Rán og Gunnar
leggja saman

Skoðaði ofbeldi
í þjóðsögum

Menning

Tímamót
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Viðspyrna veikari
hér á landi vegna
Covid-faraldurs
Fjármálaráðherra ber til baka
greiningu fyrrverandi for
manns Sjálfstæðisflokksins
um árangur íslenska ríkisins í
glímunni við Covid.
bjorn@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Viðreisn efnahagslífsins
var veikari hér á landi vegna heims
faraldurs Covid en flestra annarra
Evrópuríkja frá síðasta fjórðungi
2019 fram á mitt þetta ár.
Þetta kemur fram í grein fyrr
verandi forsætisráðherra, Þorsteins
Pálssonar, núverandi áhrifamanns í
Viðreisn, í Fréttablaðinu í dag.
Samkvæmt gögnum Hagstofu og
OECD sem mæli þessar breytingar,
hafi Bandaríkin þegar náð sömu
verðmætasköpun og fyrir faraldur
inn. Í Kína sé landsframleiðslan
orðin meiri en fyrir faraldur. Ísland
sé á pari við Spán sem hafi þó orðið
fyrir meira áfalli en Ísland. „Ísland
er sannarlega í fremstu röð í sótt
vörnum. Það er því himinhróp
andi þverstæða að við séum á eftir
öðrum í efnahagslegri viðspyrnu,“
segir Þorsteinn.
Bjarni Benediktsson fjármálaráð
herra segir að umfjöllun Þorsteins
gefi ranga mynd af þróun mála.
Á fjórða fjórðungi 2019 hafi verið
bókfærður verulegur þjónustu
útf lutningur á vegum lyfjafyrir
tækja. Þessi útf lutningur skekki
myndina og hafi lítið sem ekkert
með innlend efnahagsumsvif að
gera. „Ef við miðum við eðlilegra
samanburðartímabil, hvort sem er
þriðja ársfjórðung eða árið í heild,

VÍTAMÍNDAGAR
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er sagan allt önnur, þróunin sam
bærileg eða betri en í öðrum Evr
ópuríkjum,“ segir Bjarni.
Hann bendir á að í skýrslu OECD
síðan í júlí segi að vel hafi gengið og
viðsnúningur sé fram undan í efna
hagslífinu.
„Okkur hefur gengið einstaklega
vel að takast á við efnahagsáfallið.
Innlend eftirspurn dróst minna
saman á Íslandi árið 2020 en alls
staðar í Evrópu, að Danmörku
undanskilinni. Þetta er auðvitað sá
mælikvarði sem mestu skiptir fyrir
heimilin í landinu,“ segir Bjarni.

Samkvæmt OECD má
vænta viðsnúnings í
efnahagslífinu.
Þorsteinn byggir greiningu sína
að nokkru á erindi Más Guðmunds
sonar, fyrrverandi seðlabanka
stjóra. Már segist ekki leggja mat á
stöðuna í dag. Reynslan hér á landi
sem og rannsóknir annars staðar,
sýni að faraldurinn hafi áhrif á
efnahagsumsvif óháð sóttvörnum.
Reynslan sýni líka að vel útfærðar
sóttvarnir hafi neikvæð skamm
tímaáhrif á efnahagsumsvif en geti
haft jákvæð áhrif til lengri tíma.
„Ísland væri ekki eftirbátur í við
spyrnu Evrópuþjóða ef innistæða
væri fyrir staðhæfingum um efna
hagslegan stöðugleika,“ skrifar Þor
steinn. SJÁ SÍÐU 13

Ráðhúsið vaktað í kjölfar áreitni
arib@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Lögregla vaktaði
Ráðhús Reykjavíkur á meðan
borgarstjórnarfundur stóð yfir á
þriðjudag, eftir að meintur byssu
maður áreitti varaborgarfulltrúa.
Samkvæmt heimildum úr Ráðhús
inu mun maðurinn, sem sakaður

Mmm ...

var um að hafa skotið á bíl Dags B.
Eggertssonar borgarstjóra og höfuð
stöðvar nokkurra stjórnmálaflokka,
hafa áreitt Baldur Borgþórsson,
varaborgarfulltrúa Miðflokksins.
Baldur vildi ekki tjá sig og sagði
málið vera í ferli hjá lögreglu.
Alexandra Briem, forseti borgar
stjórnar, vildi ekki tjá sig. n

Safarík vínber eru
best núna!

Ísland tapaði 0-4 fyrir Þýskalandi í undankeppni HM 2022 á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Íslenska liðið átti aldrei
möguleika gegn sterku þýsku liði, sem lék það íslenska grátt á köflum. Í viðtali eftir leik tilkynnti Hannes Þór Halldórsson markvörður að hann væri hættur með landsliðinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Pssst ...
Cotton candy
vínberin eru komin
takmarkað
magn
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Bókmenntahátíð í Reykjavík sett

Innan við helmingur veitingastaða
býður ekki upp á mismunandi eldun
á hamborgurum.  FRETTABLAÐIÐ/GETTY

Hakk víða í ólagi
og smitað af E.coli
benediktboas@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Alls voru 16 sýni
af 64 sem Matvælaeftirlitið tók af
nautahakki á veitingastöðum í
Reykjavík í september til desember
í fyrra, jákvæð af E.coli með meinvirkni- og bindigeni. Þetta kemur
fram í skýrslu Heilbrigðiseftirlitsins,
sem tekin var fyrir á fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs nýverið.
Alls voru tekin 55 sýni af hamborgurum eða buffi og níu sýni af
hakki. Aðeins var verið að greina
tilvist bakteríunnar, en ek k i
magngreina. Þá var tekið eitt sýni
af lambahakki og reyndist það
jákvætt.
Rekjanleiki matvælanna sem sýni
voru tekin af, voru í lagi í 62 prósentum tilfella. Hvað varðar eldun
á hakki, eins og hamborgurum,
kom í ljós að einungis um 44 prósent
veitingastaðanna þar sem sýni voru
tekin, bjóða ekki upp á mismunandi
eldun. ■

Eliza Reid forsetafrú setti Bókmenntahátíð í Reykjavík í gær. Hátíðin, sem haldin er í fimmtánda sinn, stendur fram á laugardag. Dagskráin fer fram í Norræna
húsinu á daginn en í Iðnó á kvöldin. Í ár taka átta skáldkonur úr íslenskri bókmenntasenu þátt í hátíðinni. Þá koma margir erlendir gestir. Eliza sjálf mun einnig
kynna bók á hátíðinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bessastaðamálið gefi tilefni til að
skoða lög um opinbera starfsmenn
bjornth@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Helga Vala Helgadóttir, formaður velferðarnefndar
Alþingis, segir að henni sé kunnugt
um alvarleika kynferðisbrotamálsins innan forsetaembættisins. Hún
segir að meintir brotaþolar hafi
snúið sér til hennar og átt samtal.
Eins og Fréttablaðið fjallaði um í
gær liggur nú kæra starfsmanns, sem
segist hafa hrökklast úr vinnu hjá
forsetaembættinu, á hendur öðrum
starfsmanni embættisins, á borði
lögreglu. Helga Vala segir eðlilegt að
fastanefndir þingsins leyfi lögreglu
að ljúka rannsókn. Síðar gæti málið
mögulega átt erindi inn í nefndina.
Opinberir starfsmenn njóta mikillar verndar þegar upp koma mál af
þessu tagi. Þótt maðurinn hafi áður
játað brot gagnvart tveimur sam-

Helga Vala Helgadóttir, formaður
velferðarnefndar
Alþingis.

starfsmönnum og þolandi hafi nú
kært hann til lögreglu, hefur embættið ekki viljað svara hvort gerandinn sé enn í vinnu.
„Almennt séð er umhugsunarefni
hvort svona mál gefi tilefni til að
skoða lög um opinbera starfsmenn.
Við hljótum alltaf að taka afstöðu
með þolendum, Réttur hinna brotlegu til starfs má ekki kaffæra rétt
þolenda. Á hinn bóginn verðum við
líka alltaf að varast nornabrennur
vegna sögusagna,“ segir Helga Vala. n

Sjónmælingar
eru okkar fag

Tímapantanir á opticalstudio.is

og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Pokémon-markaðurinn hér
veltir milljónum á mánuði
Vinsældir Pokémon-spjalda
hafa aukist mjög síðustu ár
og eru dæmi um að hægt sé
að fá jafnvel milljónir fyrir
stök spil.
einarthor@frettabladid.is

SAMFÉLAG Pokémon-spjöld ganga
kaupum og sölum fyrir háar fjárhæðir hér á landi og eru dæmi um
að hægt sé að fá tugi þúsunda króna,
og allt upp í 3,5 milljónir, fyrir stök
spjöld. Pokémon-markaðurinn
hefur verið á mikilli siglingu undanfarin misseri og má segja að svipuð
lögmál gildi þar og á rafmyntamarkaðnum.
Ásóknin í notuð og ný spjöld
hefur verið það mikil að í Glæsibæ
er rekin sérstök verslun sem sérhæfir sig í Pokémon-spjöldum.
Verslunin, PokeHöllin, er rekin af
þeim Gunnari Vali G. Hermannssyni, Reyni Sigurvin Brynjólfssyni,
Barða Páli Böðvarssyni og Hlyni
Erni Ómarssyni.
Pokémon-fyrirbærið var skapað
af Japananum Satoshi Tajiri árið
1995 og hefur í gegnum árin notið
mikilla vinsælda í tölvuleikjaheiminum. Sjónvarpsþættir, bækur og
leikföng fylgdu í kjölfarið og svo
títtnefnd Pokémon-spjöld. Í heimi
Pokémon-spjaldanna gildir lögmálið um framboð og eftirspurn, eftir
því sem minna er til af ákveðnum
spjöldum, þeim mun dýrari eru þau.
Verslunin var opnuð fyrir tilstilli
Gunnars, sem hóf að selja úr stóru
Pokémon-safni sínu til Evrópu og
Bandaríkjanna árið 2017. Gunnar
stofnaði Facebook-hóp í október í
fyrra og hóf þá að selja íslenskum
áhugamönnum Pokémon-spjöld.
Þar kynntist hann Reyni og Barða
og úr varð að þeir opnuðu verslunina saman. Hlynur bættist síðar í
hópinn.
Pokémon-spjöldin hafa lengi

Eigendurnir saman. Frá vinstri, Hlynur, Reynir, Gunnar og Barði, sem reka
verslunina saman í Glæsibæ. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er líka gaman að
hafa eitthvað flott til
að sýna. Það finnst
mörgum gaman að
koma og halda á og
snerta.
Reynir Sigurvin Brynjólfsson.

verið á markaði og nutu mikilla
vinsælda hér í kringum aldamótin.
„Frá árinu 2016 hefur þetta verið á
uppleið og í byrjun Covid varð svo
algjör sprenging,“ segir Gunnar.
Í verslun þeirra er hægt að kaupa
bæði pakka og svo stök spil sem
sum eru gríðarlega verðmæt. Þeir
eiga til dæmis spil sem metið er á
rúmar þrjár milljónir króna í dag,
en umrætt spil er frá árinu 1999 og

er með fígúrunni Charizard framan
á. Segist Reynir telja að aðeins 117
slík spil séu til í heiminum. Þá eru
nokkur spil í versluninni sem eru
metin á vel yfir hundrað þúsund
krónur. Spilin eru þó ekki endilega
öll til sölu.
„Það gæti orðið erfitt að sjá á eftir
sumum spilum, en hvað gerir maður
ekki fyrir kúnnann?“ segir Gunnar
og hlær. „Það er líka gaman að hafa
eitthvað flott til að sýna. Það finnst
mörgum gaman að koma og halda á
og snerta,“ bætir Reynir við.
Til eru mörg dæmi um það að
íslenskir viðskiptavinir PokeHallarinnar hafi komið með gömlu söfnin
sín sem legið hafa lengi í geymslu.
„Já, það er alltaf að gerast og það
er skemmtilegast. Það kemur fyrir
að þar leynist gullmolar. Það eru
líka margir sem koma hingað inn
og tala um að mamma þeirra hafi
jafnvel hent safninu og verðmætum
spjöldum. Við heyrum það mjög
oft,“ segir Gunnar. n
Nánar á frettabladid.is

Í dag,
fimmtudaginn
9. september
kl. 11:00

Formenn
stjórnmálaflokkanna
í pallborði ASÍ
Til umræðu verða áherslur ASÍ vegna
þingkosninganna 2021 sem kynntar hafa
verið undir yfirskriftinni „Það er nóg til“.
Sérstaklega verður rætt um
húsnæðismál, heilbrigðismál,
menntamál, atvinnumál
og afkomu og jöfnuð.

Stjórnandi pallborðsins er
Kristján Kristjánsson fjölmiðlamaður.
Umræðurnar fara fram í stóra salnum
á Hilton Nordica, Suðurlandsbraut 2.
Gestir eru velkomnir á meðan húsrúm leyfir.
Hægt er að skrá sig á þessari slóð:
www.asi.is/pallbord
Atburðinum verður
streymt á Facebook
síðu ASÍ, á Vísi.is
og mbl.is
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Hæstaréttarlögmenn settust í vitnastúkuna
mhj@frettabladid.is

DÓMSMÁL Hæstaréttarlögmennirnir Ragnar H. Hall og Gunnar
Jónsson gáfu vitnaskýrslu fyrir
dómi í gær er Áslaug Björnsdóttir,
fyrrverandi fjórðungseigandi og
stjórnarmaður í Birni Hallgrímssyni (BH) ehf., Lyfjablóm ehf. í dag,
óskaði eftir svörum um rekstur og
yfirtöku Glitnis banka á BH ehf.
þann 13. ágúst 2008.

Ragnar starfaði um árabil sem
lögmaður BH ehf. ásamt því að
sinna ýmsum verkefnum fyrir hluthafa félagsins, þar á meðal Áslaugu.
Skýrslutakan var liður í mögulegri málshöfðun núverandi eiganda Lyfjablóms vegna hugsanlegrar skaðabótaskyldrar háttsemi
einstakra starfsmanna Glitnis og
endurskoðendafyrirtækisins PwC
í tengslum við yfirtöku Glitnis á
félaginu.

Er verið að undirbúa
málsókn á hendur mér
eða Mörkinni eða
ekki?
Ragnar H. Hall, lögmaður.

Áður en skýrslutakan hófst óskaði Ragnar eftir svörum frá Jóni Þór
Ólasyni, lögmanni Lyfjablóms, um
hvort spyrja ætti hann um atriði
sem hann kynni sjálfur að verða
sóttur til bóta eða saka fyrir sem
aðili. „Er verið að undirbúa málsókn á hendur mér eða Mörkinni
eða ekki?“ spurði Ragnar.
Jón Þór sagði að vitnaskýrslan
væri ekki liður í slíkum undirbúningi. Ragnar gekkst við því að

hafa gert yfirtökusamninginn og
útskýrði fyrir dómi af hverju ákveðið var að fara ekki með félagið í þrot
heldur láta Glitni taka það yfir.
Vitnaskýrsla yfir Gunnari varð
heldur stutt er hann tók það fram
að hann hefði aldrei unnið fyrir
BH ehf. Var hann krafinn um svör
um umboð sem Kristinn Björnsson
fékk. Gunnar minntist þess að hafa
verið viðstaddur, en sagðist ekki
hafa komið að gerð þess. n

Hraðpróf og sjálfspróf ekki
nægilega næm til að greina alla
Frá handverkssýningu í Ráðhúsi
Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Skella í lás á árinu
vegna fjárskorts
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Stjórn Handverks og

hönnunar hefur ákveðið að hætta
starfsemi vegna viðvarandi fjárskorts og hefur falið framkvæmdastjóra að loka starfseminni fyrir
árslok 2021.
Ákvörðun um að loka starfseminni hefur fyrst og fremst áhrif
á konur þar sem yfir 90 prósent af
starfandi handverks- og listiðnaðarfólki á Íslandi eru konur. n

Þriggja ára
viðræðum slitið
benediktboas@frettablaid.is

KJARAMÁL Læknafélag Reykjavíkur
hefur tilkynnt Sjúkratryggingum
Íslands, SÍ, að félagið liti svo á að viðræðum þess við SÍ um samninga við
sérfræðilækna væri slitið. Viðræður
hafa staðið yfir í þrjú ár og eru öll
meginágreiningsefni enn óleyst.
Í tilkynningu segir að Læknafélagið telji einsýnt að margra ára sinnuog áhugaleysi stjórnvalda um samningagerð við sjálfstætt starfandi
sérfræðilækna muni ekki breytast
á vikunum sem fram undan eru til
kosninga. Þess vegna sé eðlilegast að
taka upp þráðinn að nýju þegar ný
ríkisstjórn tekur við. n

Yfirlæknir á sýkla- og veirufræðideild Landspítala segir
ranga notkun og oftrú á hraðog sjálfsprófum geta stuðlað
að frekari útbreiðslu Covid-19.
Mikilvægt sé að þekkja takmarkanir þeirra.
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Karl G. Kristinsson, yfirlæknir á sýkla- og veirufræðideild
Landspítalans og prófessor í sýklafræði við Háskóla Íslands, segir
mikilvægt að vita hvernig nota
eigi hraðpróf og sjálfspróf til að
greina veiruna sem veldur Covid19 ásamt því að þekkja helstu takmarkanir þeirra svo að tilætlaður
árangur náist. „Röng notkun og
oftrú á þessum prófum getur þvert
á móti stuðlað að frekari útbreiðslu
veirunnar,“ segir Karl.
Hann segir bæði hraðprófin og
sjálfsprófin óáreiðanlegri en PCRprófin sem að mestu hafa verið
notuð hér á landi til að greina
veiruna fram að þessu. Sjálfsprófin
séu þó einnig óáreiðanlegri en hraðprófin. Helstu takmörkun hraðprófanna segir hann þá að þau séu ekki
nægilega næm til að greina alla sem
eru með Covid-19.
„Næmi prófanna fer eftir veirumagni í nefkokinu. Því meira magn
veira, því meira smitandi er viðkomandi einstaklingur og hraðprófið
því líklegra til að verða jákvætt,“
segir Karl. „Hjá einstaklingum með
mikið veirumagn getur næmið verið
allt að 100 prósent, en hjá þeim sem
eru með minna veirumagn getur
næmið farið vel niður fyrir 50 prósent.“
Karl segir niðurstöðu hraðprófanna því geta veitt falska, neikvæða
niðurstöðu. „Falskt neikvæð hraðpróf geta gefið falskt öryggi og við-

Í hraðprófum sem fræmkvæmd eru af aðila með þjálfun fer sýnatökupinninn um tíu sentímetra inn í nefið, alveg
aftur í nefkokið. Í sjálfsprófi s fer pinninn einungis 2-4 sentímetra inn í nefið. 
MYND/JÓN GÚSTAFSSON

Karl G. Kristinsson yfirlæknir á
Landspítala og
prófessor við HÍ.

komandi einstaklingar fara þá ekki í
einangrun og halda áfram að smita.“
Hraðpróf sem leyfð eru hér á
landi skulu framkvæmd af heilbrigðisstarfsmanni sem hlotið hefur
þjálfun, eða sérþjálfuðum starfsmanni sem fengið hefur sérstaka
þjálfun frá heilbrigðisstarfsmanni.
Í hraðprófum þarf sýnatökupinn-

inn sem notaður er að fara um 10
sentímetra inn í nefið, alveg aftur í
nefkokið, til að ná sýni sem greint er
með prófinu. Sjálfsprófin, sem einstaklingar geta framkvæmt sjálfir,
eru flest gerð fyrir nefstrok og fer
þá sýnatökupinninn einungis 2-4
sentímetra inn í nefið.
„Prófefnin eru sambærileg þeim
sem notuð eru í almennum hraðgreiningarprófum, en ekki eru gerðar eins strangar kröfur til gæða, innflutnings og sölu og með prófefnin
í hraðgreiningarprófin,“ segir Karl.
Þá segir hann tvennt gera sjálfsprófin óáreiðanlegri en hraðpróf
sem framkvæmd eru af aðila með
þjálfun. Sýnin séu tekin frá stöðum

þar sem líklega sé minna veirumagn, þar sem pinninn fer ekki eins
langt inn í nefið. Þá hafi prófin ekki
verið skoðuð af Embætti landlæknis
og fengið leyfi ráðuneytisins og því
sé möguleiki á að þau séu ekki eins
næm til að greina lítið veirumagn.
„Vegna alls þessa er mikilvægt að
þessi próf séu ekki notuð af þeim
sem eru með einkenni sem geta
samrýmst Covid-19. Allavega má
ekki treysta neikvæðri niðurstöðu,“
segir Karl og bætir við að einstaklingar með einkenni Covid-19 eigi að
fara í PCR-próf. „Auðvelt er að komast í einkennasýnatöku og RT-PCR
próf á Íslandi með pöntunarkerfinu
í Heilsuveru.“ n

NÝ HÖNNUN
NÝ INNRÉTTING
N Ý TÆ K N I
NÝR ÖRYGGISBÚNAÐUR

K Y N N U M N Ý J A N J E E P®

A L V Ö R U J E P P I – A L V Ö R U FJ Ó R H J Ó L A D R I F

NÚ FÁANLEGUR Í TRAILHAWK ÚTFÆRSLU
•
•
•
•
•
•

STÆRRI VÉL 240 HÖ
360° MYNDAVÉL
LÁGT DRIF
LEÐURSÆTI OG MÆLABORÐ
SNERTILAUS OPNUN AFTURHLERA
FJARLÆGÐARSTILLTUR HRAÐASTILLIR

VERÐ HLAÐINN AUKABÚNAÐI FRÁ

6.699.000 KR. *
* S VA RT U R L I M I T E D. A Ð R I R L I T I R 6 . 8 6 2 . 0 0 0

N Á N A R I U P P LÝ S I N G A R Á J E E P. I S

ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á
DRIFRAFHLÖÐU

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

PLUG-IN HYBRID

NÝTT BÍLAMERKI Á ÍSLANDI!

