan tíma.

thorgrimur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Það er bara stað-
reynd með fíkn, eins og með aðra 
sjúkdóma, að það er óheppilegt að 
vera með þá yfir sumartímann,“ 
segir Einar Hermannsson, formað-
ur SÁÁ, um hefðbundna sumarlok-
un á meðferðarheimili samtakanna 
sem nú stendur yfir.

SÁ Á, Samtök áhugafólks um 
áfengis- og vímuefnavandann, 
vonast til þess að geta haldið 
meðferðarheimilinu Vík, þar sem 
áfengissjúklingar fara í 28 daga 
framhaldsmeðferð eftir afeitrun, 
opnu allt árið um kring á árinu 
2022. Venjan hefur um árabil verið 
sú að Vík sé lokað yfir sumarið og 
því ekki boðið upp á meðferðina.

Einar segir að sumarlokanirnar 
séu ill nauðsyn vegna fjármagns-
skorts samtakanna. Þrennt komi 
til sem kunni að gera mögulegt að 
reka heimilið allt árið um kring á 
næsta ári. „Við vonumst til þess að 
fá aukið fjármagn frá ríkinu. Við 
gerum líka ráð fyrir að þjónustu-
gjaldið frá skjólstæðingum okkar 
hækki lítillega og að við förum í 
sérstakt fjáröflunarátak.“

SÁ Á voru nýlega kraf in um 
endurgreiðslu upp á 134 milljónir 
króna af Sjúkratryggingum Íslands 
vegna lokana í kringum Covid-far-
aldurinn. Þá sé ekki samningur í 
gildi um símtöl í skjólstæðinga, auk 
þess að deilur eru um ungmenna-
þjónustuna. Einar segir málið á 

misskilningi byggt og vonast hann 
til að krafan verði felld niður. Ekki 
liggur fyrir hvaða áhrif sú krafa 
kann að hafa á von samtakanna 
um aukið ríkisfjármagn.

Ingunn Bylgja Einarsdóttir, skjól-
stæðingur SÁÁ, er ómyrk í máli 
um það sem hún telur skaðsemi 
sumarlokananna. „Sumarið er oft 
mjög erfiður tími, sérstaklega fyrir 
alkóhólista. Það ætti aldrei að vera 
lokað þarna,“ segir Ingunn.

Segist hún þekkja f leiri en einn 
sem haf i nánast umsvifalaust 
byrjað aftur í neyslu eftir afeitr-
unarmeðferðina á Vogi, þar sem 
þeim stóð ekki til boða að fara í 
eftirmeðferð á Vík. Jafnframt tengir 
Ingunn lokanirnar við dauða konu 

sem sótti meðferð með henni. Sú 
kona byrjaði aftur í neyslu, fannst 
í hjartastoppi fyrir utan neyðar-
skýlið Konukot og lést síðan. „Ég 
er heppin. Ég bý í þannig umhverfi 
að það er vel haldið utan um mig,“ 
segir Ingunn.

Hún segir að þörf sé á eftirmeð-
ferð á borð við þá í Vík allt árið. 
„Vogur er afvötnunarstaður, ekki 
sjúkrahús,“ segir hún. „Það er á 
Vík sem fólk fær úrræði, ráðgjöf 
og er komið inn í alls kyns batterí. 
Núna er fólk bara sett út á götu eftir 
afvötnun, en það er alls ekki nóg. 
Það gengur ekki að segja fólki eins 
og mér bara að halda sér þurru eftir 
tíu daga afvötnun á Vogi. Ef það 
nægði væri Vík ekki til.“ ■

Stefna á að eftirmeðferðin á Vík 
verði ávallt opin yfir sumartímann

Framhaldsmeðferð eftir afeitrun á Vogi stendur alla jafna ekki til boða á sumrin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við gerum líka ráð 
fyrir að þjónustu-
gjaldið frá skjólstæð-
ingum okkar hækki 
lítillega og að við 
förum í sérstakt fjár-
öflunarátak.

Einar Hermannsson,  
formaður SÁÁ.

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Dæmi eru um að dómarar 
í knattspyrnuleikjum séu eltir inn 
í búningsklefa í lok leikja og enn 
fremur að makar og fjölskyldu-
meðlimir verði fyrir aðkasti. Stjórn 
Knattspyrnusambands Íslands, 
KSÍ, hefur sent frá sér yfirlýsingu 
til félagsliða um að bæta starfsum-
hverfi dómara.

Eitt slíkt dæmi átti sér stað á 
Akureyri fyrr í sumar þar sem 
áhorfandi hringdi í eiginkonu dóm-
arans klukkustund eftir að leik lauk 
og hafði í hótunum við hana.

„Dómarar vita mætavel inn í 
hvaða umhverfi þeir eru að ganga, 
það er að þeir verði að þola það 
að kallað sé á þá úr stúkunni og 
að þátttakendur leiksins séu mis-
ánægðir með þeirra störf.

Það hefur hins vegar borið á því 
í sumar að of langt sé gengið og því 

fannst KSÍ nauðsynlegt að bregðast 
við því,“ segir Þóroddur Hjaltalín, 
formaður dómaranefndar KSÍ.

„Það er allt of algengt að dóm-
arar gefi skýrslu eftir leiki sem 
þeir dæma, þar sem fram kemur að 
aðstaðan hafi verið óboðleg, starfs-
menn félaganna hafi sýnt þeim 
dónaskap og svo var atvik fyrr í 
sumar eiginlega kornið sem fyllti 
mælinn.

Þar hefur áhorfandi fyrir því að 
leita uppi eiginkonu dómarans til 
þess að hafa í hótunum við hana. 
Við erum í tilvikum eins og þessum 
komin langt út fyrir ummæli sem 
eiga sér stað í hita leiksins,“ segir 
hann.

„Ég held að það séu allir sammála 
um að nú þurfa allir í knattspyrnu-
hreyfingunni að spyrna við fótum og 
sjá til þess að dómurum líði ekki illa 
þegar þeir mæta til leiks, á meðan á 
leik stendur og eftir leiki sína.“ ■

Áhorfandi hótaði eiginkonu dómara

Þóroddur var lengi dómari áður en 
hann varð formaður nefndarinnar.

arib@frettabladid.is 

REYKJAVÍK Dóra Björt Guðjóns-
dóttir, fulltrúi Pírata í skipulags- og 
samgönguráði Reykjavíkur, segir 
nærtækara að banna bíla en raf-
skútur, ef banna á ferðamáta.

Í nýrri skýrslu um rafskútur og 
umferðaröryggi, sem VSÓ ráðgjöf 
gerði fyrir Reykjavíkurborg og 
Vegagerðina, er tæpt á því að banna 
mætti rafskútuleigur á föstudags- 
og laugardagskvöldum til að auka 
umferðaröryggi. Er það byggt á 

rannsóknum frá Svíþjóð og Banda-
ríkjunum sem sýna að þá verði flest 
slys, segir í skýrslunni að líklegt sé 
að neysla áfengis og vímugjafa spili 
þar hlutverk.

Dóra Björt bendir á að í skýrsl-
unni komi fram að alvarlegustu og 
hættulegustu rafskútuslysin séu 
árekstrar við bíla. „Ef skoðaður er 
fjöldi þeirra einstaklinga sem deyja 
eða slasast alvarlega í umferðarslys-
um þá eru óvarðir vegfarendur, það 
er að segja gangandi og hjólandi, 
tæplega helmingur slasaðra eða 

látinna. Því liggur í raun beinast við 
að spyrja sig hvort það sé ekki nær-
tækara að taka bílinn út úr þessari 
jöfnu, ef það á á annað borð að fara 
að banna einhvern ferðamáta,“ segir 
Dóra Björt.

Hún segir rafskútur vera frábæran 
og umhverfisvænan ferðakost, en 
bæta þurfi innviðina. „Í tölfræði frá 
Osló kemur fram að flest slys urðu 
vegna óhentugs undirlags. Því virð-
ist besta leiðin til að koma í veg fyrir 
rafskútuslys að bjóða upp á betri 
innviði fyrir hjólandi umferð.“ ■

Nærtækara að banna bíla en rafskútur

Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti 
Pírata í Reykjavík.

Raul Romeva var utanríkismálastjóri 
Katalóníu árið 2017.

arnartomas@frettabladid.is

SPÁNN Spænska ríkisstjórnin náð-
aði í gær alla níu leiðtoga aðskiln-
aðarsinna sem fangelsaðir voru fyrir 
hlutverk sitt í atkvæðagreiðslu um 
sjálfstæðisyfirlýsingu Katalóníu 
árið 2017. Leiðtogarnir voru hand-
teknir árið 2019 og dæmdir til níu til 
þrettán ára fangelsisvistar fyrir upp-
reisn og misnotkun á almannafé.

„Með þessu viljum við opna á 
nýjar viðræður, í átt að sáttum, og 
stöðva í eitt skipti fyrir öll allar 
deilur og átök,“ sagði Pedro San-
chez, forsætisráðherra Spánar, í 
sjónvarpsútsendingu. Hann sagði 
að náðununum fylgdu skilyrði, þar 
á meðal bann við því að leiðtogarnir 
gegni opinberum embættum.

Raul Romeva, einn af leiðtog-
unum níu, brást neikvætt við náð-
ununum og sagði að baráttunni 
fyrir sjálfsákvörðunarrétti Kata-
lóníu yrði haldið áfram. Hann 
sagði í færslu á Twitter að náðan-
irnar myndu ekki fela þá kúgun sem 
aðskilnaðarsinnar sættu.

Þá hafa stjórnarandstöðuflokkar 
sagst munu beita sér gegn náðun-
unum á þinginu. ■

Spánverjar náða 
aðskilnaðarsinna 
frá Katalóníu

arib@frettabladid.is

GARÐABÆR Garðabæ mun aftur 
takast að bjóða öllum börnum 12 
mánaða og eldri leikskólapláss í 
haust. Hulda Hauksdóttir upplýs-
ingastjóri segir að þegar sé búið að 
innrita öll börn fædd fyrri hluta 
ársins 2020.

Í september er svo stefnt að því að 
opna nýjan leikskóla á Vífilsstöðum. 
Fyrirhugað er að bjóða öllum börn-
um allt niður í níu mánaða pláss, 
þegar skólinn tekur til starfa. ■

Allt niður í níu 
mánaða fá pláss
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Hlutafjárútboð
Fimmtudag 24. júní–föstudags 25. júní

Auglýsing

Áætlað er að niðurstöður útboðanna verði tilkynntar föstudaginn 25. júní 2021 og niðurstöður úthlutunar þann 
28. júní 2021. Gjalddagi og eindagi áskrifta er áætlaður 5. júlí 2021.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðunum er skuldbindandi. Áður en 
tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í FLY PLAY hf. skulu fjárfestar kynna sér alla skilmála útboðsins 
og upplýsingar um FLY PLAY hf., sem finna má í fjárfestakynningu FLY PLAY hf., sem dagsett er 14. júní 2021, auk 
annarra gagna, fyrirvara og upplýsinga sem birt eru í tengslum við útboðin og fyrirhugaða skráningu á Nasdaq 
First North Iceland. Frekari upplýsingar má finna á vef umsjónaraðila, arctica.is/play.

Hlutafjárútboð FLY PLAY hf. munu standa yfir frá kl. 10:00, 
fimmtudaginn 24. júní nk. og ljúka kl. 16:00 föstudaginn 
25. júní. Boðnir verða til sölu samtals 221.906.800 hlutir 
að nafnverði í formi nýrra hlutabréfa í FLY PLAY hf.

Tekið verður við tilboðum á útboðstímabilinu 
í gegnum áskriftarvef Arctica Finance, arctica.is/play. 
Hlekk á áskriftarvefinn verður jafnframt að finna á 
vefsíðu PLAY og Arion banka.

Tveir áskriftarmöguleikar eru í boði, í sitthvoru útboðinu, með þátttöku í áskriftarleið A og áskriftarleið B, sem eru 
ólíkar er varðar stærð áskrifta og úthlutun.

Arctica Finance
Umsjónar- og söluaðili

513-3300
play@arctica.is
arctica.is/play

Arion banki
Söluaðili

444-7000
play@arionbanki.is
arionbanki.is

Á S K R I F T A R L E I Ð  A Á S K R I F T A R L E I Ð  B

Fast verð 18 kr./hlut

Um 1,15 ma.kr. að söluandvirði
64.000.000 hlutir (um 29% af heild)

Áskri�ir að �árhæð 100 þ.kr.–20 m.kr.

Leitast verður við að skerða ekki áskri�ir 
undir 500 þ.kr. Ef til umframe�irspurnar
 kemur verður skerðing hlutfallsleg

Tilboð gerð innan verðbilsins 18–20 kr./hlut. Salan 
fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt og það 
lægsta af samþykktum tilboðum (hollenskt útboð)

Um 2,84–3,16 ma.kr. að söluandvirði
157.906.800 hlutir (um 71% af heild)

Áskri�ir að �árhæð yfir 20 m.kr.

Samþykki tilboða verður ákvarðað á grundvelli 
tilboðsverðs. Útgefandi áskilur sér rétt til að 
ákveða úthlutun einhliða

Upplýsingar og aðstoð vegna áskriftarleiða veita: 1. Útgefandi áskilur sér rétt til að minnka stærð áskriftarleiðar A til að tryggja að stærð útboðsins 
verði undir jafnvirði 8 milljóna evra í íslenskum krónum. Breytingar á gengi gjaldmiðla gætu haft 
áhrif á fjölda hluta sem boðinn verður eða seldur í áskriftarleið A. Útgefandi áskilur sér rétt til að 
breyta innbyrðis stærð áskriftarleiðanna, með stækkun annarrar áskriftarleiðar á kostnað hinnar, 
eftir því sem eftirspurn kann að gefa tilefni til og til að þjóna sem best markmiðum útboðanna.

2. Útgefandi áskilur sér rétt til að víkja frá framangreindum grunnviðmiðum um úthlutun með 
skerðingu áskrifta og framkvæma úthlutun á grundvelli viðmiða sem útgefandi telur æskileg eða 
eftirsóknarverð til að þjóna markmiðum útboðanna sem best, þ.m.t. með því að hafna einstaka 
áskriftum í heild eða að hluta, án frekari viðvörunar eða rökstuðnings. Útgefandi mun leitast við 
að tryggja úthlutun til þeirra starfsmanna sem taka þátt í útboðinu.

Tilboðsverð

Stærð útboða
3,99–4,31 ma.kr. 
að söluvirði¹

Stærð áskri�a

Meginreglur 
varðandi úthlutun²



Ef þú ætlar 
að segja 

fyrirgefðu, 
verðurðu 
að meina 

það.
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n Halldór

n Frá degi til dags

Það er eftir-
tektarvert 
að þrír af 
hverjum 
fjórum 
álíta að 

alþjóðleg 
viðskipti 

séu undir-
staða hag-

sældar 
Íslands.

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is
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Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga 

Ég misskildi mig
Haraldur Benediktsson virðist 
hafa misskilið sjálfan sig þegar 
hann sagðist ekki myndu þiggja 
annað sætið í prófkjöri Sjálf-
stæðismanna í Norðvesturkjör-
dæmi. Það getur verið vandasamt 
að skilja sjálfan sig. Hann segir 
reyndar að hann skilji það sem 
hann sagði, en snúið hafi verið út 
úr orðum hans. Ritstjóri Bæjarins 
besta sem fyrst birti ummælin, 
segir af og frá að misskilja hafi 
mátt það sem þingmaðurinn 
sagði. Leiða má líkur að því að 
þessi orð Haraldar hafi haft áhrif 
á hvernig atkvæði féllu í próf-
kjörinu, sérstaklega þar sem 
allir fjölmiðlar tóku Bæjarins 
besta á orðinu án athugasemda 
frá Haraldi, mögulega var það 
misskilningur. Nú er staðan sú 
að Haraldur er enn að reyna að 
skilja hvað hann sagði eða meinti 
og hvort samræmi sé á milli þess.

Hlöllabann
Uppi eru hugmyndir um að 
banna rafskútuleigur á föstu-
dags- og laugardagskvöldum. 
Eru mögulega vísbendingar um 
að það séu ekki allir allsgáðir 
á þeim og geti jafnvel rispað 
bíla með því að lenda á þeim. 
Á þetta bann að leggjast ofan á 
Hlöllabannið sem verður í gildi 
á sama tíma. Verður Hlölla og 
Mandí lokað að næturlagi þar 
sem grunur er um að ölvað fólk 
stundi þar viðskipti og borði 
eitthvað sem það sér eftir. Þá 
verður hlustun allsgáðra á 
Útvarp Sögu bönnuð með öllu. n

Ég heyri stundum haft á orði að utanríkismálin séu 
fjarlægur veruleiki þorra almennings og áhugi á 
alþjóðasamstarfi almennt lítill. Þetta viðhorf virðist 
byggt á misskilningi. Niðurstöður nýrrar viðhorfs-
könnunar sem Maskína vann fyrir utanríkisráðu-
neytið, sýna að Íslendingar hafa bæði áhuga og þekk-
ingu á alþjóðamálum og telja að hagsæld þjóðarinnar 
byggist að verulegu leyti á alþjóðlegri samvinnu.

Það er eftirtektarvert að þrír af hverjum fjórum 
álíta að alþjóðleg viðskipti séu undirstaða hagsældar 
Íslands. Ég hef lagt sérstaka áherslu á utanríkisvið-
skipti í ráðherratíð minni og þessi niðurstaða er því 
okkur brýning til að halda áfram á sömu braut við að 
greiða götu íslenskra fyrirtækja erlendis. Það er okkar 
allra hagur.

Almennt má segja að eftir því sem þekking fólks 
er meiri reynist viðhorfin jákvæðari og þau sem lýsa 
yfir mestri þekkingu á alþjóðasamstarfi eru líka 
jákvæðust. Þess vegna er það okkur hvatning til að 
efla enn frekar kynningarstarfið á verkefnum utan-
ríkisþjónustunnar og sporna þannig við tortryggni 
sem vanþekking elur af sér.

Sem fyrr nýtur norræn samvinna mikillar velvildar 
þjóðarinnar, tæp 90 prósent eru jákvæð gagnvart 
virkri þátttöku í Norðurlandasamstarfi. 75 prósent eru 
jákvæð í garð aðildar að Sameinuðu þjóðunum og 70 
prósent Norðurskautsráðinu. Þá fjölgar þeim á milli ára 
sem eru jákvæð gagnvart aðild Íslands að Atlantshafs-
bandalaginu og varnarsamstarfi við Bandaríkin.

Það er svo sérstakt ánægjuefni að tvöfalt fleiri þekkja 
nú til borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins en í 
sambærilegri könnun fyrir ári og þorri aðspurðra segist 
myndu leita til hennar er vandi kæmi upp á erlendri 
grundu. Borgaraþjónustan sannaði gildi sitt svo um 
munaði í kórónuveirufaraldrinum, þegar þúsundir 
Íslendinga nutu aðstoðar hennar við að komast heim 
á óvissutímum. Niðurstöður könnunarinnar staðfesta 
mikilvægi borgaraþjónustunnar í huga almennings.

Í heildina getum við í utanríkisráðuneytinu vel við 
unað. Umfram allt erum við samt þakklát fyrir það 
traust sem Íslendingar sýna okkur við að gæta hags-
muna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi. n

Jákvæð alþjóðasamvinna

Guðlaugur Þór 
Þórðarson

utanríkis- og 
þróunarsam-

vinnuráðherra.

?Við erum komin í ógöngur með hug-
myndir okkar um eftirsjá, fyrirgefningu 
og afsökunarbeiðnir. Í gær baðst Samherji 
afsökunar á að hafa ekki haft betra taum-
hald á fyrrverandi framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins í Namibíu, sem að mati Samherja er 
upphaf og endir allra vandræða fyrirtækisins. Þetta er 
vel þekkt form, að fjalla opinberlega um syndir ann-
arra, kalla það afsökunarbeiðni og leitast þannig við 
að gera sig ekki síður að þolanda en geranda.

Afsökunarbeiðnir ráðherra sem djömmuðu í trássi 
við samkomutakmarkanir í fyrra báru keim af þessari 
aðferð. Fjármálaráðherra lét konuna sína leiða sig í 
gönur á Þorláksmessu og draga sig í partí í Ásmundar-
sal. Annar ráðherra kenndi vinkonum sínum um þau 
vandræði sem hún rataði í eftir að myndir birtust af 
henni á djamminu á Covid-tímum. Það voru mistök 
að taka myndina.

Hún gerði svo aðra atrennu að afsökunarbeiðni 
eftir að sú fyrri geigaði, játaði mistök og hét að læra af 
þeim. Þessi tveggja atrennu aðferð hefur töluvert verið 
notuð en gefst misjafnlega. „Ég braut af mér og iðrast 
í dýpstu rótum hjarta míns. Það er fullkomlega eðli-
legt og skylt að menn biðjist fyrirgefningar þegar þeir 
brjóta af sér, og iðrist af einlægni, það geri ég,“ sagði 
Árni Johnsen, eftir að hafa setið í fangelsi fyrir fjár-
drátt, umboðssvik og mútubrot. Þessi iðrunarorð eru 
falleg og einlægleg og þeim hefði eflaust verið vel tekið 
ef hann hefði ekki í fyrri atrennu kallað fjárdráttinn 
sem hann sat inni fyrir „tæknileg mistök“.

Á undanförnum vikum hefur afsökunarbeiðnum 
karlmanna kyngt niður í kjölfar nýrrar #metoo-bylgju. 
Það er ljóst að karlarnir finna sig knúna til að taka þátt. 
Oft er þó eins og þeir viti ekki hvað þeir hafi gert af sér 
en vilji engu að síður biðjast afsökunar, til öryggis.

„Ég hef beitt ofbeldi án þess að vita af því,“ er 
algengt orðalag slíkrar beiðni, en í henni felst að við-
komandi hafi alsaklaus gerst sekur um ofbeldi. Hér 
eru afsökunarbeiðnirnar komnar í algert þrot.

Reynslan af þessum yfirbótartímum sýnir okkur 
það sem við höfum alltaf vitað síðan mæður okkar 
kenndu okkur það í æsku: Ef þú ætlar að segja fyrir-
gefðu, verðurðu að meina það.

Ofan á erfiðleika hinna brotlegu við að biðjast 
afsökunar á réttan hátt, hefur bæst að þessar 
almannatenglaafsakanir hafa gert samfélagið bæði 
háð játningum hinna brotlegu, en um leið fráhverft 
fyrirgefningu. Í þessu andrúmslofti eiga almanna-
tenglar aðeins tvo kosti að gefa viðskiptavinum 
sínum: algera auðmýkt eða dauðaþögn.

Auðmýkt er órjúfanlegur þáttur sannrar afsökunar-
beiðni, en í henni felst að viðurkenna brot sín undan-
bragðalaust og sýna einlægan vilja til að bæta fyrir 
þau. Vilji Samherji prófa þetta form, þurfa forsvars-
menn fyrirtækisins fyrst að skilja stærð sína í íslensku 
samhengi, því auk auðmýktar þyrfti afsökunarbeiðn-
in að vera af sömu stærðargráðu og sú fordæmalausa 
krossferð sem fyrirtækið hélt upp í, gegn viðkvæmum 
eftirlitsstofnunum og veikburða fjölmiðlum eins 
minnsta lýðræðissamfélags í heimi. Þar á fyrirtækið 
enn langt í land. n

Auðmýkt
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Í Fréttablaðinu þann 29. maí 2021 
birtist viðtal við undirritaðan þar 
sem ég greindi frá óánægju minni 
og íbúa í Fannborg 1-9 í Kópavogi 
vegna samþykktar bæjarstjórnar 
Kópavogs (9-2) á deiliskipulagi 
fyrir Fannborgarreit og Traðar-
reit vestur. Í Fannborg 1-9 eru 103 
íbúðir með ca. 260 íbúum. Þetta 
eru þeir íbúar sem verða fyrir lang-
mestu raski vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda hér í miðbæ Kópa-
vogs og við látum okkur eðlilega 
málið snerta. Það er af mörgu að 
taka og við íbúar höfum ítrekað 
gert athugasemdir  – bæði formlega 
og óformlega – en bæjaryfirvöld 
hafa ætíð skellt skollaeyrum við. 
Við höfum reynt ýmislegt í sam-
skiptum okkar við Kópavogsbæ en 
þetta hér slær eiginlega öllu við.

Í Fréttablaðinu birtist síðan 
önnur grein um þetta mál og þar 
var meðal annars vitnað í Sigríði 
Björgu Tómasdóttur, upplýsinga- 
og samskiptafulltrúa Kópavogs-
bæjar. Þar er haft eftir henni að 
nú þegar séu fyrir hendi í húseign-
unum Fannborg 3-9 lyftustokkar 
sem nú ætti að taka í gagnið, setja 
upp lyftur í stigaganga í 4 hús af 5 
sem þetta mál snertir. Þessir lyftu-
stokkar virðast vera forsenda þess 
að hægt sé að uppfylla skilyrði laga 
um aðgengi fatlaðra til að þessar 
fordæmlausu framkvæmdir verk-
takanna geti hafist. Verktakar, sem 
Kópavogsbær hefur í raun framselt 
skipulagsvaldið til með ótrúlega 
lélegum samningi frá 10. maí 2018 
og virðist vera það hyldýpi sem 
bærinn kemst ekki upp úr.

Staðreynd málsins er einfaldlega 
sú að þetta er kolrangt. Við höfum 
verið í sambandi við byggingaraðila 
hússins (það var byggt 1978) og þar 
á bæ er fullyrt að það hafi aldrei 
verið lyftustokkar í stigagöngum í 
Fannborg 3 -9. Sami aðili hefur rýnt 
í teikningar af húsunum og kemst 
að sömu niðurstöðu.

Það er algerlega óskiljanlegt 
hvað Kópavogsbæ – jafnt kjörnum 
fulltrúum og embættismönnum – 
gengur til, með því að setja svona 
vitleysu fram og bjóða okkur íbúum 
upp á. Þetta eru einfaldlega ósann-
indi. Þrátt fyrir margítrekuð boð 

hefur aldrei neinn einasti starfs-
maður Kópavogsbæjar viljað skoða 
þessi mál með okkur og gengið um 
svæðið til að sannreyna hvað er rétt 
og hvað ekki.

Auðvitað er það grafalvarlegt mál 
þegar talsmaður Kópavogsbæjar 
fer beinlínis með rangt mál eins og 
hér um ræðir. En það geta allir gert 
mistök. Eðlilegast er að sami starfs-
maður stigi fram og biðji okkur 
íbúa afsökunar. En ég á ekki von á 
því. Hegðan Kópavogsbæjar gagn-
vart okkur íbúunum í Fannborg í 
hönnun deiliskipulagsins hér, er 
því öll með þessum hætti. Hún ein-
kennist af samskiptaleysi, tómlæti 
og liggur við að segja – ákveðinni 
fyrirlitningu.