MAXUS EUNIQ
100% RAFKNÚINN 7 MANNA
FJÖLSKYLDUBÍLL
MAXUS EUNIQ ER GLÆSILEGUR FJÖLNOTABÍLL
SEM KEMUR ÞÉR OG ÞÍNUM HVERT SEM ER Á HLJÓÐLÁTAN
OG UMHVERFISVÆNAN HÁTT.

Maxus Euniq er glæsilegur 7 manna 100% rafknúinn
fjölnotabíll með 356 km drægni innanbæjar
og 260 km drægni í blönduðum akstri.
VERÐ KR.

MAXUS

100%

6.690.000 RAFKNÚINN

/

360°myndavélakerfi.

/

Isofix festingar fyrir 3 barnastóla.

/

Rafopnun á afturhlera.

/

Upp að 356 km drægni (WLTP).

/

Býðst með toppgrind og dráttarbeisli.

Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.
Maxus á Íslandi

w w w.v a t t . i s

Vatt ehf. / Skeifunni 17 / Sími 568 5100
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Útlit fyrir að meðalaldur verði áfram hár meðal þingmanna
kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Útlit er fyrir að meðalaldur þingheims haldi áfram að
verða hár í sögulegu samhengi.
Miðað við þá þingmenn sem næðu
kjöri í nýjustu könnun MMR, verður
meðalaldur þingmanna 49,1 ár en
var 49,2 eftir kosningarnar fyrir
fjórum árum. Þá hafði hann hækkað um rúmlega tvö ár frá kosningunum árið 2016.
Á undanförnum áratugum hefur

meðalaldurinn aðeins verið hærri
eftir kosningarnar 1978 og 1999, en
þá slagaði hann hátt í 50 ár. Sumir
hafa lýst háum meðalaldri á Alþingi
sem áhyggjuefni og sagt hann tilefni
til þess að lækka kosningaaldur til
að koma röddum ungs fólks að við
ákvarðanatöku.
Ef hvert kjördæmi er skoðað yrði
meðalaldurinn hæstur í Suðurkjördæmi, það er 54,2 ár, en lægstur í
Norðvesturkjördæmi, aðeins slétt
44 ár. Mestu skiptir þar um að í kjör-

Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir yrði yngst á
þingi og Haraldur Ingi
Haraldsson elstur.

dæminu eru aðeins átta þingsæti
og þar mælist Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir inni. Hún er formaður
Ungra Framsóknarmanna og yrði
langyngsti þingmaðurinn, aðeins
25 ára gömul.
Í Reykjavíkurkjördæmunum yrði
meðalaldurinn 46,6 ár í norðri og
47,3 í suðri. Í Norðausturkjördæmi
52,1 ár og 49,8 í Suðvesturkjördæmi.
Enginn þingmaður yrði á eftirlaunaaldri en tíu yrðu á milli sextugs og sjötugs. Aldursforseti yrði

Haraldur Ingi Haraldsson, hjá
Sósíalistaflokknum í Norðausturkjördæmi, 65 ára. Skammt þar á
eftir eru Ásmundur Friðriksson og
Jón Gunnarsson, þingmenn Sjálfstæðisflokksins.
Lilja yrði sú eina undir þrítugu
en níu aðrir undir fertugu. Næstyngstar yrðu Una Hildardóttir,
frambjóðandi Vinstri grænna, og
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,
dómsmálaráðherra og þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, þrítugar. n

Tíðari flug milli Íslands og Færeyja
meðal tillagna starfshóps ráðherra
Schumacher var sigursæll ökuþór í
byrjun aldarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Schumacher til
staðar en breyttur

Í nýrri skýrslu um samskipti Íslands og Færeyja eru
30 tillögur til að efla tengsl
þjóðanna. Meðal annars
tíðari samgöngur og hvernig
auka megi nýtingu Færeyinga
á heilbrigðisþjónustu utan
sjúkrahúsa á Íslandi.

arib@frettabladid.is

birnadrofn@frettabladid.is

ÞÝSKALAND Corinna Schumacher,
eiginkona Formúlu1 ökuþórsins
Michaels Schumacher, segir að
hann sé breyttur en sé enn til staðar.
Michael varð fyrir alvarlegum heilaskemmdum í skíðaslysi árið 2013,
síðan þá hefur lítið sem ekkert frést
af líðan hans. Corinna veitti nýlega
viðtal, sem er sjaldgæft, í tengslum
við þáttaröð sem sýnd verður á Netflix síðar í mánuðinum. „Michael er
hérna enn þá. Hann er öðruvísi en
hann er hérna, það veitir mér styrk,“
segir hún. n

UTANRÍKISMÁL Í nýrri skýrslu um
samskipti Íslands og Færeyja sem
unnin var af starfshópi skipuðum af
Guðlaugi Þór Þórðarsyni, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra,
fyrr á þessu ári, eru lagðar fram 30
tillögur til að efla tengsl þjóðanna
tveggja.
Guðlaugur Þór segir í skýrslunni
að í ráðherratíð sinni hafi hann lagt
áherslu á samskipti Íslands og Færeyja og beitt sér fyrir því að viðhalda
sterkum tengslum þeirra á milli.
„Hagsmunir okkar sem fámennra
eyþjóða fara oft saman og samvinna
í hagsmunagæslu er báðum til hagsbóta. Þá má ekki gleyma að í gildi er
fríverslunarsamningur milli Íslands
og Færeyja,“ segir Guðlaugur og
vísar þar til Hoyvíkursamningsins,
víðtækasta fríverslunarsamnings
sem Ísland hefur gert.
Tillögurnar sem lagðar eru fram
í skýrslunni snúa meðal annars að
samgöngum, nýsköpun og menningu. Í skýrslunni eru lagðar til tíðari flugsamgöngur landanna tveggja
á milli, sem sagðar eru hafa jákvæð
áhrif á samskipti Íslands og Færeyja á sviði ferðaþjónustu og vöruf lutninga og á almenn samskipti
einstaklinga og fyrirtækja.
„Lagt er til að stjórnvöld beiti sér
fyrir gerð fýsileikakönnunar á auknum flugsamgöngum milli Íslands

Talíbanar beittu
svipum á konur
arib@frettabladid.is

A FG A N I S TA N Talíbanar beittu
svipum á konur sem mótmæltu
skertum réttindum í Kabúl, höfuðborg Afganistan, í gær. Ný ríkisstjórn talíbana, hefur boðað harðlínustefnu og meðal annars bannað
konum að stunda íþróttir.
CNN hefur eftir mótmælendum
að talíbanar hafi einnig beitt svipum á vegfarandur og á blaðamenn
sem voru viðstaddir. n

Með auknum
flugsamgöngum geta fleiri
dáðst að fegurð
Færeyja, eins og
Gásadal.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Hagsmunir okkar sem
fámennra eyþjóða fara
oft saman og samvinna
í hagsmunagæslu er
báðum til hagsbóta.

Guðlaugur Þór
Þórðarson.

og Færeyja, í samstarfi við þau
flugfélög sem nú sinna flugi á milli
landanna,“ segir í skýrslunni. Þá eru
þar einnig lagðar til auknar farþegasiglingar og mögulegar siglingar til
hafna á suðvesturhorni Íslands.
Tillögur um aukið samstarf á
sviði viðskipta, heilbrigðismála
og menntamála er einnig að finna
í skýrslunni. Þar er lagt til að heilbrigðisyfirvöld í löndunum geri
úttekt á því á hvaða sviðum og með
hvaða hætti megi auka nýtingu
Færeyinga á heilbrigðisþjónustu
utan sjúkrahúsa á Íslandi.
„Í gildi er almennur samningur
milli LSH og Heilsumálaráðs Færeyja um heilbrigðisþjónustu. Það
virðist hins vegar sem svo að samstarf á öðrum vettvangi hafi dregist
saman, til dæmis á sviði lækninga
eða meðferða utan sjúkrahúsa,“
segir í skýrslunni. Þá er lagt er til

að heilbrigðisráðuneytið ásamt
heilbrigðisyfirvöldum í Færeyjum
geri úttekt á því á hvaða sviðum og
með hvaða hætti megi auka nýtingu
Færeyinga á heilbrigðisþjónustu
utan sjúkrahúsa á Íslandi.
Á sviði menntamála er meðal
annars lagt til að hið opinbera,
félagasamtök og einkaaðilar fjármagni vísinda- og menntasjóð, að
mótaðar verði stuttar skiptinemaáætlanir á framhaldsskólastigi
og að útbúið verði námsefni fyrir
grunnskóla þar sem fjallað yrði um
Færeyjar með heildstæðum hætti
og lögð áhersla á tengsl Íslands og
Færeyja.
Starfshóp utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra skipuðu Júlíus
Hafstein sem jafnframt var formaður, Elin Svarrer Wang, Gísli Gíslason
og Sif Gunnarsdóttir. Starfsmaður
hópsins var Andri Júlíusson. n

Íslenskt sauðfé boðið upp í Bretlandi
xxxx

L ANDBÚNAÐUR Uppboðsstofan
Harrison & Hetherington bauð í
fyrsta sinn upp íslensk lömb um
helgina.
Afar fáir breskir bændur eru
með íslenskt fé og aðeins um 300
hreinræktaðir hrútar og kindur til
í landinu. Sumir hafa þó blandað
íslensku fé saman við aðrar tegundir, svo sem Hjaltlandseyjafé.
Undanfarið hefur íslenskt fé þó
vakið athygli í Bretlandi, líkt og
í Bandaríkjunum, einkum fyrir
eiginleika ullarinnar. Það er hið
tvískipta tog og þel.
„Á undanförnum árum hefur
áhuginn á íslensku fé rokið upp.
Tilgangurinn með uppboðinu er
að sjá hver staða tegundarinnar er,“
segir Ruth Stanton, varaformaður
félags bænda með íslenskt fé í Bretlandi, við dagblaðið News and Star

Íslenskt fé sækir í sig veðrið í Bretlandi.

Um 300 hreinræktaðir
hrútar og kindur eru í
Bretlandi.

FRÉTTABLAÐIÐI/AFP

í Vatnahéraðinu. Alls voru boðnir
upp 17 gripir.
Félagið var stofnað árið 1988
en fyrsta íslenska féð var f lutt inn
árið 1979. Tilgangurinn er að viðhalda hreinleika tegundarinnar og
útvega áhugasömum kaupendum
lömb. n

Adria Arjona

Þessi glæsilegi kaupauki fylgir ef keyptar eru
vörur frá Estée Lauder fyrir 9.900 eða meira
dagana 9.-15. september.

Snyrtivara

MARKAÐURINN
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Liðkar fyrir
nýjum sæstreng
helgivifill@frettabladid.is

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnaráðherra,
fundaði með kollega sínum á Írlandi
um fyrirhugaðan nýjan fjarskiptasæstreng og mikilvægi þess að leyfismál og annað slíkt gangi vel fyrir
sig á Írlandi. „Umræðan á fundinum
gaf ekki tilefni til annars en bjartsýni,“ segir hann.

Sigurður Ingi
Jóhannsson,
samgöngu- og
sveitarstjórna
ráðherra.

Sigurður Ingi segir að á fundinum hafi meðal annars komið
fram í samtali ráðherranna að Írar
og Íslendingar séu að fást við hvort
tveggja sambærilegar og ólíkar
áskoranir í fjarskiptum, gagnaveraiðnaði og loftslagsmálum sem þeim
tengjast.
„Fyrir það fyrsta þá búa hlutfallslega fleiri í dreifbýli á Írlandi en hér
á landi, sem gerir þeirra „Ísland
ljóstengt“-verkefni hlutfallslega
umfangsmeira en hér á landi. Mikill fjöldi stórra gagnavera er þegar á
Írlandi og fleiri eru þar á teikniborðinu. Uppbygging gagnavera hefur
farið hægar af stað hér á landi. Þá
kom einnig fram að raforkuframleiðsla fyrir gagnaver á Írlandi er
ekki eins græn og hér á landi.“ ■
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Bílaleigubílum fjölgar til muna
Eftir hnökra á framboðshliðinni í byrjun sumars
hefur bílaleigubílum farið ört
fjölgandi.

Stærstu bílaleigurnar

Fjöldi bílaleigubíla

Bílaleiga

thorsteinn@frettabladid.is

Eftir að hafa fækkað um 38 prósent
frá því þegar mest var í júlí 2018
þar til í maí á þessu ári, hefur bílaleigubílum fjölgað um 16 prósent
frá maí til ágúst. Þetta kemur fram í
gögnum sem Samgöngustofa útbjó
fyrir Markaðinn.
„Það er ánægjulegt að greinin hafi
vaknað til lífsins fyrr en menn þorðu
að vona í vor,“ segir Steingrímur
Birgisson, forstjóri Hölds.
Fjöldi bílaleigubíla náði hámarki
í júlí 2018 en þá voru þeir 27 þúsund
talsins. Í kjölfarið fækkaði þeim jafnt
og þétt og í byrjun árs 2020 voru þeir
um 23 þúsund talsins.
Eftir að kórónuveiran kom til sögunnar og lamaði ferðaþjónustuna
seldu bílaleigur töluverðan hluta af
flota sínum. Bílaleigubílum fækkaði
úr 22 þúsundum í tæplega 17 þúsund
á tímabilinu maí 2020 til maí 2021.
Eftir fjölgun í sumar eru þeir nú
orðnir 19.500 talsins.
Þegar ferðamenn tóku að streyma
til landsins af miklum þunga í sumar
áttu bílaleigur erfitt með að anna
eftirspurninni, sem var meiri en
reiknað var með. Einnig voru tafir á
afhendingu og framleiðslu á nýjum
bílum.
Bílaleigubílum hefði mögulega
fjölgað hraðar ef ekki hefði verið

Fjöldi ökutækja í ökutækjaleigu

Höldur ehf.
ALP hf.
Bílaleiga Flugleiða ehf.
BLUE Car Rental ehf.
Bílaleigan Berg ehf.
Rent Nordic ehf.
Bílaleiga Reykjavíkur ehf.
Bílaleigan Geysir ehf.
Bílaleiga Kynnisferða ehf.
Brimborg ehf.

Eftirspurnin jókst með
stuttum fyrirvara og
mun meira en menn
höfðu gert ráð fyrir.
Steingrímur Birgisson,
forstjóri Hölds.

fyrir tafir í framleiðslu og afhendingu vegna Covid-19.
„Greinin fór aftur í gang seinnipartinn í júní. Eftirspurnin jókst
með stuttum fyrirvara og mun meira
en menn höfðu gert ráð fyrir,“ segir
Steingrímur.
„Það var allt fullbókað í sumar en
nú eiga menn lausa bíla.“
Á síðustu mánuðum hafa bílaleigur bætt töluvert við bílaflotann.

Það tekur örfáar
mínútur að koma
í viðskipti í appinu

Frá því að fjöldi bíla náði lágpunkti
í maí – sem fyrr segir voru þeir tæplega 17 þúsund talsins – hefur þeim
fjölgað um 2.700.
Í tilkynningu frá Bílgreinasambandinu í gær kom fram að 8.612
nýir fólksbílar hefðu selst það sem
af er ári, samanborið við 6.254 á
sama tímabili í fyrra. Bílaleigur hafa
keypt 3.710 bíla á fyrstu átta mánuðum ársins samanborið við 1.646
á sama tíma í fyrra – það samsvarar
aukningu upp á 125 prósent milli ára
– og hafa því keypt um 43 prósent af
öllum seldum fólksbílum á árinu.
Þá hefur leyfishöfum fyrir bílaleigurekstur farið fjölgandi það sem
af er ári. Þeir eru nú um 100 talsins en
voru 86 í lok árs 2020.
Steingrímur segist bjartsýnn
fyrir veturinn miðað við bókunarstöðuna, sem hann telur ásættanlega. „En fyrirvarinn er stuttur, bókanir berast með einnar til sex vikna

fyrirvara, sem veldur því að erfitt er
að skipuleggja fram í tímann,“ segir
Steingrímur.
Sundurliðun á fjölda bílaleigubíla
eftir bílaleigum sýnir að Höldur,
leyfishafi Europcar á Ísland, er langstærsta bílaleigan með rétt tæplega 5
þúsund bíla á sínum snærum. Næst
kemur ALP, leyfishafi Avis og Budget,
með tæplega 3 þúsund bíla og þriðja
stærsta bílaleigan er Bílaleiga Flugleiða, leyfishafi Hertz, með tæplega
2 þúsund bíla.
Samdráttur í komu ferðamanna á
síðasta ári kom skýrt fram í ársuppgjöri stærstu bílaleiganna.
Tekjur Hölds, stærstu bílaleigu
landsins, drógust saman um 25 prósent á milli ára og námu 5,3 milljörðum króna árið 2020. Bílaleigan
tapaði 300 milljónum í fyrra samanborið við 238 milljóna króna hagnað
árið 2019. Tekjur ALP drógust saman
um 59 prósent á milli ára og námu
1,8 milljörðum króna árið 2020. ALP
tapaði 804 milljónum króna árið
2020, samanborið við 39 milljóna
tap árið áður. ■

Fyrirtækið þitt getur stofnað
til viðskipta á örfáum mínútum
í Landsbankaappinu. Þannig
færðu strax betri yfirsýn yfir fjármál fyrirtækisins og reksturinn,
hvar sem þú ert.

ÞAÐ ER L ANDSBANKI
NÝRRA TÍMA
Hafsteinn og Karitas
Eigendur HAF Studio

L ANDSBANKINN.IS
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ÚRSMÍÐAMEISTARI
OKKAR MISSIR ALDREI
EINBEITINGUNA
Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari
og alþekktur fagmaður grandskoðar
hvert einstakt úr áður en það
yfirgefur verkstæði okkar. JS úrin
eru íslensk hönnun og framleiðsla,
sett saman á úrsmíðaverkstæði
Gilberts, þar sem viðskiptavinir
geta komið og hitt úrsmiðina sem
setja saman úrin þeirra.
Úrvalið af JS úrum hefur aldrei
verið meira og ættu flestir að geta
fundið íslenskt úr við sitt hæfi en
úrvalið má skoða á vefsíðu www.
gilbert.is eða www.jswatch.com.

www.gilbert.is

Kynntu þér málið á
www.jswatch.com
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Litafegurðin við suðurströnd Öskjuvatns er með ólíkindum, og má ekki síst
þakka rauðlituðu Mývetningahrauni.

Rauða gólfið í Öskju

Tómas
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru
unnandi.

Ólafur Már
Björnsson

augnlæknir og
ljósmyndari.

Askja í Dyngjufjöllum lætur engan ósnortinn sem hana
heimsækir, enda með stórkostlegustu náttúruperlum
Íslands. Óvíða á Íslandi hafa náttúruöflin verið jafn
virk, sem sést á fjölmörgum eldgosum síðastliðin 150
ár og á einu stærsta berghlaupi á nútíma sumarið 2014.
Á síðustu mánuðum hefur land verið að rísa að nýju
í Öskju, sem gæti verið vísbending um að hún sé enn
og aftur að rumska. Vonandi verða þær ræskingar ekki
eins og 1875, en þá tæmdist kvikuhólf undir Dyngjufjöllum skyndilega. Við það myndaðist 11 ferkílómetra
stór sigdæld sem varð 220 m djúpt Öskjuvatn. Örstutt
frá Öskjuvatni varð til í sama gosi sprengigígurinn Víti,
en á örfáum klukkustundum náði hann að spúa ljósbrúnni ösku yfir stóran hluta Austurlands og barst hún
alla leið til Skandinavíu. Afleiðingarnar urðu alvarlegur
uppskerubrestur í sveitum Norðausturlands. Síðan hafa
orðið mörg gos í Öskju en smærri í sniðum. Síðasta gosið
var í gjallgígum Vikraborga árið 1961 og rann frá þeim
biksvart Vikrahraun í tilkomumiklu gosi. Enn minni gos
urðu á árunum 1921-1930, en í einu þeirra 1926 myndaðist lítil eyja í Öskjuvatni sem fékk nafnið Askur og í öðru
gosi 1921 rann lítið hraun sem fékk nafnið Bátshraun.
Mývatnsbændur höfðu sumarið áður rogast með bát inn
að Öskjuvatni til að rannsaka það, en þegar þeir komu
þangað ári síðar var hann horfinn undir hraun.
Tilkomumest af nýlegum hraunum í Öskju er þó
Mývetningahraun frá 1922, en það er suður af vatninu
og þekur 2,2 ferkílómetra. Sérkennilega rauður litur
þess stingur í stúf við svartan öskjubotninn og heiðblátt
Öskjuvatn, sem víða skartar hvítum jarðhitaútfellingum
við ströndina. Þarna eru greinileg ummerki áðurnefnds
berghlaups fyrir átta árum síðan, en þá losnaði 800 m
breið spilda úr norðaustanverðum Dyngjufjöllum og
steyptist út í vatnið. Olli hún allt að 30 m hárri flóðbylgju sem skall á bökkum vatnsins og teygði vatn sig
hundruð metra upp á flatlendi Öskju.
Þótt Mývetningahraun teljist utan alfaraleiða er klárlega vert að gera sér leið þangað og berja augum rautt
hraungólfið. Flóðbylgjan hefur slípað það til eins og
flísagólf og svört innskotin minna á fúgur. Ekið er frá
skála Ferðafélags Akureyrar í Drekagili að bílastæði við
Vikraborgir. Þaðan er fylgt stikaðri gönguleið að Víti og
Öskjuvatni og síðan haldið áfram með fram vatninu
vestanverðu að Mývetningahrauni, tæplega 20 km
báðar leiðir. ■

Rautt hraungólf Mývetningahrauns tekur sig vel út með brúnaþungum Þorvaldstindi (1.510 m) í baksýn, en hann er
MYNDIR/TG
hæsti tindur Dyngjufjalla.