Í stað þess að starfsmaðurinn 
komi fram og biðjist afsökunar 
á því að hafa haft rangt fyrir sér, 
mun Kópavogsbær reyna að koma 
þessu deiliskipulagi í framkvæmd 
hvað sem það kostar. Það er í algerri 
óþökk íbúa hér – og þúsunda Kópa-
vogsbúa – sem blöskra vinnubrögð 
bæjarfélagsins. Á því verður tekið 
af fullri hörku af okkur – fyrst 
Kópavogsbær vill ekki fara eðli-
lega samráðsleið í þessu alvarlega 
máli. n

Lyftustokkarnir í Fannborg 
– leitin stendur enn

Jón Gestur  
Sveinbjörnsson

Stjórnarmaður 
í Húsfélaginu 
Fannborg 1-9 
Húsvörður og íbúi 
í 16 ár

Auðvitað er það graf
alvarlegt mál þegar 

talsmaður Kópavogs
bæjar fer beinlínis með 

rangt mál eins og hér 
um ræðir. En það geta 

allir gert mistök. 

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

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

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

Ég bý í tundurduflabelti miðbæjar-
ins. Og hvar er þetta belti, jú, það er 
þar sem vínveitingastaðir og nætur-
klúbbar borgarinnar eru orðnir fleiri 
en staðirnir þar sem fólk býr. En það 
hefur ekki alltaf verið þannig. Þegar 
við fjölskyldan keyptum okkur hús 
á neðanverðum Skólavörðustígnum 
voru tveir veitingastaðir í grennd-
inni, Mokka og Prikið, sem lokaði 
klukkan sex. Nú eru fjórtán vínveit-
ingastaðir innan 50 metra radíuss 
frá heimili okkar og nokkrir þeirra 
hávaðasamir næturklúbbar sem hafa 
opið fram undir morgun um helgar.

Ég skil þá vel sem hafa gaman 
af því að djamma öðru hvoru um 
helgar og ganga öskrandi um götur 
miðbæjarins til að fá nauðsynlega 
útrás, eða bara af því að maður öskr-
ar þegar maður er fullur, en hins 
vegar á ég erfitt með þá nágranna 
mína sem búa fjarri tundurdufla-
beltinu „og verða aldrei varir við 
neitt“ og finnst að ég ætti að flytja 
eitthvað annað ef ég þoli ekki 
ástandið. Það er dálítið sárt að þeim 
skuli ekki finnast við hafa neinn 
rétt þó við höfum verið hér fyrst, 

en það hefur verið búið í mínu húsi 
í 117 ár, en veitingastaðirnir komu 
flestir í kringum síðustu aldamót. 
Það eina sem við höfum farið fram 
á eru þau grundvallarmannréttindi 
að geta sofið á næturnar. Það er líka 
merkilegt að skyldurnar skuli vera 
okkar en ekki veitingamannanna, 
því enginn gerir kröfu um að þeir 
trufli ekki nágranna sína, sem þó er 
skylda þeirra samkvæmt 4. grein lög-
reglusamþykktarinnar sem bannar 
það að næturró borgaranna sé spillt. 
Hvers vegna er þeim sem reka nætur-
klúbba í miðbænum ekki gert skylt 
að einangra staði sína, lækka tónlist-
ina og hafa einhverja stjórn á gestum 
sínum? Það er krafa sem gerð er alls 
staðar í borgum sem við viljum bera 
okkur saman við og þar sem það 
að valda nágrönnum óþarfa ónæði 
getur orðið til þess að menn missa 
veitingaleyfið.

Ég hef ekkert á móti því að fólk 
skemmti sér. Það má líka gera það 
fram á morgun, ef það er mér og 

öðrum að meinalausu. Það sem 
veldur mér leiðindum er að eiga erf-
itt með svefn svona 120 nætur á ári, 
nætur með 90-120 bassatrommu-
slögum á mínútu í sjö tíma á kvöldi 
og nóttu og þegar ég hugsa til þess 
veldur það mér furðu að ég hafi ekki 
verið borinn burt í spennitreyju fyrir 
löngu síðan þar sem ég nota hvorki 
svefnlyf né eyrnatappa. Það er senni-
lega til marks um hæfileika manns-
ins til að komast af í fjandsamlegu 
umhverfi.

En af hverju er ég að vekja máls 
á þessu núna? Jú, ég tel að eftir tak-
markanir síðustu mánaða sé tæki-
færi til að endurskoða allt þetta 
fyrirkomulag. Koma á samtali milli 
íbúa, yfirvalda og veitingamanna, 
sem margir hverjir eru ekki ánægðir 
með þennan langa opnunartíma, 
enda er það dýrt að halda úti stað 
fram undir morgun þegar enginn 
maður mætir fyrr en eftir miðnætti. 
Reynsla síðustu mánaða sýnir að 
flestir eru sáttir við að mæta fyrr út 
á lífið og fara fyrr heim og ég tel að 
með útsjónarsemi gætu veitinga-
menn haft sömu tekjur.

Væri ekki ráð að skoða það að 
breyta þessu ástandi á þann veg að 
stytta opnunartíma veitingastaða 
í íbúðahverfum og opna þá frekar 
næturklúbba fjarri þeim? Þannig að 
allir yrðu sáttir? Eða ætti ég bara að 
hætta að spilla gleði fólks og flytja til 
til Þorlákshafnar? Hvað finnst þér, 
kæri lesandi? n

Ég sem fæ ekki sofið

Benóný Ægisson
íbúi í miðbænum.

Eða ætti ég bara að 
hætta að spilla gleði 

fólks og flytja til 
til Þorlákshafnar? 

Hvað finnst þér, kæri 
 lesandi?
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Eiginmaður minn, 
Bjarni Georg Einarsson

Fjarðargötu 49,  
Þingeyri, 

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 
Ísafirði, sunnudaginn 20. júní.  

Útför hans verður auglýst síðar. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Sylvía Ólafsdóttir

Systir okkar, 
Sigríður Alfreðsdóttir 

sjúkraliði,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 
Hólmavík 19. júní.  

Útförin fer fram frá Kollafjarðarnesskirkju 
sunnudaginn 27. júní kl. 14

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Samúel Alfreðsson

Jón Eðvald Alfreðsson

Ástkær sambýlismaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi,  

langafi og langalangafi,
Kristinn Georgsson

Kiddi G. 
Suðurgötu 22, 

Siglufirði,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn 13. júní.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Ester Guðlaug Karlsdóttir
Inga Sjöfn Kristinsdóttir Þorgeir Ver Halldórsson
Fríða Birna Kristinsdóttir Jón Gunnar Jónsson
Georg Páll Kristinsson Líney Hrafnsdóttir

afabörn, langafabörn og langalangafabarn.

Arnari Helga Lárussyni vex ekki í 
augum að knýja hjól með hand-
afli 400 kílómetra leið, frá Horna-
firði til Selfoss, á einum sólar-
hring. Hann stefnir á að ljúka 
þeirri þrekraun síðdegis í dag.

gun@frettabladid.is

Mér var sagt að vindur blési oftast úr 
austri á Suðurlandi og ég ætti því að fá 
byr á leiðinni, en síðustu daga hefur 
verið stöðug vestanátt,“ segir Arnar Helgi 
Lárusson, sem nú freistar þess að komast 
á handhjóli frá Höfn til Selfoss á innan 
við sólarhring. Hann er formaður SEM, 
samtaka endurhæfðra mænuskaddaðra. 
Með ferðinni vill hann vekja athygli á 
mikilvægi hreyfingar og söfnun samtak-
anna fyrir fjórum rafmagnsfjallahjólum 
fyrir hreyfihamlaða. Hann býr í Njarð-
víkunum og lagði af stað þaðan akandi í 
gærmorgun. Þetta viðtal var tekið áður.

Lamaðist frá brjósti og niður
Arnar Helgi lenti í mótorhjólaslysi árið 
2002, þá 26 ára, og lamaðist frá brjósti 
og niður. Hann lét ekki hugfallast heldur 
byrjaði strax æfingar, að eigin sögn. 
„Ég gekk í spelkum í stórri göngugrind 
í nokkur ár og fékk ánægju og styrk út 
úr því. Í framhaldinu fór ég að lyfta og 
taka þátt í mótum, lenti einu sinni í öðru 
sæti á íþróttamóti ófatlaðra. Svo keppti 
ég á hjólastól þar til fyrir þremur árum, 
þá fótbrotnaði ég og skipti yfir í hand-
hjól. Það eru alltaf áskoranir í lífinu en 
mér hefur gengið ótrúlega vel. Þó hreyfi-
hömlun sé líkamleg fötlun þá hefur 
hugurinn mest að segja. Krafturinn 
sem kemur með því að hreyfa sig skilar 
manni áfram og nýtist í vinnu og dag-
legu lífi, því maður er leggja inn á sjálfan 
sig. Ég vil vera í standi til að fylgjast með 
börnunum mínum og síðar barnabörn-
um, þó ég verði gamall,“ segir hann og 

upplýsir að hann sé faðir þriggja barna, 
fimmtán ára sonar, og tvíbura sem verða 
ellefu ára í lok þessa mánaðar.

Eiginkonan stendur þétt við bakið 
á Arnari Helga. Hún er einmitt með 
honum í ferðinni og f immtán ára 
sonur þeirra, auk bróður Arnars Helga 
og vinar, þau skiptast á að hjóla fyrir 
framan hann og brjóta vindinn. Fleiri 
vinir eru á bílum og þegar líður á ferðina 
á hann von á að f leiri hjólarar bætist í 
hópinn, meðal annars á handhjólum. 
„Þetta verður bara gaman.“

Ótrúlega gaman af verkefnum
Hingað til kveðst Arnar hafa hjólað 
mest 200 kílómetra í einu á hjólinu, það 
er eins og vegalengdin milli Hafnar og 
Kirkjubæjarklausturs. „Ég veit ekkert 
hvað gerist eftir 200 kílómetrana núna 
en ég er búinn að þjálfa mig vel í vetur. 
Síðustu tvær vikur hef ég bara hjólað tíu 
kílómetra í einu til að ná upp langvar-
andi orku. Í ferðinni drekk ég kolvetni 

og gel á klukkutíma fresti en það gefst 
ekki mikill tími fyrir hvíld. Ef planið á 
að halda verð ég að fara sautján til átján 
kíómetra á klukkustund. Ég hef ekkert 
of miklar áhyggjur, þetta mun ganga vel 
hvort sem ég næ settu tímamarki eða 
ekki. Svo ætla ég að hvíla mig vel á eftir. 
Ég hef ótrúlega gaman af verkefnum og 
trúðu mér, ef ég næ ekki að leysa þau bý 
ég mér til önnur. Viljastyrkur skiptir 
miklu máli ef maður vill eiga gott líf.“

Lærum öll hvert af öðru
Arnar kveðst starfa sjálfstætt. „Síðustu 
sumur hef ég verið með gröfu að taka 
fyrir pöllum og f leiru. Með SEM-sam-
tökunum hef ég séð um jafningja-
fræðslu á Grensásdeild, ég ræði við fólk 
sem hefur slasast og reyni að stytta því 
leið til góðs lífs. Við lærum öll hvert af 
öðru. Það sem ég mæli með er að hvert 
og eitt okkar horfi á kosti sína og vinni 
með þá, frekar en að hugsa um það sem 
við getum ekki gert. Annars verðum við 
aldrei ánægð. Ég er 45 ára og er búinn að 
kynnast ýmsu í lífinu. Fyrir mitt leyti er 
ég endalaust þakklátur fyrir handstyrk-
inn. Ef ég væri alltaf að hugsa um að ég 
geti ekki gengið þá væri ég ekki ánægður 
með sjálfan mig, því ekki er ég góður í 
því. Mér finnst ungt fólk í dag pæla alltof 
mikið í hlutum sem það getur ekki, þó 
það geti f lest annað. Það á ekki bara við 
um hreyfihamlaða.“ n

Er þakklátur fyrir handstyrk sinn
Arnar Helgi er með krafta í kögglum og nýtir þá til góðra verka.  MYND/AÐSEND

Hjólin skapa byltingu

Hægt er að fylgjast með ferð 
Arnars Helga á heimasíðu SEM-
samtakanna. Hann safnar fé 
fyrir þau eins og komið hefur 
fram. Þau hyggjast, í samstarfi 
við Íþróttafélag fatlaðra, kaupa 
fjögur sérútbúin rafmagnsfjalla-
hjól fyrir hreyfihamlaða og hafa 
umsjón með þeim. Hvert þeirra 
kostar tvær og hálfa milljón, en 
þau verða lánuð hreyfihöml-
uðum endurgjaldslaust og Arnar 
Lárus segir að þau muni skapa 
byltingu. Bankaupplýsingar: 
SEM-samtökin, kennitala 510182-
0739 – reikningsnúmer 0323-26-
001323. Skýring: Km400

 gun@frettabladid.is

Sönghátíð stendur nú yfir í Hafnarborg í Hafnarfirði í fimmta 
sinn. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Jáuregui 
eru listrænir stjórnendur hennar og stofnendur. Hátíðin í ár 
ber yfirskriftina Seigla, til heiðurs seiglunni sem hefur hjálpað 
okkur í gegnum heimsfaraldurinn.

Mahler mætir Íslandi nefnast tónleikar annað kvöld, 24. 
júní. Þar flytja Andri Björn Róbertsson bassabaríton, Hallveig 
Rúnarsdóttir sópran og Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari, valin 
lög úr Des Knaben Wünderhorn eftir Gustav Mahler og lög í 
léttari kantinum eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Tryggva M. 
Baldvinsson og Þórunni Grétu Sigurðardóttur.

Svo rekur hver viðburðurinn annan til 4. júlí. Níu tónleikar 
með 14 söngvurum og Schola Cantorum og leikið er á píanó, 
gítar, fiðlu, selló, sembal og orgel. Tónlistin er bæði íslensk og 
erlend, og aldur hennar allt frá barokktímanum til okkar daga. 
Miðasala er á tix.is. n

Mahler mætir Íslandi

Andri Björn kemur fram annað kvöld með Hallveigu Rúnars og 
Hrönn Þráins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég vil vera í standi til að 
fylgjast með börnunum 
mínum og síðar barna-
börnum, þó ég verði 
gamall.

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 23. júní 2021  MIÐVIKUDAGUR
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Nanna ákvað með stuttum fyrirvara að halda fyrstu jaðarlistahátíðina á sínum tíma. Hún finnur fyrir miklum áhuga á hátíðinni, bæði hér heima og erlendis. 
Hún segir ferðalanga geta slegið tvær flugur í einu höggi, farið að gosinu og komið svo á viðburði hátíðarinnar, en nóg er um að velja.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kona margra hatta
Nanna Gunnars er leikkona og leiðsögumaður, en í allt vor hefur hún unnið að skipulagn-
ingu jaðarlistahátíðarinnar Reykjavík Fringe Festival, sem verður haldin í næsta mánuði. 2

Kollagen 
freyðitöflur

Frískari og fallegri húð

Fæst í flestum apótekum 
og stórmörkuðum



sigriduringa@frettabladid.is

Nanna lærði leiklist og leikhús-
fræði við Rose Bruford College of 
Theatre and Performance, sem er 
einn virtasti leiklistarskóli Bret-
lands, og útskrifaðist árið 2012. 
Hún hefur leikið í kvikmyndum og 
á sviði, en frá árinu 2018 hefur hún 
verið listrænn stjórnandi jaðar-
listahátíðarinnar Reykjavík Fringe 
Festival.

„Ég er kona margra hatta og 
finnst gaman að hafa mörg járn 
í eldinum. Undanfarin ár hef ég 
meðal annars unnið við jökla-
leiðsögn samhliða leiklistinni, en 
þegar kórónuveirufaraldurinn 
skall á í fyrra stóð ég uppi án 
lífsviðurværis. Ég ákvað þá að 
prófa eitthvað nýtt og skráði mig 
á nokkur námskeið í bókmennta-
fræði við Háskóla Íslands til að 
auðga andann og fór jafnframt að 
vinna á frístundaheimili,“ segir 
Nanna.

Hún er einnig mikil útivistar-
manneskja og náttúrubarn og er 
nýkomin úr hesta- og kajakferð.

„Ég hef gaman af því að ferðast, 
bæði hér heima og erlendis. Ég 
hafði mikla ánægju af því að leið-
segja uppi á jökli því enginn dagur 
er eins. Jöklarnir taka sífelldum 
breytingum, jafnvel frá degi til 
dags, sem gerir þá áhugaverða,“ 
segir hún og nefnir að margir 
leikarar sinni verkefnum í ferða-
þjónustunni. „Leikarar eiga yfir-
leitt auðvelt með að tala við fólk og 
læra texta, þannig að þetta tvennt 
spilar vel saman.“

Tók hátíðina í sínar hendur
Nanna hefur búið víða um heim, 
eða í Argentínu, Brasilíu, Eistlandi, 

Englandi, Noregi og á Spáni. „Ég 
er svo mikið fiðrildi að mér finnst 
gaman að prófa eitthvað nýtt. Það 
átti sinn þátt í því að ég ákvað að 
skipuleggja jaðarlistahátíðina 
Reykjavík Fringe Festival. Það stóð 
til að halda hátíðina í fyrsta sinn 
árið 2017 og ég var búin að skrá 
leiklistaratriði til leiks. Af ein-
hverjum ástæðum var hátíðinni 
aflýst, mér til mikilla vonbrigða. Ég 
ákvað þá að taka að mér að halda 
hana sjálf árið eftir, með þriggja 

mánaða fyrirvara. Það tókst svo 
vel til að hátíðin verður nú haldin 
í fjórða sinn, en ég hef líka verið 
afskaplega heppin með samstarfs-
fólk,“ segir Nanna.

Reykjavík Fringe Festival verður 
sett 3. júlí og mun standa yfir í átta 
daga. Nanna er að vonum spennt 
en þetta er ein fyrsta listahátíðin 
sem haldin verður í Reykjavík í ár, 
núna eftir að samkomutakmark-
anir voru rýmkaðar.

„Undanfarin ár höfum við 

byrjað að plana hátíðina strax 
í mars en vegna Covid-19 hefur 
allur undirbúningur verið með 
óvenjulegu móti í ár. Við eigum 
von á listamönnum frá Rússlandi, 
Bandaríkjunum, Svíþjóð og Þýska-
landi til landsins og það varð að 
brýna fyrir þeim að kaupa farmiða 
sem hægt væri að breyta með 
stuttum fyrirvara,“ segir Nanna.

Samtals verða 70 atriði á 
hátíðinni, 55 íslensk atriði og 15 
erlend. Dagskráin samanstendur 
meðal annars af uppistandi, leik-
húsatriðum, myndlistarsýningum, 
dansverkum, kabarett og tónlist 
og miðast við alla aldurshópa. „Við 
erum með sérstakt prógramm 
fyrir unga fólkið, svo sem sirkus, 
uppistand, myndasögusýningu, 
kennslu í sviðsframkomu og svið-
setningu. Það verður líka hægt að 
læra töfrabrögð,“ segir hún.

„Við verðum með nokkra við-
burði á nýjum stöðum, svo sem 
Árbæjarsafni og í Elliðaárdalnum 
en annars verða allir viðburðir í 
miðbænum og hægt að ganga á 
milli þeirra. Á Árbæjarsafni verður 
sýningin Sauðatónar, eða Sheep 
Music, en Hafdís Bjarnadóttir 
ásamt hljómsveitinni Passepartout 
Duo hefur prófað sig áfram með 

tónlist sem kindur virðast hafa 
gaman af. Í Elliðaárdalnum verður 
rúlluskautadiskó og mikið fjör.“

Komin til að vera
Þegar Nanna er spurð hvort jaðar-
listahátíðin sé komin til að vera 
segir hún að svo sé. „Við erum 
að slíta barnsskónum og ég finn 
að hátíðin er orðin þekktari nú 
en áður. Ég þarf ekki lengur að 
útskýra fyrir fólki um hvað hún 
snýst. Ég finn líka fyrir meiri 
áhuga að utan. Margir sem ætla 
að koma til Íslands í sumar hafa 
haft samband við okkur og vilja 
koma á þeim tíma sem hátíðin 
stendur yfir. Fólk getur þá slegið 
tvær flugur í einu höggi. Skoðað 
eldgosið og kíkt svo til okkar,“ segir 
hún og brosir.

Að þessari hátíð lokinni mun 
Nanna hefjast handa við að undir-
búa kvikmyndahátíð og einnig eru 
önnur verkefni í farvatninu. „Ég 
hef komið að undirbúningi RIFF-
kvikmyndahátíðarinnar síðustu 
árin. Ég er líka með minn eigin 
listahóp, Huldufugl, sem setti upp 
sýndarveruleikasýninguna Kass-
ann. Hún vakti mikla athygli og 
vann til fjölda verðlauna og var til 
dæmis tilnefnd til Grímuverðlaun-
anna. Við fórum með sýninguna 
til Bandaríkjanna og Evrópu og á 
dagskránni var að sýna hana víðar 
en það fór allt á bið vegna Covid-19. 
Ég vinn nú að sjálfstæðu fram-
haldi Kassans, Hliðstætt fólk, sem 
verður tilbúið síðar í sumar eða 
haust. Í vetur tek ég þátt í sirkus-
sýningu og er byrjuð að æfa loft-
fimleika til að vera vel undirbúin. 
Svo verður Hliðstætt fólk sýnt hjá 
Þjóðleikhúsinu á næsta leikári,“ 
segir Nanna Gunnars. ■

„Ég er svo mikið fiðrildi að mér finnst gaman að prófa eitthvað nýtt. Það átti 
sinn þátt í því að ég ákvað að skipuleggja jaðarlistahátíðina Reykjavík Fringe 
Festival,“ segir Nanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þegar kórónu
veirufaraldurinn 

skall á stóð ég uppi án 
lífsviðurværis. Ég skráði 
mig í HÍ til að auðga 
andann og fór jafnframt 
að vinna  á frístunda
heimili.

Hulda Jónsdóttir hefur tekið 
inn fæðubótarefnið astax-
anthin frá ICEHERBS síðan í 
janúar á þessu ári.

„Ég er 59 ára og í desember fann 
ég fyrir stórum aumum hnút 
neðarlega í vinstra brjósti. Ég hafði 
tekið Livial hormónalyf í mörg 
ár og var strax viss um að þetta 
tengdist því. Ég hætti strax töku 
á þeim og tveimur dögum síðar 
varð allt vitlaust í brjóstinu, líkt 
og dópista vantaði skammtinn 
sinn. Ég hringdi út um allt og hætti 
ekki fyrr en ég komst í ómskoðun 
í Domus Medica. Þar var einnig 
tekið sýni. Á Þorláksmessu fékk 
ég staðfestingu á því sem ég hélt. 
Hormónatengt krabbamein,“ segir 
Hulda.

„Eftir það gerðist allt mjög hratt. 
Ég fékk fund 12. janúar, var komin í 
aðgerð 1. febrúar og var allan apríl-
mánuð í geislum.

Þegar versta áfallið var gengið 
yfir lagðist ég í rannsóknir á netinu 
um allt sem gæti hjálpað mér í 
þessu stríði. Tók út áfengi, sykur og 
hveiti. Jók feitan fisk og olíur.

Ég hef í mörg ár sem snyrti-
fræðingur notað C- og E-vítamín 
á ör og til uppbyggingar á húð og 
einnig tekið inn smáþörunga fyrir 
liði og bólgur svo ég var staðráðin í 
að halda því áfram.

Þetta varð dálítil manía. Allar 
heilsubúðir þræddar til að finna 
það besta.

Þar rakst ég á stand með 
ICEHERBS vörum og varð 
hrifin af hvað þeir notuðu mikið af 
íslenskum fjallagrösum með víta-
mínunum sínum.

Ég keypti þrjár tegundir, magn-
esíum með fjallagrösum til að sofa 
betur. Þörunga fyrir hár og neglur 
og svo astaxanthin með E-víta-
míni. 

Ég er með mjög viðkvæma húð. 
Ég brenn auðveldlega í sól og nota 
alltaf sterka sólarvörn. Því þótti 
mér það mjög sérstakt að allan 

þann tíma sem ég var í geislameð-
ferðinni fann ég aldrei fyrir neins 
konar bruna.

Starfsfólkið sagði að húðin yrði 
viðkvæm, rauð og brynni jafn-
vel. Það furðaði sig jafnmikið og 
ég á að ekkert slíkt gerðist. Ég var 
lengi að velta því fyrir mér hvað ég 
hefði tekið inn sem væri nýtt og 
frábrugðið.

Það eina sem mér datt í hug 
var að ég var búin að taka inn 
astaxanthin í þrjá mánuði áður en 
geislameðferðin hófst.

Í lýsingu á vörunni er talað um 
að maður brenni síður í sól. Nú er 
ég búin í geislameðferðinni og það 
eina sem ég tek eftir er að húðin 
sem var geisluð er dekkri en hún 
var.“

Ver húðina gegn skemmdum

Hulda fann fyrir mjög jákvæðum áhrifum astaxanthins þegar hún var í 
krabbameinsmeðferð. MYND/AÐSEND

Margvísleg jákvæð áhrif
Astaxanthin er gríðarlega öflugt 
andoxunarefni sem hefur marg-
vísleg jákvæð áhrif á líkamann, 
að sögn Katrínar Amni Friðriks-
dóttur, annars eiganda ICEHERBS.

„Áhrif astaxanthins hafa verið 
mikið rannsökuð og sýna klínískar 
rannsóknir fram á stórkostlega 
eiginleika efnisins. Það veitir vörn 
gegn geislum sólar og stuðlar að 
heilbrigði augna, heila og hjarta,“ 
segir hún.

„Astaxanthin hefur frábæra 
eiginleika fyrir húðina. Það 
verndar hana, bætir rakastig 
hennar, mýkt og dregur úr fínum 
hrukkum, blettum og freknum. 
Það hefur frábæra og styrkjandi 
virkni fyrir húðina og eykur nátt-
úrulega eiginleika hennar til þess 
að verjast sólinni og útfjólubláum 
geislum hennar.“

Katrín segir að ólíkt sólkremum 
sem borin eru á húðina blokki 
astaxanthin ekki UV-geislana, 
þannig að það kemur ekki í veg 

fyrir að UVB-geislarnir breytist í 
D-vítamín í húðinni. Það ver húð-
ina einfaldlega gegn skemmdum.

„Astaxanthin dregur almennt úr 
bólgum og nýtist vel gegn nánast 
hvaða bólguástandi sem er, hvort 
sem það er í liðum eða annars 
staðar. Að auki getur það stuðlað 
að auknum árangri hjá íþrótta-
mönnum,“ segir hún.

Íslensk framleiðsla
Katrín segir ICEHERBS leggja 
áherslu á að framleiða hrein og 
náttúruleg bætiefni sem nýtast 
viðskiptavinum, að virkni skili sér 
í réttum blöndum og að eiginleikar 
efnanna viðhaldi sér að fullu. Þá 
eru enn fremur engin óþörf fylli-
efni notuð. ■

ICEHERBS fæst í öllum betri mat-
vöruverslunum, apótekum og 
heilsuvöruverslunum. Einnig fæst 
bætiefnið í glænýrri vefverslun 
ICEHERBS, ICEHERBS.is. 
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Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Verið velkomin í glæsilega verslun 
okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Eftir níu ára þróunarstarf og fjár-
festingu upp á 100 milljarða króna 
frá stofnendum, er Alvotech nálægt 
því að setja fyrsta hliðstæðulyf sitt á 
markað. Fyrirtækið hefur tryggt sér 
áfangagreiðslur upp á 130 milljarða 
króna á næstu árum. Sjá síðu 4

MYND/AÐSEND

Uppskeran 
í augsýn

Hærra álverð vegur upp 
minni þorskkvóta

2Tekjur íslenskra raforkufram-
leiðenda á árinu 2019 vegna 
sölu á rafmagni til álvera voru 

um 39 milljarðar, en gætu aukist 
um þriðjung í ár.

Ferðamannafjöldinn gæti 
nálgast milljón

2Ferðaþjónustufyrirtæki hafa 
fundið fyrir miklum vexti í 
bókunum frá Evrópu á síðustu 

vikum. Formaður er bjartsýnn á að 
spár um ferðamannafjölda rætist.

Hvar eru af leiðuviðskiptin?

6Slaka þarf á séríslenskum tak-
mörkunum á afleiðuviðskipti 
sem eru til þess fallnar að 

draga úr nauðsynlegum skoðana-
skiptum, segir hagfræðingur VI.

Stofnandi Guitar Hero fjár-
festir í OverTune

7Nýir fjárfestar í sprotanum 
OverTune koma frá Banda-
ríkjunum, Kanada, Noregi og 

Íslandi. Unnið er að nýrri fjár-
mögnunarlotu.

Oculis metið á yfir 20 
milljarða

7Eftir hlutafjáraukningu 
lyfjaþróunarfyrirtækisins 
í liðnum mánuði er virði 

þess núna um 170 milljónir dala. 
Kínverski sjóðurinn BVCF er einn 
stærsti hluthafinn.



Yfirleitt hefur það farið 
saman að krónan er 
mjög sterk þegar álverð 
hefur náð þeim 
hæðum sem nú sjást, 
sem er neikvætt fyrir 
þá sem selja rafmagn í 
Bandaríkjadölum og 
gera upp í íslenskum 
krónum. Það er ekki 
tilfellið núna.

Jóhann Snorri Sigurbergsson,
forstöðumaður viðskiptaþróun-
ar hjá HS Orku.

MARKAÐURINN
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FYRIRTÆKJARÁÐGJÖF

Ein elsta starfandi bókaútgáfa 
landsins er til sölu.
 
Bókaútgáfan Setberg hefur verið í eigu sömu 
fjölskyldu frá 1950. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í 
útgáfu barnabóka síðustu ár og hefur velta verið 
á bilinu 30-50 m.kr. 

Árlega eru gefnir út um 20 titlar, að mestu 
þýðingar á erlendum titlum og er dreifing góð í 
bókabúðir og helstu verslanir.  Síðasta rekstrarár 
útgáfunnar var mjög gott og eru ágætis horfur 
framundan með nýjum möguleikum í rekstri. 

thorsteinn@frettabladid.is

Ferðaþjónustufyrirtæki hafa fundið 
fyrir miklum vexti í bókunum frá 
Evrópu á síðustu örfáu vikum. Ef 
stjórnvöld fylgja eftir áætlun sinni 
um afnám sóttkvíarskyldu fyrir 
ferðamenn gæti fjöldi þeirra orðið 
meiri en spár hafa gert ráð fyrir. 
Þetta segir Bjarnheiður Hallsdóttir, 
formaður Samtaka ferðaþjónust-
unnar og framkvæmdastjóri Kötlu 
DMI.

„Fyrir þremur vikum síðan var 
eins og stíf lan hefði brostið,“ segir 
Bjarnheiður, um bókanir frá Evr-
ópu. „Við og önnur ferðaþjónustu-
fyrirtæki finnum fyrir stóraukinni 
eftirspurn frá Evrópu, sérstaklega 
frá Þýskalandi.“

Spár stjórnvalda og greinenda um 
fjölda ferðamanna á þessu ári hafa 
verið á bilinu 6-800 þúsund. Bjarn-
heiður segir að skyndileg aukning í 
bókunum frá Evrópu gefi ástæðu til 
bjartsýni á að spárnar rætist.

„Með hverjum deginum sem líður 

verð ég bjartsýnni og ég get vel trúað 
að spárnar gangi eftir. Ef sóttkvíar-
skyldan verður afnumin f ljótlega 
held ég að fjöldinn verði töluvert 
meiri en spár hafa gert ráð fyrir. 
Við gætum jafnvel nálgast milljón 
ef þetta heldur svona áfram,“ segir 
Bjarnheiður og bendir á að bókanir 
á löngum og dýrum ferðum séu að 
berast með mun skemmri fyrirvara 
en áður hefur þekkst.

„Það er ekki óvenjulegt núna að 
sjá bókanir með tveggja eða þriggja 

vikna fyrirvara. Oft er um að ræða 
verðmætar bókanir, jafnvel með 
dvalartíma í tvær til þrjár vikur.“

Samtök ferðaþjónustunnar hafa 
kallað eftir afnámi sóttkvíarskyldu 
í samræmi við fyrri áætlanir stjórn-
valda.

„Við erum að bíða eftir að til-
kynnt verði um framhaldið á landa-
mærunum. Það var búið að gefa 
í skyn í vor að 1. júlí yrði hætt að 
skikka fólk í sóttkví, sama hvort það 
væri bólusett eða ekki. Sumir ferða-
menn eru að afbóka vegna þess að 
þeir sjá ekki fram á að vera orðnir 
fullbólusettir fyrir mánaðamótin.“

Opnað var fyrir komu bólusettra 
ferðamanna frá löndum utan EES/ 
EFTA-svæðisins hinn 6. apríl. Ferða-
menn sem eru bólusettir eða með 
vottorð um fyrri sýkingu fara nú í 
eina sýnatöku á landamærum fram 
að 1. júlí. Óbólusettir ferðamenn frá 
EES/ EFTA-löndum þurfa hins vegar 
að sýna neikvætt PCR-próf, fara í 
tvær sýnatökur og sæta sóttkví í 
fimm daga. ■

Fjöldinn geti nálgast milljón í ár

Við gætum jafnvel 
nálgast milljón ef þetta 
heldur svona áfram.

Bjarnheiður Hallsdóttir, formað-
ur Samtaka ferðaþjónustunnar.

Tekjur íslenskra raforkufram-
leiðenda á árinu 2019 vegna 
sölu á rafmagni til álvera voru 
um 39 milljarðar, en gætu 
aukist um þriðjung á þessu ári 
vegna hækkandi álverðs.

thg@frettabladid.is

Auknar gjaldeyristekjur íslenskra 
raforkuframleiðenda á árinu 2021 
vegna hærra álverðs, fara langt með 
að bæta upp fyrir höggið á þjóðar-
búið vegna minni þorskkvóta, sam-
kvæmt útreikningum Markaðarins. 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
hafa gefið það út að veiðiráðgjöf 
Hafrannsóknastofnunar er snýr 
að þorski, þýði að gjaldeyristekjur 
þjóðarbúsins muni dragast saman 
um 17 milljarða, að gefnu stöðugu 
gengi og óbreyttu verði á þorski. Haf-
rannsóknastofnun gaf ráðgjöf sína út 
í síðustu viku, en hún kveður á um 
13 prósenta samdrátt í aflamarki 
þorsks milli ára.

Góðu fréttirnar eru hins vegar þær 
að hraðhækkandi álverð á þessu ári 
þýðir að innbyggðar álverðsteng-
ingar íslenskra raforkuframleið-
enda auka tekjur þeirra vegna sölu 
á raforku til álvera. Séu árin 2019 
og 2021 borin saman (þar sem 2020 
telst seint eðlilegt rekstrarár) og gert 
ráð fyrir meðalverði áls upp á 2.400 
Bandaríkjadali fyrir tonnið árið 
2021, þýðir það um þriðjungshækk-
un milli áranna tveggja, sem skilar 
sér inn í raforkuverð til Landsvirkj-
unar, Orku náttúrunnar og HS Orku.

Miðað við fyrirliggjandi gögn 
um meðalverð Landsvirkjunar til 
stóriðju, þá orkusölusamninga sem 
birtir hafa verið og aðrar upplýsingar 
í ársreikningum orkufyrirtækjanna, 
var vegið meðalraforkuverð til álvera 
á Íslandi um það bil 24 Bandaríkja-
dalir á árinu 2019. Til hægðarauka 
er gert ráð fyrir fullum afköstum 
álveranna en undir slíkum kringum-
stæðum nota þau ríflega 13,7 millj-
ónir megavattstunda á ári hverju. 
Árið 2019 voru tekjur íslensku raf-
orkuframleiðendanna vegna sölu 
til álvera því um 39 milljarðar króna.

Miðað við að meðalverð áls verði 
2.400 Bandaríkjadalir fyrir tonnið 
árið 2021, skilar það sér í auknum 
gjaldeyristekjum upp á um 13 millj-
arða króna ári.

Hagfellt rekstrarumhverfi
Jóhann Snorri Sigurbergsson, for-

stöðumaður viðskiptaþróunar hjá 
HS Orku, segir að rekstrarumhverfi 
raforkuframleiðenda með álverðs-
tengingar í sínum samningum við 
stórnotendur, sé afar hagfellt um 
þessar mundir: „Það verður ekki 
sagt að margir hafi búist við svona 
háu álverði á þessu ári. Ekki er nema 
rúmlega ár síðan verðið var 1.400 til 
1.500 Bandaríkjadalir á tonnið.

Yfirleitt hefur það farið saman að 

krónan er mjög sterk þegar álverð 
hefur náð þeim hæðum sem nú 
sjást, sem er neikvætt fyrir þá sem 
selja rafmagn í Bandaríkjadölum og 
gera upp í íslenskum krónum. Það 
er ekki tilfellið núna, þó að krónan 
kunni hugsanlega að styrkjast frek-
ar þegar líður á árið. En rekstrarum-
hverfi okkar er afar gott um þessar 
mundir með tilliti til þróunar á 
álmörkuðum,“ segir Jóhann Snorri.

Viðsnúningur í Kína
Margþættar ástæður eru fyrir 
hækkandi álverði. Látlaus fram-
leiðsluaukning á áli í Kína á síðast-
liðnum árum er komin að endastöð, 
að minnsta kosti um sinn. Landið 
verður nettó innflytjandi áls á þessu 
ári og því næsta hið minnsta, sem 
þýðir að sá mikli þrýstingur sem 
hefur verið á álverði á undanförn-
um árum hefur minnkað. Skýrist 
það hvort tveggja af aukinni eftir-
spurn innanlands í Kína. En einnig 
strangari umhverfiskröfum þar í 
landi, sem hafa neytt marga stóra 
framleiðendur sem nýta raforku 
framleidda með kolum, til að draga 
úr framleiðslu sinni.

Þrátt fyrir að Kína sé stærsti ein-
staki áhrifaþátturinn á álmarkaði 
um þessar mundir, hefur eftirspurn 
aukist víða um heim. Lágt vaxtastig 
hefur að sama skapi aukið áhuga 
fjárfesta á hrávörum, sem hafa vel-
flestar hækkað mikið í verði. ■

Hækkandi álverð vegur á 
móti minni þorskkvóta

Miðað við full afköst á árinu 2019 námu tekjur af raforkusölu til álvera um 39 
milljörðum árið 2019. Ef álverð helst á sömu slóðum í ár fara tekjurnar yfir 50 
milljarða króna, vegna álverðstengingar í raforkusamningum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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„Félagsmenn okkar eru einfaldlega 
farnir að veigra sér við að fjárfesta 
því það er of dýrt og f lókið. Það er 
verulegt áhyggjuefni og sem dæmi 
erum við að sjá að fjárfesting er 
lægri hér en á Norðurlöndunum,“ 
segir Ásdís Kristjánsdóttir, aðstoð-
ar framk væmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins (SA). Samtökin fóru 
á dögunum í hringferð um landið til 
þess að funda með félagsmönnum.

Félagsmenn SA bentu á hversu 
þunglamaleg stjórnsýslan er orðin 
og hversu miklum tíma og fjármun-
um sé eytt í alltof f lókið regluverk. 
Auk þess væri skattheimtan orðin 
of íþyngjandi.

„Þessi sjónarmið heyrðust á flest-
um ef ekki öllum fundum sem við 
áttum um landið,“ segir Ásdís og 
bendir á að margoft hafi alþjóðlegar 
úttektir sýnt að hér á landi séu mun 
fleiri hindranir í rekstrar umhverfi 
fyrirtækja en til að mynda á hinum 
Norðurlöndunum.

„Óneitanlega hefur það umhverfi 
sem fyrirtæki búa við í dag áhrif á 
fjárfestingu og hagvöxt til fram-
tíðar. Þetta eru óþarfa hindranir 
sem við getum rutt úr vegi ef vilji er 
fyrir hendi.“

Hár launakostnaður var oft 
nefndur og áhrif hans á rekstur fyr-
irtækja. Þá sögðust mörg fyrirtæki 
enn fremur lenda í erfiðleikum með 
endurráðningar.

„Kvartanir þess efnis að illa gangi 
að ráða inn fólk af atvinnuleysis-
skrá eru mjög alvarlegar og í raun 
grátleg staða, einkum þegar enn 
er að mælast rúmlega 9 prósenta 
atvinnuleysi. Við viljum ekki að 
langtímaatvinnuleysi festi sig hér 
í sessi. Það þarf að greina hvað það 
er sem veldur því að fyrirtæki eru 
að lenda í þessum vandræðum við 
endurráðningar og hvers vegna fólk 
fæst ekki til að vinna störfin,“ segir 
Ásdís. ■

Fyrirtæki veigra sér við að fjárfesta

Ásdís Kristjánsdóttir. 
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Í dag leggja fremstu hjólreiðamenn Íslands af stað í Síminn Cyclothon fyrir
hönd Ljóssins endurhæfingarmiðstöðvar fyrir krabbameinsgreinda. 

Yfirskrift verkefnisins er Annað en þú heldur sem vísar til ummæla ungra
karlmanna sem sótt hafa endurhæfingu í miðstöðina. Markmið Ljóssins með
þátttöku í keppninni er einmitt að varpa ljósi á þá staðreynd að ungir
karlmenn eru líklegri en aðrir hópar til að sleppa endurhæfingu þegar þeir
greinast með krabbamein.

Við hvetjum alla til þess að fylgja liðinu okkar á samfélagsmiðlum en þar má
upplifa beinar útsendingar, senda liðinu hvatningu og kveðjur, deila færslum
og auðvitað bera áfram skilaboðin um að endurhæfingin í Ljósinu hefst við
greiningu og hún er Annað en þú heldur. Taktu mynd með snjallsíma



Róbert Wessman reiknar með að fyrir árslok 2021 fái íslenska fyrirtækið Alvotech samþykki bandaríska lyfjaeftirlitsins fyrir að setja hliðstæðu Humira, söluhæsta lyfs heims, á markað.   MYND/AÐSEND

Alvotech hefur tryggt sér 
áfangagreiðslur upp á 130 
milljarða króna á næstu árum 
að sögn Róberts Wessman, 
stofnanda líftæknifyrirtækis-
ins. Horft er til skráningar í 
Bandaríkjunum á þessu ári.

thorsteinn@frettabladid.is

„Ég fer á stjórnarfund hjá Alvogen 
árið 2012 og kynni hugmyndina um 
að koma þróun hliðstæðu líftækni-
lyfja á fót. Við gerðum ráð fyrir að 
það tæki tíu ár að koma fyrsta lyfinu 
á markað og að fjárfestingin myndi 
nema meira en 100 milljörðum 
króna. Það hefur nokkurn veginn 
gengið eftir,“ segir Róbert Wessman, 
stofnandi Alvotech, sem færist nær 
því að koma líftæknihliðstæðum 
sínum á markað.

Eins og Markaðurinn greindi frá 
í mars hafa stjórnendur Alvotech 
unnið að því að styrkja fjármögn-
un fyrirtækisins vegna áforma um 

skráningu á erlendan hlutabréfa-
markað síðar á þessu ári. Til að 
mynda sótti Alvotech sér um 100 
milljónir dala, jafnvirði um 12 millj-
arða króna, í nýtt hlutafé í vetur.

Aðspurður, segist Róbert lítið 
geta tjáð sig um mögulega skrán-
ingu Alvotech á hlutabréfamarkað. 
Eftir því sem Markaðurinn kemst 
næst hefur Alvotech horfið frá fyrri 
áformum um skráningu í kauphöll 
í Hong Kong og stefnir nú alfarið 
á skráningu á hlutabréfamarkað í 
Bandaríkjunum. Ákvörðunina má 
meðal annars rekja til uppgangs 
sérhæfðra yfirtökufélaga (e. SPAC) 
á bandaríska markaðinum, en mörg 
þeirra einblína á yfirtöku á líftækni-
fyrirtækjum.

Tveir hlutabréfasjóðir í stýringu 
Stefnis, dótturfélags Arion banka, 
fjárfestu í Alvotech fyrir rúmlega 
600 milljónir króna í hlutafjárút-
boðinu í vetur, en aðrir íslenskir 
fjárfestar sem tóku þátt í útboðinu 
voru íslenskt tryggingafélag, fjár-

festingafélagið Hvalur, sem Krist-
ján Loftsson stýrir, og Lífeyrissjóður 
Vestmannaeyja. Þetta var í fyrsta 
sinn sem innlendir fjárfestar, sem 
eru ekki hluti af stjórnendateymi 
lyfjafyrirtækisins, komu inn í hlut-
hafahóp Alvotech.

Lögðuð þið áherslu á að fá inn 
íslenska fjárfesta?

„Nei, ekki beint. Við byrjuðum 
með fjárfestakynningar erlendis, 
það spurðist til Íslands og mikill 
áhugi myndaðist á félaginu. Þetta 
var smá togstreita því ef það verður 
af skráningu erlendis er mikilvægt 
að vera með erlenda stofnanafjár-
festa. Að lokum seldum við lítinn 
hluta, innan við eitt prósent af félag-
inu, til innlendra fjárfesta.“

Ísland ekki sjálfsagður valkostur
Alvotech vinnur að þróun sjö líf-
tæknilyfja, þar á meðal hliðstæðu 
lyfsins Humira, sem er söluhæsta 
lyf heims. Líftæknilyf, sem eru fram-
leidd með hjálp lífvera, eru flóknari í 
þróun og framleiðslu en hefðbundin 
lyf og kosta því umtalsvert meira. Á 
næstu árum renna mörg einkaleyfi 
líftæknilyfja út, sem skapar tækifæri 
fyrir fyrirtæki á borð við Alvotech 
til að setja sambærileg lyf á markað, 
eða svokallaðar hliðstæður.

„Árið 2012 sáum við fram á að 
landslagið í lyfjageiranum myndi 
breytast töluvert vegna tilkomu 
líftæknilyfja. Á þessum tíma voru 
yfirvöld ekki búin að skilgreina 
umhverfið í kringum hliðstæður 
líftæknilyfja en við við reiknuðum 
með að það myndi breytast hratt,“ 
segir Róbert.

Hins vegar lá ekki beint við að 
byggja upp aðstöðu fyrir fram-
leiðslu og þróun á Íslandi.

„Það var erfitt að taka þá ákvörð-
un því hagkerfið var í gjaldeyris-
höftum,“ segir Róbert. „Menn vissu 
ekki hvort hægt yrði að fá arðinn 
greiddan út úr landi ef vel tækist til. 
Jafnframt var lítil þekking á Íslandi 
sem tengdist líftæknilyfjaþróun og 
-framleiðslu. Ég reiknaði því með að 
það yrði kostnaðarsamara að byggja 
upp starfsemina á Íslandi, þar sem 
sækja þyrfti þekkingu erlendis með 
tilheyrandi kostnaði. Við vorum að 
skoða nokkur lönd, til dæmis Möltu, 
þar sem stjórnvöld fjármagna upp-

Áfangagreiðslur skili Alvotech 130 milljörðum

Þetta var heiman-
mundurinn sem ég 
fékk. Allt var á gríðar-
lega háum vöxtum og 
ljóst að vel þyrfti að 
takast til. 
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Ákominn heilaskaði

Það er öflugt fagfólk sem stendur á bak við tauga- og hæfingarteymi Reykjalundar. Þau eru svo heppin að sjá árangur af endurhæfingarstarfi sínu á hverjum degi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Innan tauga- og hæfingar-
teymis Reykjalundar fer 
fram þverfagleg endur-
hæfing skjólstæðinga með 
meðfædda og ákomna sjúk-
dóma eða skaða í taugakerfi. 
Má þar nefna einstaklinga 
með ákominn heilaskaða af 
ýmsum orsökum, parkin-
sonsveiki, MS, starfræn 
taugaeinkenni, CP (cerebral 
palsy) og aðra meðfædda 
vöðva- og taugasjúkdóma 
eins og myotonic dys trophy. 

Teymið samanstendur af 
sjúkraþjálfurum, iðjuþjálfum, 
sálfræðingum, talmeinafræð-
ingum, félagsráðgjafa, læknum, 
hjúkrunar fræðingum og sjúkra-
liðum og starfa þessir ólíku fagað-
ilar þétt saman í kringum hvern 
og einn skjólstæðing. Ákveðinn 
hópur fagfólks innan tauga-
teymisins hefur sérhæft sig í vinnu 
með ákominn heilaskaða og sinnir 
þeirri vinnu sérstaklega.

Endurhæfing innan tauga- og 
hæfingarteymisins miðar að því að 

auka samfélagsþátttöku, til dæmis 
með því að efla getu til starfa eða 
náms. Stundum snýst hún um að 
auka sjálfsbjargargetu eða færni til 
að geta sinnt daglegum verkefnum 
og þátttöku í félagsstarfi eða tóm-
stundum. 

Betri líðan
Unnið er að því að efla skilning og 
auka sátt við afleiðingar sjúkdóms 
eða færniskerðingar þegar ekki er 
hægt að ná fullri heilsu að nýju. 
Síðast en ekki síst stuðlar endur-

hæfingin oft að betri líðan og 
eykur lífsgæði einstaklingsins og 
fjölskyldu hans.

Unnið er út frá hugmyndafræði 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar þar sem skilgreindir eru 
styrkleikar og veikleikar hvers og 
eins. Út frá því er gerð meðferðar-
áætlun og markmið sett til lengri 
og skemmri tíma. 

Eftir endurhæfinguna er oft sett 
upp einstaklingsbundin áætlun 
og eftirfylgd skipulögð eftir 
þörfum. ■

Tauga- og hæfingarteymi Reykjalundar
Ákveðinn hópur 
fagfólks innan 

taugateymisins hefur 
sérhæft sig í vinnu með 
ákominn heilaskaða og 
sinnir þeirri vinnu 
sérstaklega.
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Ella Björt Teague, sérfræð-
ingur í klínískri taugasál-
fræði, hefur starfað á Reykja-
lundi í 8 ár. Hún segir eðli og 
alvarleika heilaskaða mjög 
misjafnan, mikilvægt sé að 
meta hvern og einn skjól-
stæðing og vinna að ein-
staklingsbundnum mark-
miðum.

„Ákominn heilaskaði er skaði á 
heilavef sem verður einhvern tíma 
eftir fæðingu vegna áverka eða 
sjúkdóms sem birtist skyndilega, 
til dæmis vegna heilablæðingar. 
Þroskaraskanir og taugahrörn-
unarsjúkdómar eins og heilabilun 
teljast ekki ákominn heilaskaði,“ 
segir Ella Björt þegar hún útskýrir 
sjúkdóminn. „Það eru mun fleiri 
en flestir halda sem takast á við 
afleiðingar af völdum ákomins 
heilaskaða,“ bætir hún við. 

„Íslenskar rannsóknir benda til 
þess að tíðni ákomins heilaskaða 
af völdum áverka sé um það bil tvö 
þúsund tilvik á ári. Þar af eru um 
eitt hundrað manns sem eru að 
takast á við langtímaafleiðingar 
sem þarfnast sérhæfðrar íhlutunar. 
Alvarleikinn er mjög misjafn en 
langstærsti hluti tilfella flokkast 
sem vægur heilaskaði. Um það 
bil 10-15 prósent tilfella flokkast 
sem miðlungs eða alvarlegur 
skaði og eru mun meiri líkur á að 
þessi hópur takist á við langtíma-
afleiðingar sem þarfnast íhlutunar. 
Sömuleiðis eru um 5 prósent þeirra 
sem fá vægan skaða sem sitja eftir 
með langtímaafleiðingar,“ útskýrir 
Ella Björt.

Þögull faraldur
„Ákominn heilaskaði er ekki alltaf 
sýnilegur á fólki. Þess vegna er 
oft talað um heilaskaða sem hinn 
þögla faraldur. Einkennin geta 
hins vegar verið alvarleg og haft 
mjög truflandi áhrif á marga ólíka 
þætti, má þar nefna athygli, minni, 
mál, innsæi og frumkvæði til að 
gera hluti. Þá geta einnig fylgt tölu-
verðar breytingar á andlegri líðan, 

getu til að stýra hegðun sinni og 
samskiptahæfni. 

Á Reykjalundi fer fram þver-
faglegt mat sem ólíkir fagaðilar 
koma að og er þá byrjað á að greina 
styrkleika og veikleika. Starf tauga-
sálfræðings felst í að meta andlega 
líðan og hugarstarf eins og athygli, 
minni, rökhugsun og skipulags-
getu. Út frá matinu eru svo sett upp 
einstaklingsmiðuð markmið sem 
unnið er að, meðal annars með 
fræðslu og til að þjálfa upp aðferðir 
til að takast á við breytta getu. 

Stundum hefur fólk verið að 
velkjast um í kerfinu í lengri 
tíma og ekki fengið viðeigandi 
greiningu á heilaskaða. Athyglin 
hefur kannski beinst að öðrum 
einkennum eins og verkjum, 
svima, úthaldsleysi og skertri 
hreyfigetu, en þetta geta allt líka 
verið afleiðingar heilaskaða. Heila-
skaðateymin á Reykjalundi og á 

Grensásdeild Landspítalans hafa 
undanfarið verið að leggja aukna 
áherslu á greiningar til þess að geta 
beint fólki í viðeigandi úrræði.

Endurhæfing í kjölfar heilaskaða
„Á Reykjalundi höfum við þróað 
þverfaglegt hópúrræði, byggt 
á gagnreyndum aðferðum. Þar 
leggjum við áherslu á að vinna 
með athygli, minni, skipulag og 
samskiptahæfni. Erfiðleikar á 
þessum sviðum eru algengir í 
heilaskaða og þess vegna leggjum 
við sérstaka áherslu á þessa þætti. 

Stór hluti endurhæfingarinnar 
felst einnig í því að vinna með 
andlega líðan og innsæi. Það er 
stórt verkefni að kynnast sjálfum 
sér upp á nýtt í kjölfar heila-
skaða og finna leiðir til að takast 
á við breytta stöðu. Auk þess 
eru líkamleg þjálfun og regluleg 
rútína afar mikilvægir þættir,“ 

segir Ella Björt. Endurhæfing í hóp 
býður upp á tækifæri fyrir fólk til 
að spegla sig í öðrum sem eru að 
takast á við svipuð einkenni, sem 
er flestum afar dýrmætt. Sumum 
skjólstæðingum hentar hins vegar 
síður hópmeðferð og er þá unnið 
með fólki á einstaklingsgrundvelli.