Rautt hraungólfið minnir
á rauðlitaðar
gólfflisar sem
eru skreyttar
svörtum innskotum sem
minna á fúgur.
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Í loftslagsmálum
stendur
Ísland sig
illa.

að er umhugsunarefni fyrir Vinstri
græn, sem leitt hafa ríkisstjórn á
kjörtímabilinu sem senn er á enda, að
enn er Ísland sú þjóð innan Evrópska
efnahagssvæðisins sem mengar mest.
Raunar er þetta áhyggjuefni fyrir umhverfissinna í hvaða flokki sem er, en kemur þó
kannski verst við kaunin á fyrrgreindum flokki
sakir stöðu hans í landsmálum.
Heildarlosunin á gróðurhúsalofttegundum
á Íslandi á kjörtímabilinu hefur verið fimm
sinnum meiri en meðallosunin í ríkjum Evrópu
sambandsins og rösklega tvöfalt meiri en í
Lúxemborg, þar sem losunin er næstmest miðað
við höfðatölu.
Veldur hér mestu vaxandi flugrekstur og
skipaflutningar á undanliðnum áratug, en
heima fyrir standa landsmenn sig líka verr í
þessum efnum en gengur og gerist í löndunum
í kring. Losun á hvern einstakling frá íslenskum
heimilum hefur verið meiri en hjá hinum
Norðurlöndunum, en skýringarinnar er einkum
að leita í vinsældum einkabílsins hér á landi.
Allt ber hér að sama brunni. Í loftslagsmálum
stendur Ísland sig illa.
Og hvað hefur einmitt verið gert í þessum
málaflokki á kjörtímabilinu? Stjórnvöld hafa lýst
því yfir að þau hafi uppfært loftslagsmarkmið sín
og boði nú 55 prósenta samdrátt í losuninni fyrir
árið 2030. En annað er að heyra úr hljóðnemanum. Jafnt forsætisráðherra og umhverfisráðherra
hafa sagt í viðtölum við fjölmiðla að samdrátturinn á þessum tíma verði nær 40 prósentum.
Á sama tíma hafa einstök Evrópuríki sett sér
mun metnaðarfyllri markmið en íslensk stjórnvöld. Noregur stefnir á 55 prósenta minni losun
fyrir 2030, Svíþjóð stefnir á 63 prósenta minni
losun fyrir þann tíma og Danmörk 70 prósenta.
Svo virðist sem á Íslandi eigi að athuga málið. ■

Bæði mörkin
Karlalandslið Íslands í knattspyrnu hefur staðið í
stórræðum á síðustu dögum og vikum – í tvennum skilningi, jafnt úti á leikvellinum þar sem
leikreglur eru skýrar, en einnig utan vallar þar
sem vegið hefur verið að liðsmönnum í hatursfullri orðræðu á víðavangi. Hér verður að staldra
við. Það þarf nefnilega að virða bæði mörkin. Þau
verða að vera jafn skýr. Í kynferðisbrotamálum
skilum við skömminni til gerandans og tölum
út um vandann, en höfnum þögguninni. En við
skulum ekki alhæfa um alla landsliðsmenn okkar
af því að það kann að henta umræðunni nú um
stundir. Þar verðum við líka að virða mörkin. ■

n Frá degi til dags

Jafnréttið af jaðrinum

ser@frettabladid.is

Falin pólitík
Stjórnmálabaráttan fer þessa
dagana fram á fésbók. Það er
varla að frambjóðendurnir hitti
mann og annan. Fundunum er
ýmist streymt, ellegar að þeir
eru súmaðir og tímaðir eins og
það heitir á seinni tíma íslensku.
Fyrir vikið fer lítið fyrir hasarnum á opnum fundum þar sem
Íslendingar með þingmanninn í
maganum safnast saman og fara
háðuglegum orðum hver um
annan, milli þess sem troðnar eru
illsakir við furðufuglana úti í sal.
Núna hittast menn ekki nema
inni á fámennustu kosningaskrifstofum sem sögur fara af í stjórnmálasögunni, einmitt til að skrifa
eitthvað um sig á fésbók, eitthvað
fallegt og vinsamlegt, í þeirri einu
von að einhverjum líki við það …
Næsta stjórn
Miðað við skoðanakannanir
síðustu vikna virðast þrír möguleikar vera á næstu ríkisstjórn,
Katrín Jakobsdóttir haldi áfram
með sína stjórn, að miðjustjórn
Sigurðar Inga Jóhannssonar
taki við í samstarfi við Pírata,
Samfó og Viðreisn, ellegar að
hreinræktuð vinstristjórn haldi
um stjórnartaumana á næstu
árum með aðkomu Sósíalista,
Vinstri grænna, Pírata, Samfó
og Flokks fólksins. Og svo það sé
bara sagt, þá væri það óskastaða
fréttamanna að maður að nafni
Gunnar Smári leiddi þá stjórn, en
gúrkuleysið yrði þá algert … n

Þórunn Sveinbjarnardóttir

leiðir lista Samfylkingarinnar í
Suðvesturkjördæmi.

Engin
kerfi eru
ósnertanleg og það
á líka við
um dómskerfið.

Allt frá því að Rauðsokkahreyfingin smyglaði
sér inn í 1. maí gönguna með slagorðið „Manneskja
ekki markaðsvara!“ fyrir rúmri hálfri öld, hefur
sókn kvenna til frelsis hér á landi verið óstöðvandi.
Kvennaframboðið og Kvennalistinn breyttu leikreglum stjórnmálanna á níunda áratugnum og færðu
umræðuna inn í nútímann. Það var tími til kominn.
Nauðganir, sifjaspell og heimilisofbeldi höfðu ekki
verið nefnd upphátt á Alþingi fyrir þann tíma. Nýjar
hugmyndir um náttúruvernd, stofnun umhverfisráðuneytis, sjálfbærni og gildi ósnortinna víðerna
voru settar á dagskrá stjórnmálanna af Kvennalistakonum. Baráttan fyrir réttindum hinsegin fólks var
borin uppi af konum úr Kvennalistanum, sem síðar
gengu til liðs við Samfylkinguna.
Ómetanleg barátta Samtakanna '78 hefur fært
okkur betra samfélag þar sem hinseginleikanum er
fagnað. En baráttunni er ekki lokið þótt margt hafi
áunnist. Okkur ber til að mynda að styðja kynsegin
fólk sem skilgreinir sig utan kynjatvíhyggjunnar og
það gerir Samfylkingin sannarlega.
Hvers vegna rifja ég þetta upp hér? Vegna þess að
allt sem hér er upptalið er hluti af arfleifð Samfylkingarinnar. Arfleifð og baráttumál sem ég er stoltari af en
flestu öðru í stefnu míns góða flokks. Það er sem betur
fer langt síðan að jafnréttisbaráttan færðist af jaðri
stjórnmálanna og mér þætti gaman að heyra frá þeim
frambjóðenda sem segðist ekki styðja fullt jafnrétti
kynjanna í samfélaginu.
Misréttið í samfélaginu tekur á sig margar myndir.
Kynferðisofbeldi er ein sú ljótasta og sú sem hefur
mestar langtímaafleiðingar. Það er ólíðandi að þolendur kynferðisofbeldis skuli þurfa að fara til Mannréttindadómstóls Evrópu til að leita réttlætis sem ekki
fékkst fyrir íslenskum dómstólum. Engin kerfi eru
ósnertanleg og það á líka við um dómskerfið. Þar er
umbóta þörf og stóraukins stuðnings við þolendur
ofbeldisbrota.
Samfylkingin strengir þess heit að vera áfram sem
hingað til í fararbroddi í mannréttinda- og jafnréttisbaráttunni hér heima og á alþjóðavettvangi. Þannig
gerum við lífið betra. n
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Ísland er eftirbátur
n Af Kögunarhóli

Þorsteinn
Pálsson

Á undanförnum vikum höfum við
fengið fréttir um vöxt í þjóðarbúskapnum. Ísland er að rétta úr
kútnum. Það gera líka aðrar þjóðir.
Skammtímaaðgerðir Seðlabanka og ríkisstjórna hér heima
og erlendis hafa dregið úr því tjóni,
sem heimsfaraldurinn hefði ella
valdið.
Er þá allt klappað og klárt?
Til þess að svara þeirri spurningu
játandi þurfum við að sannfærast
um að viðspyrna Íslands sé jafn
snörp og annarra þjóða.
Viðreisnin er hraðari
í öðrum Evrópuríkjum
Már Guðmundsson, fyrrverandi
bankastjóri Seðlabankans, flutti í
síðustu viku erindi í Rótarýklúbbi
Reykjavíkur um samspil sóttvarna
og efnahags. Þar kom fram að viðreisn efnahagslífsins gengur mun
betur í öðrum Evrópuríkjum en hér
á landi.
Samanburður hans er byggður
á gögnum frá Hagstofu Íslands
og OECD. Hann mælir breytingu
á landsframleiðslu frá síðasta
fjórðungi ársins 2019 fram á mitt
þetta ár.
Bandaríkin hafa þegar náð sömu
verðmætasköpun og fyrir faraldurinn. Í Kína er landsframleiðslan
orðin meiri.
Evrópulöndin eru nærtækari
viðmiðun fyrir okkur. Hún sýnir
að þau Evrópuríki, sem aðild eiga
að OECD, vantaði að meðaltali
enn tæp fjögur prósent til þess að
ná sömu landsframleiðslu og þau
höfðu fyrir faraldur.
Íslandi vantaði aftur á móti sjö
prósent til þess að ná því marki. Við
erum á sama stað og Spánn, sem
varð þó fyrir mun meira áfalli. Viðsnúningurinn þar hefur því verið
sterkari en hér.
Þessar upplýsingar varpa nýju
ljósi á stöðuna.

vísbending um að óbreytt efnahagsstefna kunni smám saman að
leiða til þess að í sundur dragi með
Íslandi og helstu samkeppnislöndunum.
Í nýrri skýrslu greiningafyrirtækisins Analytica fyrir Alþingi um
lántökusvigrúm ríkissjóðs kemur
fram að 68 prósent líkur eru á að
krónan sveiflist upp eða niður um
9 prósent á ári. Það er afar mikill
óstöðugleiki.
Forystumenn þekkingar- og
nýsköpunarfyrirtækja hafa talið
þetta helstu hindrunina fyrir vexti
og viðgangi þessarar nýju og mikilvægu stoðar í þjóðarbúskapnum.
Þurfum alvöru stöðugleika
Ísland væri ekki eftirbátur í
viðspyrnu Evrópuþjóða ef innistæða væri fyrir staðhæfingum

Árstíðaleiðrétt vísitala landsframleiðslu eftir
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110
105
100
95
90
85
80
75
2019/4

2020/1

2020/2

2020/3

2020/4

2021/2

n Spánn n Bretland n Bandaríkin n OECD – Evrópa n Kína n Ísland

Afsláttardagar
Lyfjavers
20% afsláttur af almennum vörum
10% afsláttur af lausasölulyfjum
Gildir 9–12. september,
í netverslun og apóteki.
Frí heimsending um land allt.*

Meiri óstöðugleiki
Í leit að skýringum er mikilvægt að
horfa á nokkrar lykilstaðreyndir:
Samdráttur í ferðaþjónustu hófst
áður en faraldurinn skall á.
Halli var kominn á rekstur ríkissjóðs fyrir faraldurinn. Það gerðist
þrátt fyrir methagvöxt og gífurleg
framlög erlendra kröfuhafa.
Verðbólga eykst nú víðast hvar.
Vandinn er að hér er hún ekki bara
langt yfir viðmiðunarmörkum
heldur er hraði hennar tvöfalt meiri
en í samkeppnislöndunum.
Vextir hækka skarpt. Þeir hækka
líka erlendis. Vandinn er að þeir eru
miklu hærri hér en í samkeppnislöndunum.
Í nýlegri greinargerð OECD er
bent á: Að Ísland er enn langt á eftir
öðrum Norðurlöndum og helstu
Evrópuþjóðum í nýsköpun þrátt
fyrir nýlegan vöxt. Að námsárangur
í skólum fari hnignandi. Að Ísland
losi meir af kolefnum á hvern íbúa
en aðildarþjóðirnar að meðaltali.
Himinhrópandi þverstæða
Ísland er sannarlega í fremstu röð í
sóttvörnum. Það er því himinhrópandi þverstæða að við séum á eftir
öðrum í efnahagslegri viðspyrnu.
Viðreisn efnahagslífsins tekur
tíma og lýkur ekki fyrr en við
höfum aftur náð jafnvægi í ríkisfjármálunum. Á þessum tímapunkti
þurfum við að horfa lengra fram en
sem nemur einu kjörtímabili.
Allur þessi samanburður er skýr

2021/1

um efnahagslegan stöðugleika.
Óstöðugleikinn veikir samkeppnisstöðu Íslands. Alvöru stöðugleiki er
forsenda fyrir betri árangri.
Okkur er boðið upp á þrjár leiðir í
komandi kosningum:
Í fyrsta lagi yfirboð popúlistaflokkanna lengst til hægri og
vinstri. Þau þýða að Ísland fer út af
sporinu.
Í öðru lagi óbreytta stjórnarstefnu í efnahagsmálum. Henni
fylgir sú hætta að vöxturinn verði
hægari en í samkeppnislöndunum.
Í þriðja lagi stöðugleikasamstarf með öðrum Evrópuþjóðum,
sem tveir flokkar hægra og vinstra
megin við miðjuna tala fyrir. Það
eykur líkurnar á að við getum náð
þeirri verðmætasköpun, sem við
þurfum til að standast samanburð
við aðrar þjóðir. ■

*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.
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Fárra manna hendur
Jón Steindór
Valdimarsson
alþingismaður
og skipar 2. sæti á
lista Viðreisnar í
Reykjavík norður.

Virk samkeppni skiptir okkur öll
máli. Hún skiptir máli fyrir okkur
neytendur vegna þess að á markaði ræðst hvaða vörur og þjónusta
standa okkur til boða. Þar skiptir
verð og þjónusta sköpum. Það má
með sanni segja að það séu mannréttindi að geta búið í samfélagi þar
sem samkeppni er virk og aðilar
sem selja vöru og þjónustu séu
sífellt undir vökulu auga sterks samkeppniseftirlits.
Versti óvinur neytenda
Fákeppni á markaði, samþjöppun og
krosseignarhald fyrirtækja, er versti
óvinur neytandans. Sérlega er skaðlegt þegar það er þoku hulið hvernig
þessum tengslum er háttað og hvaða
eigendur það eru sem raunverulega
ráða för. Til að sporna við þessum
óvini þarf sterk bein yfirvalda og
samkeppnisyfirvalda. Ef það tekst
ekki fara þeir sem ráða á markaði
sínu fram og kostnaðinn berum
við neytendur. Það eru ekki bara
neytendur sjálfir sem verða fyrir
búsifjum heldur líka önnur fyrirtæki, ekki síst þau smærri, sem geta
ekki keppt, eða eru ofurseld þeim
sem starfa í krafti fákeppni og eignatengsla. Best er að koma í veg fyrir að
einokun, fákeppni og óhófleg eignatengsl verði til. Stundum kann að
vera að erfitt sé að koma í veg fyrir
að það gerist þegar markaður er lítill.
Þá skipta gegnsæi og eftirlit öllu máli.
Auðlindin okkar er
uppspretta auðs
Viðreisn vill gera róttækar breytingar á því hvernig þeir sem nýta okkar
verðmætustu auðlind, fiskimiðin
við landið, greiða fyrir nýtingu
hennar. Það blasir við öllum að nýting hennar hefur verið uppspretta
auðs sem þeir sem hafa notið hans
hafa nýtt til fjárfestinga vítt og
breitt um samfélagið, eða ráðstafað
utan landsteinanna. Þeir sem mestar heimildir hafa til nýtingar fiskimiðanna hafa hagnast mikið í skjóli
þess aðgangs og þeirra sérkjara sem
þeir hafa notið, á grundvelli gallaðs
fyrirkomulags á gjaldtöku á þeim
verðmætum sem þeim hefur verið
veitt heimild til að nýta.
Óeðlileg ítök
Það er óþolandi að þeir sem auðg-

Það er fullreynt
að kyrrstöðu- og
afturhaldsflokkarnir í
íslenskri pólitík hreyfi
legg eða lið til róttækra
breytinga á þessu kerfi.

ast á grundvelli aðgangs að auðlind
sem er í þjóðareign, greiði ekki verð
fyrir aðganginn sem er í samræmi
við verð hans á markaði. Sniðgangi
síðan beint og óbeint þær reglur sem
hafa verið settar um hámark aflaheimilda sem hver og einn má hagnýta. Síðast en ekki síst er ólíðandi
að það sé þoku hulið hvernig þeim
auði sem skapast í greininni er ráðstafað. Þetta allt samanlagt verður
til þess að ítök í íslensku atvinnulífi
og samfélaginu í heild eru að færast
hratt á fárra manna hendur. Það er
ekki samfélag sem mér hugnast.
Sterk sérhagsmunagæsla
Þessi þróun hefur ekki orðið fyrir
tilviljun. Hún hefur orðið vegna
þess að þeir stjórnmálaf lokkar
sem hafa ráðið för undanfarna
áratugi hafa varið með kjafti og
klóm núverandi kerfi og þá sérhagsmuni sem það verndar, en
hunsað þá almannahagsmuni sem
felast í því að veiðiheimildir séu
á markaðsverði og tímabundnar.
Nýjasta birtingarmynd þessarar
hagsmunagæslu er hlægileg tilraun
til að breiða yfir ítök stórútgerðanna í íslensku atvinnulífi, þegar
loks tókst að toga með töngum frá
sjávarútvegsráðherra skýrslu um
efnið, sem Alþingi krafðist að frumkvæði Viðreisnar.
Hingað og ekki lengra
Það er fullreynt að kyrrstöðu- og
afturhaldsflokkarnir í íslenskri póli
tík hreyfi legg eða lið til róttækra
breytinga á þessu kerfi. Viðreisn
sér hins vegar tækifæri til breytinga
með því að setja almannahagsmuni
í forgang og að sérhagsmunir verði
látnir víkja. Fyrsta skrefið í þeirri
vegferð er að af laheimildir verði
tímabundnar og verð þeirra ráðist
á markaði. Einnig verði upplýst að
fullu um eignatengsl og ítök sem
hafa skapast í krafti auðs sem hefur
orðið til í skjóli sérréttinda og við
þeim verði brugðist.
Gefðu framtíðinni tækifæri –
kjóstu Viðreisn. ■
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Kaupverð frelsis og velmegunar

Dr. Haukur
Arnþórsson
stjórnsýslufræðingur.