Það fer mikið eftir eðli og alvar-
leika skaðans hversu vel tekst til 
í endurhæfingunni. „Almennt 
sjáum við að endurhæfing skilar 
sér í auknum lífsgæðum, aukinni 
atvinnuþátttöku og að fólk geti 
sinnt mikilvægum hlutverkum í 
sínu lífi. Það er líka mjög mikilvægt 
að nánasta fjölskylda fái fræðslu 
og stuðning til að takast á við 
afleiðingar heilaskaða. Langtíma-
stuðningur við þá sem hafa heila-
skaða er gríðarlega mikilvægur og 
leggjum við áherslu á að þessum 
hópi sé fylgt eftir á göngudeild eftir 
þörfum.“ ■

Hvað er ákominn heilaskaði?
Ella Björt 
Teague er 
taugasálfræð-
ingur í tauga- og 
hæfingarteymi 
Reykjalundar.

Ingibjörg Ólafsdóttir iðju-
þjálfi hefur starfað á Reykja-
lundi í 14 ár. Iðjuþjálfar 
aðstoða fólk eftir slys eða 
sjúkdóma til að ná færni 
í daglegri iðju. Meðferðin 
byggir á fræðslu, ráðgjöf, 
þjálfun og útvegun hjálpar-
tækja.

„Við störfum saman í þverfaglegu 
teymi á Reykjalundi og iðjuþjálfun 
er einn hluti af heildrænni með-
ferð. Það er síðan mjög misjafnt 
hvernig þjálfun hver og einn 
skjólstæðingur þarf á að halda,“ 
útskýrir Ingibjörg. „Þeir sem hafa 
orðið fyrir heilaskaða geta misst 
getu til ýmissa mikilvægra athafna 
eins og til dæmis að stunda vinnu 
eða sinna áhugamálum sínum.

Starf iðjuþjálfans í þessu teymi 
er að efla færni skjólstæðinga til 
aukinnar þátttöku í daglegu lífi. 
Dagleg rútína skiptir alla miklu 
máli, en sérstaklega þá sem eru með 
ákominn heilaskaða. Mikilvægt er 
að hafa ákveðna rútínu á matar-
tíma, hreyfingu, tómstundum og 
hvíld. Oft finnur fólk ekki fyrir 
svengd og þarf þess vegna að borða 
eftir klukkunni, því ef ekki er 
passað upp á mataræðið verður 
orkan minni til daglegra athafna. 
Við erum með sérstaka stundaskrá 
hér á Reykjalundi og fólk finnur 
fljótt hversu miklu það skiptir 

að fara eftir henni. Orkan vex og 
það er meira skipulag á öllum 
hlutum. Mjög mikilvægt er að fólk 
haldi góðri rútínu eftir að heim er 
komið,“ segir Ingibjörg enn fremur.

Ingibjörg segir að yfirleitt sé 
orkan takmörkuð og þreytan geti 
verið mjög mikil. „Einstaklings-
miðuð endurhæfing er lykillinn að 
góðum árangri. Metin er færni til 

atvinnuþátttöku og ef fólk er með 
tengingu inn á vinnumarkaðinn 
skoðum við möguleikann á því að 
fólk komist aftur í sína vinnu. Það 
sést ekki utan á fólki að það sé með 
heilaskaða og þess vegna vill það 
brenna við að gerðar séu óraun-
hæfar kröfur miðað við færni. Við 
upplýsum gjarnan vinnuveitendur 
um einkennin með fundum eða 

fræðslu. Þótt fólk líti út fyrir að 
geta unnið heilan vinnudag þá 
hefur það kannski ekki orku í 
meira en hálfan. Ef skjólstæðingur-
inn getur ekki stundað vinnu, 
aðstoðum við hann við að finna ný 
hlutverk sem efla trú hans á eigin 
áhrifamátt.

Einstaklingur sem var vanur að 
sjá um innkaup fyrir fjölskylduna 

getur það kannski ekki lengur, þar 
sem hann á erfitt með utanað-
komandi áreiti svo sem hávaða og 
birtu,“ útskýrir Ingibjörg og bætir 
við að stundum sé hægt að aðlaga 
hlutina þannig að fólk geti gert þá. 
„Það er til dæmis hægt að kaupa 
inn á netinu og fá matinn sendan 
heim. Þannig heldur viðkomandi 
áfram að sinna hlutum eins og 
áður þó með öðrum hætti sé.“

Ingibjörg segir að það sé alltaf 
gleðilegt að sjá árangur eftir endur-
hæfingu og að starfið sé mjög 
gefandi. „Maður sér að skjólstæð-
ingnum farnast betur í daglegu lífi. 
Hann nær betur að halda daglegri 
rútínu sem hann er sáttur við, 
hvort sem hann kemst í vinnu eða 
fer að sinna öðrum mikilvægum 
hlutverkum.“ ■

Óraunhæfar kröfur gerðar til fólks með heilaskaða

Ingibjörg Ólafsdóttir er iðjuþjálfi á Reykjalundi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Starf iðjuþjálfans í 
þessu teymi er að 

efla færni skjólstæðinga 
til aukinnar þátttöku í 
daglegu lífi. Dagleg 
rútína skiptir alla miklu 
máli, en sérstaklega þá 
sem eru með ákominn 
heilaskaða. 

Endurhæfing 
innan tauga- og 

hæfingarteymisins 
miðar að því að auka 
samfélagsþátttöku, til 
dæmis með því að efla 
getu til starfa eða 
náms. 
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Smári Pálsson er sérfræðing-
ur í klínískri taugasálfræði 
og hefur starfað á Reykja-
lundi frá árinu 2004 með 
hléum.

Í starfi Smára felst greining á heila-
skaða, endurhæfing og meðferð. 
Hann starfar með þverfaglegu 
teymi sem metur hvort einstakl-
ingur hefur orðið fyrir heilaskaða. 
„Þegar greining er fengin kemur 
í ljós hvort einstaklingur þurfi 
meðferð á Reykjalundi eða hvort 
vísa ætti honum eitthvert annað,“ 
útskýrir hann.

Þegar Smári er spurður hvort 
enn séu hlutir að koma honum á 
óvart í starfinu svarar hann því 
játandi. „Ef maður þekkir eina 
manneskju með heilaskaða þá 
þekkir maður bara eina mann-
eskju. Heilinn stýrir og stjórnar 
öllu sem við gerum og hugsum. 
Sjúkdómurinn hefur áhrif á 
andlega og líkamlega líðan auk 
hugrænnar getu. Fólk getur verið 
að glíma við alls konar afleiðingar 
heilaskaða. Það gerir endur-
hæfinguna flókna og þess vegna 
þarf aðkomu þverfaglegs teymis. 
Reykjalundur er frábær staður til 
að sinna svona þverfaglegu starfi 
þar sem hægt er að fylgja fólki eftir 
til lengri tíma,“ segir hann.

Það eru innan við tuttugu tauga-
sálfræðingar starfandi á landinu 
og tveir þeirra starfa á Reykjalundi. 
„Það eru tvö heilaskaðateymi starf-
andi á Íslandi, það er á Reykjalundi 
og á Grensásdeild Landspítalans. 
Fagráð um heilaskaða var stofnað 
árið 2006 til þess að hjálpa þessum 
þverfaglega hópi fagfólks að vinna 
betur saman. Okkur tókst til dæmis 
að vinna að stofnun Hugarfars, 
félags fólks með ákominn heila-
skaða, aðstandenda og áhugafólks 
um málefnið,“ segir Smári.

Þekking og frumkvæði  
– fræðsla og samvinna
Smári segir að Fagráð um heila-

skaða samanstandi af þverfag-
legum hópi sem lætur sig málefni 
heilaskaða varða. 

„Lögð er áhersla á að fagráðið 
samanstandi af fjölbreyttum hópi 
með þekkingu er snýr að mál-
efnum fólks með heilaskaða. Því 
er fagfólk með áhuga á málefninu 
hvatt til þátttöku í fagráðinu. Eitt 
af lykilhlutverkum fagráðsins 

er að styðja við Hugarfar,“ segir 
hann.

Formaður fagráðsins er Þórunn 
Hanna Halldórsdóttir talmeina-
fræðingur og Ella Björt Teague 
taugasálfræðingur er ritari. Smári  
er tengiliður fagráðs við Hugarfar. 
Öll eru þau starfandi í tauga- og 
hæfingarteymi Reykjalundar og í 
heilaskaðateymi Reykjalundar. ■

Fagráð um heilaskaða

Smári Pálsson taugasálfræðingur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sundleikfimi er hluti af endurhæfingu á Reykjalundi.

Endurhæfing Reykjalundar 
einkennist af samvinnu margra 
fagstétta sem mynda átta sérhæfð 
meðferðarteymi. Markmiðið er 
að sjúklingar endurheimti fyrri 
getu sína eða bæti heilsu sína. 
Umhverfi Reykjalundar, aðstaða 
og búnaður styðja við að árangur 
endurhæfingarinnar verði sem 
mestur. Á Reykjalundi starfa 
tæplega 200 starfsmenn með 
mikla reynslu og 100-120 skjól-
stæðingar njóta þjónustunnar á 
degi hverjum. Nú eru um 1.500 
á biðlista inn á Reykjalund en 
1.000-1.200 manns fara í gegnum 
meðferð á ári. Flestir eru 4-6 vikur 
í senn.

Á Reykjalundi eru 60 gistirými 
í boði fyrir fólk af landsbyggðinni 
eða fólk sem af öðrum ástæðum 
kemst ekki heim til sín í lok dags.

Reykjalundur er heilbrigðis-
stofnun í eigu SÍBS. Nýbyggingar 

og viðhald á húsnæði Reykjalund-
ar er að meginhluta fjármagnað 
með hagnaði frá Happdrætti SÍBS. 
Almenn starfsemi er fjármögnuð 
með þjónustusamningi við 
Sjúkratryggingar Íslands.

Starfsemin hófst árið 1945 
og þá var markmiðið að endur-
hæfa sjúklinga eftir berklaveiki. 
Um 1960 fór berklaveikin að láta 
undan síga og ljóst varð að ekki 
væri lengur þörf á endurhæfingu 
fyrir þennan sjúklingahóp í sama 
mæli og áður.

Á næstu árum breyttist því 
starfsgrundvöllur Reykjalundar 
og áhersla í endurhæfingu varð 
fjölbreyttari. Reykjalundur þróað-
ist í alhliða endurhæfingarmið-
stöð og er enn að þróast. Nýjasti 
sjúklingahópur Reykjalundar eru 
nú þeir sem veikst hafa af COVID-
19 og glíma við langvinn eftirköst 
af þeim sökum. ■

Alhliða endurhæfing á 
Reykjalundi

Þórunn Hanna Halldórs-
dóttir talmeinafræðingur er 
formaður tauga- og hæf-
ingarteymis á Reykjalundi. 
Hún hefur starfað þar frá 
árinu 2008. Fagfólk á Reykja-
lundi hefur mikla reynslu 
af endurhæfingu fólks eftir 
heilaskaða.

„Tauga- og hæfingarteymi Reykja-
lundar sinnir einstaklingum sem 
glíma við eftirstöðvar heilaáverka. 
Hjá okkur fá skjólstæðingar þver-
faglega endurhæfingu þar sem 
hinar ýmsu fagstéttir vinna saman 
að því að bæta heilsu, færni og lífs-
gæði og stuðla að aukinni þátttöku 
einstaklingsins í samfélaginu,“ 
segir Þórunn Hanna.

Hún segir að það skipti miklu 
máli í endurhæfingunni að nálgast 
einstaklinginn á heildrænan hátt. 
„Við sjáum skýrt á hverjum degi 
hvernig heilsan endurspeglar sam-
spil á milli líkamlegra, andlegra 
og hugrænna, eða vitrænna, þátta. 
Hver þáttur hefur áhrif á hinn,“ 
útskýrir hún. „Við bjóðum bæði 
upp á einstaklings- og hópmeð-
ferð til að takast á við eftirstöðvar 
heilaáverka.“

Þórunn Hanna segir að hennar 
fag sem talmeinafræðingur byggi 
mikið á vinnu með tjáningu í víðu 
samhengi. „Við reynum að styðja 
við þá sem meðal annars stefna 
á nám. Það gerum við með því 
að kynna fyrir fólki bjargráð og 
ýmis almenn hjálpartæki svo sem 
notkun villuleitar, spáritunar og 

talgervla. Vinnan er mjög gefandi 
og gleðilegt að sjá hvernig fólk 
valdeflist og sjálfstraust þess eykst 
þegar það fær stuðning til að fram-
kvæma hluti sem það treysti sér 
ekki til áður,“ segir hún.

„Endurhæfing byrjar yfirleitt 
á kortlagningu á styrkleikum og 
áskorunum og í kjölfarið eru sett 
fram einstaklingsmiðuð markmið 
sem styðja við aukna virkni og 
þátttöku. Einstaklingurinn getur 

verið innskrifaður á Reykjalund allt 
frá einum og upp í fimm daga í viku 
þar sem sett er upp dagskrá með 
þjálfunartímum og viðtölum við 
fagaðila. Einnig getur endurhæf-
ingin falist í göngudeildarviðtölum 
þar sem sett eru fram markmið 
og áætlun sem einstaklingurinn 
fylgir eftir á milli viðtala. Það gefur 
starfinu mikið gildi að sjá hvernig 
tíminn vinnur með fólki eftir heila-
skaða. Þetta er langhlaup og það er 

einstaklega gefandi að sjá hvernig 
margir ná að skapa sér ný eða 
aðlöguð hlutverk og innihaldsríkt 
líf, þó það sé ekki eins og stefnan 
var fyrir slys,“ upplýsir hún.

Þórunn Hanna bendir á að 
aðstandendur og aðrir í umhverfi 
einstaklingsins séu oft mikilvægur 
hluti endurhæfingarinnar. „Mis-
jafnt er hversu langan tíma endur-
hæfing á Reykjalundi tekur en það 
er okkar reynsla, og í takt við rann-
sóknir á þessu sviði, að eftirfylgd 
er mjög mikilvæg fyrir þennan 
hóp og því er mörgum fylgt eftir á 
göngudeild í þónokkurn tíma eftir 
útskrift.

Mikilvægt er að hafa í huga að 
endurhæfing er ekki bundin við 
innskrift á Reykjalund heldur getur 
einnig farið fram mikilvæg endur-
hæfing þegar einstaklingurinn er 
útskrifaður, svo fremi sem hann 
hafi markmið til að vinna að og 
verkfæri til að takast á við þau. Því 
er gott aðgengi að stuðningi fag-
aðila mjög mikilvægt á þeim tíma 
einnig. Við eigum mjög gott fagfólk 
hér á Reykjalundi sem er með mikla 
reynslu af endurhæfingu fólks eftir 
heilaskaða og hefur teymið lagt sig 
fram um að sækja sér þekkingu á 
erlendum ráðstefnum og nám-
skeiðum. Íslenskar rannsóknir á 
stöðu þessa hóps og meðferðar-
úrræðum eru þó ekki margar. Þetta 
er flókinn hópur með einkenni 
sem stundum er erfitt að átta sig 
á og það er mikil þörf á fræðslu og 
aukinni þekkingu á honum víðs 
vegar í samfélaginu.“ ■

Valdeflast og sjálfstraustið vex

Þórunn Hanna Halldórsdóttir er talmeinafræðingur og formaður tauga- og hæfingarteymis.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við eigum mjög 
gott fagfólk hér á 

Reykjalundi sem er með 
mikla reynslu af endur-
hæfingu fólks eftir 
heilaskaða. 

Hlutverk fagráðs um heilaskaða:

■  Að koma á framfæri upp-
lýsingum um stöðu, efla 
virðingu og auka virkni og 
þátttöku fólks með heila-
skaða.

■  Að efla skilning almennings 
á málefnum fólks með heila-
skaða og aðstandenda.

■  Að vera stjórnvöldum til ráð-
gjafar í uppbyggingu og þróun 
á nauðsynlegri þjónustu fyrir 

fólk með heilaskaða og að-
standendur.

■  Að festa í sessi þverfaglegt 
samráð í málefnum fólks með 
heilaskaða.

■  Að stuðla að góðri og gagn-
virkri samvinnu þjónustu-
stofnana ríkis og sveitar-
félaga.

■  Að efla fræðslu og hvetja til 
rannsókna. 
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Þekkingu og skiln-
ingi á afleiðingum 

heilaskaða er víða 
ábótavant, svo sem 
innan velferðarþjónust-
unnar, menntakerfisins 
og ekki síst á vinnu-
markaði. Heilaskaði er 
vangreindur og van-
skráður og því fær fólk 
með heilaskaða oft ekki 
viðeigandi meðferð. 
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FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

FERÐAST Í SUMAR
Þriðjudaginn 1. júlí gefur Fréttablaðið út sérblaðið: Ferðast í sumar.

Fyrsta helgin í júlí er ávallt ein stærsta ferðahelgi sumarsins og ætlum 
við því að vera tilbúin fyrir ferðaþyrsta Íslendinga sem ætla að bruna um 

landið í leit að sól og gleði.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jóhann Waage, sölu- og markaðsfulltrúa
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is

Á meðal aðildarfélaga 
Öryrkjabandalags Íslands 
er Hugarfar, félag fólks 
með ákominn heilaskaða, 
aðstandenda og áhugafólks 
um málefnið.

Félagið var stofnað 21. febrúar 2007 
og er því á meðal yngstu aðildar-
félaga ÖBÍ. Aðdragandi að stofnun 
félagsins var að Fagráð um heila-
skaða á Reykjalundi hafði nokkru 
áður haldið málþing um heila-
skaða. Málþingið var vel sótt og þar 
kom í ljós að þörf fyrir sameigin-
legan vettvang þeirra sem höfðu 
ákominn heilaskaða og aðstand-
enda þeirra var mikil.

Þó að helstu orsakir áverkatengds 
heilaskaða séu umferðarslys, föll og 
líkamsárásir, geta sjúkdómar einn-
ig valdið heilaskaða. Sjúkdómar 
eins og heilablóðfall og heilabólga. 
Einnig súrefnisskortur til dæmis 
við hjartastopp eða drukknun.

Það er talið að allt að 900 ein-
staklingar hljóti heilaskaða á ári 

hverju á Íslandi. Einn af hverjum 
10 þeirra þarf á sérhæfðri endur-
hæfingu að halda. Afleiðingarnar 
geta verið mismunandi milli ein-
staklinga og í mörgum tilfellum eru 
einkennin ekki sýnileg.

Það er einmitt yfirlýstur til-
gangur Hugarfars að stuðla að því 
að einstaklingar með ákominn 
heilaskaða og aðstandendur þeirra, 
njóti endurhæfingar og þjónustu 
sem hentar. Á heimasíðu félagsins, 
hugarfar.is, má finna ýmsar upp-
lýsingar um málefnið.

Starf félagsins hefur undanfarin 
ár hvílt á herðum of fárra einstakl-
inga, en formaður síðustu ár hefur 
verið Guðrún Harpa Heimisdóttir. 
Samkvæmt lögum félagsins er 
stjórn skipuð þremur til fimm ein-
staklingum og kjörtímabil hvers og 
eins til tveggja ára í senn.

Mikilvægi félags sem Hugarfars 
er mjög mikið.

Í skýrslu sem starfshópur heil-
brigðisráðherra skilaði árið 2019 
kemur fram að heilaskaði og sá 

vandi sem af honum hlýst hafi alla 
jafna fengið litla athygli. Þekkingu 
og skilningi á afleiðingum hans er 
því víða ábótavant, svo sem innan 
velferðarþjónustunnar, mennta-
kerfisins og ekki síst á vinnu-
markaði. Heilaskaði er vangreindur 
og vanskráður og því fær fólk með 
heilaskaða oft ekki viðeigandi 
meðferð. Meðferðarúrræði fyrir 
einstaklinga með heilaskaða þurfa 
að vera sérsniðin að þeirra þörfum, 
en hér var ekki nægilegt framboð 
slíkrar sérhæfðrar þjónustu þegar 
skýrsla starfshópsins var unnin.

Seint á árinu 2019 var svo stofnað 
góðgerðafélagið Heilabrot, sem 
hyggst bjóða upp á nýtt endur-
hæfingarúrræði fyrir fólk með 
hegðunarvanda eftir heilaskaða. 
Hegðunarvandi er algengt vanda-
mál eftir heilaskaða og getur birst 
sem óviðeigandi hegðun, skortur á 
framtakssemi, mótþrói, sjálfskað-
andi hegðun og jafnvel ofbeldi.

Heilabrot hyggst koma á fót 
meðferðarsetri þar sem einstakl-

ingar geta dvalið meðan á endur-
hæfingu stendur. Einnig verður 
þar dagdeild fyrir þá sem þurfa 
áframhaldandi endurhæfingu en 
búa annars staðar. Endurhæfing á 
vegum Heilabrota getur tekið allt 
frá nokkrum mánuðum til nokk-
urra ára. Heilabrot mun bjóða upp 
á meðferð sem byggir á atferlis-
tengdri taugaendurhæfingu sem 
gefið hefur góða raun erlendis og 
felst meðal annars í því að þjálfa 
þessa einstaklinga í félagslega 
viðeigandi hegðun og auka færni 
þeirra í athöfnum daglegs lífs. Til 
þess að þjónustan geti farið af stað 
þarf samstöðu ríkis og sveitarfélaga 
til að fjármagna þessa mikilvægu 
endurhæfingu, þessi samstaða er 
ekki til staðar í dag. n

Ef þú vilt leggja málefninu lið eftir 
lestur þessa blaðs, settu þig endi-
lega í samband við Hugarfar, með 
því að senda póst á hugarfar@
hugarfar.is.

Sérsniðin þjónusta hjá Hugarfari

Ákominn heila-
skaði er oft 
afleiðing alvar-
legra umferðar-
slysa.  FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY



Þegar fólk er enn 
að glíma við eftir-

köst heilaskaða geta 
tilraunir til endurkomu 
á vinnumarkað leitt til 
mikillar streitu og að 
einstaklingar upplifi að 
þeir standi sig ekki.

VIRK Starfsendurhæfingar-
sjóður vinnur að farsælli 
endurkomu fólks með 
ákominn heilaskaða í sitt 
gamla eða nýtt starf.

„Þegar kemur að starfsendur-
hæfingu hentar enginn einn ferill 
ólíkum einstaklingum. Því er hlut-
verk mitt að yfirfara þær beiðnir 
sem berast til VIRK frá tilvísandi 
læknum, sem meta sem svo að 
orsök óvinnufærni megi rekja til 
afleiðinga ákomins heilaskaða, 
heilahristings eða sjúkdóma í 
miðtaugakerfi sem hafa áhrif á 
heilastarfsemi,“ upplýsir Guðrún 
Rakel Eiríksdóttir, sálfræðingur og 
sérfræðingur hjá VIRK.

Þegar sótt er um starfsendur-
hæfingu þurfa allir einstaklingar 
að svara spurningalista áður en 
umsóknir eru yfirfarnar af sér-
fræðingum hjá VIRK.

„Á spurningalistanum er skimað 
fyrir ákveðnum þáttum. Spurt er 
hvort einstaklingur hafi orðið fyrir 
slysi, höfuðhöggi eða öðru sem 
hafði áhrif á heilastarfsemi hans. 
Svari einstaklingur játandi bætast 
við fleiri spurningar þar sem gefa 
þarf ítarlegri upplýsingar um 
aðdraganda heilaskaðans, vitræn 
(e. cognitive) og önnur einkenni 
sem komu fram í kjölfarið, áhrif 
einkenna á starfsgetu og svo fram-
vegis. Svörin draga upp ákveðna 
mynd af vanda hvers og eins og 
hjálpa til við að velja þjónustu 
sem talið er að einstaklingur þurfi 
til að auka við starfsgetu og líkur 
á endurkomu á vinnumarkað,“ 
útskýrir Guðrún.

Margt hefur áhrif á starfsgetu
Algengt er að fólk glími við fjöl-
þættan vanda sem hefur áhrif á 
starfsgetu þess, þar á meðal annan 
heilsufarsvanda eða erfiðar, félags-
legar aðstæður.

„Þegar lagt er upp með úrræði í 
starfsendurhæfingu þarf að taka 
alla þessa þætti inn í myndina. 
Einnig er skoðað hvort einstakl-
ingurinn hafi fengið greiningu og 
endurhæfingu í heilbrigðiskerfinu. 
Í vissum tilvikum getur verið gagn-
legt að hafa samráð við þá fagaðila 
sem komið hafa að málinu, til 
dæmis á Grensásdeild og Reykja-
lundi; meðal annars með tilliti til 
þess að tryggja samfellu í endur-
hæfingu, meta hvort einstaklingur 
sé tilbúinn í starfsendurhæfingu 
og fleira,“ greinir Guðrún frá.

Hafi einstaklingur ekki fengið 
greiningu eða kortlagningu á ein-
kennum sem tengd eru heilaskaða 
er möguleiki að skima fyrir slíkum 
einkennum hjá sérfræðingi VIRK.

„Það er gert með taugasálfræði-
legri skimun og skal tekið fram að 
ekki er um fullt mat eða greiningu 
að ræða heldur skimun á vitrænum 
einkennum með tilliti til þess að 
kortleggja styrk- og veikleika til 
vinnu. Í vissum tilfellum er metið 
sem svo að vandi einstaklings sé 
það umfangsmikill að þörf sé á 
frekari þjónustu í heilbrigðiskerf-
inu. Oft á tíðum er starfsendur-
hæfing talin eiga við, þar sem 
þessi einkenni hindra til vinnu 
og/eða náms. Þá er lagt upp með 
áætlun í starfsendurhæfingu þar 
sem úrræði eru valin sem talin eru 
auka líkur á farsælli endurkomu til 
vinnu,“ skýrir Guðrún frá.

Viðvarandi einkenni
Þegar höfuðáverki leiðir til heila-
skaða er hægt að nota heitið vægur 
heilaskaði (e. mild traumatic brain 
injury; mTBI).

„Viðmið fyrir vægan heilaskaða 
eru meðal annars minnisleysi í 
kringum atburðinn (0-24 klst.) 
og meðvitundarleysi í allt að 30 
mínútur. Breytingar í heila sjást 
ekki endilega með myndrannsókn. 
Algengt er að fólk fái höfuðverk, 

flökurleika og svima strax í kjölfar 
höfuðáverkans. Breyting á með-
vitundarástandi getur einnig orðið 
og fólki finnst það vera ruglað og 
jafnvel óáttað. Þegar einkenni 
verða langvarandi er mögulega um 
heilahristingsheilkenni (e. post-
concussion syndrome) að ræða. 
Samansafn vitrænna, líkamlegra 
og geðrænna einkenna getur komið 
fram. Dæmi um slík einkenni er 
minnisvandi, einbeitingarskortur, 
skapbreytingar, þreyta, svefntrufl-
anir, minnkað þol fyrir hljóði og 
ljósi, sjóntruflanir, þunglyndi og 
kvíði,“ útskýrir Guðrún.

Áhugaverð rannsókn frá 2018 
sýnir að af öllum þeim einstakl-
ingum sem leituðu á bráðamót-
töku þriggja sjúkrahúsa í Noregi 
á rúmlega einu og hálfu ári vegna 
höfuðáverka uppfylltu 67 prósent 
greiningarskilmerki fyrir vægan 
heilaskaða. Algengustu orsakir 
voru föll (37%), umferðarslys (24%), 
ofbeldi (20%) og íþróttir (11%).

Vitræn skerðing hamlandi
Vægir höfuðáverkar eru fremur 
algengir hjá börnum og fullorðn-
um. Langflestir jafna sig að fullu 
innan nokkurra daga eða vikna, á 
meðan aðrir glíma við langtíma-
afleiðingar í vikur, mánuði eða ár 
eftir atburðinn.

„Ákveðinn hluti situr uppi með 
langvarandi einkenni og upp-
fyllir þá greiningarskilmerki fyrir 
heilahristingsheilkenni. Vitræn 
skerðing, auk fleiri einkenna, getur 
verið afar hamlandi og truflað getu 
til að stunda vinnu eða nám. Auk 
þess getur vitræn skerðing truflað 

árangur í öðrum meðferðum. 
Dæmi um slíkt er hugræn atferlis-
meðferð (HAM) en sumir ein-
staklingar með heilaskaða geta átt 
í erfiðleikum með að nýta sér þá 
meðferð sökum skerðingar sinnar,“ 
útskýrir Guðrún.

Rannsóknir benda til að 
snemmtækt inngrip, kortlagning 
á viðvarandi einkennum, fræðsla 
og einstaklingsmiðuð starfsendur-
hæfing geti skipt sköpum þegar 
kemur að farsælli endurkomu á 
vinnumarkað.

„Þar sem vitræn einkenni geta 
haft veruleg áhrif á starfsgetu 
einstaklinga hafa margir rannsak-
endur athugað hversu langan tíma 
það taki að komast aftur til vinnu. 
Í yfirgripsmikilli rannsókn (e. 
meta-analysis) Bloom og fleiri var 
farið yfir tæplega 1.000 rannsóknir 
á einstaklingum með vægan heila-
skaða eða heilahristingsheilkenni, 
með tilliti til endurkomu til vinnu. 
Rannsóknin leiddi í ljós að af 
öllum þeim sem leita til bráðamót-
töku í Englandi og Wales í kjölfar 
höfuðáverka má greina allt að 90 
prósent með vægan heilaskaða. Af 
þeim hópi upplifa um 15 prósent 
langvarandi einkenni og skerta 
virkni,“ segir Guðrún.

Heilahristingsheilkenni, mikil 
þreyta, þunglyndi, höfuðverkur, 
meiðsli og heilablæðing eða heila-
mar voru þættir sem virtust spá 
fyrir um fjarveru af vinnumarkaði 
eftir 12 mánuði.

„Aðrir þættir sem ekki tengjast 
höfuðáverkanum með beinum 
hætti virðast einnig skipta máli. 
Rannsóknir benda meðal annars 
til þess að hærra menntunarstig 
spái fyrir um farsæla endurkomu 
til vinnu eftir sex mánuði. Fjöldi 
veikindadaga á árinu fyrir skað-
ann, sálræn streita og minnkuð 
virkni almennt virtist einnig hafa 
forspárgildi þegar kom að fjarveru 
af vinnumarkaði 12 mánuðum 
síðar,“ upplýsir Guðrún.

Einstaklingsbundin einkenni
Þeir sem gert hafa rannsóknir á 
endurkomu til vinnu eftir vægan 
heilaskaða hafa staðið frammi 
fyrir ýmsum áskorunum. Ótal 
þættir skipta máli eins og alvar-
leiki einkenna, fyrri staða á vinnu-
markaði, menntunarstig, geð-
rænn vandi, innsæi einstaklinga 

varðandi eigin heilsu og svo mætti 
lengi telja.

„Vitræn geta virðist gegna mikil-
vægu hlutverki þegar kemur að far-
sælli endurkomu á vinnumarkað 
í kjölfar heilaskaða. Auk þess er 
skerðing og breyting vitrænnar 
færni eitt mesta áhyggjuefni ein-
staklinga með vægan heilaskaða 
og aðstandenda þeirra. Þessi 
breyting felur meðal annars í sér 
skerta minnisgetu, hægara hugar-
starf, erfiðleika í rökhugsun, erfið-
leika við að halda utan um flókin 
verkefni og skerta skipulagsfærni,“ 
segir Guðrún.

Samansafn einkenna og umfang 
skerðingar er einstaklingsbundið.

„Hægt er að meta vitræna þætti 
með taugasálfræðilegu mati þar 
sem próf og verkefni eru notuð til 
að meta styrk- og veikleika. Afar 
sjaldgæft er að fyrir liggi niður-
stöður á taugasálfræðilegu mati 
fyrir slys. Því skiptir viðtal fyrir 
prófun miklu þegar mat er lagt 
á fyrri getu. Þá er meðal annars 
skoðuð skólaganga, menntun, 
ferill á vinnumarkaði, geðsaga og 
upplifun einstaklings á breytingu 
í kjölfar heilaskaðans. Stundum 
er mikilvægt að taka viðtal við 
aðstandendur sem lýsa jafnvel per-
sónubreytingum og telja einstakl-
inginn ekki „þann sama“ í kjölfar 
höfuðáverkans,“ upplýsir Guðrún.

Hún segir suma fara beint í fyrra 
starf en finna eftir stuttan tíma 
að illa gengur að ráða við verkefni 
sem þeir áður fóru létt með.

„Skiljanlega er erfitt fyrir fólk að 
hafa ekki greiningu eða staðfest-
ingu á sínum vanda í heilbrigðis-
kerfinu. Niðurstöður á taugasál-
fræðilegum prófum kortleggja 
styrkleika og veikleika sem hægt er 
að nýta í starfsendurhæfingu. Með 
því er hægt að setja raunhæf mark-
mið varðandi endurkomu til vinnu 
eða náms. Rannsóknir á endur-
komu til vinnu í kjölfar heilaskaða 
hafa skilgreint stöðu á vinnumark-
aði með misjöfnum hætti. Sumar 
þeirra flokka ólaunaða vinnu 
og atvinnu með stuðningi sem 
árangursríka endurkomu á vinnu-
markað, á meðan aðrar skoða ein-
göngu þá sem komast í fullt starf á 
almennum vinnumarkaði.“

Taugasálfræðilegt mat getur 
verið mikilvægt þegar kemur 
að því að hjálpa einstaklingum 

að aðlagast vinnumarkaði á ný 
og gera raunhæfar væntingar 
varðandi ýmsa atvinnumöguleika.

„Ekki má gleyma að skert, vitræn 
færni getur haft aðrar alvarlegar 
afleiðingar í för með sér. Einstakl-
ingar eiga oft erfiðara með félags-
leg samskipti og finna fyrir van-
mætti sínum sem getur dregið úr 
félagslegri virkni. Vegna skertrar 
vinnugetu verða lífsgæði minni og 
oft koma upp erfiðleikar í sam-
böndum. Stuðningur og fræðsla 
um einkenni, bæði fyrir aðstand-
endur og einstaklinginn sjálfan, 
geta því skipt sköpum varðandi 
líðan og framtíðarhorfur.“ 

Snemmtæk inngrip mikilvæg
Þörf er á snemmtæku inngripi og 
kortlagningu á vanda hvers og 
eins. Þannig er hægt að veita við-
eigandi endurhæfingu og aðstoða 
þennan hóp við að komast aftur á 
vinnumarkað með farsælum hætti.

„Þó svo að fólk hafi ekki mögu-
leika á endurkomu í sitt fyrra starf 
er hægt að meta þá færni sem er 
til staðar í kjölfar skaðans og með 
þeim hætti finna starf sem hentar 
getu hvers og eins,“ segir Guðrún.

Hlutverk starfsendurhæfingar 
fyrir einstaklinga með vægan 
heilaskaða og heilahristingsheil-
kenni getur verið flókið vegna 
einstaklingsbundinna einkenna 
og samsláttar við geðraskanir auk 
líkamlegra einkenna og verkja.

„Rannsóknir á árangri starfs-
endurhæfingar í kjölfar vægs heila-
skaða eru af skornum skammti. 
Mælikvarði árangurs í f lestum 
þessara rannsókna er endurkoma 
á vinnumarkað, en þegar fólk er 
enn að glíma við eftirköst heila-
skaða geta tilraunir til endurkomu 
í fyrra starf leitt til mikillar streitu. 
Útkoman getur því orðið minni 
framleiðni í vinnu og sú upp-
lifun einstaklinga að finnast þeir 
ekki standa sig, sem getur leitt til 
niðurrifshugsana og vanlíðunar. 
Því skiptir máli að endurkoma á 
vinnumarkað sé viðeigandi fyrir 
hvern og einn og í því samhengi 
er mikilvægt að einstaklingar ráði 
vel við starfið sitt,“ greinir Guðrún 
frá.n

VIRK er í Borgartúni 18. Sími 535 
5700. Sjá nánar á virk.is

Farsæl endurkoma á vinnumarkað er mikilvæg

Guðrún Rakel Eiríksdóttir er sálfræðingur á sviði kortlagningar og forvarna hjá VIRK Starfsendurhæfingarsjóði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

kynningarblað  5MIÐVIKUDAGUR 23. júní 2021 ÁKOMINN HEILASK AÐI



Lítill hluti þessa hóps fer í heila-
skaðamat eða fær markvissa eftir-
fylgd. Margir mánuðir og jafnvel 
ár fara í leit að skýringum og fólki 
með ákominn heilaskaða er oft 
vísað í úrræði sem henta ekki, þar 
sem rétt greining liggur ekki fyrir. 
Einstaklingar með heilaskaða geta 
upplifað hugrænar breytingar 
og geta átt erfitt með að átta sig á 
hvað þeir eru að takast á við. Per-
sónuleikabreytingar geta einnig 
komið fram, ekki síst við fram-
heilaskaða og félagsleg færni getur 
versnað. Fólk með heilaskaða getur 
upplifað umhverfi sitt neikvætt 
og að fáir skilji það. Félagslegar 
afleiðingar í kjölfar heilaskaða geta 
valdið breytingum, skerðingum 
eða útilokun og geta haft slæm 
áhrif á námstækifæri, atvinnu- og 
búsetumöguleika. Við slíkar breyt-
ingar getur fjárhagurinn versnað 
verulega. Skilnaðartíðni er hærri 
hjá þeim sem glíma við heilaskaða 
og ljóst að stuðnings- og þjónustu-
þörf er umtalsverð.

Breytt hlutverk
Ákominn heilaskaði felur í sér 
breytt hlutverk allra í fjölskyld-
unni. Rannsóknir sýna að fjöl-
skyldum getur reynst erfiðara að 
takast á við breytingar á persónu-
leika- og tilfinningalífi miðað við 
ýmsa annars konar fötlun, svo sem 
við skerta hreyfigetu. Maki getur 
ósjálfrátt orðið umönnunaraðili 
án þess að eiga vísan stuðning frá 
velferðarkerfinu. Samskipti við 

Brýn þörf á búsetuúrræðum 
fyrir fólk með heilaskaða

Búsetumál þeirra sem glíma við heilaskaða er sérstakt áhyggjuefni að sögn 
Huldu, Sveindísar, Þorgerðar og Rakelar,     FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Langur tími getur liðið áður 
en í ljós kemur að höfuð-
áverki hefur valdið heila-
skaða, en margir einstakl-
ingar lýsa skorti á eftirfylgd 
eftir höfuðáverka.

börn geta breyst og hlutverkarugl-
ingur getur orðið, þar sem börn 
þurfa að axla ábyrgð fullorðinna. 
Færniskerðingin getur valdið 
því að fólk missir vinatengsl og 
margir taka minni þátt í félagslífi, 
íþróttum og áhugamálum.

Langir biðlistar óásættanlegir
Búsetumál þeirra sem glíma við 
heilaskaða er sérstakt áhyggjuefni. 
Langir biðlistar eru eftir hentugu 
húsnæði og oft fylgir töluverð 
vinna því að ítreka og endurnýja 
húsnæðisumsóknir. Fólk með 
heilaskaða getur átt erfitt með að 
fylgja eftir slíkum málum enda 
glímir það oft við minnisskerð-
ingar. Brýn þörf er á búsetuúrræði 
við hæfi þess heilaskaðaða þar sem 
þjónustuþörf er mætt, en dæmi 
eru um að ungir einstaklingar með 
heilaskaða hafi orðið að flytjast á 
hjúkrunarheimili þar sem engin 

önnur úrræði voru í boði eða talin 
henta. Félagsráðgjafar hafa iðu-
lega bent á að biðlistar eru ekki 
þjónusta og að langir biðlistar eru 
óásættanlegir þegar verið er að 
tala um lögbundna þjónustu ríkis 
eða sveitarfélaga.

Hlutverk félagsráðgjafa í endur-
hæfingu er að veita ráðgjöf og 
leiðbeiningar með það að leiðar-
ljósi að tryggja samfellu í þjónustu 
þvert á þjónustustofnanir, hvort 
sem um er að ræða framfærslumál, 
endurkomu á vinnumarkað eða 
að veita fjölskyldum stuðning og 
ráðgjöf með margvísleg málefni, 
stór og smá. n

Fyrir hönd Fagdeildar félagsráð-
gjafa í endurhæfingu,

Hulda Gunnarsdóttir, Rakel 
María Oddsdóttir, Sveindís Anna 
Jóhannsdóttir og Þorgerður Valdi-
marsdóttir. 

Sara Pálmadóttir, tómstunda- og 
félagsmálafræðingur og fyrrver-
andi körfuknattleikskona, varð 
fyrir ákomnum heilaskaða þegar 
hún lenti í bílslysi í fyrra.

thordisg@frettabladid.is

„Ég hefði ekki getað lent í slysinu 
á betri stað eða tíma. Það var engu 
líkara en herskari engla stjórnaði 
aðstæðum á slysstað,“ segir Sara, 
sem var að bíða þess að taka vinstri 
beygju heim til móðursystur sinnar 
á Ísafirði þegar eldri maður ók 
aftan á bíl hennar á 70 kílómetra 
hraða, en við það kastaðist bíll 
Söru fram um 60 metra og stað-
næmdist á bílastæði móðursystur 
hennar.

„Ég rotaðist við höggið en steig 
út úr bílnum skammri stund síðar 
á orginu. Ég man að hafa horft á 
bílinn fyrir aftan sem þá virtist í 
órafjarlægð, en ég hafði staðnæmst 
til að hleypa bíl sem kom á móti 
fram hjá, áður en ég tók beygjuna. 
Í honum reyndist vera sjúkra-
flutningamaður á leið á vakt og 
ásamt honum komu aðvífandi til 
hjálpar bæði mamma og pabbi, 
móðursystir mín og hennar maður, 
hjúkrunarkona sem býr í húsinu 
á móti og sjúkraflutningamaður 
sem einnig býr í nærliggjandi húsi, 
en líka tveir bílar frá Landhelgis-
gæslunni sem voru að störfum 
í bænum,“ segir Sara, sem var 
umvafin kærleika og send með 
sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Ísafirði.

„Pabbi hringdi í Neyðarlínuna og 
sjúkraflutningamaðurinn í bílnum 

á móti sagði við mig: „Sara, ég þarf 
að skjótast til að sækja sjúkrabílinn 
og kem svo til að sækja þig.“ Það 
reyndist þó stutt spítalaferð því 
ég var komin heim 62 mínútum 
síðar. Mamma sá að ég var langt frá 
því að vera eins og ég á að mér að 
vera og seinna um daginn var ég 
kölluð inn í myndatöku og nánari 
skoðun.“

Heilinn, sjónin og hjartað
Í slysinu fékk Sara áverka á bak og 
öxl. Hún fór í aðgerð á öxl og hefur 
náð þar nokkuð góðum bata.

„Það sem hefur truflað mig mest 
eru heilinn og sjónin, sem aldrei 
verður söm. Ég fékk heilahristing 
og í kjölfarið heilahristingsein-
kenni, sem geta verið margvísleg. 
Mér hefði aldrei dottið í hug að 

heili minn, augu og hjarta myndu 
bila eftir árekstur þar sem enginn 
brotnaði, blæddi eða dó, en heilinn 
er stjórntæki líkamans og þegar 
hann verður fyrir áverka getur það 
haft ófyrirsjáanleg áhrif,“ segir 
Sara, sem fann fljótlega fyrir ein-
kennum frá hjarta eftir slysið og 
var greind með POTS-heilkenni.

„Það er ástand sem hefur áhrif á 
blóðflæði, með svima, yfirliði og 
óþægilegum, hröðum hjartslætti 
þegar upp er staðið úr liggjandi 
eða sitjandi stöðu. Hjá heilbrigðu 
fólki dælir hjartað blóði frá fótum 
jafnóðum og sest er upp, en POTS 
veldur því að hjartað erfiðar svo 
mikið að púlsinn rýkur upp í 140 
slög við það eitt að standa upp,“ 
útskýrir Sara, sem þarf að taka 
hjartalyf það sem eftir lifir.

Sjón hennar breyttist líka snöggt 
og hefur Sara verið í sjónþjálfun 
síðan slysið varð í ágúst í fyrra.

„Eftir slysið fékk ég lesgleraugu 
og eftir sjónþjálfunina er ég komin 
með tvískipt gleraugu. Lengi vel sá 
ég hlutina ekki á réttum stöðum 
og var mikið í því að hella niður 
og brjóta hluti þegar sjónin sveik 
mig og munaði tíu sentimetrum á 
staðsetningu hluta og því sem ég 
sá, en það er orðið miklu betra eftir 
sjónþjálfunina og ekki nema þrír 
millimetrar í dag. Ég varð líka mjög 
ljósfælin og er enn með alla skjái á 
dimmustu stillingu til að geta horft 
með góðu móti,“ greinir Sara frá.

Kippt snögglega út úr lífinu
Höggið við áreksturinn var harka-
legt, þungt og afdrifaríkt, og báðir 
bílarnir eyðilögðust.

„Ég man að mér fannst ég hafa 
sloppið vel fyrir horn og mat það 
sem svo að ég yrði orðin jafn góð 
eftir viku. Þar hafði ég rangt fyrir 
mér. Þetta er langerfiðasta verkefni 
sem ég hef fengið í lífinu og kom 
sannarlega aftan að mér. Manni 
er hreinlega kippt út úr lífinu, en 
þótt ég sé ekki orðin 100 prósent 
góð er ég örugglega nálægt 70 til 80 
prósentum af því sem ég var,“ segir 
Sara, sem starfar við Hraunvalla-
skóla í Hafnarfirði.

„Ég var í veikindaleyfi fram í 
janúar þegar ég kom aftur í hálfs-
dags vinnu, þangað til ég fór í 
aðgerðina, og nú í vikunni fékk ég 
100 prósent starfshæfnivottorð, 
309 dögum eftir slysið. Ég get því 
unnið fullan vinnudag en ekki 

meira en það. Áður vann ég tíu til 
tólf tíma á dag, fór þaðan í ræktina 
og var mjög félagslega virk, en 
nú er ég úrvinda að vinnudegi 
loknum. Ég fór frá því að mæta sex 
sinnum í viku í ræktina yfir í að 
labba 200 metra og fá þá haus-
verk, sjóntruflanir og ógleði. Þá 
fer hávaði og áreiti illa í mig, en 
ég vinn með kátum krökkum og 
mikið í kringum körfuboltann hjá 
Haukum og KKÍ og nota þá eyrna-
tappa og hjálpartæki sem létta mér 
lífið. Þetta er því mikil breyting á 
lífinu, en ég geri það sem ég vil á 
góðum degi þótt því fylgi iðulega 
einhver fórnarkostnaður og ég 
verði örmagna á eftir.“

Full vonar og bjartsýni
Batinn hefur gengið vel eftir þrot-
lausa vinnu og Sara lítur framtíðina 
björtum augum.

„Ég ákvað strax að fara í gegnum 
þetta verkefni með jákvæðni að 
vopni. Ég er þakklát fyrir að vera 
þolinmóð að eðlisfari og það hefur 
hjálpað mér mikið. Ég veit að þetta 
verður allt í lagi og mér mun halda 
áfram að batna. Ég þarf bara að lifa 
lífinu aðeins öðruvísi en ég gerði. 
Ég þakka líka fyrir að hafa verið 
líkamlega og andlega sterk fyrir 
slysið og að hafa átt bjartsýni og 
von í brjósti mér,“ segir Sara 

 „Það veit enginn hvernig hann 
á að komast í gegnum þetta fyrir 
fram. Manni finnst maður kannski 
vera einn í heiminum, en er það 
alls ekki. Það er líka gott að ræða 
hlutina og ef ég get hjálpað öðrum 
með minni sögu er það frábært.“ n

Veit að mér mun halda áfram að batna

Sara ákvað að taka erfiðu verkefninu með jákvæðum huga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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OsteoStrong er nýlegt kerfi 
sem hjálpar fólki að bæta 
líkamlegt atgervi hratt og 
örugglega í stuttri heim-
sókn einu sinni í viku. 
Ástundun tekur stuttan tíma 
úr vikunni og getur hjálpað 
alls konar fólki af stað. Fólk 
svitnar ekki og því þarf 
engin fataskipti eða sturtu.

„Ég lenti í tveimur bílslysum með 
tiltölulega skömmu millibili. Það 
var keyrt inn í vinstri hlið bílsins 
þannig að ég var með mjög erfiða 
áverka á allri vinstri hlið líkamans. 
Í bæði skiptin fékk ég slæmt höfuð-
högg og var með lélegt jafnvægi 
vinstra megin,“ segir Gunnar B. 
Pálsson sem starfar sem grunn-
skólakennari. Hann segir að margt 
í hans daglega lífi hafi verið erfitt.

„Ég var með mikla verki og illa 
haldinn. Ég fór í endurhæfingu í 
tvígang en kom þreyttari út á eftir 
en áður en ég fór inn. Ég reyndi 
að byggja mig upp á venjulegum 
líkamsræktarstöðvum en það 
fór bara illa í mig og ég varð bara 
verri,“ segir Gunnar.

Fann mjög fljótt mun á verkjum
„Í stað þess að versna stöðugt í 
líkamanum ákvað ég að prófa 
stutta tíma hjá OsteoStrong. Eftir 
tímana þar fór ég að finna vel fyrir 
því hvernig líkaminn fór að vinna 
með mér. Ég fór fljótt að byggja mig 
upp líkamlega. Samt eru æfing-
arnar í mjög stuttan tíma,“ segir 
Gunnar. „Ég fann hvernig ég varð 
sterkari og verkirnir minnkuðu, 
sérstaklega í brjóstbaki.

Það sem mér fannst þó magnað-
ast var hversu jafnvægið jókst 
mikið. Ég og konan mín erum bæði 
í áhættuhóp þannig að í Covid tók 
ég mér langt frí frá OsteoStrong en 
jafnvægið hélt sér þrátt fyrir það. 
Nú geri ég mér það að leik að klæða 
mig á auðveldan hátt í sokkana úti 
á miðju gólfi á öðrum fæti. Það eru 
miklar framfarir,“ segir Gunnar.

Í 20 mínútna heimsókn í 
OsteoStrong tekst notendum að 
auka styrk sinn og jafnvægi hraðar 
en annars staðar, án þess að finna 
fyrir harðsperrum. Notendur auka 
styrk vöðva, bein, sinar og liðbönd 
umtalsvert auk þess að losa sig við 
verki.

Notendum bjóðast sérhæfð tæki 
til að styrkja vöðva í hámarks afl-
stöðu.

Notendur geta átt von á að:

n Auka jafnvægi
n Auka styrk
n  Minnka verki í baki og liða-

mótum
n Lækka langtíma blóðsykur
n Auka beinþéttni
n Bæta líkamsstöðu
n Minnka líkur á álagsmeiðslum

Engar harðsperrur
Fólk mætir í venjulegum fötum, 
tekur á, svitnar ekki en getur fylgst 
mjög vel með styrktaraukningu. 
„Styrktaraukning er mjög hröð 
hérna og fólk er að meðaltali að 
bæta sig um 73 prósent á ári. Eftir 
að hafa gert æfingar í 10 mínútur er 
fólki svo boðið að leggjast á PEMF-
bekki, púlsaðar rafsegulbylgjur, 
í slökun, sem eykur blóðflæði og 
dregur úr bólgum í líkamanum,“ 
segir Örn Helgason, annar eigandi 
OsteoStrong á Íslandi.

Daglegar árangurssögur
„Flestir koma til okkar af því að 
þeir vilja losna við verki, auka jafn-
vægi og styrkja sig. Þó nokkrir hafa 
sagt mér með létti í röddinni að 
þeir „kvíði ekkert fyrir að stunda 
OsteoStrong-æfingarnar“. Mér 
fannst erfitt að hugsa til þess að 
þetta brosandi fólk hefði einhvern 
tíma upplifað kvíða en auðvitað 
er hann mjög algengur fylgifiskur 

áfalla og verkja. Það er fátt jafn 
gefandi eins og að heyra svo að 
fólk hafi fengið það sem það leitaði 
að og hvernig það hefur breytt 
lífsgæðum þess. Það er merkilegt 
hvað það eru rosalega margir sem 
upplifa mikla verki á hverjum 
degi en tekst samt svo fallega að 
brosa framan í lífið,“ segir Svan-

Leikur sér að jafnvæginu
Gunnar B. Páls-
son hafði reynt 
að styrkja jafn-
vægið og bæta 
líkamlega getu 
á margan hátt 
áður en hann 
hóf að stunda 
æfingar hjá 
OsteoStrong þar 
sem hann fann 
fljótt breytingu 
á líðan. 

Æfingatíminn hjá OsteoStrong er mjög stuttur og ekki þarf að klæðast 
íþróttafötum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gott jafnvægi er 
afar mikilvægt 
fyrir alla.