Hvenær verðum við aftur frjáls og
njótum fullra mannréttinda, hvenær getum við aftur skemmt okkur,
hvenær getum við aftur ferðast án
sovéskra afskipta á landamærunum
– og hvenær má gagnrýnin rödd á
stjórnvaldsákvarðanir í faraldrinum
heyrast á RÚV?
Þetta eru spurningar sem skipta
máli fyrir líf okkar og hamingju og
sem ríkisstjórnin getur ekki lengur
neitað að svara.
Framtíðarsýn stjórnvalda
Stjórnvöld virðast ennþá bíða eftir
lausnum lyfjarisanna. Ef sú leið
verður farin áfram felur hún í sér að
bíða til næstu áramóta eftir bóluefnum við þeim afbrigðum sem nú eru
þekkt, en þá verða komin ný afbrigði
og bíða þarf til vors eftir bóluefnum
gegn þeim o.s.frv. Þannig verðum
við ekki aftur frjáls meðan Covid-19
veiran fer um heiminn, sem sagt, um
ófyrirsjáanlega framtíð.
Afnám frelsishafta
Hins vegar hafa bólusetningar þegar
skilað þeim árangri að faraldurinn
veldur litlum veikindum. Og í
mánuðinum munu bæði Danir og
Finnar losna við allar takmarkanir
á grundvelli víðtækra bólusetninga.
Þeir munu þá væntanlega láta faraldurinn ganga yfir í einhverri mynd
og mæta því með öflugri heilbrigðisþjónustu.
Af hverju förum við Íslendingar
ekki sömu leið? Er það af því að
Landspítalinn hafnar að hjúkra
þeim sem eru veikir af Covid-19?
Heilbrigðisráðherra verður að
bregðast við því með uppsetningu
af kastamikillar sóttvarnadeildar
utan spítalans. Ekki er hægt að réttlæta frelsishindranir og tekjutap
í samfélaginu með því að læknar
við Landspítalann neiti að þjóna í
faraldrinum, heldur tvöfaldar það
verkefni ráðherrans, því honum ber
einnig að leysa stjórnunarvanda
spítalans. Eftir hverju bíður hann?
Ólögmætar frelsishindranir
Ósennilegt er að núgildandi frelsisog mannréttindatakmarkanir og
ferðatakmarkanir á landamærum
standist stjórnarskrá og alþjóðasamninga. Svigrúm stjórnvalda
til frelsistakmarkana ræðst af því
hvað hættan gagnvart lífi og heilsu
er mikil, samanber greinargerð
Páls Hreinssonar í september 2020.
Því þarf að endurskoða aðgerðir
gegn faraldrinum þegar áhætta
breytist, til dæmis átti að gera það
í vetur eftir að viðkvæmir og aldraðir höfðu verið bólusettir og aftur
í sumar þegar flestir fullorðnir voru

bólusettir. Forsendur fyrir úrræðum
stjórnvalda eru gerbreyttar og ekki
hægt að láta eins og verkfærakistan
innihaldi hvað sem er.
Opinberar ákvarðanir
Mörg sjónarmið þurfa að koma að
opinberri ákvarðanatöku. Af því að
stjórn þjóðfélags er ekki farsóttarfræðilegt verkefni, farsóttafræðinga
þarf ekki að kalla til nema í upplýsingaskyni (frekar en eldfjallafræðinga eða jarðskjálftafræðinga);
þessir hópar hafa ekki menntun né
þekkingu til að taka stjórnvaldsákvarðanir. Slíkar ákvarðanir eru
alltaf hápólitískar og snúast um
efnahagsleg, félagsleg, menningarleg, lögfræðileg og stjórnsýsluleg
markmið og hvernig þjóðfélagi við
viljum búa í, hvaða stríð við heyjum
til að ná markmiðum okkar og
hvaða velferðarstig við viljum.
Ríkisstjórnin valdi að beita lífterror, sem fræðimenn kalla svo, til
að fá almenning til að samþykkja
og jafnvel kalla eftir beinum frelsishindrunum með lögregluinngripi
og viðurlögum – í þeirri von að
lyfjaiðnaðurinn leysti málið hratt
og vel og beitti fjölmiðlum fyrir sig.
Þar sem um framkvæmdarvaldsverkefni er að ræða hefði átt að beita
hófstilltum aðferðum og fara fleiri
leiðir en eina til að mæta óvissunni
með eggin í f leiri en einni körfu.
Svíþjóð, ríki hinna f lóknu lýðræðisreglna, hefur beitt valdinu
af meðalhófi og farið fleiri en eina
leið, til dæmis að takmarkaða yfirferð faraldursins, setja upp afkastamiklar sóttvarnadeildir, bíða eftir
bóluefnum og svo framvegis. Svíar
hafa hvorki takmarkað ferðafrelsi
né málfrelsi.
Enn er hálflokað
The Economist kallaði í ágúst eftir
opnun landamæra. Enn er Ísland
samt hálflokað, enn eru skemmtanir að nokkru bannaðar og enn er
skólastarfi og atvinnulífi ógnað með
sóttkvíum, þar sem rakningum og
eftirliti með einkalífi er beitt. Enn
liggur sú hótun í loftinu að aukið
frelsi innanlands byggist á lokun
Leifsstöðvar. Allt þetta þarf að hverfa
og ekki síst öll afskipti lögreglu af lífi
almennings.
Valkostirnir hafa verið skrifaðir
í skýin um nokkra hríð: Við getum
lifað eðlilegu lífi í hættulegum
heimi baktería og veira, sjúkdóma
og dauða, eða búið við skert mannréttindi og minni efni en áður með
landamærin lokuð eða hálflokuð,
kannski til langrar framtíðar. Viljum við lifa sem frjáls þjóð í hættulegum heimi? ■
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Veiku bökin bera þyngstu byrðarnar
Viðar Eggertsson
í 3. sæti á
framboðslista
Samfylkingarinnar í
Reykjavík suður.

Það er ekki allt sem sýnist þegar
tekjublöðin birta tekjur fólks og
spegla um leið skattbyrðar þessa
sama fólks.
Það er fróðlegt að bera saman
annars vegar tekjublöð Frjálsar
verslunar og DV og hins vegar tekjublað Stundarinnar og skýrslu Stefáns Ólafssonar um kjör almennings,
öryrkja og þá einkum þeirra launamanna sem komnir eru á eftirlaun.
Tekjublöð Frjálsar verslunar og
DV segja hálfsannleik sem er í rauninni verri en lygi, því hann blindar
sýn á raunveruleikann.
Stundin f lettir ofan af elítunni
sem tekst að nota glufur í skattakerfinu til að komast undan því

að greiða til samfélagsins, eins og
almennir launamenn þurfa hikstalaust að gera. Fjármagnstekjur og
arður bera lága skattaprósentu og
af þeim greiðir fólk ekki útsvar.
Útsvar rennur til sveitarfélaga til að
bera ýmislegan kostnað þess sem
við borgararnir njótum í daglegu
lífi okkar í þeim sveitarfélögum
sem við búum og störfum í. Félagsog velferðarþjónustu, menningarlíf,
götur, leik- og grunnskóla, svo fátt
eitt sé nefnt. Þetta fólk tekur ekki
á sig kostnað vegna þessa, en nýtir
þó í ómældum mæli á hverjum degi.
Ríkisstjórnin ofurskattleggur
lágtekjufólk
Ríkisstjórnir sem hafa setið frá
2013, síðustu átta ár, sem allar hafa
innihaldið Sjálfstæðisflokkinn og
Framsókn, hafa blygðunarlaust
fært kostnað samneyslu okkar og
velferðar á veikustu bök samfélagsins: almenna launamenn, öryrkja
og eldri borgara. Þessir flokkar hafa
aðhyllst nýfrjálshyggju sem leggur

áherslu á að lækka skatta á hátekjur
og fjármagnstekjur.
Það skiptir miklu máli þegar við
tölum um kjör þeirra sem standa
lakar og mega við lítilli efnahagslegri ágjöf, fjölskyldur á almennum
vinnumarkaði, öryrkja og eftirlaunafólk. Það sýnir Stefán Ólafsson prófessor glöggt í skýrslu sinni,
sem hann skrifaði fyrir Eflingu og
nefnist Kjör lífeyrisþega.
Þar kemur skýrt fram að: „Skattbyrði þeirra efnameiri var lækkuð
og færð yfir á lægst launuðu hópana,
þar á meðal lífeyrisþega, og einnig
að hluta yfir á millitekjufólk. Þetta
er „stóra skattatilfærslan“ sem
nýfrjálshyggjan færði okkur. Þessi
þróun hefur staðið meira og minna
frá 1995 til 2019. Helsta frávikið er
stjórnartími vinstri stjórnarinnar
er sat frá 2009 til 2013. Þá var skattbyrði hátekjufólks aukin á ný, en
síðari ríkisstjórnir hafa undið ofan
af þeim breytingum á ný.“
Stefán vekur athygli á þeirri ótrúlegu skattbyrði sem hefur orðið hjá

eftirlaunafólki. Hann segir í grein í
Kjarnanum á dögunum að „hún hafi
farið úr 11,9% af heildartekjum árið
1995 í 23,3% árið 2018. Skattbyrðin
sem sagt tvöfaldaðist. Hjá örorkulífeyrisþegum (sem hafa lægri tekjur
en eldri borgarar) fór skattbyrðin úr
um 9,5% í um 21,3%. Þar var aukningin meira en tvöföldun.
Þetta er mjög mikil aukning skattbyrðar – á alla mælikvarða.
Til samanburðar má sjá hvernig
skattbyrði hátekjufólks á Íslandi
(það er tekjuhæsta eina prósentsins) þróaðist á svipuðum tíma, eða
úr 35% í um 26%. Þar lækkaði skattbyrðin um tæplega 10 prósentustig. Þetta var veruleg kjarabót fyrir
hátekjufólkið.
Setjum hlutina í rétt samhengi
Ríkið hefur þannig lagt marga
steina í götu þess að lífeyrisþegar
hefðu eðlilegar kjarabætur af því
að hafa safnað í lífeyrissjóði á starfsferlinum – bæði í formi skerðinga og
aukinnar skattbyrði.

Það er nauðsynlegt að skoða
skattamál í allri umræðu um lífeyrisgreiðslur almannatrygginga,
grunnlífeyri og tekjutengingar. Því
allt spilar þetta saman.
Hægt er að bæta kjör þeirra sem
minna bera úr býtum með réttlátari
skattlagningu.
Eftirlaunafólk og öryrkjar hafa
ekki breiðustu bökin og eru að
kikna undan byrðunum sem á það
er lagðar.
Við þurfum að fara í rækilega uppstokkun á skattalöggjöfinni og löggjöf um almannatryggingar. Hvoru
tveggja til réttlátara samfélags.
Kjör eftirlaunafólks og öryrkja
eru ekki það sem er að sliga þjóðfélagið, heldur þeir sem lifa í vellystingum praktuglega og bera litlar
byrðar, en njóta þó í einu og öllu alls
þess sem við hin leggjum til samfélagsins af kröppum kjörum, svo
hér megi ríkja gott samfélag.
Við þurfum mannúðlegri ríkisstjórn. Við þurfum nýja ríkisstjórn. ■
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Að þekkja söguna
Jón Kaldal
félagi í Íslenska
náttúruverndarsjóðnum.

Sósíalistaforinginn Gunnar Smári
Egilsson var á miklum villigötum í
Fréttablaðinu í vikunni þegar hann
hélt því fram að baráttan gegn opnu
sjókvíaeldi á laxi snúist um að vellauðugir stangveiðimenn óttist að
eldið skaði sportið þeirra.
Góð grundvallarregla í blaðamennsku, sem við Gunnar Smári
höfum báðir langa reynslu af, er
að setja ekki eitthvað á prent sem
maður telur að sé rétt, heldur það
sem maður veit að er rétt. Og þá
er nauðsynlegt að þekkja söguna
og kunna skil á staðreyndum um
umfjöllunarefnið, frekar en að láta
eigin sýn ráða ferðinni.
Og staðreyndin er sú að tekjur af
stangveiði eru ein meginstoð landbúnaðar á Íslandi. Þegar landið er
tekið í heild eru tekjur af stangveiði
28 prósent af hagnaði og launakostnaði í landbúnaði. Veiðihlunnindi eru sem sagt ein af grunnstoðum tilveru bændafjölskyldna
um land allt. Án þessara tekna

þyrfti fjöldi bænda að bregða búi. Á
Vesturlandi eru tekjur af stangveiði
69% af hagnaði og launakostnaði
í landbúnaði og á Austurlandi er
hlutfallið 34 prósent. Þessar tölur
koma úr skýrslu sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gerið 2018.
„Vellauðugu stangveiðimennirnir“ hans Gunnars Smára, eru sem
sagt eins og bestu mjólkurkýrnar
í fjósinu. Bændafjölskyldurnar
mjólka stangveiðifólkið rétt eins og
kýrnar.
Og arðurinn af ám með veiðihlunnindi dreifist með óvenju lýðræðislegum hætti, vegna framsýnna
laga sem voru sett fyrir um 90 árum.
Lögum samkvæmt skulu eigendur
bújarða hafa samvinnufélög um
skipulag veiða til að tryggja vöxt og
viðgang villtra stofna og sjálf bæra
nýtingu þeirra á viðkomandi veiðisvæði. Þessi samvinnufélög dreifa
svo tekjunum til bænda.
Jarðeigendur mega ekki selja
veiðirétt frá jörð. Hann er bundinn
henni svo lengi sem áin rennur þar
um og færir eigendum sínum verðmæti á meðan villtir laxastofnar
þrífast þar.
Heimili á Íslandi sem fá tekjur
af villtum laxa- og silungsstofnum
eru um 3.400 talsins. Þau eiga ekki
skilið þessar köldu kveðjur Gunnars
Smára, né heldur lífríki og umhverfi
landsins sem sjókvíaeldið skaðar. n

Hefur þú enga
sómakennd?
Ásta Kristrún
Ólafsdóttir
foreldri,
sálfræðingur og
kennari.

Þessi fleygu orð J. Welsh komu upp í
huga minn þegar ég frétti að Dagur
B. Eggertsson og hans fólk stæði í
málaferlum við dreng með Downs
heilkenni vegna þess að hann leitaði
réttar síns og vann mál gegn borginni í héraðsdómi. Málið tengdist
búsetumálum fatlaðra og drengnum voru dæmdar miskabætur.
Í stað þess að lúta dómnum og
nýta hann til góðra verka, áfrýjaði
borgin til Landsréttar!
Það er freistandi að velta því fyrir
sér hvað fólki gengur til þegar það
bregst svona við. Það er að vísu stórvarasamt að velta sér upp úr því
hvað gengur á í hausnum á fólki, en
ég ætla að láta það eftir mér í þetta
sinn.
1. Veit borgin ekki hve illa hún hefur
farið að ráði sínu gagnvart fötluðu
fólki? Finnst henni að með þessum dómi sé ómaklega að henni
vegið?
2. Er þetta kannski heimska eins og:
„af því bara … af því ég hef rétt á
því“?
3. Er ef til vill hefð fyrir því að áfrýja
öllum dómum sem eru borginni í
óhag – umhugsunarlaust?
4. Getur verið að þetta séu viðbrögð
unglingsins sem er staðinn að
verki og hefur ekki lært að axla
ábyrgð á gjörðum sínum og
stekkur þess vegna í vörn?
5. Er möguleiki að þetta sé hrein
mannvonska og fordómar í garð
fatlaðra? Er hugsanlegt að borginni þykir bara allt í lagi að draga
fatlað fólk á asnaeyrunum og
bjóða því upp á óbærilega óvissu
árum og áratugum saman?
6. G etur verið að borgin sé hrædd

Hvernig sem á það
er litið eru viðbrögð
borgarinnar til
skammar.

við hugsanlega uppreisn fatlaðra?
Heldur borgin að ef hún grípi ekki
til varna, muni her fatlaðra rísa
upp og krefjast réttar síns?
7. Snýst þetta um peninga? Óttast
borgin að þurfa að greiða fleirum
miskabætur?
8. Er borgin kannski að vinna sér
inn tíma? Tíma til að hnoða
saman reglum sem gætu haft
áhrif á niðurstöðu Landsréttar?
9. E r þetta sært stolt? Er borgin
spæld yfir að hafa tapað málinu?
10. G etur verið að þeir sem tóku
þessa ákvörðun hafi bara enga
sómakennd?
Hvernig sem á það er litið eru
viðbrögð borgarinnar til skammar.
Við sem þekkjum til þessara mála
vitum og höfum lengi vitað, að
búsetumál fatlaðra eru í klessu og
verklagið við úthlutun ömurlegt.
Við höfum líka lengi vitað
leyndarmálið sem nú hefur verið
afhjúpað, eða það að „biðlistar“ eftir
búsetu er kjaftæði. Það eru engir
biðlistar, bara biðhít.
Það er ágætt heilræðið sem segir
að sé maður kominn ofan í holu þá
sé rétt að hætta að grafa. Það á vel
við hér. Borgin er í djúpri holu og
heldur áfram að grafa. Með því að
áfrýja dómi héraðsdóms hefur hún
grafið sig enn dýpra og hugsanlega
sína eigin gröf. n
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Birna Rut Guðjónsdóttir

Kirkjuvegi 31, Vestmannaeyjum,
lést á heimili sínu Hraunbúðum,
miðvikudaginn 1. september.
Útförin fer fram frá Landakirkju
laugardaginn 11. september kl. 13.00. Athöfninni verður
streymt á heimasíðu Landakirkju, www.landakirkja.is.
Aðalheiður Svanhvít Magnúsdóttir
Eggert Sveinsson
Gíslína Magnúsdóttir
Gísli J. Óskarsson
Magnea Ósk Magnúsdóttir
Daði Garðarsson
barnabörn og langömmubörn.

Okkar yndislegi og ástkæri

Grettir Grettisson
rafiðnfræðingur,
Ólafsgeisla 20a,

lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn
6. september á líknardeildinni í Kópavogi.
Útförin fer fram fimmtudaginn
16. september frá Langholtskirkju, kl. 13.
Jenný Stefanía Jensdóttir
Jens Grettisson
Kolbrún Eva Sigurðardóttir
Íris Rut Grettisdóttir
Mosi
Jenný Stefanía Jensdóttir og Benjamín Darri Jensson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ólína S. Guðmundsdóttir
frá Grenivík í Grímsey,

lést á Landspítalanum mánudaginn
6. september. Útförin verður auglýst síðar.
Erlendur Geirdal
Kolbrún Matthíasdóttir
Guðmundur Gísli Geirdal
Linda Jörundsdóttir
Halldóra Sæunn Sæmundsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar, fósturfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ólafur Arnar Ólafsson

(Óli stormur)
fv. lögreglumaður og skipstjóri,
lést þann 14. ágúst
á sjúkrahúsinu Akranesi.
Útför verður frá Stykkishólmskirkju þann 13. september
klukkan 14. Útförin verður send út í streymi á
www.stormur.lognid.is
Ólafur Björn Ólafsson
Jolanta M. Glaz
Þorsteinn Bjarki Ólafsson Tatiana Malai
Bent Russel
Helga Ingibjörg Reynisdóttir
Rúnar Russel
Tuti Ruslaini
Frank Russel
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurrós Unnur
Sigurbergsdóttir

(Rósa)
Lindargötu 57,
áður Laugarásvegi 60, Reykjavík,
andaðist á Landspítalanum í Fossvogi þann 6. september
síðastliðinn. Alúðarþakkir færum við starfsfólki Vitatorgs,
Múlabæjar og bráðaöldrunarlækningadeildar B4 á
Landspítalanum í Fossvogi, fyrir kærleika, stuðning og
umönnun. Útförin fer fram frá Áskirkju, fimmtudaginn
16. september klukkan 13.00.
Guðmundur Gunnarsson
Margrét María Þórðard.
Oddný Sigurborg Gunnarsdóttir
Gunnar Steinn Gunnarsson
Berit Solvang
Einar Örn Gunnarsson
Margrét Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda
tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

Dagrún segir speglun þjóðsagnanna við samtímann oft sterka. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Varpar ljósi á kynbundið
ofbeldi í þjóðsögunum
Dagrún Ósk Jónsdóttir, doktorsnemi í þjóðfræði, flytur erindi á
Landnámssýningunni í dag sem
ber heitið Kynbundið ofbeldi í
íslensku þjóðsögunum. Viðburðurinn er hluti af doktorsverkefni
Dagrúnar þar sem hún rannsakar
birtingarmyndir kvenna í þjóðsögunum, en í kvöld mun hún
einblína á hvernig kynbundið
ofbeldi birtist þar.

Að sjá þetta í þjóðsögunum sýnir kannski
hversu gamlar og rótgrónar sumar þessar
hugmyndir eru.

arnartomas@frettabladid.is

„Þetta er ekkert svo algengt í þjóðsögunum því þetta voru mál sem var ekki
mikið talað um á þessum tíma,“ segir
Dagrún. „Þau tilfelli þar sem það birtist
varpa þó mjög góðu ljósi á hvernig var
hugsað um þetta á þessum tíma, og
þau þemu sem birtast þarna sjáum við
ennþá í umræðunni í dag. Að sjá þetta
í þjóðsögunum sýnir kannski hversu
gamlar og rótgrónar sumar þessar hugmyndir eru.“
Speglun við samtímann
Dagrún, sem rannsakaði þjóðsögur í
útgefnum söfnum frá 19. og 20. öld, segir
að það geti skipt máli hver segi frá.