Ekkert dottið síðan
„Ég fór í prufutíma í febrúar 
og hef verið í OsteoStrong 
síðan. Ég er með minni bólgur 
í líkamanum, ég sterkari og 
líður betur. Ég er með sjald-
gæfan taugasjúkdóm og ein 
af leiðinlegu birtingarmynd-
um hans er jafnvægisleysi. 
Það gerði það að verkum ég 
datt 1-3 sinnum í viku. Í þessa 
fjóra mánuði sem ég hef 
stundað OsteoStrong hef ég 
ekkert dottið. Læknirinn minn 
er svo ánægður með mig og 
fólkið mitt á ekki orð.“

Eyrún Ósk Sigurjónsdóttir

Aukin jákvæðni til  
eigin getu
„Ég brotnaði illa á upphand-
legg. Það dró dilk á eftir sér 
því með því tapaði ég miklu 
af sjálfstrausti og jafnvæginu. 
Eftir ástundun hjá Osteo-
Strong líður mér á margan 
hátt betur, meðal annars hafa 
verkir í handlegg og mjóhrygg 
minnkað. Það mikilvægasta er 
aukin bjartsýni og jákvæðni til 
eigin getu.“

Margrét Ólafsdóttir

laug Jóhannsdóttir, hinn eigandi 
OsteoStrong. „Sumir koma bara 
í nokkra mánuði og þurfa ekki 
meira, þeir sem vinna að uppbygg-
ingu beina þurfa allavega að vera 
hjá okkur í eitt til þrjú ár. Aðrir hafa 
ákveðið að gera ástundun að hluta 
af heilbrigðum lífsstíl. Það hefur 
líka verið ánægjulegt hversu mikið 
af fólki úr heilbrigðisgeiranum 
hefur kynnt sér starfsemina, eins 
og læknar, hjúkrunarfræðingar, 
sjúkraþjálfarar og aðrir sem láta sig 
heilbrigði varða,“ bætir Örn við.

Hraðari uppbygging
Flestir geta nýtt sér það sem 
OsteoStrong býður upp á, fólk á 
öllum aldri, óháð líkamlegri getu. 
Með því að setja álag á líkamann 
hvetjum við hann til þess að 
styrkja sig. Með ástundun þétt-
ast bein, vöðvar, sinar og liðbönd. 
Tæki OsteoStrong gera meðlimum 
kleift að losa sig við fleiri kíló 
en er mögulegt annars staðar. 
„Þess vegna gerast hlutirnir oft 
hraðar hérna heldur en við aðra 
hreyfingu. Fólk finnur í framhaldi 
oft fyrir minni verkjum, betra jafn-

vægi og meiri orku. Þá er svo miklu 
skemmtilegra að vera til,“ segir 
Svanlaug.

Betra jafnvægi
Það má búast við því að jafnvægið 
batni hratt. Eftir aðeins fimm 
skipti er fólk að meðaltali búið 
að bæta það um 77 prósent. Fyrir 
suma þýðir það að þeir eru betri 
í golfi, eða stöðugri í jógatímum. 
Fyrir aðra þýðir þetta að þeir geta 

sleppt göngugrindinni, eða átt 
auðveldara með að ganga.

Einmitt það sem þarf
Fólk sem stundar OsteoStrong er á 
öllum aldri og mjög mismunandi 
á sig komið. Margir nota þetta sem 
viðbót við aðra þjálfun, en fyrir 
suma er þetta það eina sem þeir 
geta stundað.

„Það er ekki meiningin að 
þetta sé eina hreyfingin sem fólk 
stundar. Við hvetjum fólk endi-
lega til að gera allt sem því þykir 
skemmtilegt. Fyrir suma erum við 
það fyrsta sem þeir geta gert eftir 
að hafa dottið út úr hreyfingu í 
langan tíma eða lent í alvarlegum 
áföllum. Fyrir aðra erum við ein-
mitt hjálpin sem þarf, til þess að ná 
markmiðum sínum í þríþrautinni,“ 
bætir Örn við. n

OsteoStrong býður upp á ókeypis 
prufutíma á fimmtudögum og 
föstudögum í Hátúni 12. Áhuga-
samir geta bókað prufutíma á 
 oste ostrong.is eða í síma 419 9200. 
OsteoStrong er í Hátúni 12.

Fólk sem stundar OsteoStrong er á öllum aldri og mjög mismunandi á sig 
komið. Fyrir suma er þetta það eina sem þeir geta stundað.



Frumurnar, teng-
ingar þeirra og netið 

sem þær mynda gefa 
heilanum ótrúlega 
möguleika á að endur-
skipuleggja sig.

Súkkulaði og hnetur eru heilsufæði 
fyrir heilann.

Margar fæðutegundir gera 
heilanum gott, til dæmis ávextir, 
grænmeti, prótín og heilkorn, en 
eftirtaldar eru sérlega heilsusam-
legar.

Lárperur innihalda heilsusam-
lega fitu sem styður við heilbrigt 
blóðflæði og heilastarfsemi.

Bláber, hindber, krækiber, 
trönuber og jarðarber innihalda 
mikilvæg andoxunarefni, draga úr 
bólgum og bæta heilastarfsemi.

Í dökku súkkulaði eru andox-
unarefni sem draga úr streitu sem 
getur verið skaðleg heila og líkama. 
Það eykur framleiðslu endorfíns og 
getur létt skap, og inniheldur auk 
þess flavín sem kemur að gagni við 
minnistap.

Villtur lax er góður fyrir heil-
brigða heilastarfsemi, enda ríkur 
af DHA omega 3-fitusýrum.

Möndlur, kasjúhnetur, pekan-
hnetur, valhnetur og makadamía-
hnetur eru vítamínríkt heilsu- og 
heilafæði. Valhnetur hafa hátt 
DHA-innihald sem er mikilvægt 
fyrir góða heilaheilsu.

Egg eru rík af B-vítamíni og 
kólíni. B-vítamín hægir á heila-
hrörnun og hefur skortur á því 
verið tengdur við heilabilun og 
þunglyndi. Líkaminn notar kólín 
til að skapa taugaboðefni sem 
vinna með skap og minni. n

Holl og góð næring 
fyrir heilann

Taugafrumur mynda net í heilanum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í heilanum eru 86 milljarðar tauga-
frumna og annað eins af öðrum 
tegundum frumna. Taugafrumur 
mynda þéttriðið net heilans, 
sem hefur einnig áhrif á sjálfráða 
taugakerfið og hormónamyndun 
líkamans. Þannig hefur heilinn 
áhrif á önnur líffæri líkamans með 
fráfærandi boðum. Aðfærandi 
boð koma síðan til heilans, sem 
fær upplýsingar frá líkamanum og 
umhverfi hans.

Frumurnar, tengingar þeirra 

og netið sem þær mynda, gefa 
heilanum ótrúlega möguleika á 
að endurskipuleggja sig með því 
að mynda ný tengsl milli tauga-

frumna og breyta öðrum frumum. 
Þessi síbreytanleiki kallast 
sveigjanleiki heilans. Þeir þættir 
sem skipta máli í þessum verk-
ferlum eru erfðaþáttur, umhverfi 
einstaklingsins og eigin virkni 
hans. Þessar breytingar gerast 
bæði í byrjun ævinnar þegar 
smábörn þroskast, alla ævi þegar 
viðkomandi lærir eitthvað nýtt og 
eftir skaða eða sjúkdóm, þegar við-
komandi þarf að finna leiðir fram 
hjá færniskerðingu sinni. n

Sveigjanleiki heilans

Þreyta er eitthvað sem hrjáir marga 
sem hafa orðið fyrir skaða á heila. 

Heilinn er eitt mikilvægasta 
líffærið í líkamanum og hafa 
mismunandi hlutar heilans áhrif 
á ýmsa líkamlega og hugræna 
þætti. Til að mynda getur skaði á 
heila truflað einbeitingu, athygli, 
skynjun, rökhyggju, skipulag og 
úrlausn vandamála, tal og mál, 
hreyfi stjórnun og tilfinningar. 

Þreyta er algeng í kjölfar heila-
skaða. Hún getur komið beint 
vegna skemmdarinnar sjálfrar 
eða óbeint, það er vegna aukinnar 
orkuþarfar sem heilinn krefst 
í verkefnavinnu, sem áður fór 
fram hjá einstaklingi án frekari 
umhugsunar. Þreyta getur haft 
neikvæð áhrif á líkamlega getu, 
athygli og einbeitingu, minni og 
samskipti. 

Þessar afleiðingar geta reynst 
fólki erfiðar og fólki finnst endur-
bati oft hægur. Að átta sig á þessum 
þáttum er eitt skref í endurbata-
ferlinu. Um helmingur fólks með 
heilaskaða þjáist enn af mikilli 
þreytu um tveimur árum eftir 
skaða, en með tímanum eykst 
úthald viðkomandi og orka og geta 
til þátttöku í daglegu lífi eykst. n

Þreyta,  
þrautinni þyngri

Bio-Kult Mind
– fyrir hugræna virkni.

Þessi öfluga góðgerlablanda styður við meltingarveginn. 
Bio-Kult mind inniheldur sérvalin góðgerlastofn, villt 
bláber, vínberjaþykkni og sink. Sink stuðlar m.a að 
eðlilegri vitsmunastarfsemi. 

Fæst í  apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Áttu erfitt með að halda 
einbeitingunni?

Bio-Kult Migréa

Fæst í  apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

14 góðgerlastofnar       B6-Vítamín       Magnesíum 

Bio Kult Migréa er sérhönnuð góðgerlablanda með 

það að markmiði að styðja við meltingarveginn og 

taugakerfið. Þessi öfluga blanda stuðlar að eðlilegri 

starfsemi taugakerfisins og dregur úr þreytu og lúa.

Bio Kult Migréa er vegan og hentar einnig fyrir ófrískar konur.

Gæti skipt höfuðmáli

8 kynningarblað 23. júní 2021 MIÐVIKUDAGURÁKOMINN HEILASK AÐI



Róbert Wessman reiknar með að fyrir árslok 2021 fái íslenska fyrirtækið Alvotech samþykki bandaríska lyfjaeftirlitsins fyrir að setja hliðstæðu Humira, söluhæsta lyfs heims, á markað.   MYND/AÐSEND

Væri ekki starfandi forstjóri ef ásakanirnar væru réttar

Halldór Kristmannsson, 
fyrrverandi samskiptastjóri 
Alvogen og einn nánasti sam-
starfsmaður Róberts Wessman 
um langt skeið, bar Róbert 
þungum sökum í vor og sakaði 
hann meðal annars um að koma 
illa fram við starfsfólk.

„Ég hef ekki tjáð mig mikið 
um þetta mál vegna þess að 
þetta er viðkvæmt starfs-
mannamál. En ásakanirnar voru 
skoðaðar og niðurstaðan var 
alveg skýr,“ segir Róbert og vísar 
þar til úttektar lögfræðistof-
unnar White & Case LLP. Í niður-
stöðu lögfræðistofunnar kom 
fram að allir starfsmenn sem 
rætt var við hefðu borið Róberti 
söguna vel og engin gögn bentu 
til þess að eitthvað athugavert 
væri við stjórnarhætti hans.

„Ef þessar fullyrðingar hefðu 
verið réttar er ljóst að ég væri 
ekki starfandi forstjóri Alvogen 
í dag. Ég hef fullt traust stjórnar, 
hluthafa og starfsmanna eins 
og staðan er í dag,“ segir Róbert.

„Það sem stendur upp úr er 
að hjá Alvogen líður fólkinu 
vel í vinnunni og það er ánægt 
með mína stjórnun. En þetta 
mál hefur tekið á mig persónu-
lega og haft truflandi áhrif á 
reksturinn og jafnvel einstaka 
starfsmenn, vegna áreitis frá 
utanaðkomandi aðilum.“

Í stefnu Alvogen á hendur 
Halldóri var fullyrt að hann 
hefði fundað með Björgólfi 
Thor Björgólfssyni fjárfesti 
í nóvember 2020. Fullyrt var 
að tilgangurinn, samkvæmt 
lýsingu Halldórs sjálfs, hefði 
verið að „afla upplýsinga í því 
skyni að reyna að koma sér í að-
stöðu sem gæti nýst honum til 
að gera kröfur á hendur félaginu 
um fjárhagslegt uppgjör sér til 
handa.“

Liggur fyrir að þessi fundur 
hafi átt sér stað og tengst ásök
unum á hendur þér?

„Já, það liggur fyrir, þessir 
tveir einstaklingar eru í tölu-
verðu sambandi.“

Snöggur að sanna sig hjá Delta

Hvernig hófst ferillinn í lyfja
geiranum?

„Ég ætlaði alltaf að verða 
læknir, en þegar nær dró há-
skólanámi togaði viðskipta-
fræðin einnig í mig. Ég var tví-
stígandi, skráði mig í bæði fögin 
en þurfti svo að velja annað 
hvort. Ég man að ég sat fyrir 
utan aðalbyggingu Háskóla Ís-
lands, kastaði peningi upp á það 
og endaði þannig í viðskipta-
fræði,“ segir Róbert.

Að lokinni útskrift hóf hann 
störf hjá Samskipum og var þar 
til ársins 1999, þegar honum 
bauðst að taka við starfi for-
stjóra lyfjafyrirtækisins Delta, 
sem var með verksmiðju í 
Hafnarfirði. „Ég fékk símtal, þá 
29 ára gamall, og var boðaður í 
viðtal.

Þetta var erfiður tími því 
stofnandi Delta sem hafði 
gegnt forstjórastöðunni var 
vel liðinn og það var starfs-
mönnum fyrirtækisins mikið 

áfall að honum hefði verið 
sagt upp. Síðan er ráðinn ungur 
maður sem lítur út fyrir að 
vera enn yngri en hann er. 
Fyrstu mánuðirnir voru nokkuð 
þungir og maður þurfti að vera 
snöggur að sanna sig.“

Delta var í töluverðum fjár-
hagsvandræðum þegar Róbert 
tók við og lokað hafði verið 
á fyrirgreiðslur frá viðskipta-
banka fyrirtækisins.

„Delta átti í erfiðleikum 
með að koma tveimur lyfjum 
á markað og ég átti frumkvæði 
að því að eiga í samskiptum við 
erlendar lyfjastofnanir til að 
greiða úr því. Við náum öðru 
lyfinu á markað strax sama ár 
og þá fór félagið úr gríðarlegu 
tapi í umtalsverðan hagnað.“

Eins og kunnugt er sameinuð-
ust Delta og Pharmaco árið 
2002 og úr varð Actavis, sem 
var verðmetið á 500 milljarða 
króna þegar félagið var skráð á 
markað árið 2007.

byggingu á aðstöðu fyrir fram-
leiðslu og þróun lyfja, en á endanum 
ákváðum við að byggja reksturinn 
upp á Íslandi. Það var spennandi að 
byggja hreinlega upp nýja atvinnu-
grein í heimalandi sínu.“

Mikill hagnaður á Íslandi
Í ágúst í fyrra var tilkynnt um að 
Alvotech og alþjóðlegi lyfjarisinn 
Teva Pharmaceuticals hefðu gert 
með sér samstarfssamning um 
þróun, framleiðslu og markaðs-
setningu fimm hliðstæða líftækni-
lyfja í Bandaríkjunum. Samningur-
inn tryggir Alvotech tekjur upp á 
hundruð milljarða króna á næstu 
árum og nú þegar hefur hann skilað 
íslenska líftæknifyrirtækinu um 9 
milljörðum króna. Að sögn Róberts 
er um að ræða stærsta samning sem 
gerður hefur verið á sviði hliðstæðu-
líftæknilyfja.

Tekjur Alvotech tvöfölduðust á 
milli ára og námu 64 milljónum 
Bandaríkjadala, jafnvirði 7,7 millj-
arða króna, á árinu 2020. Á sama 
tíma jókst tap félagsins fyrir skatta 
um 52 prósent og nam 213,2 millj-
ónum Bandaríkjadala, jafnvirði 25,7 
milljarða króna.

„Þetta eru að mestu leyti áfanga-
greiðslur sem velta á því hvernig 
lyfjaþróuninni vindur fram. Við 
búumst við að vera með 12 millj-
arða króna í tekjur á þessu ári og 
þær aukast síðan umtalsvert árið 
2022. Með samningum um sölu- og 
dreifingu á helstu markaðssvæðum 
heims, eins og við Teva í Bandaríkj-
unum og Stada í Evrópu, höfum við 

tryggt allt að 130 milljarða króna 
tekjur á næstu árum fyrir aðgang að 
lyfjahugviti Alvotech og því til við-
bótar eru fyrirtækin skuldbundin 
til að kaupa lyfin af okkur í fram-
tíðinni.“

Alvotech hefur einnig gert sam-
star fssamninga um markaðs-
setningu hliðstæðulyfja í Evrópu, 
Suður-Ameríku, Kína, Miðaustur-
löndum og Suðaustur-Asíu. Mark-
miðið með þeim er að koma á 
samstarfi við leiðandi fyrirtæki í 
hverjum heimshluta. Sem dæmi 
nefnir Róbert samninginn við 
Yangtze River Pharmaceutical, sem 
er leiðandi lyfjafyrirtæki í Kína 
og kemur til með að markaðssetja 
þau lyf sem framleidd verða í verk-
smiðju í borginni Changchun.

Hvaða þýðingu hefur uppbygging 
Alvotech fyrir íslenska hagkerfið?

„Félagið mun skila umtalsverðum 
hagnaði á Íslandi. Þegar þú ert með 
alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki 
og starfsemi í mörgum löndum, 
þá myndast verðmætin og hagn-
aðurinn í landinu þar sem varan 
er framleidd. Við erum að byggja 
upp aðstöðu í Kína en hún verður 
aðallega notuð fyrir Kínamarkað. 
Á Íslandi erum við að þróa og fram-
leiða fyrir Bandaríkin og Evrópu. 
Þar myndast hagnaðurinn fyrst og 
fremst,“ segir Róbert.

Áætlanir Alvotech gera ráð fyrir 
að útflutningstekjur af starfseminni 
geti numið um einum milljarði 
Bandaríkjadala, jafnvirði um 120 
milljarða króna, árið 2027. Þá verða 
skatttekjur ríkissjóðs af starfsemi 
líftæknifyrirtækisins á bilinu 15 til 
20 milljarðar króna. Að auki greiðir 
fyrirtækið meira en sex milljarða 
króna í launagreiðslur á ári, sem 
einnig skilar tekjum í ríkissjóð.

Alvotech er í meirihlutaeigu Aztiq 

Pharma og heildarfjárfesting félags-
ins í Alvotech var komin í um 100 
milljarða króna í árslok 2020. Þá 
er systurfélagið Alvogen stór hlut-
hafi, en þar eru fyrir einir stærstu 
fjárfestingasjóðir í heiminum í 
dag, CVC Capital Management og 
Temasek, sem er fjárfestingasjóður í 
Singapúr. Aðrir hluthafar eru meðal 
annars alþjóðlegi fjárfestingasjóð-
urinn Yas Holding og japanska lyfja-
fyrirtækið Fuji Pharma.

Lyfið sem Alvotech bindur mestar 
vonir við er Humira, sem veltir um 
20 milljörðum árlega á heimsvísu.

„Einkaley f ishaf inn, Abbv ie, 
þróaði nýja útgáfu af þessu sama 
lyfi og í dag hafa um 90 prósent af 
bandaríska markaðinum skipt yfir 
í nýju útgáfuna. Alls hafa níu fyrir-
tæki þróað líftæknihliðstæðu af 
Humira, en öll eru þau með gömlu 
útgáfuna, sem þýðir að þau skipta 
tíu prósentum markaðarins á milli 
sín. Við vorum fyrst til að skrá líf-
tæknihliðstæðu af nýju útgáfunni 
hjá bandaríska lyfjaeftirlitinu.“

Abbvie hefur nú stefnt Alvotech 
vegna meints stuldar á trúnaðar-
upplýsingum sem íslenska fyrir-
tækið á að hafa nýtt sér til að stytta 
sér leið í þróunarferlinu. Alvotech 
hafnar þessum ásökunum og segir 
stefnu Abbvie snúast um að hægja 
á innkomu keppinautar sem ætli að 
bjóða sjúklingum ódýrari valkost. 
Abbvie hefur verið sakað um að 
hafa beitt brögðum þegar kemur að 
því að koma í veg fyrir samkeppni í 
Bandaríkjunum, meðal annars með 
því að skrá yfir 100 einkaleyfi sem 
Alvotech hyggst fá ógilt.

„Sem betur fer er umhverfið í 
Bandaríkjunum nokkuð skýrt hvað 
þetta varðar. Þessar lögsóknir eru 
ferli sem tekur ákveðinn tíma. Við 
erum mjög sannfærð um að koma 
fyrst á markað með nýju útgáfuna 
og reiknum með að fá samþykki 
fyrir því fyrir árslok 2021,“ segir 
Róbert.

Mjög hár vaxtakostnaður 
Róbert er forstjóri alþjóðlega sam-
heitalyfjafyrirtækisins Alvogen sem 
hann stofnaði árið 2009 í gegnum 
fjárfestingafélagið Aztiq Pharma.

„Hugmyndin var að nýta þá 
þekkingu á lyfjageiranum sem við 
höfðum aflað okkur í gegnum árin 
og byggja upp nýtt lyfjafyrirtæki. 
Árið 2009 keyptum við 21 lyf af 
litlu bandarísku lyfjafyrirtæki en 
við höfðum trú á að þau gætu orðið 
grunnur að sterku samheitalyfjafyr-
irtæki. Kaupverðið var um 3 millj-
ónir dala og kaupin voru að mestu 
leyti fjármögnuð með seljendaláni,“ 
segir Róbert.

Samkomulag náðist við Norwich 
Pharmaceuticals, sem var bandarísk 
lyfjaverksmiðja í taprekstri. Lyfja-
þróunin var seld til Norwich og á 
sama tíma keypti Aztiq Pharma 40 
prósenta hlut í bandarísku verk-
smiðjunni.

„Við náðum að fjármagna kaupin 
með lánum frá bandarískum og 
evrópskum fjárfestum sem báru 
25 prósenta vexti. Því til viðbótar 
vantaði fjármagn í reksturinn til 
að koma rekstri verksmiðjunnar 
réttum megin við núllið, klára lyfja-
þróunina og fara inn á fleiri mark-
aði. Hluthafar Norwich buðust til 
að lána félaginu á litlum 25 prósenta 
vöxtum,“ segir Róbert.

„Þetta var heimanmundurinn 
sem ég fékk. Allt var á gríðarlega 
háum vöxtum og ljóst að vel þyrfti 
að takast til. Félagið var fyrst um 
sinn verulega undirfjármagnað. Það 
var ekki fyrr en árið 2012, þegar við 
fórum í skuldabréfaútgáfu í Banda-
ríkjunum, í samstarfi við Morgan 
Stanley, að við náðum vaxtakostn-
aðinum niður í 18 prósent. Síðan þá 
höfum við byggt upp félag sem var 
með 120 milljarða króna í veltu árið 
2017 og hátt í 40 milljarða króna í 
EBITDA. Þá var búið að endurfjár-
magna félagið á eðlilegum vaxta-
kjörum,“ segir hann.

„Þetta gekk ævintýralega þrátt 
fyrir að umhverfið hafi ekki verið 
sérlega hagsætt,“ bætir Róbert við. 

„Á þessum tíma, þegar Alvogen var 
stofnað, réðu tíu fyrirtæki um 50 
prósentum af allri veltunni í sam-
heitalyfjageiranum. Það virtist ekki 
vera mikil þörf á enn einu lyfjafyrir-
tækinu. En okkur farnaðist vel að 
velja réttu lyfin og koma þeim fyrst 
á markað. Þegar það tekst ertu í 
stöðu til að selja inn í stærstu keðjur 
eins og CVS í Bandaríkjunum.“

Haustið 2019 náði Alvogen sam-
komulagi um sölu á starfsemi fyrir-
tækisins í Mið- og Austur-Evrópu til 
Zentiva Group. Söluverðið var 750 
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 
um 92 milljarða króna.

„Það var ótrúlegur árangur að 
selja starfsemi sem hafði verið 
byggð upp frá grunni, á þessu verði,“ 
segir Róbert.

Í byrjun árs var greint frá því 
að matsfyrirtækið Moody’s hefði 
breytt horfum Alvogen Pharma 
US, sem heldur utan um starfsemi 
Alvogen í Bandaríkjunum, úr „stöð-
ugum“ í „neikvæðar“. Taldi Moody’s 
auknar líkur á því að Alvogen næði 
ekki að halda skuldum undir fimm-
faldri EBITDA og á sama tíma ykist 
endurfjármögnunaráhætta.

„Árið 2016 sjáum við blikur á lofti 
í Bandaríkjunum,“ segir Róbert, 
spurður um starfsemina í Banda-
ríkjunum. „Samkeppnin var að 
aukast og við breyttum viðskipta-
líkaninu þannig að fyrirtækið 
myndi hefja þróun á eigin frum-
lyfjum, aðallega geðlyfjum. Næsta 
ár réðumst við í töluverðar fjár-
festingar í þróun á þessum lyfjum 
og fyrsta lyfið kemur á markað í ár.“

Gjalddagar á lánum voru fram-
lengdir til þess að tryggja að Alvo-
gen væri vel fjármagnað þangað 
til fyrsta lyfið kæmi á markað og 
einnig var fjármagnið sem fékkst 
fyrir starfsemina í Mið- og Austur-
Evrópu nýtt til að fjárfesta í söluinn-
viðum í Bandaríkjunum.

„EBITDA fór töluvert niður árin 
2019 og 2020, eins og við bjuggumst 
við, en við erum að sjá mikla aukn-
ingu í ár og næstu ár þegar frum-
lyfin koma á markað.“

Starfsemi Alvogen í Asíu er 
rekin undir nafninu Lotus, sem er 
skráð í kauphöllinni í Taívan. „Við 
fjárfestum í Lotus fyrir sjö árum. 
Okkar sýn var að byggja Lotus 
upp sem leiðandi í krabbameins-
samheitalyfjum og auka þannig 
aðgengi sjúklinga að nýjustu lyfj-
unum um allan heim. Við höfum 
fjárfest mikið í gæðakerfum, fram-
leiðsluaðstöðu og þróun starf-
semi fyrirtækisins í Taívan,“ segir 
Róbert. Fyrirtækið hefur tryggt 
sér samstarfs samninga við mörg af 
leiðandi samheitalyfjafyrirtækjum 
heims til að annast sölu og mark-
aðssetningu lyfjanna.

„Líkt og Alvotech hefur Lotus 
tryggt sér aðgengi að flestum lykil-
mörkuðum fyrir lyfin sem koma á 
markað á næstu árum. Árið 2019 
hlaut Lotus Asia Pacific Enterprise 
Awards (APEA) fyrir að vera eitt 
af átta bestu fyrirtækjum á sviði 
frumkvöðlastarfsemi og sjálfbærni 
í Asíu. Verðlaunin eru veitt af Ent-
erprise Asia og undirstrika hversu 
langan veg fyrirtækið hefur farið 
síðan Alvogen eignaðist það,“ segir 
Róbert. ■

Á Íslandi erum við að 
þróa og framleiða fyrir 
Bandaríkin og Evrópu. 
Þar myndast hagnað-
urinn fyrst og fremst.

Við búumst við að vera 
með 12 milljarða 
króna í tekjur á þessu 
ári og þær aukast síðan 
umtalsvert árið 2022. 
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Universal Music Group skráð á markað

Hluthafar frönsku fjölmiðlasamsteypunnar Vivendi hafa samþykkt að fleyta Universial Music Group á hlutabréfamarkað. Hluthafar Vivendi munu fá 60 pró-
senta hlut í útgáfurisanum, sem er með Taylor Swift á sínum snærum. Fyrirtækið var nýverið metið á 35 milljarða evra og verður skráð á Euronext í Amster-
dam. Hið kínverska Tencent mun eiga 20 prósenta hlut, Vincent Bolleró, aðaleigandi Vivendi, mun eiga 18 prósent og Vivendi 10 prósent.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

n Skotsilfur

Óttast að missa     
tangarhaldið

Meira þarf til en ein-
hvers konar hugarfars-
breytingu til að dýpka 
gjaldeyrismarkaðinn.