„Langflestum þjóðsögum er safnað og
þær gefnar út af körlum, en við erum svo
heppin að eiga eitt þjóðsagnasafn sem
er safnað af konu, en það er safn Torfhildar Þ. Hólm,“ segir Dagrún og bætir
við að safn Torfhildar sé aðeins öðruvísi.
„Þar fáum við fleiri sögur af heimilisofbeldi en í hinum söfnunum. Þar birtast
líka aðeins önnur sjónarhorn, til dæmis
eina dæmið um konu að tala við konu.“
Aðspurð segir Dagrún að eitt og annað
hafi komið sér á óvart við rannsóknina.
„Það sem kom mér kannski leiðinlega
á óvart var hve sterk þessi speglun við
samtímann var og raun ber vitni.“

Hjartans þakkir til allra sem sýndu
okkur stuðning og hlýhug við fráfall
elsku eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Jens Jónssonar

húsgagnabólstrara,
sem lést 9. ágúst síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki hjartadeildar
Landspítalans fyrir hlýhug og góða umönnun.
Valdís Kristmundsdóttir
Jón Kristinn Jensson
Sigurborg M. Guðmundsdóttir
Sigríður Jensdóttir
Axel Þórir Alfreðsson
Lára Jensdóttir
Einar Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þá segir hún að einnig hafi komið
á óvart að skoða niðurstöðurnar ekki
einvörðungu út frá kyni heldur einnig
stétt. „Við gætum vel ímyndað okkur að
þá eins og alltaf hafi of beldi gagnvart
konum sem tilheyra jaðarhópum verið
algengara en ekki, en það er ekki raunin
í þjóðsögunum,“ segir hún. „Það eru iðulega konur af efri stéttum, bændadætur
eða prestsdætur sem lenda í ofbeldi. En
það segir okkur kannski líka að það hafi
þótt frásagnarverðara en hitt.“
Óvæntur kynjavinkill
Dagrún hefur lengi haft áhuga á dökkum hliðum menningararfsins en hún
skrifaði BA-ritgerð sína um mannát
í þjóðsögunum. „Þaðan spratt upp
áhugi minn á birtingarmynd kvenna í
þjóðsögunum, því þar er mjög óvæntur
kynjavinkill,“ útskýrir hún. „Þar eru
yfirleitt konur, tröllskessur, sem borða
saklausa karlmenn. Svo skrifaði ég
meistaraverkefnið mitt um andaglas
í samtímanum og unglinga sem fara í
andaglas.“
Viðburðurinn hefst klukkan 17 í kvöld
og er gjaldfrjáls. Dagrún hvetur öll þau
sem hafa áhuga á þjóðsögunum og
kynjajafnrétti til að koma við. ■

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

Kristján Lárus Sæmundsson
frá Teigi í Hvammssveit, Dalasýslu,
Gerplustræti 17, Mosfellsbæ,

verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju
í Grafarholti, mánudaginn
13. september klukkan 13.00.
Guðrún Einarsdóttir
Einar Þórir Kristjánsson
Úlfhildur Rögnvaldsdóttir
Sigrún Kristjánsdóttir
Pálmi Bjarnason
Kristján Rúnar Kristjánsson Anna Sigurðardóttir
Gísli Kristjánsson
Guðjón Ingi Kristjánsson
Brá Guðmundsdóttir
barnabörn og langafabörn.
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Heilbrigð melting er
grunnur að góðri heilsu

Anna Þórisdóttir og Guðbjörg Hjálmarsdóttir hafa starfað hjá Bernharð Laxdal í mörg ár og veitt fjölda kvenna góða og persónulega þjónustu, en það er eitthvað sem verslunin leggur mikið uppúr.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Kápubúð Íslands með meiru
Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

Kvenfataverslunin Bernharð Laxdal bætir við tveimur spennandi merkjum frá Spáni. Kvenleiki og glæsileiki er í fyrirrúmi, líkt og hjá öllum merkjum sem verslunin býður upp á. 2
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Bariloche er spænskt merki og
kemur með lit í tilveruna.
F.v. Brynja, Anna, Lilja, Guðrún, Hjördís og Guðbjörg starfa allar í versluninni.

Þessi rauði Bariloche-jakki er fullkominn í haust.

Reiðfatalúkkið kemur sterkt inn í
haust og þessi jakki smellpassar.

Þessi bleiki, köflótti jakki verður
flottur í haust og vetur.

Jakkarnir frá Bariloche eru fallegir og einstaklega klæðilegir. Köflótt er líka alltaf klassískt.

Mynstrið á þessari skyrtu er bæði
fallegt og svolítið gæjalegt.

Hin fornfræga kvenfataverslun
Bernharð Laxdal er nú 83 ára og
hefur í allan þann árafjölda staðið
fyrir sínu sem ein glæsilegasta
kvenfataverslun Íslands. „Í gegnum
árin hefur áherslan alltaf verið á
að bjóða upp á hágæða fatnað sem
stenst tímans tönn. Við höldum
okkur við þau fatamerki sem
standa fyrir sínu og konur vita að
hverju þær ganga þegar þær koma
til okkar.
Það þýðir þó ekki að við hræðumst tískuna enda bættum við
nýverið við tveimur glæsilegum
fatamerkjum, Bariloche og Tinta,
sem koma frá Spáni. Um er að ræða
einstaklega dömulegan og fallegan
fatnað fyrir þær sem vilja vera
flottar við öll tækifæri. Áherslan
er á kvenleg snið, aðskorna jakka,
skyrtur og blússur með pífum og
alls konar fallegum smáatriðum.
Við hjá Bernharð Laxdal bjóðum
upp á fallegan og sígildan kvenfatnað á breiðu verðbili og því ættu
allar konur að geta fundið eitthvað
hér,“ segir Guðbjörg Hjálmarsdóttir, rekstrarstjóri Bernharðs
Laxdal.

á hágæða yfirhafnir. Við höfum
verið að selja konum yfirhafnir í
yfir 80 ár og höfum stimplað okkur
rækilega inn sem kápubúð Íslands.
Í dag erum við að selja mikið af
dúnúlpum í ýmsum útgáfum, með
eða án skinna. Dúnúlpurnar eru
enda guðsgjöf þegar fer að hausta.
Við erum með allar síddir, stuttar,
millisíðar og svo alveg síðar. Dúnkápurnar eru að koma einstaklega sterkar inn, enda virkilega
fallegar og notalegar á köldum
vetrardögum. Þar bjóða Junge og
Fuchs Schmitt, Saki og fleiri upp
á gott úrval af ýmsum síddum og
gerðum. Ásamt dúnúlpum erum
við einnig með fallega rykfrakka,
regnjakka og ullarkápur frá Fuchs
Schmitt.
Svo erum við með hágæða ítalskar ullarkápur frá Cinzia Rocca, sem
eru flaggskipið okkar og fallegar
á öllum konum. Kápurnar eru úr
eðalull, sumar með kasmír eða
dýrindis alpakaull. Kápurnar eru
fisléttar, stílhreinar og sérlega
klæðilegar. Þá eru margar konur
að taka skinnkraga með, úr ýmist
refaskinni eða af þvottabirni.“

Kápubúð Íslands með meiru
„Aðaláhersla kvenfataverslunarinnar Bernharð Laxdal hefur verið
á að bjóða íslenskum konum upp

Glæsilegur kvenfatnaður
Kápur og yfirhafnir eru ekki það
eina sem Bernharð Laxdal er með
fyrir kvenþjóðina. „Stærsta fata-

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Skyrturnar frá Bariloche eru
skemmtilegar og einstakar.

Bariloche og Tinta
koma frá Spáni.
Um er að ræða einstaklega dömulegan og
fallegan fatnað fyrir þær
sem vilja vera flottar við
öll tækifæri.

merkið okkar er Gerry Weber og
höfum við boðið upp á það í tugi
ára. Þetta er þýskt gæðamerki og
við eigum marga fastakúnna sem
líkar við tískusniðin frá Gerry
Weber. Þessar flíkur og snið henta
enda sérstaklega vel konum sem
búa á norðlægum slóðum. Einnig
erum við með Taifun-merkið sem
er yngri línan frá Gerry Weber.
Hver kona þarf að eiga að
minnsta kosti eina fallega svarta
eða dökka dragt í fataskápnum.
Við bjóðum upp á glæsilegar og
sígildar svartar og dökkbláar
dragtir frá Gerry Weber sem við
köllum „basic“ dragtir. Þessar
er afar einfalt að klæða upp eða
niður með pinnahælum eða smart
strigaskóm, allt eftir því hvert til-

Klossuð stígvél eru frábær leið til að klæða þennan Bariloche-kjól aðeins niður fyrir hversdagslegri tilefni.

efnið er. Þá er hægt að kaupa jakka,
buxur eða pils í ýmsum sniðum
sem passar allt saman. Þessar hafa
verið mjög vinsælar hjá konunum í
Oddfellow og Frímúrurunum.
Gardeur er svo besta fatamerkið
þegar kemur að buxum. Þeir sérhæfa sig í að hanna buxur sem
henta kvenlíkamanum einstaklega
vel. Gardeur býður upp á gífurlega
breidd í buxnasniðum og efnavali og er með allt frá hversdagslegum þröngum gallabuxum og
leðurlíkisbuxum upp í sparilegar
dragtarbuxur og jafnvel útvíðar.
Betty Barclay-merkið býður upp
á æðislegar kvenlegar flíkur á hagstæðu verði. Meðal þess sem hefur
verið hvað vinsælast eru þykkar
dúnkápur sem munu halda okkur
funheitum í allan vetur.
Það má ekki gleyma glæsikjólunum frá kanadíska merkinu
Frank Lyman. Eftir samkomutakmarkanir eru konur margar farnar
að hlakka til að punta sig upp að
nýju fyrir viðburði haustsins og
þá eru Frank Lyman-kjólarnir
þeir alflottustu. Þetta eru sérlega
fallegir og grand eðalkjólar sem
gaman er að klæðast við hin ýmsu
tilefni.
Fylgihlutirnir eru svo ekki síður
mikilvægir þegar kemur að því
að klæða sig upp. Þá erum við hjá

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Bernharð Laxdal með gott úrval af
veskjum og beltum, silkislæðum
og klútum sem setja punktinn yfir
i-ið,“ segir Guðbjörg.
Netverslun
Í vefverslun Bernharðs Laxdal er
hægt að nálgast margar af flíkunum sem finna má í versluninni.
„Margar nýta sér það að skoða á
netinu fyrst og koma svo og máta
í búðinni enda njóta þær þá okkar
persónulegu þjónustu sem við í
Bernharð Laxdal erum fyrir löngu
orðin fræg fyrir. Að sjálfsögðu er
svo hægt að versla við okkur beint
af netinu. Þá bjóðum við ýmist upp
á að fólk sæki til okkar í verslun
samdægurs eða nýti sér fría heim
sendingarþjónustu innanlands.“
Bernharð Laxdal er að Skipholti
29b. Nánari upplýsingar í vefverslun, laxdal.is.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Litríkur
og skemmtilegur
karakter
Mörgum þykir Shai Gilgeous-Alexander, leikmaður
körfuboltaliðsins Oklahoma City Thunder í NBAdeildinni í Bandaríkjunum,
vera best klæddi leikmaður
deildarinnar.
starri@frettabladid.is

Þessi 23 ára bakvörður byrjaði með
stæl í nýliðavalinu sumarið 2018,
en þar mætti hann í ljósgrænum
jakkafötum skreyttum grænum
blómum. Hann heldur úti vinsælli
Instagram-síðu, @shai, þar sem
hann birtir meðal annars myndir
úr fataskápnum og er óhætt að
segja að hann hafi bæði litríkan og
skemmtilegan stíl. Kíkjum aðeins
á úrvalið hjá þessum skemmtilega
leikmanni. n

Grænar og brosandi buxur sem
vekja örugglega
athygli hvert
sem hann fer.

SKJÁSKOT/
Skærlituð peysan passar við appelsínugulu gleraugun.

INSTAGRAM

Stórkostlegur jakki í nokkrum litum.

Ekkert að því að klæðast Lakersjakka þótt maður spili með öðru liði.

Skrautlegar reimarnar breyta öllu.

Grátt og hvítt tónar vel við glæsikerruna sem hann keyrir á.

Lillablái liturinn spilar stórt hlutverk hér.

2Pac bolur og litfagrar gallabuxur.

Hver væri ekki
til í að eiga eitt
svona par?

Ársfundur
atvinnulífsins
2021

21/21

Ryðjum hindrunum

úr vegi

Samtök atvinnulífsins hafa tekið saman 21 áskorun sem við stöndum frammi
fyrir sem samfélag og snjallar lausnir til að tryggja velsæld þjóðarinnar.
Ársfundur atvinnulífsins 2021 verður í beinu streymi
á helstu vefmiðlum og www.sa.is klukkan 9 í dag
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Halldór Benjamín Þorbergsson er
framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins.
Hann segist
sakna meiri
umræðu um
menntamál í
aðdraganda
kosninga enda
sé menntun
undirstaða
atvinnulífsins.
MYND/BIG


Vill samhent átak í viðspyrnunni
Halldór Benjamín Þorbergsson er framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins.
Hann segir ýmis tækifæri til
hagvaxtar í augsýn í kjölfar kórónukreppunnar, en
mikilvægt sé að atvinnulíf
og stjórnvöld snúi bökum
saman til að tryggja atvinnulífinu vindinn í bakið.
„Þannig verða verðmætin til,
sem aftur standa undir sterku velferðarkerfi,“ undirstrikar Halldór.
Ársfundur atvinnulífsins 2021
er haldinn í dag og verður í beinu
streymi á helstu vefmiðlum og á
vefsíðu SA.
„Eftir heimsfaraldurinn stendur
íslenskt samfélag frammi fyrir
heilmiklum áskorunum. Um það
verður ekki deilt. Í kjölfarið þurfum við að koma hér á stöðugleika
og sjálfbæru ástandi í hagkerfinu.
Það gerum við meðal annars með
því að styrkja nýja atvinnuvegi,
ryðja úr vegi óþarfa hindrunum,
einfalda regluverk, nýta fjármuni
hins opinbera betur til að lækka
skatta og styrkja þannig atvinnulífið til frekari vaxtar.
Samtök atvinnulífsins tóku
nýlega saman 21 áskorun og jafnmargar lausnir við þeim sem við
hvetjum alla og ekki síst stjórnvöld
til að kynna sér og koma í gagnið.
Þannig náum við sem bestri og
skjótastri viðspyrnu,“ útskýrir
Halldór. Tillögurnar snúa að
opinberum rekstri, skattastefnu,
rekstrarumhverfi atvinnulífsins,
sjálfbærri þróun, vinnumarkaðnum, menntamálum og heilbrigðismálum. Á ársfundinum verður auk
annars farið yfir þessar tillögur.
Halldór Benjamín vill meðal
annars auðvelda fyrirtækjum að
skapa störf, ekki síst vegna þess
að eftir kórónukreppuna hefur
langtímaatvinnuleysi aukist.
„Störfin þurfa að verða til á
almennum vinnumarkaði en ekki
hjá hinu opinbera. Opinberir aðilar
Útgefandi: Torg ehf

mega ekki spenna upp launaþróunina með þeim hætti sem almennur
vinnumarkaður getur ekki fylgt
eftir. Þá verður fjölgun starfa ekki
sjálfbær, en til þess að svo megi
verða þarf að einfalda skattkerfið
og afnema hindranir í rekstrarumhverfi fyrirtækja. Til dæmis hvað
varðar stofnun fyrirtækja, leyfisveitingar og erlenda fjárfestingu.
Rekstrarumhverfi fyrirtækja á
Íslandi þarf að standast erlendum
keppinautum þeirra, og ekki síður
íslenska ríkinu, snúning. Í þeim
efnum þarf ekki síst að gera bragarbót á vinnumarkaðslíkaninu, sem
einkennist eins og sakir standa af
óskilvirkri kjarasamningsgerð,
höfrungahlaupi og launastefnu sem
ógnar stöðugleika.“
Rekstrarformið er ekki aðal
atriðið – heldur notandinn
Heilbrigðismálin hafa undanfarið
verið í deiglunni, enda mikið mætt
á heilbrigðiskerfinu í heimsfaraldri.
„Þótt jafnt og þétt heyrist
gagnrýni á einstaka þætti heilbrigðisþjónustunnar er óumdeilt
að þjónustan er frábær og sinnt
af starfsfólki í fremstu röð. Til að
mynda eru dauðsföll af völdum
Covid-19 hvergi færri en hér á
landi þegar miðað er við hlutfall
af smituðum. En rekstrarformið
má ekki kæfa snilldina sem býr
í fólkinu,“ segir Halldór sem vill
að samið verði við alla þá sem
veita heilbrigðisþjónustu óháð
rekstrarformi þjónustuaðila, með
notandann í forgrunni. Þannig sé
fjármögnun og jafnt aðgengi fólks
að sjálfsagðri heilbrigðisþjónustu
tryggt.
„Heilbrigðisgjöld hins opinbera
á Íslandi eru einna hæst á Norðurlöndunum þegar leiðrétt hefur
verið fyrir aldurssamsetningu.
Auk þess er þjóðin sífellt að eldast.
Langtímaáætlun ríkisfjármála
gerir ráð fyrir að þessi kostnaður
muni aðeins koma til með að

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

En rekstrarformið
má ekki kæfa
snilldina sem býr í
fólkinu.

aukast á komandi árum og áratugum. Ef ekkert verður að gert er
ljóst að hagkerfið mun ekki standa
undir þessum kostnaði. Þess vegna
á einföld regla að stýra heilbrigðisþjónustunni: Ríkið ákvarðar verð,
magn og gæði þjónustunnar en
einkaaðilar, ríkisstofnanir og
önnur rekstrarform keppast við að
veita þjónustuna á sem hagkvæmastan og bestan máta – og án þess
að fólk þurfi að bíða mánuðum
og árum saman eftir meina sinna
bót,“ segir Halldór Benjamín.
Of mikil miðstýring í íslensku
menntakerfi
Halldóri verður einnig tíðrætt um
menntakerfið. Hann segir kröfur
um þekkingu og færni í atvinnulífinu taka sífelldum breytingum.
„Og þessum kröfum verður
að mæta á sama tíma og almenn
grunnfærni þarf að vera til staðar.
Skólastarfið í dag heldur einfaldlega ekki í við gjörbreytt umhverfi
nemenda samfara hraðri tækniþróun,“ útskýrir hann.
Halldór saknar þess að meiri
umræða eigi sér ekki stað um
menntamál nú í aðdraganda
kosninga.
„Ég sakna þess að heyra ekki
meiri umræðu um menntun hér
á landi. Menntun er undirstaða

atvinnulífsins. Það er enginn
að ræða það að aukið sjálfstæði
skólanna leiðir óumflýjanlega af
sér meiri fjölbreytni og þannig
verður meiri framþróun – í takt
við breyttar þarfi nemenda og
atvinnulífs framtíðarinnar. Þróun
menntakerfisins endurspeglar
einfaldlega ekki þá færni sem við
vitum þó að mun þurfa til í störf
framtíðarinnar. Þetta er áhyggjuefni,“ segir Halldór.
Framlög hins opinbera til
málaflokksins í heild eru hlutfallslega meiri hér en annars staðar á
Norðurlöndum en árangurinn er
ekki eftir því.
„Ég myndi vilja sjá fjármagnið
fylgja nemendunum. Með auknu
valfrelsi nemenda og svigrúmi
stjórnenda öðlumst við um leið
möguleika til að prófa okkur áfram
til að sjá hvers konar aðferðir henta
mismunandi hópum nemenda
best. Kerfið er nú þegar á eftir og
hefur ekki tekist að bregðast við
breyttu samfélagi. Til að mynda
fer hlutfall nemenda með erlent
móðurmál sífellt hækkandi.
Við vitum að árangurinn heilt
yfir verður ekki bættur ef stórir
hópar eru látnir sitja eftir. Til að
stuðla að jöfnum tækifærum óháð
efnahag, móðurmáli og félagslegum aðstæðum þarf til dæmis
að efla íslenskukennslu á öllum
skólastigum og svo þarf að brúa
umönnunarbilið sem myndast
þegar fæðingarorlofi lýkur.“
Loftslagsvandinn ekki leystur
með frekari skattlagningu
Halldór Benjamín segir
mikilvægt að tryggja uppbyggingu grænna innviða. Sjónarmið
um náttúruvernd megi ekki leiða
til þess að möguleikar til grænnar
orkuframleiðslu séu takmarkaðir
um of. „Við þurfum að tryggja
raforku til framtíðar og það gerum
við ekki nema með því að virkja.
Þannig stuðlum við að orkuöryggi,
sem við verðum að hafa í nútíma
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samfélagi til að viðhalda lífsgæðum og samkeppnishæfni landsins.“
Halldór vill einnig skapa hvata
svo fjármagn leiti í grænar og
sjálf bærar lausnir í stað þess að
stjórnvöld reyni að skattleggja
fólk og fyrirtæki út úr loftslagsvandanum.
„Tryggja þarf aukið gagnsæi
og birta bókhald yfir tekjur og
ráðstöfun grænna skatta til að
tilgangur og markmið skattheimtunnar sé skýr. Það á ekki að líta á
græna skatta sem tekjuöflun fyrir
ríkið til langs tíma, enda á frekar
að einblína á að ná tilætluðum
áhrifum með slíkum sköttum.
Hagrænir hvatar þurfa að koma
til – þar sem aðkoma atvinnulífsins leikur lykilhlutverk. Það er
mjög mikilvægt að fjármagn rati í
réttan farveg,“ segir Halldór.
„Ný löggjöf, breyttir framleiðsluhættir og auknar kröfur
um vistvænar vörur og þjónustu,
sem styðja markmið um hringrás
hráefna, er í mikilli sókn um allan
heim og einkennir nýjan raunveruleika fyrirtækja. Þröskuldurinn getur hins vegar reynst hár og
breytingar kostnaðarsamar fyrir
lítil og meðalstór fyrirtæki. Þess
vegna er mikilvægt að stjórnvöld
styðji atvinnulífið í aðgerðum
sínum í átt að sjálf bærni. Þá þurfa
yfirvöld að sinna leiðbeiningarhlutverki sínu af kostgæfni svo
fyrirtæki eigi auðveldara með
að aðlaga sig nýjum veruleika
sem snýr að lögum og regluverki.
Mikilvægt er að lög og reglur taki
mið af aðstæðum hér á landi og
skerði ekki samkeppnisskilyrði
íslensk atvinnulífs.“
Halldór segir að hanna þurfi
skynsamlega hvata til að fjárfestar og lánveitendur setji fjármuni í
grænar og sjálf bærar lausnir með
það að markmiði að ýta undir
kolefnishlutlaust hagkerfi.
„Þessu er meðal annars hægt að
ná fram með hvötum til útgáfu
grænna verðbréfa.“ n
Veffang: frettabladid.is

SAMTÖK ATVINNULÍFSINS

FIMMTUDAGUR 9. september 2021

Sigríður Margrét Oddsdóttir er framkvæmdastjóri Lyfju sem í upphafi var eitt apótek í Lágmúla en telur nú 46 apótek víðs vegar um landið. 

Sigríður Margrét Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Lyfju,
segir að samhliða breyttri
aldurssamsetningu þjóðarinnar ríði á að gera nauðsynlegar breytingar í heilbrigðisþjónustu. Í því muni
nýsköpun og einkaframtakið gegna lykilhlutverki.

Nýsköpun og einkaframtakið
verði að fá að blómstra
Sigríður Margrét
segir lífsnauðsynlegt að gera
breytingar á
heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðiskerfið muni
annars einfaldlega brjóta
hagkerfið. MYND/

„Við lítum á okkur sem hluta af
heilbrigðisþjónustu Íslendinga.
Lyf eru engin venjuleg söluvara,“
segir Sigríður Margrét Oddsdóttir,
framkvæmdastjóri Lyfju. Fyrir
tækið var stofnað árið 1996, þegar
sérleyfin voru afnumin í apóteks
rekstri.
Í upphafi var Lyfja eitt apótek í
Lágmúla en apótekin telja nú 46.
Lyfsalan er aðeins hluti af rekstrin
um því Sigríður segir Lyfju eiga að
vera stað sem þú leitar til þegar þú
vilt finna vörur til þess að lifa heil
brigðum lífsstíl og auka vellíðan.
Hjá Lyfju starfa um 350 starfsmenn
og af þeim er þriðjungur með sér
menntun á sviði heilbrigðismála.
Ári áður en heimsfaraldurinn hófst
var undirbúningur að nýju snjall
apóteki hafinn og því hleypt af
stokkunum í október í fyrra.
Sérsniðið snjallapótek
er framtíðin
„Þegar við lítum á heilbrigðis
þjónustu og vörusölu og þjónustu
á heilbrigðissviðinu þá sjáum við
það fyrir að hún á eftir að verða
persónulegri, byggja á tækninni,
verða sjálfstýrðari og heildrænni.
Það sem við höfðum verið að
undirbúa smellpassaði inn í þetta
umhverfi og er eins konar per
sónusniðið snjallapótek. Ég geri
greinarmun á því sem Lyfjuappið
er og hefðbundinni vefverslun
vegna þess að þegar ég opna appið
sé ég bara mín gögn. Ég kemst
ekki inn öðruvísi en með raf
rænum skilríkjum og sé þá mínar
lyfjaávísanir og mín verð byggð á
því hvar ég stend í greiðsluþrepa
kerfi Sjúkratrygginga – sérsniðið
að notandanum.“

BIG

Maður fær stundum á tilfinninguna
að því miður sé unnið
öllum árum að því að
færa okkur í áttina frá
einkarekstri.

Sigríður segir að þegar komi að
heilbrigðisútgjöldum sé ekkert
mikilvægara en að líta til nýsköp
unar annars vegar og samvinnu
einkageirans og hins opinbera hins
vegar. „Í fyrsta lagi erum við að
horfa fram á það að á næstu fimm
tíu árum mun fólki eldri en fimm
tíu ára fjölga um fimmtíu prósent. Í
öðru lagi hafa útgjöld hins opinbera
og einkaaðila til heilbrigðismála
verið að vaxa að meðaltali um 8 til
9 prósent síðustu 20 ár á ári stað

Nýtt snjallapótek
Lyfju er sérsniðið að
notendum. Þar sjá þeir
sínar lyfjaávísanir og
verð, byggt á því hvar
þeir standa í greiðsluþrepakerfi Sjúkratrygginga.

virt. Það segir sig sjálft að þetta er
ekki sjálfbært,“ útskýrir Sigríður
og bætir við að það verði að finna
nýjar leiðir til þess að leysa úr því
hvernig við ætlum að stuðla að heil
brigði og vellíðan.
„Þarna skiptir miklu máli að
nýta einkaframtakið í því að búa
til lausnir sem stuðla að því að við
getum fengið betri og persónu
sniðnari heilbrigðisþjónustu. Þar
þarf til samvinnu milli opinbera
geirans og einkaframtaksins.“
Heilbrigðiskerfið mun brjóta
hagkerfið verði ekkert að gert
Sigríður Margrét segir heilbrigðis
þjónustu í eðli sínu mjög íhalds
sama grein. „Þetta er sú grein þar
sem þér líður mjög vel vitandi að
sá sem er að þjónusta þig hafi verið
í greininni í tuttugu eða þrjátíu
ár. Það þarf alltaf að vera góð
samvinna og samtal, en ég held
að það skipti höfuðmáli núna að
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horfa á það hvað einkaframtakið
er að gera í þessari grein og hvaða
árangri hefur verið náð þar. Því ef
við horfum á útgjöldin í einhverri
heildarmynd þá sjáum við til að
mynda að lyfjakostnaður hefur
ekki verið að vaxa í sama hlutfalli
og önnur heilbrigðisútgjöld.“
Fyrir tíu árum hafi lyfja
kostnaður verið 13 prósent af
heilbrigðisútgjöldum en í dag sé
hann 9 prósent. „Þarna eru einka
rekin apótek sem eru að keppa á
hverjum degi og eru í gríðarlegri
samkeppni á markaðnum. Þar er
verið að veita mjög góða þjónustu,
við erum til dæmis hér á landi með
fleiri starfandi lyfjafræðinga en á
hinum Norðurlöndunum og búum
flest í innan við fimm mínútna
fjarlægð frá apóteki. Hvernig
getum við nýtt módelið sem þarna
er inni í öðrum geirum heilbrigðis
þjónustu?“
Hún vísar til þess að sérfræði
læknar hafi verið samningslausir
um árabil.
„Maður fær stundum á tilfinn
inguna að því miður sé unnið
öllum árum að því að færa okkur
í áttina frá einkarekstri. Þar eru
tækifæri og það er nauðsynlegt að
líta til aukins einkarekstrar í heil
brigðisþjónustu almennt.“
Um þetta hefur verið rætt lengi,
klassíska dæmið eru liðskipta
aðgerðir sem við virðumst tilbúin
að greiða fyrir þreföldu verði í
útlöndum svo það sé ekki gert
af lækni á einkarekinni stofu á
Íslandi. Dæmin eru mun fleiri.
Hvernig er hægt að leysa það?
Verður að skipa heilbrigðis- og
nýsköpunarráðherra?
Sigríður Margrét hlær. „Það væri
frábært að hafa slíkan ráðherra.
Þetta er einn stærsti útgjaldaliður
ríkisins og við sjáum það að ef við
gerum ekkert mun heilbrigðiskerf
ið brjóta hagkerfið. Við þurfum að
finna lausnir. Við eigum að nýta
krafta einkaframtaksins og stunda
nýsköpun í heilbrigðisþjónustu en
þó aldrei á kostnað fagmennsk
unnar og öryggisins.“ ■

Efnahagsmál

1

Eftir heimsfaraldurinn stendur íslenskt
samfélag frammi fyrir miklum áskorunum.
Tækifæri til hagvaxtar eru þó í augsýn. Það er
mikilvægt nú að leita nýrra lausna og læra af
þeim sem hafa staðið í sömu sporum.
Samtök atvinnulífsins hafa tekið saman 21
áskorun sem við stöndum frammi fyrir sem
samfélag og jafn margar lausnir. Ef okkur
ber gæfa til þess að stíga þessi nauðsynlegu
skref mun það skipta sköpum fyrir framtíð
þjóðarinnar.
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Ítarefni og heimildir inni á
höldumáfram.is

Vinnumarkaðurinn
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Áskorun:
Efnahagslegur óstöðugleiki hamlar
blómlegu atvinnulífi
Lausn:
Þriggja arma hagstjórn
sem vinnur saman

Áskorun:
Útgjaldavöxtur og skuldasöfnun ríkis
og sveitarfélaga er ósjálfbær
Lausn:
Tengjum opinbert fjármagn
við árangur

Áskorun:
Atvinnuleysi er mikið en hindranir
standa atvinnusköpun fyrir þrifum
Lausn:
Auðveldum fyrirtækjum
að skapa störf

Áskorun:
Öldrun þjóðar þýðir að sífellt
færri hendur munu standa undir
samneyslunni
Lausn:
Aukum framleiðni
og vinnum lengur

Áskorun:
Sveiflukenndur íbúðamarkaður
eykur húsnæðiskostnað
Lausn:
Tryggjum nægt lóðaframboð,
skilvirkari ákvarðanir, einfaldara
regluverk sem lækkar byggingar
kostnað og hraðar framkvæmdum.

Áskorun:
Íslensk launastefna ógnar
stöðugleika
Lausn:
Látum útflutningsgreinar
leiða launastefnuna

Áskorun:
Óskilvirk kjarasamningsgerð skapar
tjón í samfélaginu
Lausn:
Skilvirk vinnubrögð við gerð kjara
samninga draga úr óvissu og kostnaði

Atvinnulífið

12

Atvinnulífið

13

Sjálfbær þróun

14

Áskorun:
Þunglamaleg stjórnsýsla flækist fyrir
framþróun atvinnulífs
Lausn:
Færum samskipti við hið opinbera
í eina samráðsgátt

Áskorun:
Eftirlit er óskilvirkt
Lausn:
Sameinum stofnanir og aukum getu
þeirra til að sinna leiðbeiningar
hlutverki sínu

Áskorun:
Langtímaatvinnuleysi fer vaxandi
Lausn:
Festum ráðningarstyrki af
atvinnuleysisskrá í sessi

Áskorun:
Nýsköpun mælist minni
en í öðrum iðnríkjum
Lausn:
Auðveldum aðgengi fyrirtækja að
fjármagni og hæfu starfsfólki

Áskorun:
Skortur á grænni orku kemur niður
á atvinnulífinu til framtíðar
Lausn:
Tryggjum uppbyggingu grænna
innviða um allt land

Sjálfbær þróun
Heilbrigðismál

17
Heilbrigðismál

Lausn:
Færri en stærri kjarasamningar

18
Heilbrigðismál

Atvinnulífið
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Áskorun:
Mörg en fámenn stéttarfélög ýta
undir ósamstöðu

16

19
Menntamál

Atvinnulífið

10

Lausn:
Eflum embætti ríkissáttasemjara
og tryggjum samstöðu um að fylgja
launastefnunni

15

20
Menntamál

Vinnumarkaðurinn
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Áskorun:
Höfrungahlaup einkennir
íslenska vinnumarkaðinn

21
Menntamál

Vinnumarkaðurinn
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Áskorun:
Loftslagsvandinn verður ekki leystur
með frekari skattlagningu
Lausn:
Sköpum hvata svo fjármagn leiti
í grænar og sjálfbærar lausnir

Áskorun:
Óljóst er hvaða heilbrigðisþjónustu
hið opinbera fjármagnar. Ósamræmi
er í fjármögnun og samningagerð
Lausn:
Leyfum fjármagni að fylgja notanda

Áskorun:
Óvissa ríkir um eðlileg viðmið
varðandi biðtíma sjúklinga
Lausn:
Lögfestum viðmiðunarmörk biðtíma
með þjónustutryggingu

Áskorun:
Óskilgreind viðmið leiða af sér
óhagræði og sóun
Lausn:
Drögum úr álagi og valdeflum
notendur

Áskorun:
Of mikil miðstýring
er í íslensku skólakerfi
Lausn:
Aukum sjálfstæði skóla og látum
fjármagn fylgja nemendum

Áskorun:
Þróun menntakerfisins endurspeglar
ekki færniþarfir framtíðar
Lausn:
Áherslubreytingar í takt við
þarfir framtíðar

Áskorun:
Ekki er komið nægilega vel til móts
við breytta samfélagsgerð, svo sem
stækkandi hóp aðfluttra
Lausn:
Eflum íslenskukennslu, styttum
sumarfrí og brúum umönnunarbilið
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Förum ekki í sama gamla farið
Ég vona að fundamenning og öll
vinnustaðamenning
breytist til frambúðar.
Það þýðir að ef þú sinnir
þannig starfi, ert með
börn eða aðstæður eru
þannig að ef þú vilt
frekar vinna heima, þá
sé það vel hægt.

Berglind Rán Ólafsdóttir
hefur mestar áhyggjur af því
langtímaatvinnuleysi sem
er fyrirséð næstu misseri.
Hún vill að passað sé upp
á fólkið, því gert kleift að
stunda nám og þar sé lögð
áhersla á græna nýsköpun.
„Þannig getum við nýtt sérstöðu
okkar sem land endurnýjanlegrar orku,“ segir Berglind, sem er
ánægð með breytingar á fundamenningu og segir sjálfsagt að
fólk starfi heima í meira mæli til
framtíðar.
„Ég tel að úr því sem komið er
sé mikilvægt að atvinnulífið reyni
að nýta það jákvæða sem hefur
komið út úr faraldrinum. Áfallið
er risavaxið og atvinnulífið hefur
tekið bylmingsþungt högg, en þeir
sem geta verða að líta á þetta sem
tækifæri til að gera breytingar
hjá sér til framtíðar og leggja sín
lóð á vogarskálarnar við að tækla
loftslagsvána. Þar eru heilmikil
tækifæri fyrir ferðaþjónustuna, til
dæmis. Það er ekki heillavænlegt
að mínu viti að fara aftur í sama
farið. Heimurinn hefur ákveðið
í sameiningu að við þurfum að
verða kolefnishlutlaus árið 2050
og það er líka stórt verkefni.
Mögulega, í einhverjum tilvikum,
getur þessi faraldur orðið stökkpallur til þess að þróunin verði
hraðari í þá átt,“ segir Berglind
Rán, sem er framkvæmdastýra
Orku náttúrunnar.
Hún segir að rekstur ON hafi
ekki farið jafn illa út úr Covid og
margra annarra fyrirtækja, vegna
eðlis rekstursins. „Við erum í því
að framleiða rafmagn og heitt vatn
sem hefur þetta samfélagslega
mikilvægi. Það byggir meira og
minna allt annað á því að þessar

Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku náttúrunnar, segir fjarvinnu komna til að vera. 

grunnþarfir séu til staðar,“ segir
Berglind. Vitaskuld hafi þó verið
talsverð röskun á starfseminni.
Sjálfsagt að vinna heima
– til frambúðar
„Ég held að mörg fyrirtæki eigi
það sameiginlegt með okkur að
við áttuðum okkur mjög fljótt á
hversu vel fjarfundir virka og forrit
á borð við Teams hjálpa okkur
í fjarvinnunni. Við höfðum til
dæmis nýhafið stefnumótun hjá
fyrirtækinu í aðdraganda Covid
og ákváðum að halda dampi í því.
Við tókum vinnufundi með yfir
hundrað manns, stefnumótandi
fundi, á Teams, og það gekk betur

en maður þorði að vona. Ég er
sannfærð um að þetta námskeið í
tækni, sem var í rauninni þröngvað upp á alla landsmenn í faraldrinum, muni skilja eitthvað eftir
sig. Ég vona að fundamenningin
breytist til frambúðar og öll vinnustaðamenning. Þetta þýðir líka að
ef þú sinnir þannig starfi og ert
með börn eða aðstæður eru þannig
að þú vilt frekar vinna heima, þá sé
það vel hægt,“ segir Berglind.
Hún nefnir einnig ferðalög milli
staða, að þau hafi snarminnkað í
faraldrinum. Samtök iðnaðarins
reiknuðu út að níu milljónum
klukkustunda hefði verið sóað
í umferðartafir innan höfuð-
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borgarinnar í fyrra. „Þetta er líka
jákvætt. Við eigum ekki að ferðast
að óþörfu. Það sama á við um
fundi og ráðstefnur úti í heimi. Nú
er boðið upp á allt rafrænt og það
mun spara tíma og peninga og um
leið hafa minni áhrif á umhverfið
ef við hættum að fljúga á stutta
fundi og ráðstefnur um allan
heim.“
Vill áherslu á græna nýsköpun
Mestar áhyggjurnar hefur
Berglind af langtímaatvinnuleysi
í samfélaginu eftir faraldurinn.
„Atvinnuleysi getur haft hræðileg
félagsleg og samfélagsleg áhrif.
Við þurfum að passa upp á fólkið

okkar, gera því kleift að stunda
nám – í allri þeirri vinnu er
tækifæri til þess að setja fókus
á greinar þar sem er hægt að
stuðla að minni losun til framtíðar. Við þurfum að stuðla að
því að hagkerfið fari hratt í átt
að hringrásarhagkerfi. Leggja
þunga áherslu á nýsköpun og þá
sérstaklega græna nýsköpun Þar
sem okkar stærstu tækifæri liggja
og þar getum við nýtt sérstöðu
okkar sem land endurnýjanlegrar
orku. Mikilvægast er ekki að setja
allt púður í að gera allt eins og það
var áður. Frekar að hugsa hvað við
getum gert betur og öðruvísi og
breyta áherslunum í þá átt.“ ■

Ísland er fljótandi og vannýtt eldisstöð
Pétur Hafsteinn Pálsson er
framkvæmdastjóri Vísis,
framsækins sjávarútvegs
fyrirtækis með höfuð
stöðvar í Grindavík.
Vísir hefur verið meðal þeirra
fyrirtækja sem dregið hafa vagninn í nýtingu hátækni í fiskvinnslu
hér á landi og leggja mikla áherslu
á fullnýtingu afurða og ábyrgar
veiðar.
Hjá Vísi starfa um þrjú hundruð
manns. Pétur segir mikilvægara
en nokkru sinni fyrr að líta til
þeirra tækifæra sem leynast víða,
þegar um auðugt land af náttúruauðlindum líkt og Ísland er
að ræða. Sérstaklega nú þegar
skóinn kreppir. Matarframleiðsla
sé framtíðin og geti skapað fjölda
fjölbreyttra starfa.
Sjávarútvegurinn hefur borið
sig vel í kjölfar heimsfaraldursins
miðað við margar aðrar greinar,
þó að veiran hafi leitt til óhagræðis
fyrir starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja eins og annarra. „Við höfum
haldið okkar starfsemi gangandi,
með röskun þó, og skattgreiðslum
inn í ríkissjóð sem er mjög mikilvægt. Það sem ríður á er að halda
tekjuflæðinu gangandi svo það
verði eitthvað til skiptanna. Nú
tekur sjávarútvegurinn að sér það
hlutverk að vera mikilvægasta
mjólkurkýrin og verður að fá að
ganga og halda áfram að greiða
skatta, búa til störf og það sem þarf
til að halda samfélagi gangandi,“
segir Pétur og segir ljóst að til þess
að ná upp fyrri hagsæld í samfélaginu þurfi að líta til þeirra tækifæra
sem hér eru.
„Það liggja heilmikil vannýtt
tækifæri í framleiðslu matvæla

Pétur Hafsteinn
Pálsson er framkvæmdastjóri
Vísis í Grindavík.
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hér á landi og þar hefur sjávarútvegur vissulega lagt sitt af mörkum.
Þróunarstarf er á fullu í þessum
fiskvinnslum, sem aftur kallar á
mikla vinnu hjá iðnfyrirtækjum
og þar fram eftir götunum. Hvað
okkur varðar í sjávarútveginum
liggja tækifærin í því að gera betur
og komast nær endamarkaðnum,
þangað sem afurðin er seld. Þannig
er hægt að spara allar milliumbúðir
og kostnað við milliliði, ef sem mest
yrði gert hér heima – frá veiði til
vinnslu til endanlegrar söluvöru –
svokölluð fullvinnsla.“
Umdeild starfsemi
en vel þess virði
Pétur segir að ef litið er til heimsframleiðslu á fiski hafi undanfarna áratugi orðið lítil breyting

á því sem veiðist af villtum fiski.
Vöxturinn sé í eldi. Vissulega sé
deilt um sjóeldi sem atvinnugrein.
„En það er ekki hægt að líta
fram hjá því að við höfum þessa
auðlind sem er heita vatnið. Það er
risavaxið verkefni að efla fiskeldi
og ef ekki í sjó, þá allavega á landi.
Ísland er fljótandi eldisstöð sem
er vannýtt og ónýtt í heimi þar
sem eftirspurn eftir matvælum
verður sífellt meiri. Það sem við
eigum að gera núna er að kortleggja þessi risatækifæri sem eru
fyrir augunum á okkur: matarframleiðslu og tækjaframleiðslu til
matarframleiðslu. Við erum rík af
flottum iðnfyrirtækjum sem gætu
gert ótrúlegustu hluti í þessum
efnum,“ segir Pétur og undirstrikar
að einnig eigi að leggja áherslu á

sjóeldi, að uppfylltum ströngum
kröfum um umhverfisvernd.
„Greinin hefur staðið sig vel
í því að minnka olíuneyslu, en
umhverfisspor umbúðanna er enn
of mikið. Með tækninni sjáum við
fram á að geta pakkað vörunni hér
heima í endanlegar umbúðir sem
svo rata á endamarkaðinn, þar
sem varan verður svo keypt, í stað
þess að eiga millilendingu annars
staðar til þess eins að pakka henni
inn upp á nýtt og flytja á enn
annan stað.
Það sem við eigum eftir að gera
er að finna nægilega ódýra leið til
að gera landeldi hagkvæmt. Heita
vatnið sem hægt er að nota er
affall úr húsum landsmanna sem
er um 30 til 40 gráður. Við þurfum
að finna leið til að hefja uppbygg-

ingu sem fyrst. Þá eru okkur engin
takmörk sett með nær óendanlegu magni af heitu vatni og fullt
af landi. Þetta yrði gríðarlega
atvinnuskapandi því afleidd starfsemi í rafmagni, orku og fleiri sérfræðistörfum myndi óhjákvæmilega fylgja. Þarna er okkar sérstaða
og þekking. Þangað eigum við að
líta, beina menntuninni og aflinu
öllu í að byggja þetta upp.“
Massaferðamennskan
sé liðin undir lok
Svo er það hitt, segir Pétur.
„Hvernig ferðamennirnir koma
aftur. Ég held að það verði ferðamennska en ekki massaferðamennska eins og hér áður. Ég hef
fulla trú á því að þessir atburðir
muni breyta ferðavenjum fólks.
Þessi ferðalög voru orðin alveg
súrrealísk, þú gast stokkið til Japans eða Kína eftir mörgum leiðum
með nokkurra klukkustunda
fyrirvara. Þetta held ég að muni
breytast – og talandi um umhverfismálin, þá er ljóst það munu allir
þurfa að endurskoða hversu mikið
flug er notað almennt til ferðalaga og flutninga. Það er og verður
Íslendingum mjög mikilvægt að
almenn sátt sé um umhverfisspor
flugsins.“
Verstu afleiðingu veirunnar fyrir
íslenskt samfélag segir Pétur hins
vegar án efa vera atvinnuleysið.
„Á því þarf að taka. Fyrir utan
tekjumissinn getur maður ekki
hugsað sér að fá ekki að vakna
til einhvers á morgnana. Það er
nokkuð sem við eigum aldrei að
sætta okkur við að hér festist í
sessi eitthvert atvinnuleysisstig að
nokkru ráði. Það er versta bölið.
Þessu verðum við að ráða bót á.“ ■
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Segir kjarasamningsumhverfið ekki að virka
Það er sjálfsagt að
veðja á ferðaþjónustuna enda hefur hún
alla burði til að styðja við
og styrkja efnahag þjóðarinnar eins og áður.