Hvers virði er stöðugleiki? Síðasta 
áratug hefur orðið stöðugleiki 
komið um 20.000 sinnum fyrir í 
íslenskum fjölmiðlum samkvæmt 
Fjölmiðlavaktinni. Ekki þarf ítar-
legri rannsóknir til að sjá að virði 
stöðugleika er umtalsvert og kom 
það berlega í ljós á Viðskiptaþingi 
í síðasta mánuði. Stöðugleiki í hví-
vetna er stjórnendum mjög ofar-
lega í huga og birtist það skýrt í til-
lögum alþjóðahóps Viðskiptaráðs 
sem komu út samhliða þinginu.

Óskar eftir gengisstöðugleika
Ein af tillögum hópsins var að lögð 
yrði aukin áhersla á gengisstöðug-
leika í hagstjórn. Það er ekki til-
viljun enda geta of miklar og kostn-
aðarsamar sveif lur hreinlega fælt 
fyrirtæki í alþjóðlegri samkeppni 
úr landi með tilheyrandi tjóni fyrir 
samfélagið allt. Íslendingar þekkja 
þessar sveif lur alltof vel og í mesta 
lagi má finna engan Íslending sem 
hefur unun af sveif lum krónunnar.

Miklar framfarir síðustu ár
Mikill sigur er fólginn í því að 
sveif lurnar hafi minnkað síðustu 
ár. Gjörbreytt skuldastaða, stór 
gjaldeyrisforði og viðskiptaaf-
gangur ráða hvað mestu um það. 
Ein birtingarmyndin er að áhrif 
þess að stærsta útf lutningsgreinin 
stöðvaðist í rúmt ár voru sára-
lítil á gengi krónunnar. Í öllum 
niðursveif lum síðustu 60 ár hefur 
krónan veikst umtalsvert meira, en 
í dag er krónan, á mælikvarða raun-

gengis, á nánast sama stað og fyrir 
heimsfaraldurinn.

Enn hætta á óhóflegum sveiflum
Þrátt fyrir framfarir er krónan enn 
duttlungafullur gjaldmiðill og hún 
mun sveiflast áfram. Spár greining-
araðila og kannanir Seðlabankans 
á væntingum markaðsaðila benda 
til væntinga um styrkingu krón-
unnar á næstu misserum. Mögulegt 
er að krónan eigi eftir að styrkjast 
á næstunni. Hversu mikið, er þó 
ætíð takmörkunum háð. Ef gengið 
styrkist meira en hagkerfið og 
útf lutningsgreinar standa undir, 
eykst sífellt hættan á að gengið 
taki skell með tilheyrandi tjóni og 
kaupmáttartapi almennings.

Í umræðu um gengismál er því 
hins vegar oft haldið fram að sterkt 
gengi sé hagfellt heimilunum, enda 
lækki þá verð á innflutningi. Þetta 
er einfaldlega rangt ef styrkingin er 
hluti af óhóflegum sveiflum. Það er 
heldur varasamt markmið að gengi 
krónunnar sé sérstaklega veikt 
eða sterkt. Gengið á einfaldlega að 
endurspegla stöðuna í hagkerfinu 
og sem fyrr segir er æskilegt að það 
sé sem stöðugast.

Seðlabankinn  
með veglegt vopnabúr
Hvernig á svo að koma í veg fyrir 
óhóf legar sveif lur? Eðlilegt er 
að augun beinist fyrst að Seðla-
bankanum sem hefur ýmis tól og 
ber þar hæst 839 milljarða króna 
gjaldeyrisforða. Ekki er víst að 
einhvers konar fastgengi eigi að 
vera markmið, en staðreyndin er 
þó sú að innan núverandi verð-
bólgumarkmiðs hefur Seðlabank-
inn talsvert rými til að beita sér á 
gjaldeyrismarkaði og hafa áhrif 
á gengið. Það hefur bankinn gert 
með ágætum árangri síðasta árið, 
þegar þrýstingur var á veikingu. 

Nú þegar vindar hafa snúist er 
alveg jafn mikilvægt að bankinn sé 
vakandi yfir því að krónan sveiflist 
ekki of mikið. Vorið 2017 styrktist 
krónan í einhverjar hæstu hæðir 
sem hafa sést síðustu áratugi, án 
þess að Seðlabankinn svo mikið 
sem hringdi viðvörunarbjöllum. 
Sú styrking var eftir á að hyggja 
umfram það sem tilefni var til.

Fjárfestar þurfa líka að  
mynda sér skoðun
Óeðlilegt er að sjónarmið Seðla-
bankans séu þau einu sem birtast 
á gjaldeyrismarkaði. Allir sem 
eiga viðskipti með gjaldeyri fyrir 
krónur ættu að mynda sér skoðun 
á því hvert sé rétt gengi krónunnar 
miðað við undirliggjandi getu hag-
kerfisins. Oft hefur skort á þetta en 
fyrir fjárfesta hljóta að myndast 

tækifæri í því að leggjast á móti 
vindinum. Augljósasta tækifærið er 
lífeyrissjóður sem sér tækifæri í því 
að fjárfesta meira erlendis en ann-
ars þegar krónan er fremur sterk. 
Slíkt getur unnið gegn óhóflegum 
sveif lum og stuðlað að gengis-
stöðugleika.

Hvar eru af leiðuviðskiptin?
Meira þarf til en einhvers konar 

hugarfarsbreytingu til að dýpka 
gjaldeyrismarkaðinn. Slaka þarf 
á séríslenskum takmörkunum á 
af leiðuviðskipti sem eru til þess 
fallin að draga úr þeim nauðsyn-
legu skoðanaskiptum sem felast í 
mörkuðum. Á peningamálafundi 
Viðskiptaráðs í nóvember á síðasta 
ári sagði varaseðlabankastjóri fjár-
málastöðugleika að til skoðunar 
væri að leyfa aukin af leiðuvið-
skipti. Síðan hefur lítið heyrst og 
ekkert breyst.

Litlar forsendur  
fyrir mikilli styrkingu
En hversu mikið getur krónan 
styrkst? 

Í nýlegri greiningu Viðskiptaráðs 
er bent á að undirliggjandi þættir 
eins og framleiðni, viðskiptakjör 
og erlend eignastaða þjóðarbúsins 
bendi ekki til þess að krónan geti 
verið mun sterkari en fyrir heims-
faraldurinn. Í dag er krónan til 
samanburðar á svipuðum stað og 
árið 2019. Þá bendir einföld f læðis-
greining á gjaldeyrismarkaði ekki 
heldur til þess að afgerandi styrk-
ingarþrýstingur verði á krónunni 
í ár.

Um þetta allt er þó óvissa sem er 
vel yfir meðallagi. En til að fá svarið 
væri fyrsta skref að fjárfestar og 
seðlabankinn sýni á spilin frekar 
en að fólk skrifi blaðagreinar. Og til 
þess þarf tól á borð við afleiðuvið-
skipti sem nú eru bönnuð. Breytum 
því. n

Of sterk króna veldur of veikri krónu
Konráð S. 
Guðjónsson, 
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri 
og hagfræð-
ingur Viðskipta-
ráðs. 

Birgir  
Jónsson
forstjóri Play. 

Flugfreyjufélag 
Íslands tók upp 
á því að krefja 
f lugfélagið 
Play um 

að ganga til viðræðna um 
kjarasamning f lugfreyja og 
f lugþjóna. Verði f lugfélagið ekki 
við kröfunni verður málið sent 
til ríkissáttasemjara. Hvernig 
kemur það Flugfreyjufélaginu við 
hvaða stéttarfélag Play ákveður að 
semja við? Því er ekki auðsvarað. 
Sem betur fer ríkir félagafrelsi í 
landinu og ekki hefur verið sýnt 
fram á að kjarasamningar Play 
séu í ósamræmi við íslenska 
vinnulöggjöf. Afskiptasemi 
af þessu tagi ber með sér að 
stéttarfélagið óttist að missa 
tangarhaldið sem það hefur haft. n

Óvæntar tafir 
við afhendingu 

Birna  
Einarsdóttir
bankastjóri 
Íslandsbanka. 

Á fyrsta degi við-
skipta með bréf 
Íslandsbanka 
kom í ljós að 

sumir þátttakendur í hlutafjárút-
boðinu höfðu ekki fengið bréfin 
inn á verðbréfareikning sinn og 
gátu því ekki átt viðskipti með þau. 
Bankinn vísaði til útboðsgagna 
þar sem fram mun hafa komið að 
það gæti tekið allt að tvo daga eftir 
greiðslu að fá bréfin í hendurnar. 
Velta með bréf Íslandsbanka nam 
meira en 5 milljörðum króna í 
gær, og hækkaði hlutabréfaverð 
bankans um liðlega tuttugu pró-
sent á fyrsta viðskiptadeginum, og 
slatti var í „einstaklingsstærðum“, 
eins og Magnús Harðarson, for-
stjóri Kauphallarinnar, komst að 
orði. Töfin hefur því ef laust komið 
f latt upp á marga sem sáu fyrir sér 
að losa um bréfin á fyrsta degi og 
mögulegt er að þeir verði af sölu-
hagnaði þegar loksins verður hægt 
að selja bréfin.

Arnar til Samtaka 
fjármálafyrirtækja

Arnar Ingi  
Jónsson 
sérfræðingur SFF. 

Arni Ingi Jónsson, 
sem starfaði áður 
hjá Hagfræði-
deild Lands-
bankans, hefur 

verið ráðinn til Samtaka fjármála-
fyrirtækja (SFF) sem sérfræðingur í 
greiningum og upplýsingamiðlun. 
Tekur Arnar Ingi við starfinu af 
Elvari Orra Hreinssyni, sem hafði 
verið hjá SFF því í ársbyrjun 2020, 
en hann var nýlega ráðinn sem 
framkvæmdastjóri Verkfæra. n
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Nýir fjárfestar í sprotanum 
OverTune koma frá Banda
ríkjunum, Kanada, Noregi 
og Íslandi. Unnið er að nýrri 
fjármögnunarlotu um þessar 
mundir.

helgivifill@frettabladid.is

Stofnandi tölvuleiksins Guitar Hero, 
Charles Huang, ásamt fleirum, lagði 
OverTune, sem er að þróa tónlistar
forrit , til tugi milljóna í sinni fyrstu 
fjármögnun. Nú vinna stofnendur 
fyrirtækisins að því að safna um 
tveimur milljónum Bandaríkja
dala, jafnvirði tæplega 250 milljóna 
króna, í annarri fjármögnunarlotu.

„Sú vinna gengur vel,“ segir Sig
urður Ásgeir Árnason, framkvæmda
stjóri sprotafyrirtækisins. Hann var 
í hljómsveitinni Ultra Mega Techno
bandið Stefán, sem naut vinsælda á 
sínum tíma, en starfaði síðast sem 
yfirmaður viðskiptaþróunar hjá 
Larsen Energy Branding, sem er ráð
gjafarfyrirtæki á sviði vörumerkj
astjórnunar í orkuiðnaði.

OverTune þróar hugbúnað sem 
gerir hverjum sem er kleift að skapa 
tónlist, án bakgrunns í tónlist eða 
þekkingar á tónsmíðaforritum og 
leyfir notendum á einfaldan máta 
að deila tónlist sinni á samfélags
miðlum eins og TikTok og Insta
gram Reels. „Þetta snýst um að fanga 
augnablikið hverju sinni,“ segir Sig
urður Ásgeir.

Nýr vísisjóður Brunns Ventures, 
Brunnur vaxtasjóður II, leiddi 
fyrstu fjármögnunina. Aðrir fjár
festar komu frá Kanada, Noregi og 
Íslandi, en Huang starfar í Kísil
dalnum í Bandaríkjunum. Guðjón 
Már Guðjónsson, stofnandi OZ, er 
stjórnarformaður OverTune.

„Það að okkur tókst að fá öfluga 
fjárfesta víða um heim gefur góð 
fyrirheit um framhaldið fyrir 
OverTune,“ segir Sigurður Ásgeir.

Aðspurður hvernig það kom til að 
Huang, sem bjó til feykilega vinsæl
an tölvuleik á heimsvísu, fjárfesti í 
OverTune, segir Sigurður Ásgeir að 
það megi rekja til tengslanets þeirra 
sem komi að fyrirtækinu. „Teymið 
hefur starfað í af þreyingariðnað
inum í mörg ár og við njótum góðs 
af því,“ segir hann

„Við erum að velja réttu fjárfest
ana um borð um þessar mundir. 
Allir sem fjárfestu hafa mikla 
reynslu af af þreyingariðnaði. Á 
meðal stjórnenda Brunns Ventures 
er til að mynda einn af stofnendum 
CCP Games og fyrrverandi stjórn
andi hjá alþjóðlega fjölmiðlafyrir
tækinu Bertelsmann. Kanadíski 
fjárfestirinn Nicholas Ponari hefur 
fjárfest í leikjaiðnaði og Norð
maðurinn Espen Systad hefur veitt 
keppinaut okkar Voisey ráðgjöf og 

kennir við háskólann í Bergen,“ 
segir hann. Snapchat keypti nýlega 
breska sprotafyrirtækið Voisey sem 
býður notendum upp á tónlist til að 
setja yfir myndskeið.

Aðrir íslenskir fjárfestar eru B 
Capital sem stýrt er af bræðrunum 
Henrik og Sveini Biering. Þeir fjár
festu meðal annars í fyrra í Vaxa 
sem rekur eitt af fimm stærstu 
hátæknilóðréttum gróðurhúsum 
í heimi sem er í fjöldaframleiðslu, 
eins og fram hefur komið í Markað
inum.

„Það að fjárfestar á þessum skala 
veðji á að OverTune muni umbylta 
tónlist, eru stórar fréttir fyrir 
íslenskt atvinnulíf. Við höfum séð 
ýmis fyrirtæki reyna að bjóða upp 
á svipaða lausn, þó með annarri 
nálgun, en þau hafa verið keypt af 
samfélagsmiðlarisum,“ segir Sig
urður Ásgeir.

Hann segir að samfélagsmiðlar 
sem byggi á hljóði fari ört stækk
andi og nefnir meðal annars sam
félagsmiðilinn Clubhouse í því sam
hengi. Í Clubhouse getur fólk talað 
saman í stafrænum rýmum og aðrir 
geta hlustað á.

Rekstur OverTune mun byggja 
á áskriftartekjum. Sigurður Ásgeir 
segir að notendur muni fá í upphafi 
ákveðið mengi af hljóðefni en geti 
svo bætt við það til að mynda hljóð
bútum eftir þekkt tónlistarfólk sem 
og hljóðum sem til að mynda tengj
ast Eurovison eða EM í knattspyrnu. 
Þannig geti notendur skapað efni 
sem passi við stemninguna í þjóð
félaginu hverju sinni.

OverTune samanstendur af sjö 
manna teymi, þar af þremur forrit
urum sem eru staðsettir á Íslandi, í 
Rússlandi og Úkraínu. Aðrir stofn
endur en Sigurður Ásgeir eru Jason 
Daði Guðjónsson hönnunarstjóri, 
en hann stofnaði á sínum tíma Hip 
Hop hátíðina og var verkefnastjóri 
hjá OZ og Pétur Eggerz Pétursson 
vörustjóri, sem var áður tæknistjóri 
HN markaðssamskipta, en hann 
hafði áður stofnað framleiðslufyrir
tækið Motive. ■

Stofnandi Guitar Hero fjárfestir í OverTune

Sigurður, einn af stofendum OverTune, var í hljómsveitinni Ultra Mega Technobandið Stefán.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við erum að velja réttu 
fjárfestana um borð 
um þessar mundir. 
Allir sem fjárfestu hafa 
mikla reynslu af 
afþreyingariðnaði.

Sigurður Ásgeir Árnason, fram-
kvæmdastjóri OverTune.

GRILLAÐUR – PÖNNUSTEIKTUR – OFNBAKAÐUR 
Borinn fram með fersku salati, smælki, og citrus beurre blanc.

APOTEK Kitchen + Bar       Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.is

JÚNÍ TILBOÐ  
 1.990 kr. á mann 

FRÁBÆR Í HÁDEGINU

FISKIVEISLA
3 tegundir af ferskasta fiski dagsins

  

hordur@frettabladid.is

Íslenska lyfjaþróunarfyrirtækið 
Oculis, sem hefur þróað tækni 
við meðhöndlun augnsjúkdóma, 
er verðmetið á um 170 milljónir 
Bandaríkjadala, jafnvirði um 21 
milljarðs íslenskra króna, eftir 
að félagið lauk 57 milljóna dala 
hlutafjáraukningu í byrjun síðasta 
mánaðar, samkvæmt heimildum 
Markaðarins.

Fyrir hlutafjáraukninguna var 
því virði félagsins (e. premoney) 
113 milljónir dala og hafði þá hækk
að um liðlega 30 prósent frá því að 
Oculis sótti sér síðast aukið hlutafé 
í ársbyrjun 2019.

Fjármögnun Oculis í liðnum 
mánuði var leidd af BVCF Manage
ment og Hyfinity Investments, sem 
komu nýir inn í hluthafahópinn, en 
sumir af innlendu hluthöfunum, 

eins og Brunnur Ventures og Silfur
berg, tóku einnig þátt í hlutafjár
aukningunni.

BVCF Management, kínverskur 
sjóður sem hefur meðal annars 
fjárfest í lyfjaframleiðandanum 
BioNTech sem þróaði bóluefni við 
Covid19 í samvinnu við bandaríska 
lyfjarisann Pfizer, er í hópi stærstu 
hluthafa Oculis eftir fjárfestinguna, 
með liðlega 11 prósenta hlut, sam
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Eignarhlutur Brunns, sem kom 
fyrst í hluthafahóp Oculis árið 
2016, nemur sömuleiðis um 11 pró
sentum.

Oculis, sem er með höfuðstöðvar 
í Lausanne í Sviss, var stofnað árið 
2003 af dr. Einari Stefánssyni, pró
fessor í augnlækningum, og dr. Þor
steini Loftssyni, prófessor í lyfja
fræði. Þeir leiða enn rannsóknir og 
nýsköpun fyrirtækisins. ■

Oculis metið á yfir 20 milljarða 
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Ég er búin að eiga mér 
þennan draum, að 
skrá Íslandsbanka á 
markað, þannig að ég 
er svo sannarlega stolt 
og lukkuleg í dag.

Birna Einarsdóttir, banka-
stjóri Íslandsbanka.

Helgi Vífill  
Júlíusson

n Skoðun

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari saman 
í sátt við umhverfið

hordur@frettabladid.is 

Höskuldur Ólafsson, fyrrverandi bankastjóri Arion 
banka, hefur tekið við sem stjórnarformaður Jarð-
borana, en félagið er að stærstum hluta í eigu Sam-
herja og íslenskra lífeyrissjóða.

Höskuldur, sem lét af störfum sem bankastjóri 
Arion 2019, var kjörinn nýr í stjórn Jarðborana í síð-
asta mánuði en stjórnarmönnum var þá jafnframt 
fækkað úr fimm í þrjá. Ólafur Þór Jóhannesson, 
fjármálastjóri Skeljungs, og Eva Bryndís Helga-

dóttir lögmaður sitja áfram í stjórn félagsins, en 
þau Baldvin Þorsteinsson, einn eigenda Samherja, 
Auður Ýr Sveinsdóttir og Hilmar Sveinsson hætta.

Jarðboranir, sem er með starfsemi á Íslandi, 
Azor-Eyjum, Djíbútí, Hollandi og Karíbahafinu, 
var rekið með 620 milljóna tapi á síðasta ári. Tekjur 
minnkuðu um meira en 4,5 milljarða og námu 3,42 
milljörðum. Samdráttinn má rekja til færri verk-
efna og eru rekstrarhorfur fyrir þetta ár svipaðar. 
Áætlanir gera ráð fyrir að reksturinn verði í járn-
um, en lausafjárstaða og eigið fé haldist sterkt. n

Höskuldur nýr stjórnarformaður Jarðborana 

Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ 

GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?

907 1081 - 1.000 kr. 907 1083 - 3.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr. 907 1090 - 10.000 kr.

Ég hef aldrei getað fyrirgefið þeim 
ríku fyrir að vera ríkir og það hefur 
litað allt mitt líf. Þetta skrifaði 
bandaríski rithöfundurinn F. Scott 
Fitzgerald.

Það læðist að manni sá grunur 
að sami hugsunarhátturinn hafi 
litað líf ýmissa Íslendinga. Of 
margir innan verkalýðshreyfingar-
innar vilja til að mynda draga úr 
þrótti atvinnulífsins og virðast 
sannfærðir um að almenningur 
muni njóta góðs af. Það er einfald-
lega rangt. Það eina sem slíkt hefur 
í för með sér er að hagur lands-
manna mun versna og æ fleira 
ungt, menntað fólk mun flytja af 
landi brott.

Það er eins og Gunnar Dal heim-
spekingur sagði: „Það er aldrei 
hægt að skilja hið einstaka án þess 
að þekkja þá heild sem það er brot 
af.“ Óhagfellt starfsumhverfi fyrir 
fólk og fyrirtæki hefur afleiðingar í 
för með sér.

Færa má rök fyrir því að vinstri-
mönnum hafi að einhverju leyti 
tekist ætlunarverk sitt. Skattar 
hér á landi eru með þeim hæstu 
á byggðu bóli og verðbólgan 
umliðna áratugi er óásættanleg, 
enda er hún stórskaðleg. Verðbólg-
una má meðal annars má rekja til 
verulegra launahækkana umfram 
svigrúm í efnahagslífinu. Athygli 
vekur að verkalýðshreyfingin horf-
ir ekki á heildarmyndina þegar 
hún berst fyrir hærri launum. 
Hún neitar að horfast í augu við að 
launaskrið leiði til verðbólguskots.

Háir skattar og umtalsverð 
verðbólga draga úr hagsæld hér á 
landi. Þetta er að sjálfsögðu ágætis 
uppskrift að því að draga úr ríki-
dæmi auðstéttarinnar. Vandinn 
er að hún bitnar illilega á öllum 
landsmönnum. Millistéttin nýtur 
sannarlega góðs af verðstöðug-
leika, lágum vöxtum og lágum 
sköttum. Eins liggur það í augum 
uppi að verðbólguskot bitna verst 
á þeim sem minnst hafa á milli 
handanna. Þess vegna sætir það 
furðu að forseti ASÍ skuli marg-
tyggja í fjölmiðlum að stöðugleiki 
gagnist tekjulágum lítið.

Þau lífsgæði sem þjóðin býr við 
eru ekki sjálfgefin. Ekki munu þau 
batna með erfiðara rekstrarum-
hverfi. Grunnurinn að hagsæld-
inni er að fyrirtækjum tókst að 
vinna mikil verðmæti úr tak-
mörkuðum náttúruauðlindum Nú 
þurfum við að skapa jarðveg fyrir 
hugvitsdrifin fyrirtæki til að skapa 
hagvöxt. Þar gegna stöðugleiki og 
lágir skattar lykilhlutverki enda 
draga háir skattar úr nýsköpun.n

Skakkt 
sjónarhorn

mailto:hordur@frettabladid.is


RALPH LAUREN  DAGAR 
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI

MIÐVIKUDAG TIL SUNNUDAGS 23. - 27. JÚNÍ 

  

KAUPAUKINN ÞINN ÞEGAR  
VERSLAÐ ER FYRIR  
9.500 KR. EÐA MEIRA

20% AFSLÁTTUR

the men’s fragrances



Bílar 
Farartæki

Nýr Hyundai Kona Premium EV 
64 kwh. Rafmagnsbíll. Nýtt útlit. 
Stærsta rafhlaðan með yfir 400 
km drægni. Með öllum fáanlegum 
búnaði. Væntanlegir í næstu viku. 
Til afhendingar strax. Nokkrir litir í 
boði. Verð 5.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Bókhald
Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

 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

 Húsaviðhald

RUNARMURARI.IS
Tröppuviðgerðir, Húsaviðgerðir, 
Þakmálning, Málning o.m.fl. 
runarmur@gmail.com S. 7743800

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
 S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
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

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu eða sölu 50 m2 bil + 
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða 
geymsla. Leiga: 109 þús.  S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is Ta
kt

ik
 5

73
6 

#

Djúpsteikingarpottar
Super Easy línan frá FriFri 
Afkastamiklir djúpsteikingarpottar 
sem standa á gólfi eða upp á 
borði, ef plássið er lítið.
Gæða smíði frá einum stærsta 
framleiðanda í Evrópu.Super Easy 422 Super Easy 211

Frifri Frita 652000

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





LÁRÉTT
1 HESTBURÐUR
5 STJÖRNUMERKI
6 SJÚKDÓMUR
8 MISTÖK
10 Í RÖÐ
11 STAFUR
12 HLÝJA
13 AFLRAUN
15 BLÓMSKIPUN
17 HLJÓÐFÆRI

LÓÐRÉTT
1 TÍMAEINING
2 HRÓSS
3 GREMJA
4 FLOTT
7 BRJÓTAST UM
9 IÐKAÐ
12 VERKFÆRI
14 SEINKA
16 TVEIR EINS

LÁRÉTT: 1 hlass, 5 vog, 6 ms, 8 afglap, 10 rs, 11 
err, 12 hiti, 13 átak, 15 rekill, 17 fiðla.
LÓÐRÉTT: 1 hvarfár, 2 lofs, 3 agg, 4 smart, 7 
sprikla, 9 leikið, 12 haki, 14 tef, 16 ll.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðvestan 10-15 
austast með 
morgninum, en 
dregur úr vindi 
og úrkomu síð-
degis. Hiti 8 til 17 
stig yfir daginn, 
hlýjast sunnan-
lands. n

Veðurspá Miðvikudagur

Sudoku

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.

Ian Nepomniachtchi (2792) átti leik gegn Teimour Radjabov (2765) á sterku at- og hraðskákmóti í París.  

23. Bxg6! fxg6  (23...hxg6 24. Dg4)  24. h4!! Dxe7!  (besti leikurinn samkvæmt vélunum).  25. Rxe7  og hvítur 
vann eftir miklar sviptingar.  Wesley So var efstur fyrir lokaátökin sem fram fóru í gær. Nepomniachtchi var í 
öðru sæti. Úrslitaeinvígi Íslandsmóts kvenna hefst kl. 15 á morgun. Verður í beinni. 

www.skak.is:  Ofurmót í París.  n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

1 4 7 2 6 8 3 5 9

8 2 5 9 3 7 1 6 4

9 3 6 4 5 1 8 7 2

2 8 4 1 9 5 7 3 6

3 5 9 6 7 4 2 8 1

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

Hver er ábyrgðin 
á þessu? Tvö 

ár!

Hvenær 
keyptum við 

hana?

Fyrir tveimur 
árum og 

korteri síðan!

Ég skal kaupa snakk 
ef þú tekur þrjú sæti 

fyrir okkur, Sara.

Þrjú? 
En...