Helga Árnadóttir er framkvæmdastjóri sölu-, markaðs- og vöruþróunarsviðs
Bláa lónsins og hefur starfað
í ferðaþjónustu um árabil.
Helga segir mikilvægt að greinin
rísi hratt aftur og vill breyta kjarasamningsumhverfinu almennt
á Íslandi, sem sé alltof flókið.
Lágmarkskrafan hljóti að vera að
viðsemjendur sammælist um það
hvað sé til skiptanna, áður en lagt
er af stað og samið um kaup og
kjör.
„Síðustu misseri hafa verið mjög
lærdómsrík. Ég tel að við stöndum
að mörgu leyti mun betur að vígi
nú en eftir öldudalina sem við
lentum í í kjölfar fjármálahrunsins
og svo eldgossins í Eyjafjallajökli
árið 2010. Nú er búið að byggja
markvisst upp innviði, við höfum
þroskast mikið, fyrirtækin eflst
og stjórnvöld lært inn á greinina.
Ég tel skynsamlegt að nýta tækifærið sem fram undan er og höfða í
auknum mæli til fágætisferðanna,
enda hefur samkeppnishæfni
okkar aukist til muna hvað þennan
verðmæta markhóp varðar. Við
eigum að horfa til gæða umfram
magns. Fyrst þarf þó að koma
fyrirtækjunum á fætur,“ segir
Helga.
Oft er sagt að íslenskt atvinnulíf
hafi ekki nógu margar stoðir. Erum
við að gera rétt með því að veðja
aftur á ferðaþjónustuna eða ætti
að reyna að veðja á fleiri hesta?
„Við eigum alltaf að horfa til
þess að byggja sem flestar stoðir
undir atvinnulífið á Íslandi. Það
er sjálfsagt að veðja á ferðaþjónustuna enda hefur hún alla burði
til að styðja við og styrkja efnahag þjóðarinnar eins og áður. Við
verðum að ná ferðaþjónustunni

Helga Árnadóttir er framkvæmdastjóri sölu-, markaðs- og vöruþróunarsviðs Bláa lónsins. 

hratt og örugglega á lappir. Hún
var að skila um 550 milljörðum
í gjaldeyristekjur árlega fyrir
Covid. Þá má ekki gleyma því að
hún er atvinnugrein sem styður
við byggðastefnu og hefur skilað
ávinningi um land allt. Við eigum
að tryggja henni ákveðna kjölfestu, en að því sögðu er alveg ljóst
að þeim mun fleiri egg í körfunni,
því betra,“ segir Helga.
Ferðaþjónustan getur unnið bug
á atvinnuleysinu – fljótt
„Við sem samfélag höfum verið
lánsöm að búa við nægt atvinnuframboð í gegnum árin. Klárlega
er ferðaþjónustan vinnuaflsfrek
atvinnugrein og sú grein sem getur
einna helst unnið bug á þeirri

meinsemd sem atvinnuleysið er á
sem skemmstum tíma. Hins vegar
er staðreyndin sú að erfiðlega
hefur reynst að manna störfin,
hvort sem um fagmenntuð störf er
að ræða eða ófagmenntuð, nú eftir
að viðspyrnan hófst í vor. Stundum
er talað um að störf í ferðaþjónustu
séu einungis láglaunastörf, en það
er alls ekki rétt og ekki hægt að
alhæfa með þeim hætti. Miklar
tæknibreytingar, samrunar fyrirtækja, aukin skilvirkni og aðrir
þættir hafa valdið því að sérhæfðum störfum í ferðaþjónustu
hefur verið að fjölga verulega og
hlutfallslega meira en öðrum.“
Hvað finnst þér að stjórnvöld
eigi að leggja áherslu á í þessum
efnum? Hvað þarf að gera til að
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koma ferðaþjónustunni aftur á
koppinn?
„Ferðaþjónustan er að komast
á lappirnar en það er mikið undir
okkur komið, atvinnulífinu og
stjórnvöldum, að vel til takist.
Horft fram á veginn er mikilvægt
að laga til í rekstrarumhverfi og
horfa til samkeppnishæfni útflutningsatvinnugreinanna almennt.
Verðmætasköpun í landinu
stendur og fellur með útflutningnum. Hvað ferðaþjónustuna varðar
er hún í gríðarlegri samkeppni við
aðra áfangastaði um heim allan.
Hvernig getum við eflt okkur
gagnvart þeirri samkeppni? Til að
mynda með því að einfalda annars
þungt og flókið regluverk, sem var
reifað sérstaklega í samkeppnis-

skýrslu OECD fyrir stuttu og sýnir
svart á hvítu að regluverkið í ferðaþjónustu er mun flóknara og erfiðara en í samkeppnislöndunum. Þá
myndi ég vilja að við horfðum til
þess að leggja af, þó ekki sé nema
tímabundið, íþyngjandi skatta og
gjöld sem eru margvísleg og mikil
í ferðaþjónustu. Fyrirtækin verða
að ná að rétta úr kútnum eftir fordæmalausa Covid-tíma,“ útskýrir
hún.
Talandi um samkeppnishæfni.
Hvað segir þú um launaþróunina á
Íslandi?
„Verðmætasköpunin stendur
einfaldlega ekki undir launahækkunum. Sérstaklega eftir þessa
kröftugu niðursveiflu. Það eru
einfaldlega brostnar forsendur,“
segir Helga og tekur fram að mikilvægt sé að skoða vinnumarkaðinn
heildrænt.
„Við verðum að fara að hefja
kjaraviðræður á ákveðnu marki
sem allir geta sammælst um.
Hver er kakan sem við höfum
til skiptanna? Ef við getum ekki
einu sinni sammælst um það mun
þetta höfrungahlaup halda áfram,
sem við því miður þekkjum alltof
vel nú þegar. Laun munu hækka
umfram það sem er til í samfélaginu, sem þýðir að atvinnuleysi og
verðbólga fara að gera vart við sig
og kaupmáttur minnkar. Þá græðir
enginn. Ég veit að þetta hefur verið
reynt, en við megum ekki gefast
upp. Það er allt of mikið í húfi.“ ■

Kallar eftir uppbyggilegum tillögum frá
verkalýðshreyfingunni í upphafi viðspyrnunnar
Íslenskir aðalverktakar er
rótgróið fyrirtæki sem á
sér 66 ára sögu. Fyrirtækið
hefur komið að hönnun og
byggingu margra þekktra
mannvirkja, svo sem tónlistarhússins Hörpu, jarðganga,
virkjana og alls sem spannar
svið byggingariðnaðarins.
Að sögn Sigurðar R. Ragnarssonar,
stjórnarformanns félagsins, hefur
hann áhyggjur af því að langtíma
atvinnuleysi festist í sessi. Innan
verktakabransans hafi gengisfall
krónunnar í upphafi Covid haft
bein áhrif á allt efni og aðföng sem
þeir kaupa inn. Hann saknar þess
að heyra uppbyggilegar tillögur frá
verkalýðshreyfingunni, nú þegar
viðspyrnan er hafin.
„Langvarandi atvinnuleysi getur
haft mikil sálræn og félagsleg áhrif
sem ekki má gera lítið úr. Þetta er
áhyggjuefni nú þegar við erum að
fara inn í veturinn og myrkrið er
að færast yfir. Það verður að passa
upp á þetta fólk,“ segir Sigurður,
sem tekur þó fram að hann
sé almennt ánægður með þær
aðgerðir sem stjórnvöld hafa þegar
gripið til í tengslum við heimsfaraldurinn.
Afkastaminnkun og
gengisfall krónunnar
Covid hafði nokkur áhrif á rekstur
ÍAV.
„Það er eins með okkur og flest
önnur fyrirtæki. Beinu áhrifin
fólust einna helst í afkastaminnkun á okkar verkstað. Sérstaklega
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fyrst um sinn, þegar óvissan var
sem mest. Þá dró verulega úr
afköstum þar sem starfsfólk var
bæði óttaslegið og að passa sig á
að halda fjarlægð sín í milli. Það er
svo sem erfitt að meta í krónum
hvað það hefur kostað fyrirtækið,
en tjónið var umtalsvert. Þess
utan féll til ýmis kostnaður við að
skipta fólki upp á verkstað, í mötuneytum, búningsherbergjum og
kaffiaðstöðu; við að útvega grímur,
hanska, þrífa og þar fram eftir götunum. En það var sjálfsagt mál að
gera, auðvitað, og starfsfólkið var
fljótt að aðlaga sig breyttum tímum
sem við erum afskaplega þakklát
fyrir,“ segir Sigurður.
Óbeinu áhrifin fólust fyrst og
fremst í gengisfalli krónunnar.
„Krónan veiktist um 20 prósent þegar faraldurinn reið yfir.
Það hefur bein áhrif á allt efni og

aðföng sem við kaupum inn, sem
er töluvert magn, auk þess sem
umtalsverðar seinkanir urðu á
afhendingu efnis að utan vegna
Covid-áhrifa þar. Til að bæta gráu
ofan á svart höfðu aðgerðir stjórnvalda í þá veru að hækka endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna
vinnu á byggingarstað, aðgerð
sem gerð var í því skyni að örva
hagkerfið, þau hliðaráhrif að byggingarvísitalan lækkaði. Þetta olli
byggingargeiranum í heild miklum
skaða. Þetta er enn þrætuepli milli
greinarinnar og ráðuneytanna
sem málið fellur undir og er stórmál. Greinin veltir hundruðum
milljarða á ári og þessi einstaka
aðgerð varð til þess að tekjur verktakanna minnka um rúmlega þrjú
prósent á mánuði. Þetta eru stórar
upphæðir sem ekki veitir af inn á
íslenskan vinnumarkað um þessar

mundir. Það er líka óeðlilegt að
hið opinbera geti „hagnast“ með
þessum hætti á sínum eigin stjórnvaldsaðgerðum.“
Sigurður tekur þó fram að Covid
hafi ekki eingöngu haft slæm áhrif
á reksturinn.
„Ég nefni fundamenninguna.
Faraldurinn flýtti fyrir því sem
sennilega hefði orðið með tímanum og gerir fundahald að mörgu
leyti skilvirkara, sem eru þessir
fjarfundir. Manni dettur ekki
lengur í hug að keyra í hálftíma
til þess að sækja einn fund og svo
aftur til baka, heldur tekur þá rafrænt. Fundirnir ganga býsna vel
og ég tala ekki um hagræðinguna
sem mun felast í þessu til lengri
tíma. Maður þekkir mýmörg dæmi
þess að fólk sé til að mynda að
sækja fundi erlendis, fyrir kannski
einn dag. Þetta held ég að verði
gjörbreytt eftir Covid og er bæði
ódýrara og umhverfisvænna.“
Hvað varðar verktakabransann
almennt er Sigurður ánægður með
þá ákvörðun stjórnvalda að setja
aukna fjármuni í innviðauppbyggingu sem viðbragð við faraldrinum.
„Og það var engin vanþörf á,
uppbyggingu í orkukerfinu eða í
vegakerfinu. Við munum öll njóta
góðs af því auk þess sem hið opinbera er að virka til sveiflujöfnunar
eins og vera ber, en það hefur ekki
alltaf tekist sem skyldi í gegnum
áratugina.“
Verkalýðshreyfingin hafi
skilað auðu
Sigurður nefnir að flest svið sam-

félagsins hafi sýnt sveigjanleika
og skilning undanfarna átján
mánuði og reynt að leggja sitt af
mörkum.
„Ég vil þó nefna verkalýðshreyfinguna sem aðila sem mér
finnst að gæti komið að borðinu
með fleiri hugmyndir að lausnum
á því ástandi sem skapaðist í samfélaginu,“ útskýrir Sigurður og
heldur áfram:
„Þegar Lífskjarasamningurinn
var undirritaður komu að því
stjórnvöld, atvinnurekendur og
verkalýðshreyfingin. Þetta eru
þessir þrír stóru sem hafa með
málið að gera. Þegar þessar hamfarir gengu yfir lögðu stjórnvöld
sinn pakka á borðið, atvinnulífið
og ekki síst launþegar lögðu sitt
af mörkum en ég hef saknað þess
að verkalýðshreyfingin komi að
málunum með opinn hug og reyni
í sameiningu við hina að leita
lausna.“
Áskoranir fram undan
Fram undan eru kosningar og
segir Sigurður mikilvægast fyrir
byggingargeirann að viðhalda
stöðugleikanum, halda áfram
að byggja upp innviði og auka
lóðaframboð til að ná jafnvægi á
húsnæðismarkaðnum.
„Svo er lækkun tryggingagjalds
og einföldun regluverks viðvarandi verkefni. Ekki má heldur
gleyma aukinni innleiðingu rafrænna lausna á byggingarferlinu
öllu sem stuðlar að því að gera það
einfaldara og skilvirkara,“ segir
Sigurður að lokum. n

Ársfundur atvinnulífsins 2021

Vissir þú að ...
Á

Í

skorunum mun einungis
fjölga með öldrun þjóðar.
Ísland er nú meðal yngstu þjóða
innan OECD en gert er ráð fyrir
að hún verði orðin ein sú elsta
árið 2100. Það þýðir að sífellt færri
muni standa undir samneyslunni.

dag er atvinnuleysið stærsta
áskorunin. Atvinnuleysi jókst
meira en á hinum Norðurlönd
unum á sama tíma og laun
hækkuðu meira. Launahækkanir
hér á landi eru ítrekað langt um
fram það sem gengur og gerist á
hinum Norðurlöndunum.

U

hins opinbera eru
almennt með því mesta sem
þekkist hér á landi. Þegar leiðrétt
hefur verið fyrir áhrifum varnar
mála og almannatrygginga sést
að útgjöld hins opinbera eru meiri
hér en á hinum Norðurlöndunum.
Sé leiðrétt fyrir aldurssamsetningu
eru þau enn meiri. Frekari út
gjaldaaukning er ekki valkostur.
Skerpa þarf á forgangsröðun í
rekstri hins opinbera.

H

msvif

H

opinbera leiðir nú enn
á ný launaþróunina. Mikil
fækkun starfa hefur orðið á
almennum vinnumarkaði en
fjölgun hjá hinu opinbera á sama
tíma og launahækkanir þar
mælast langt umfram hækkanir
á almennum vinnumarkaði.

launa í framleiðslu er
einn sá mesti sem þekkist
hér á landi. Launþegar fá því
stóran hluta af verðmætasköpun
inni en einnig er þá minna rými
til atvinnuskapandi fjárfestingar
sem getur aukið hagvöxt horft
fram á veg.

ið

m

lutur

eru nær hvergi
hærri en á Íslandi á meðan
tekjujöfnuður er nær hvergi meiri.
eðallaun

Ársfundur atvinnulífsins 2021 verður í beinu streymi
á helstu vefmiðlum og www.sa.is klukkan 9 í dag
Ítarefni og heimildir inni á höldumáfram.is

YEST/YESTA Opin peysa
Fæst líka í bláu
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

YEST/YESTA Opin peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 13.980

YEST/YESTA Opin peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 13.980

GOZZIP Dorit Síð peysa
Fæst líka í beige
Stærðir 40-56
Verð kr. 16.980

SUNDAY Jakkapeysa
Stærðir 38-52
Verð kr. 16.980

YEST/YESTA Shiffonkjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

YESTA Kjóll
Stærðir 44-56
Verð kr. 15.980

ES&SY kjóll
Stærðir 38-46
Verð kr. 8.980

GOZZIP skyrtukjóll
Stærðir 40-56
Verð kr. 15.980

SUNDAY Kjóll
Stærðir 38-52
Verð kr. 16.980

TAMARIS lakk skór
Stærðir 37-42
Verð kr. 16.990

YEST/YESTA
kósý peysa með stórum kraga
Stærðir 38-56
Verð kr. 10.980

YEST/YESTA Peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 10.980

YEST/YESTA kragabolur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-56
Verð kr. 6.980

SUNDAY kragabolur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-52
Verð kr. 9.980

JANA ökklaskór
Stærðir 37-42
Verð kr. 13.990

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Rækta dýrafeld úr frumum
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Hollenskt sprotafyrirtæki hefur þróað aðferð til
að rækta ekta dýrafeld úr
frumum á rannsóknarstofu.
Aðferðin gerir það mögulegt
að búa til föt úr loðfeldum án
þess að slátra dýrum og er
umhverfisvænni en hefðbundin framleiðsla.
Um þessar mundir er mikil áhersla
lögð á umhverfismál og dýravernd í tískuiðnaðinum og mörg
fyrirtæki eru að reyna að nýta ný
og umhverfisvænni hráefni til að
framleiða vörur sínar. Það hefur
hins vegar reynst erfitt að finna
staðgengil fyrir loðfeldi sem býður
upp á sömu gæði og ekta feldur, en
hollenska sprotafyrirtækið Geneus
Biotech er að reyna að breyta þessu
með frumuræktun. Hugmyndin er
að rækta ekta feld á rannsóknarstofu án þess að dýr komi nokkuð
nálægt framleiðsluferlinu og
aðferðir fyrirtækisins hafa vakið
athygli í fjölmiðlum víða um heim.
Geneus Biotech kynnti nýlega
nýtt efni sem það kallar Furoid, en
vonast er til að það eða annað sambærilegt efni geti umbylt loðfeldaframleiðslu heimsins. Fyrirtækið
hefur verið í samstarfi við vísindamenn við Háskólann í Amsterdam
síðan á síðasta ári og framleiðir
efnið, sem hefur sömu sameindauppbyggingu og ekta feldur.
Umhverfisvænna og siðlegra
Furoid er búið til með sömu
aðferðum og er beitt við kjötrækt.
Frumum er blandað saman við
lífvirk efni og efni sem örva frumuvöxt og og til verða vefir sem hafa
að öllu leyti sömu eiginleika og
dýrafeldur.
Fyrirtækið þrívíddarprentar svo
þessa ræktuðu vefi í lífefni sem er
eins og ekta feldur og er jafn hlýtt
og endingargott. Allt er þetta gert
án þess að slátra einu einasta dýri
og þar að auki er þessi framleiðsluaðferð mun umhverfisvænni en að
rækta dýr til að framleiða loðfeldi.
Hefðbundin framleiðsla á loðfeldum hefur gríðarlega mikil
og neikvæð áhrif á umhverfið,
svo ekki sé minnst á siðferðisleg
álitamál sem að henni snúa. Það
er áætlað að framleiðsla á einu
kílói af minkafeldi skapi um 110
kíló af koltvíoxíði og á hverju ári
er næstum 100 milljónum dýra
slátrað fyrir feld þeirra.
Sniðið að þörfum neytenda
Geneus Biotech segir að þetta sé
ekki bara umhverfisvænna og
laust við grimmd, heldur hafi
feldur þeirra líka þann kost að vera

Það er áætlað
að framleiðsla
á einu kílói af
minkafeldi
skapi um 110
kíló af koltvíoxíði og á hverju
ári er næstum
100 milljónum
dýra slátrað
fyrir feld þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Frumum er blandað
saman við lífvirk
efni og efni sem örva
frumuvöxt og til verða
vefir sem hafa að öllu
leyti sömu eiginleika og
dýrafeldur.

ekki ofnæmisvaldur. Í gegnum
frumuræktun er nefnilega hægt að
sníða vöruna algjörlega að kröfum
hvers og eins og sleppa þannig við
ýmsar neikvæðar hliðar.
Fyrirtækið segir að Furoid svipi
til nýlegra tilrauna fyrirtækja sem
stunda frumuræktun til að búa
til mat eins og kavíar, foie gras og
wagyu-nautakjöt án þess að skaða
dýr, svo að fólk þurfi ekki að hafa
samviskubit þegar það smakkar
eða notar það allra besta.

Geneus Biotech
þrívíddarprentar ræktaða
vefi í lífefni, sem
er eins og ekta
loðfeldur.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Vilja líka gera ull
Geneus Biotech er líka að framleiða ull með sömu tækni og
feldinn og hefur sótt um einkaleyfi á ferli sínu. Þó að loðfeldir séu
meira notaðir í hátískufatnaði er
eftirspurnin eftir ull gríðarmikil
á heimsvísu og hún er til dæmis

notuð í fatnað, teppi, einangrun og
bólstrun. Gert er ráð fyrir að verðmæti heimsmarkaðarins með ull
fari yfir 48 milljarða dollara fyrir
lok þessa áratugar.
Það kunna að vera vaxtartækifæri í markaðssetningu staðgengils
fyrir ull, því afar fá fyrirtæki eru
að reyna að framleiða slíka vöru og
sérfræðingar segja að þeir sem vilja
hasla sér völl á markaðnum fyrir
staðgengla vinsælla efna ættu að
snúa sér að silki, ull, dún, feldum
og fágætum skinnum. Stefna
Geneus Biotech rímar við þetta
og fyrirtækið leitar nú að frekari
fjármögnun til að geta hafið sölu á
Furoid. ■

Á þessari mynd má sjá fyrstu frumgerðina að Furoid þar sem hársekkir
festust við jafngildi húðar.

MYND/FUROID.COM

Hlátur, grátur
og gæsahúð
Í þessum fimm stjörnu stórsöngleik
leggja leikarar, dansarar og
tónlistarmenn allt í sölurnar við
leitina að Bubbanum í okkur öllum.
Tryggðu þér miða á ógleymanlega
upplifun — yfir 18.000 miðar seldir!
borgarleikhus.is

Miðasala: 568 8000

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bókhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

S. 893 6994

Garðyrkja

Keypt
Selt

9. september 2021 FIMMTUDAGUR

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

Lóð undir
frístundahús
Laus er til úthlutunar lóð í Sléttuhlíð
Lóðarverð er 6.497.500.- m/v vísitölu
byggingarkostnaðar í september
2021. Stærð lóðar er 3815m2 og
hámarksbyggingarmagn á lóð er 100m2.
Eindagi lóðarverðs er sex vikum frá
úthlutunardegi. Lóðin er til úthlutunar til
einstaklinga. Sótt er um lóð á „Mínum
síðum“ á hafnarfjordur.is

Nánar á:

hafnarfjordur.is

Til sölu

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204
Nýr 2021 Hyundai Kona EV
Premium rafmagnsbíll með 64
kWh rafhlöðu. Raun drægni um
380 km. Flottasta typa með leðri
og glertopplúgu. + fullt af öðrum
lúxus. Nýtt útlit. 5 litir á staðnum.
Til afhendingar strax ! Okkar verð
aðeins: 5.790.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

Húsaviðhald

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þjónusta

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

Rafvirkjun

Ábendingahnappinn
má finna á

BARNAHEILL.IS

Dyrasímar-ljósleiðari-loftnet.
Viðhald og endurnýjun
Rafeindameistarinn ehf s. 898 4484

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími 550 5055

EFTIR

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

Formbólstrun

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

FERÐIR Á ENSKA
Nánari upplýsingar eru á visitor.is
4 SÆTI LAUS

Hjálmar Örn
fararstjóri

22. - 25. október

19. - 22. nóvember

26. - 29. nóvember

MAN UTD
LIVERPOOL

TOTTENHAM

LEEDS

LIVERPOOL
SOUTH´TON

Verð frá 189.900 á mann

Verð frá 159.900 á mann

Verð frá 159.900 á mann

TVÆR NÆTUR

RONALDO KOMINN HEIM!

30. nóv - 2. des

3. - 6. desember

10. - 13. desember

MAN UTD
ARSENAL

MAN UTD
CRYSTAL P

LIVERPOOL
ASTON VILLA

Verð frá 139.900 á mann

Verð frá 142.900 á mann

Verð frá 189.900 á mann

MILLI JÓLA
OG NÝÁRS
17. - 20. desember

27. - 30. desember

MAN UTD
BRIGHTON

MAN UTD
BURNLEY

Verð frá 142.900 á mann

Verð frá 139.900 á mann

SKOÐAÐU

visitor.is
SKRIFAÐU

hopar@visitor.is
HRINGDU

578 9888

Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogur • Sími 578 9888 • visitor.is

VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Fimmtudagur

ÞRAUTIR
Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 hvetja
5 brott
6 hljóta
8 messings
10 rykkorn
11 ofviðri
12 sannur
13 ata
15 vanrækja
17 ávallt

Hvítur á leik

Víða bjartviðri
með morgninum,
en þykknar upp
V-til undir í kvöld.
Hiti 11 til 15 stig
að deginum. n
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1

LÓÐRÉTT
1 líklega
2 litlaus
3 athygli
4 nytjar
7 eðlilegt
9 afstyrmi
12 göfugur
14 gruna
16 stöðugt

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

16

LÁRÉTT: 1 eggja, 5 frá, 6 fá, 8 látúns, 10 ar, 11
rok,12 ekta, 13 sóða, 15 trassa, 17 altíð.
LÓÐRÉTT: 1 eflaust, 2 grár, 3 gát, 4 afnot, 7
áskapað, 9 úrkast, 12 eðal, 14 óra, 16 sí.

17

Anders átti leik gegn Alvarez í Kúbu árið 1988.
— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —

20

ÁRA

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.

44%
49%
68%

Sími: 550 5050 –soludeild@frettabladid.is

18-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

1. He7! Hd8 (1...Hxe7 2. fxe7+ og hrókurinn fellur). 2. Hexd7 Hxd7 3. Ha8+ Hd8 4. Db4! 1-0. Skákstarf félaganna er nú að fara af stað. Í Noregi er hafið Norway Chess-mótið þar sem Magnús Carlsen er meðal keppenda.
www.skak.is: Haustmót TR hefst á sunnudaginn. n
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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.

Pondus Eftir Frode Øverli
Ég
meina
það!

Bon Jovi er
besta rokkhljómsveit í
heiminum!

KK!
FLI

Þetta er lausnin
Það vita það
okkar við því þegar allir að KISS
einhverjum vantar
er besta …
augljóslega súrefni!

SVEIFL!

K K!
F LI

SVEIFL

35-65 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

55-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli!

Gaur!
Sara!

Hvað segir
hann?

Bleeessaður!

Barnalán
Ég heyrði að
einhverjar af vinkonum þínum væru
að stríða þér.

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

Þú veist ekki hvað
neinn af þeim heitir,
er það?

Ég er
nokkuð
viss um
að einn
þeirra
hafi verið
Hlöðver.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Farðu burt,
Hannes.

Viltu segja mér
hvað þær sögðu?

Nei. Hverju myndi
það breyta?

Ég vil geta
haldið í við
samkeppnina.

Semdu þitt
eigið efni!

Hausterikur
í Blómavali
28%

Loftljós

Box, svart eða
hvítt, 1x4.5W SELV.

Hausterikur
3 stk.

10.405

kr

1.299

Kastari

166494

6166915

Pongee svartur 1xNW.

6165793 ,6165794

3 stk. að eigin vali.

Kastari

Runner, hvítur 1x.

3.485

6.145

kr

kr

kr

1.797 kr

599 kr

Hausterikur 1 stk.

25%

32%
Eldhúsblöndunartæki
Start OHM C-spout,
króm. 7911126

25%

Eldhústæki

Ferro Zumba. 7810100

14.890

25%

11.990

kr

19.935 kr

Calathea
Ornata

11 cm pottur. 11400076

1.865

kr

2.490 kr

Indíánafjöður

11 cm pottur. 11251578

740

25%
Handlaug

Sturtusett

25%

kr

Orkidea
kr

12 cm pottur. 11325000

1.990

kr

2.690 kr

20%
afsláttur

Einstök litaupplifun

25% afsláttur
Jumbo áltröppur
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

kr

44.990 kr

LADY innimálning

26%

2.240

33.690

14.990
22.035 kr

11 cm pottur.

Handlaug á borð. Hringlótt 355 mm.
Matt svört. 8078037

Rondo, með skipti,
svart. 7810205

Margir litir og gerðir

2.990 kr

Nýtt

31%

kr

990 kr

Nýtt í Blómavali

Caladium
Bicolor
Hybrid

kr

17.635 kr

Græn
vara

Sparaðu

15.000

3ja til 8 þrepa

kr

Þvottavél
Áltröppur

3ja til 8 þrepa.

25%

5078885-5078894

Verð frá:

79.990

4.120
5.495 kr

Pottaplöntur

25%
afsláttur

kr

kr

94.990kr

20%

Háþrýstidæla

Borvél 18V
+ 100 fylgihlutir

2 stk., 1.5Ah, Li-ion rafhlöður, 2ja gíra,
hersla 52Nm, 22 átakstillingar, sn./mín.,
0-450/1250, Led ljós. 5247080

35.995

kr

44.995 kr

8 kg, 1400
snúninga,
kolalaus mótor.
Prosense tæknin
vigtar sjálfkrafa þyngd þvottar. 1860502

125 bör, 1,4kW,
málmdæla,
20%
sjálvirkt stopp
og start kerfi,
438 ltr./312 ltr./klst.,
hámarkshiti á vatni 40°C, Click and
Clean kerfi. 5254250

17.995
22.495 kr

kr

37%

Harðparkert

8 mm, Colorado eik, 4V-AC4
C32. 147124

2.983

kr/m2

4.698kr/m

2

25%

Vinylparket

Douro, Honey, 5,0 mm,55 mm yfirlag,
með áfestu undirlagi. 147492

3.990

kr/m2

5.085kr/m

2

20%

Harðparket

Kaindl Farmhouse fura, 4V 34356 vs
8x1383x244 mm, AC4. 147019

2.990
3.786kr/m

kr/m2

2

Haustveisla
Nýtt blað á husa.is
Skannaðu QR kóðann

MENNING

22 Menning
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Englandsdrottning er fyrirmyndin
Drottningin sem kunni allt
nema… er bráðfjörug og
skemmtileg bók eftir Gunnar
Helgason og Rán Flygenring.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Rán hefur gert bókarkápur fyrir
ýmsar bækur Gunnars en þetta er í
fyrsta sinn sem þau vinna saman að
sögu, en auk þess er Rán höfundur
myndanna.
„Gunna hafði lengi langað til
að skrifa myndabók og sendi mér
langan texta sem var eins og deig
sem ég fékk að hnoða að vild. Ég tók
ýmislegt úr textanum og bætti ein
hverju við, enda óþarfi að tvítaka
hluti bæði í orðum og myndum.
Við ræddum saman um söguna og
samstarf okkar var samkrull af hug
myndum. Þegar ég var búin að tæta í
textann hans Gunna þá runnu samt
á mig tvær grímur og ég vissi ekki
alveg hvernig Gunni myndi taka því.
Svo varð það ekkert mál,“ segir Rán.
„Ég var ekkert viðkvæmur fyrir
því af því þetta var allt rétt og stýrt
af löngun til að gera betur,“ segir
Gunnar.
Leitin að ástinni
Af hverju gera myndasöguævintýri
um drottningu? „Ég hugsaði um
þetta í mörg ár. Mamma klikk átti
til dæmis að vera stutt bók en það
hefur reynst mér ofviða að skrifa
stuttan texta. Þegar ég sendi hand
ritið til Ránar fannst mér það vera
mjög stutt en Rán stytti það enn
meir,“ segir Gunnar. „Drottningin
er þarna vegna þess að ég held að
foreldrar séu í augum barna sinna
kóngur og drottning. Hugmyndin
um að mamma og pabbi geti ekki
eitthvað er mjög fjarri litlum börn
um.“
Þau segja að Elísabet II. Eng
landsdrottning sé fyrirmyndin að
Bambalínu drottningu, sem virðist
kunna allt. „Ég sá Elísabetu í sjón
varpinu gera við jeppa og eftir að
við byrjuðum að vinna bókina
keyrði Filippus drottningarmaður
á og það varð til þess að umferðar
óhapp var látið gerast í bókinni,“
segir Gunnar.
Ýmisleg t ger ist í my ndu m
bókarinnar sem ekki er sagt frá í
textanum sjálfum. „Við vorum að
reyna að gera fyndna spennusögu
með undirliggjandi ástarsögu á 32
blaðsíðum. Það er höfuðverkur að
ná því í fáum setningum á fáum
blaðsíðum. Það var til dæmis ástar
saga í textanum en núna er hún
sögð í myndunum. Það þarf að leita
að henni en hún er þarna,“ segir
Gunnar.

7. 16
.

Rán og Gunnar
unnu saman að
bók um Bamba
línu drottningu.

Bókin segir frá
hinni ákveðnu
og ráðagóðu
Bambalínu
drottningu sem
virðist kunna
allt. Það er samt
eitt sem hún á
eftir að læra.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Gunnar Helgason.

Doktorsgráða Gunna
Undir lok bókar kemur í ljós hvað
það er sem hin vaska drottning
kann ekki – en það er nokkuð sem
allir fullorðnir eiga að kunna og
börn verða að læra. Er ekki klósett
húmor þarna á ferð? spyr blaða
maður og Rán svarar að bragði:

SE

PT

„Gunni er með meistara- og dokt
orsgráðu í prumpubröndurum og
veit hvað börnum finnst fyndið.“
Hún bætir við: „Annars kom Lóa
Hlín (Hjálmtýsdóttir) á vinnu
stofuna mína þegar ég var að vinna
í teikningunum. Ég fór að viðra
brandarann við hana. Hún sagði þá

EM

Miles á 10 strengi
BE

R

kolbrunb@frettabladid.is

Tónleikaröðin Jazz í hádeginu hefur
göngu sína á ný. Að þessu sinni ætla
þeir Mikael Máni Ásmundsson og
Leifur Gunnarsson að bjóða upp á
efnisskrá tileinkaða goðsögninni
Miles Davis.

SVO ÞÚ FÁIR HÚSGÖGNIN ÖRUGGLEGA HEIM FYRIR JÓLIN
- ALLT AÐ 20% AFSLÁTTUR AF PÖNTUNUM

- heimur fágaðra möguleika
w w w.modern.is

FA X AFEN 10 · 108 REYKJAVÍK · 534 7777

Við vorum að reyna að
gera fyndna spennusögu með undirliggjandi ástarsögu á 32
blaðsíðum.

Tónleikarnir verða í
Borgarbókasafninu,
Grófinni, í dag.
Tónleikarnir verða í Borgarbóka
safninu Grófinni, í dag, fimmtu
daginn 9. september, kl. 12.15-13.00.
Í Borgarbókasafninu Gerðubergi,
föstudaginn 10. september kl. 12.1513.00 og Borgarbókasafninu Spöng
inni, laugardaginn 11. september kl.
13.15-14.00. ■

Mikael Máni gítarleikari.

að sér þætti ferðalag bókarinnar, og
bóka almennt, skipta mestu máli.
Þessi orð hennar gjörbreyttu því
hvernig ég hugsaði um söguna og
bókina. Drottningin fer í heilmikið
ferðalag þar sem mjög margt gerist.“
Þau segja að bókin hafi upp
haflega verið hugsuð fyrir börn á
aldrinum þriggja til fimm ára en í
ljós hafi komið að hún henti einnig
eldri hópum. „Ég sagði á Facebook
að bókin væri fyrir þriggja til tíu ára
og tuttugu og þriggja til hundrað
og þriggja ára,“ segir Gunnar. „Ég
fékk svar frá einum sem sagði: Mér
fannst þetta geðveikt og ég er tutt
ugu og tveggja!“ ■

Í KVÖLD

ÆÐI

Patti, Bassi og Binni eru mættir aftur til leiks og hefur frægðarsól þeirra aldrei
skinið jafn skært. Margt hefur breyst hjá þeim vinum en það sem breytist aldrei er
að þeir eru æði.

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is
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!!
VINSÆL VARA

2799

kr.pk.

KIRKLAND ROLL KITCHEN
TOWEL PAKKNING
12 STK

!!
VINSÆL VARA

2579

kr.pk.

KIRKLAND TRIPLE SATIN WC
PAPER 4X10

!!
VINSÆL VARA

1549

kr.pk.

KIRKLAND SPARKLING WATER
40X500 ML

okkar uppáhalds úr

BARÓNSTÍGUR

8-24

KEFLAVÍK OG AKUREYRI

24/7

WWW.EXTRA.IS

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 Herrahornið (e) Á
 hugaverðir
þættir fyrir alla karlmenn
sem vilja girða sig almennilega í brók og líta út fyrir að
vera fágaðir, flottir á því og
virkilega móðins.
18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Mannamál - Liv Bergþórsdóttir, forstjóri ORF líftækni.
ræðir við Sigmund Erni í
einum sígildasta viðtalsþætti landsmanna.
19.30 Suðurnesja-magasín Víkurfrétta M
 annlífið, atvinnulífið og íþróttirnar á Suðurnesjum.
20.00 Sir Arnar Gauti Lífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 The Bachelorette
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 Ást
20.35 The Unicorn
21.00 9-1-1
21.50 Walker
22.35 Reprisal
23.20 The Late Late Show
00.05 New Amsterdam
00.50 Law and Order. Special Victims Unit
01.35 Yellowstone
04.30 Síminn + Spotify

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 Gilmore Girls
10.45 Blindur bakstur
11.20 Vitsmunaverur
11.55 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 God Friended Me
13.35 Shipwrecked
14.20 Flirty Dancing
15.05 Citizen Rose
16.30 Home Economics
16.50 The Heart Guy
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Patrekur Jamie. Æði
19.35 Temptation Island
20.15 Hell’s Kitchen
21.05 Spartan. Ultimate Team
Challenge Svívirðilegar
þrautabrautir og persónulegir sigrar einkenna þessa
raunveruleikaþætti sem
reyna bæði á andlegan og
líkamlegan styrk keppenda.
Hvert lið samanstendur af
fólki sem tengist á einhvern hátt innbyrðis og þarf
liðsheildin að vera algjör til
að þau eigi möguleika á að
vinna keppnina og verðlaunaféð.
21.50 NCIS. New Orleans
22.35 Wentworth
23.25 Animal Kingdom
00.10 The Righteous Gemstones
Geggjaðir þættir úr smiðju
HBO með Danny McBride,
John Goodman og Adam
Devine í aðalhlutverkum.
00.45 The Mentalist
01.25 Grey’s Anatomy
02.05 Gilmore Girls
02.50 Friends
03.10 God Friended Me
03.55 Flirty Dancing
04.40 Modern Family

RÚV Sjónvarp
11.00 Heimaleikfimi
11.10 Á tali hjá Hemma Gunn
1987-1988
12.25 Útúrdúr
13.15 Fólkið í landinu R
 aimund
Brockmeyer-Urbschat.
13.40 Heimilislæknirinn
14.10 Út og suður
14.35 Kæra dagbók
15.05 Popppunktur 2010 B
 enny
Crespo’s Gang - Lights on the
Highway.
15.55 Loftlagsþversögnin K
 limatparadoxen
16.05 Heilabrot K
 víði
16.35 Gestir og gjörningar P
 izza 67.
17.20 Neytendavaktin
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.12 Undraverðar vélar
18.26 Tryllitæki - Alger vöknun
18.33 Jörðin M
 atur, matur, matur!
18.45 Krakkafréttir
18.50 Síðasta lag fyrir fréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Alþingiskosningar 2021.
Forystusætið Framsóknarflokkurinn
20.30 Tareq Taylor og miðausturlensk matarhefð Tareq
Taylors matresa
21.05 Svarti baróninn Baron Noir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Babýlon Berlín Þ
 ýsk glæpaþáttaröð um lögreglumanninn Gereon Rath frá Köln
sem rannsakar undirheima
Berlínarborgar við lok þriðja
áratugs síðustu aldar. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
23.10 Hvíti víkingurinn
00.50 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
06.30 LET Tour 2020 Ú
 tsending frá
Swiss Ladies Open.
10.30 PGA Tour. The Cut 2021