... Ó. Ég keypti þetta 
fyrir þig!

Hey! Það eru fleiri 
sykurpúðar í kakóinu 

hans Hannesar 
en mínu!

Hey, 
það er 

rétt MAMMA!

Hérna.

Að deila.

Fyrir hvað ertu hérna núna?

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

Sumar
útsalan 
í fjórum verslunum
|  Smáratorgi  

|  Holtagörðum  

|  Akureyri  

|  Ísafirði

|  HEILSUDÝNUR OG –RÚM  
|  MJÚK- OG DÚNVÖRUR
|  SVEFNSÓFAR 
|  SMÁVÖRUR
|  STÓLAR
|  SÓFAR 
|  BORÐ

 
SMÁRATORGI

OPIN Á SUNNUD. 
KL. 13–17

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

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

ALLTAF 
OPIN

LICATA
u-sófi

Licata u-sófi í Kentucky koníak áklæði. 

Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir 

járnfætur.  Stærð: 366 x 226 x 82 cm

Dormaverð: 369.990 kr.

Aðeins  221.940 kr.

40%
AFSLÁTTUR

SUMAR

ÚTSALA
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Arnar Ásgeirsson er í hópi 
þeirra ungu listamanna sem 
sýna ný verk á sýningunni 
Iðavöllur í Hafnarhúsinu.

Arnar á tvö verk á sýningunni og 
hann segir þau vera nokkuð lýsandi 
fyrir listsköpun sína. Annað verkið 
samanstendur af nokkrum pillu-
körlum á hillum og hitt verkið sýnir 
stórt prent og umferðarskilti þar 
sem augu eru afar áberandi.

„Í verkum mínum er ég alltaf 
að hugsa um samtímann og mér 
fannst þessi tvö verk, pillukarlarnir 
og skiltin, ríma svo vel saman að ég 
ákvað að hafa þau bæði á sýning-
unni og kynna sem eina innsetn-
ingu,“ segir Arnar.

Pillukarlarnir eru lítil módel og 
oft fylgja vatnsglös með. „Pillukarl-
arnir eru dæmigerð arkitektamódel, 
svipuð þeim sem eru notuð þegar 
verið er að tilkynna tillögu að fram-
tíðararkitektúr. Ég steypi karlana úr 
heimilislegum lyfjum, eins og panó-
díli, íbúfeni, þunglyndislyfjum og 
kvíðalyfjum. Lyfin framkalla hvíta 
litinn í körlunum. Ég fékk lyfin frá 
fólki í kringum mig. Það er svo mikið 
flæði af lyfjum og auðvelt að komast 
yfir þau að fólk varð spennt þegar 
ég sagðist ætla að gera skúlptúra úr 
þeim. Það má líkja þessu við að arki-
tekt sé að búa til tillögur að skipu-
lagi. Þetta er tillaga að portretti af 
samtímafólki.“

Tillögur að uppstillingu
Er nútímamaðurinn þá brotinn ein-
staklingur? 

„Kannski,“ svarar Arnar og bætir 
við: „Ég var líka að velta því fyrir mér 
hvort það væri hugsanlega normalt 
í dag að vera á lyfjum. Ég er samt 
ekki að leggja dóm á hvort það sé 
slæmt eða ekki, verk mín lýsa sam-

Verk sem lýsa samtímanum
Arnar við hina voldugu og áhrifamiklu innsetningu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Pillukarlarnir 
eru gerðir úr 
lyfjum. 

tímanum eða eru innsýn í einhverja 
mögulega útgáfu af framtíðinni.“

Nokkur vatnsglös fylgja pillukörl-
unum. „Við tengjum vatnsglas við lyf 
því maður drekkur vatn með lyfjum. 
Þarna vildi ég búa til ákveðnar 
aðstæður á þessum litlu hillum og 
leik mér um leið að því að búa til til-
lögur að uppstillingu.“

Litaðar bylgjur fylgja pillukörl-
unum. „Þær voru hugsaðar sem 
árur, maður tengir oft tilfinningar 
eða líðan við liti og bylgjur,“ segir 
listamaðurinn.

Áhrifamikil innsetning
Hitt verkið á sýningunni er voldug 
og áhrifamikil innsetning þar sem 
augu gegna stóru hlutverki. „Þegar 

ég bý til myndlist er ég oft að taka 
hversdagslega hluti og efni sem eru 
allt í kringum okkur, eins og verkja-
lyf og sápu, og breyta þeim. Þarna 
lét ég prenta mynd á umferðarskilti. 
Maður sér mörg hundruð umferðar-
skilti á dag, þau eru alls staðar, en 
tekur ekki sérstaklega eftir þeim. 
Venjulega horfir maður á umferðar-
skilti en þarna eru skiltin að horfa á 
okkur. Þau horfa einnig í kringum 
sig og á pillukarlana.“

Hann er spurður hvort hann sé 
með verkinu að vekja athygli á eftir-
litsþjóðfélagi samtímans og svarar: 
„Það hefur alltaf verið fylgst með 
fólki en nú er eftirlitið orðið lúmsk-
ara. Allt er skrásett og þetta verk 
rímar við það.“

Arnar, sem lauk myndlistarnámi 
við Gerrit Rietveld Academie í Amst-
erdam og meistaranámi við Sand-
berg Institute í Amsterdam, rekur 
listamannarýmið Open á Granda, 
þar sem hann er einnig með vinnu-
stofu. Tveir aðrir listamenn sem eiga 
verk á sýningunni í Hafnarhúsinu 
reka Open með honum, Örn Alex-
ander Ámundason og Hildigunnur 
Birgisdóttir. Una Margrét Árnadóttir 
er einnig í hópnum.

Arnar hefur verið að vinna úti-
listaverk fyrir Reykjavíkurborg og 
Listasafn Reykjavíkur. Ör er nýlegt 
verk hans á Skólavörðuholti við 
Lokastíg. Hann vinnur nú að skúlp-
túr sem settur verður upp á Freyju-
götu. ■

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Venjulega 
horfir 
maður á 
umferðar-
skilti en 
þarna eru 
skiltin að 
horfa á 
okkur.
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Miðvikudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Divorce
09.55 Hið blómlega bú
10.25 MasterChef Junior
11.05 Flúr & fólk
11.30 Lóa Pind. Battlað í borginni
12.35 Nágrannar
12.55 Bomban
13.45 Grand Designs
14.30 Ultimate Veg Jamie
15.15 12 Puppies and Us
16.15 Brother vs. Brother
16.55 Last Week Tonight with 

John Oliver
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Skreytum hús
19.25 Golfarinn  er skemmtileg 

þáttaröð um allar hliðar 
golfiðkunar, allt frá kennslu 
og þrauta til viðtala við 
kylfinga á öllum aldri. 

19.55 First Dates
20.45 The Good Doctor
21.30 Coroner
22.15 The Gloaming
23.10 Sex and the City
23.45 The Sister
00.30 A Black Lady Sketch Show 

 Stórskemmtilegur sketsa-
þáttur frá HBO.

01.00 Ford v Ferrari
03.25 The Mentalist
04.10 Divorce
04.35 MasterChef Junior

11.00 Poms
12.30 Uncle Drew
14.10 Official Secrets
16.00 Poms
17.25 Uncle Drew
19.10 Official Secrets
21.00 Fighting With my Family
22.45 Angel of Mine  Spennandi 

ráðgáta frá 2019. Syrgjandi 
móðir missir tökin á raun-
veruleikanum þegar hún fer 
að halda að dóttir nágranna 
síns sé í raun látin dóttir 
hennar.

00.20 Miss Bala
02.00 Fighting With my Family

09.30 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá KPMG Women’s PGA 
Championship.

13.30 European Tour 2021  Útsend-
ing frá Austrian Golf Open.

18.45 PGA Tour 2020  Útsending frá 
lokadegi Travelers Cham-
pionship.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block 
15.05 Life Unexpected
15.50 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 Trúnó 
20.45 Normal People 
21.20 Station 19
22.10 Queen of the South
22.55 The Late Late Show
23.40 Love Island
00.35 Ray Donovan 
01.25 Jarðarförin mín
01.55 Venjulegt fólk  eru grín-

þættir með dramatísku ívafi. 
Við fylgjumst með Völu og 
Júlíönu, sem hafa verið vin-
konur frá því í menntaskóla, 
takast á við lífið og tilveruna. 

02.25 Stella Blómkvist 
03.10 Manhunt. Deadly Games 
03.55 Síminn + Spotify

07.15 Napoli - Inter Milan
08.55 Real Madrid - Real Sociedad
10.35 Reading - Stoke City
12.15 Inter Milan - Juventus
14.00 Wales - Sviss
15.50 Svíþjóð - Pólland  Bein út-

sending frá leik í EM 2020.
18.50 Þýskaland - Ungverjaland 

 Bein útsending frá leik í EM 
2020.

20.50 Belgía - Rússland
22.30 La Liga. Top Goals 2021
23.25 England - Króatía

07.55 Domino’s körfuboltakvöld
08.25 Þór - Grindavík  Útsending 

frá leik í Mjólkurbikar karla.
10.05 Haukar - Selfoss. Leikur 1 

 Útsending frá leik 1 í milli 
úrslitum Olís deildar karla 
árið 2019.

11.25 ÍBV - Fram  Útsending frá 
leik ÍBV - Fram í Olís deild 
kvenna.

12.45 Breiðablik - Fjölnir  Útsend-
ing frá leik í Domino’s deild 
kvenna.

14.15 Valur - Stjarnan  Útsending 
frá leik í Olís deild kvenna.

15.25 Haukar - Breiðablik  Útsend-
ing frá leik í Domino’s deild 
kvenna.

16.50 Valur - Haukar  Útsending frá 
fyrsta úrslitaleik í Olís deild 
karla.

18.15 Þór - Grindavík
20.00 Lindex mótið
20.30 Keflavík - Þór. Þ  Útsending 

frá leik í Domino’s deild 
karla.

22.10 Stjarnan - KA  Útsending frá 
leik í Mjólkurbikar karla.

23.50 Keflavík - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Mjólkur-
bikar karla.

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 og seinni 

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 Hvar erum við núna?  Nesti 

náttúrunnar.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Njáls saga  (27 

af 29)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.00 433.is (e)  er frétta- og við-

talsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

19.00 Út að hjóla (e)  Sigmundur 
Ernir fræðir landann um allt 
sem viðkemur hjólreiðum, 
hvort sem það er fyrir 
áhugamenn eða keppnis-
fólk.

19.30 Markaðurinn  Viðskipta-
fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

20.00 Saga og samfélag (e)  er 
þáttur þar sem málefni 
líðandi stundar verða rædd í 
sögulegu samhengi og vikið 
að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvís-
legum sviðum.

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

11.00 Sumarlandabrot
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 

sjónvarpsins
11.50 Hraðfréttir  Upphitun fyrir 

söngvakeppnina.
12.00 Brautryðjendur  Valdís 

Óskarsdóttir.
12.30 Paradísarheimt 
13.00 Á meðan ég man 1976-1980
13.30 Komdu að sigla 
13.55 Íslendingar  Karl Sighvatsson.
14.50 Matarmenning - Kaffi 
15.20 Heilabrot 
15.50 Grænlensk híbýli 
16.20 Besta mataræðið 
17.20 Örkin 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir 
18.24 Hæ, Sámur 
18.31 Klingjur 
18.42 Minnsti maður í heimi 
18.45 Gert við gömul hús 
18.54 Vikinglottó 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Ítarleg umfjöllun 

um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi.

19.50 Menningin
20.00 Sumarlandabrot 
20.05 Þeirra Ísland - Pólverjar 

 Þáttaröð í fjórum hlutum um 
líf innflytjenda á höfuðborg-
arsvæðinu. Fjallað er um 
námsmenn á Íslandi, þá sem 
hingað komu vegna ástar, 
vegna vinnu eða sóttu hér 
um hæli. Edoardo Mastantu-
oni Morbilli, sem þekktur er 
sem Varði á Íslandi, sér um 
þættina.

20.35 Líkamstjáning - Æfingin 
skapar meistarann. Kropps-
språk

21.15 Neyðarvaktin. Chicago Fire  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Erilsömustu borgir heims. 

World’s Busiest Cities
23.15 Flugslysið í Færeyjum. 

Flogvanlukkan í Mykinesi
00.15 Dagskrárlok

44%

49%

68%

18-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

55-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

35-65 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

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

NÁÐU TIL 
FJÖLDANS!

Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* 
Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem Fréttablaðinu 
er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. 

Hafðu samband og við aðstoðum þitt 
fyrirtæki við að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is
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Vango Osiris 500 
5 manna fjölskyldutjald

81.995,-

Vango Alpha 300
3 manna tjald

23.995,-

Vango Stargrove 450
4 manna fjölskyldutjald

95.995,-

Tjöldum því besta

Vango Stargrove 600XL
6 manna fjölskyldutjald

129.995,-

Vango Beta 450XL
4 manna fjölskyldutjald

47.995,-

Vango Beta 350XL
3 manna fjölskyldutjald

43.995,-

Vango Tempest Pro 300
3 manna göngutjald

50.995,-

Vango Tempest Pro 200
2 manna göngutjald

45.995,-

Vango Alpha 250
2 manna tjald

22.995,-

Vango Winslow 500 
5 manna fjölskyldutjald

64.995,-

Vango Beta 550XL
5 manna fjölskyldutjald

60.995,-

Vango Carron 400
4 manna fjölskyldutjald

41.995,-

Vango Stargrove Air 450
4 manna fjölskyldutjald

155.995,-

Vango Longleat II Air 800
8 manna fjölskyldutjald

179.995,-

Vango Spey 200+
2 manna göngutjald

24.995,-

Vango Tay 300 
3 manna tjald

20.995,-

Vango Soul 200
2 manna göngutjald

15.995,-

Vango Nevis 200
2 manna göngutjald

27.995,-

Vango Mirage Pro 200
2 manna göngutjald

48.995,-

Vango Nevis 100
1 manns göngutjald

22.995,-



Á einum tímapunkti 
vorum við með hálfan 
miðbæinn dansandi á 
miðju Bankastræti sem 
var alveg tryllt.

Góður 
TikTok-
dans 
hressir þig 
við. Það er 
tilvalið að 
standa af 
og til upp 
frá tölvu-
vinnu og 
taka einn 
snúning. 

Kramhúsið vakti mikla athygli í 
heimsfaraldrinum fyrir dugnað 
og kraft í að viðhalda lífsgleðinni í 
landanum, með því að bjóða upp á 
hin ýmsu námskeið netleiðis. Síð
asta sumar, á milli bylgna, var einn
ig boðið upp á útidanstíma í alls 
konar stíl úti um alla borg, í sam
starfi við Sumarborgina Reykjavík. 
Þórdís Nadia Semichat er verkefnis
stjóri og danskennari í Kramhús
inu, og stendur fyrir útidanstíma 
byggðum á einstaklega vinsælu 
námskeiði hennar, Hips don’t lie, 
við Bernhöfts torfu í hádeginu á 
morgun.

„Til hliðar vinn ég sem uppistand
ari, dansari í Reykjavík Kabarett og 
sjálfstætt starfandi handritshöf
undur, ásamt því að vera í stjórn 
RVK Dance Festival,“ segir hún.

Þórdís hefur dansað frá því hún 
man eftir sér.

„Mestöll mín dansreynsla kemur 
úr Kramhúsinu, þar sem ég hef farið 
á alls kyns dansnámskeið þar síðan 
ég var unglingur.“

Þórdís stundaði lengi og kenndi 
magadans, eða í um tíu ár.

„Ég flutti heim frá New York fyrir 
ekki svo löngu, en ég var í handrita
námi þar, en samhliða því fór ég að 
stunda mikið afríska dansa. Áhugi 
minn er því meira þar þessa stund
ina en námskeiðið mitt Hips don’t 
lie er byggt á æfingum og dansspor
um úr alls kyns afrískum dönsum 
og magadansi, sem hjálpa við að 
liðka skandinavísku mjaðmirnar.“

Útitímar Kramhússins gengu 
ótrúlega vel í fyrra, að sögn Þórdísar 
Nadiu.

„En við vorum líka rosalega hepp
in með veður. Mikið af fólki mætti í 
tímana og var alltaf geggjuð stemn
ing. Á einum tímapunkti vorum við 
með hálfan miðbæinn dansandi á 
miðju Bankastræti sem var alveg 
tryllt. Dansinn virkilega lífgar upp 
á miðbæinn,“ segir hún.

Tíminn er ókeypis og segir Þórdís 

hann fullkominn fyrir þá sem eru 
að vinna skrifstofuvinnu miðsvæðis 
og vilja fá ferskt loft og hreyfingu í 
hádeginu.

„Það er spáð sól og 12 gráðum 
þannig að þetta er frábært tækifæri 
til þess að dæla í sig Dvítamíni og 
fá smá endorfínbúst fyrir daginn.“

Boðið verður upp á útitímana í 
allt sumar.

„Við munum bjóða upp á útitíma 
í allt sumar. Júnínámskeiðin okkar 
eru að klárast, en það er brjálað að 
gera hjá okkur við að taka á móti 
gæsa, steggja og vinnustaðahóp
um sem bóka danstíma hjá okkur 
til þess að gera sér glaðan dag. Við 
bjóðum upp á fjölbreytt úrval af 
bæði dans og hópef listímum og 
erum líka mikið í því að sérsníða 
tíma fyrir hópana.“

Ert þú að vinna í einhverjum fleiri 
skemmtilegum verkefnum?

„Samhliða vinnunni í Kramhús
inu er ég að skrifa sjónvarpshandrit 
með vinkonu minni Rebeccu Lord. 
Ég er líka ólétt og er því í fullri vinnu 
að skapa nýtt líf, “segir Þórdís Nadia 
og hlær.

Öllum er velkomið að taka þátt 
og dansa Hips don’t lie undir hand
leiðslu Þórdísar á Bernhöftstorfu, 
þar sem taf lborðið við Lækjar
brekku er, klukkan 12.05 í dag. Þátt
taka er ókeypis. n

Dansinn 
dunar í dag 
og á morgun

Á morgun er spáð fallegu veðri í hádeginu og því um að gera að næla sér í 
smá endorfín með því að fara út að dansa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Anna Róshildur 
mun kenna 
dansa á borð 
við Up, Tap 
in, Rake it up, 
jafnvel Savage 
eða Wap, séu 
þátttakendur 
spenntir fyrir 
því.  FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Á morgun verður TikTokdanstími 
fyrir fullorðna í Kramhúsinu. Þetta 
er að sjálfsögðu kjörið tækifæri til að 
koma krökkunum á óvart og slá um 
sig með öllum nýjustu og ferskustu 
dönsunum á samskiptamiðlinum. 
Anna Róshildur Benediktsdóttir 
Bøving stjórnar tímanum, en hún 
er nemandi á sviðshöfundabraut í 
Listaháskólanum.

„Þar skapa ég alls kyns sviðsverk 
en ég hef mikinn áhuga á líkamlegu 
og sjónrænu leikhúsi, svo sem dans
leikhúsi. Í sumar er ég að vinna að 
því að gefa út smáskífu eða EP, von
andi í ágúst, með frumsömdu efni. 
Tónlist og dans eru þannig stór hluti 
af hversdagsleika mínum,“ segir 
Anna Róshildur.

Fyrir tveimur árum drógu litlu 
systur Önnu Róshildar hana á Tik
Tok og fóru að kenna henni dansa 
þaðan.

„Mér fannst þetta bara mjög 
fyndið grín í rauninni, sá þetta bara 
sem forrit fyrir börn. Ég fór síðan að 
kenna vinum mínum og pósta sjálf, 
enn þá sem algjört djók. Svo bara fer 
þetta að rúlla, ég læri alltaf nýjustu 
dansana í gegnum systur mínar og 
kenni þá síðan áfram,“ segir hún.

Þetta er mjög skemmtilegt fyrir
bæri, húmor og hreyfing, að sögn 
Önnu Róshildar.

„Það er til dæmis ótrúlega 
skemmtileg tilfinning að vera í 
partíi eða á almenningsstað og lag 
af TikTok er spilað og fullt af fólki 
kann sömu kóreografíuna. Svo 
stakk vinur minn upp á að koma 
með þetta inn í Kramhúsið, svo að 
þannig kom það til.“

Anna Róshildur lýsir dönsunum 
sem stuttum kóreografíum sem eru 
misflóknar, oft við vinsæl popp eða 
rapplög.

„Svo eru oft til nokkrar útgáfur af 

Þórdís Nadia stjórnar úti
danstíma í hádeginu í dag, 
en verkefnið er samstarf 
Kramhússins og Sumar
borgarinnar Reykjavíkur. Á 
morgun fer svo fram stakur 
danstími í Kramhúsinu, 
þar sem Anna Róshildur 
kennir fullorðnum alla 
helstu TikTokdansana.Steingerður 

Sonja Þórisdóttir
steingerdur 

@frettabladid.is

LANDSBYGGÐIN
Þriðjudaginn 29. júní gefur Fréttablaðið út sérblað tileinkað landsbyggðinni.

Þessu blaði er beint að bæjar- og sveitarfélögum vítt og breitt um landið sem öll 
hafa upp á eitthvað einstakt að bjóða, hvort sem það er fyrir gestkomandi ferðamenn 

eða þá sem óska þess að flytja sig um set. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jóhann Waage, sölu- og markaðsfulltrúi 
johannwaage@frettabladid.is eða 550-5656

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

hverjum dansi og því hægt að læra 
þann sem hentar manni best. Dans
arnir eru frá 10 upp í 30 sekúndur 
að lengd, sem gerir þá aðgengilega 
fyrir fólk sem ekki hefur mikla dans
reynslu. Góður TikTokdans hressir 
þig við. Það er tilvalið að standa af og 
til upp frá tölvuvinnu og taka einn 
snúning. Svo er auðvitað um að gera 
að ná myndbandi og deila á TikTok,“ 
segir hún og hlær.

Tímunum er skipt upp eftir aldri 
og það hefur orðið æ skýrara að 

börnin virðast ekkert þurfa á þessu 
að halda.

„Þau kunna þetta nú þegar eða 
læra bara sjálf á forritinu. Það er full
orðna fólkið sem er frekar að skrá sig 
og ef ég á að vera alveg hreinskilin 
þá var ég lúmskt smeyk við að kenna 
krökkum, þar sem þeir þekkja þetta 
ábyggilega miklu betur en ég.“

Það eru enn nokkur pláss laus í 
TikTokdanstíma fyrir fullorðna. 
Skráning er á kramhusid.is og kostar 
þátttaka 3.500 krónur. n
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

30% 
AFSLÁTTUR 
MEÐ VILDARKORTI
LINDAR

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri 

innimálningu.S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum nema innréttingum. Z brautir og gluggatjöld: 30% afsláttur 

af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Jón og Gunna eru ungt par sem 
keyptu sína fyrstu íbúð nýlega. 
Íbúðin þarfnaðist viðhalds og þeim 
vantaði ný húsgögn, rúm og gardínur.

Þau máluðu íbúðina, skiptu um  
gólfefni, tóku baðherbergið í gegn 
og skiptu um blöndunartæki.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

687.368 kr.

Jónína er kona á besta aldri keypti 
nýja  íbúð. Þar vantaði öll ljós, parket 
og gardínur. Einnig keypti hún nýjan 
sófa í Húsgagnahöllinni þar sem 
gamli sófinn var of stór. 

Hún keypti allt sem hana vantaði, 
viðarparket, fallegar gardínur og 
screen, borðstofuborð, stóla og sófa.

MEÐ VILDARKORTINU SPARAÐI HÚN: 

458.978 kr.

Borgþór og Aníta eru hjón um 
fimmtugt. Þau keyptu gamalt 
einbýlishús sem þarfnaðist yfir-
halningar. Þau tóku húsið meira og 
minna í gegn, skiptu um öll gólfefni, 
endurnýjuðu tvö baðherbergi, 
spörtsluðu og máluðu allt húsið, 
settu granítborðplötur á eldhúsið og 
annað baðherbergið, skiptu út öllum 
gardínum og keyptu sér að lokum 
nýtt rafmagnsrúm í Betra bak.

MEÐ VILDARKORTINU SPÖRUÐU ÞAU: 

1.442.500 kr.

Bæjarlind 4 · Kópavogi
s. 510 7900 · FASTLIND.is

VILDARKORT

hjá eftirfarandi fyrirtækjum:



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Láru G. 
Sigurðardóttur

n Bakþankar

Óhugnanleg öskur bergmála 
um blánótt þar sem ég er stödd í 
útjaðri frumskógar Kosta Ríka. Ég 
hrekk upp og litast um fyrir utan 
svefnherbergisgluggann. Það er 
engu líkara en ég sé lent í senu 
úr hryllingsmynd. Ósamhljóma 
öskrin virðast af öðrum heimi og 
The Birds kemur upp í hugann. Úti 
er engan að sjá, einungis svartnætti 
og skrjáf í trjágreinum.

Víðar heyrast ósamhljóma tónar. 
Ákvörðun ákæruvaldsins um að 
áfrýja sýknudómi Sigur Rósar til 
Hæstaréttar er úr takti við allt sem 
telst til heilbrigðrar skynsemi. 
Orð Péturs Ben tónlistarmanns 
mættu fá meira flug. Illa er farið 
með almannafé þar sem tónlistar
mennirnir hafa gert upp sakargiftir, 
ásamt vöxtum og sektum.

Mér er minnisstætt þegar ég bjó 
í Bandaríkjunum í byrjun aldar 
og var reglulega innt eftir hvaðan 
hreimurinn kæmi. Eftir að ég 
sleppti orðunum „I’m from Iceland“ 
brást ekki að viðkomandi lifnaði 
við og sagði „Oh, I love Sigur Rós 
and would like to visit Iceland.“ 
Björk var einnig ósjaldan nefnd á 
nafn. Merkast þykir mér að Sigur 
Rós lifir áfram ofarlega í huga 
útlendinga. Nú síðast í morgun 
sagði bandarísk kona mér að hún 
elskaði Sigur Rós og hefði heim
sótt Ísland. Hún sá norðurljósin og 
ætlaði að koma aftur að sumri til.

Öskuraparnir í Kosta Ríka eru 
álitnir háværustu landdýr jarðar 
og talið er að þeir sendi frá sér 
öskrin ógurlegu til að verja svæði 
sitt. Hvaða svæði ákæruvaldið 
þykist nú vera að verja er erfitt að 
skilja. Þvert á móti virðist það vilja 
hrekja í burtu tónlistarmenn með 
öskrum sínum. Tónlistarmenn sem 
hafa gefið okkur svo mikið. Er ekki 
kominn tími til að lækka í öskur
öpunum og hækka í Sigur Rós? n

Öskrin í skóginum

Straumurinn  
er í Öskju!

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

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

Kíktu í heimsókn — við tökum vel á móti þér.

Yfir 30 gerðir rafmagnaðra bíla

Skoðaðu úrvalið á
syningarsalur.askja.is

Sýningarsalur nýrra bíla Öskju á vefnum er alltaf opinn.
Þar má sjá bíla sem eru til á lager eða eru væntanlegir.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut


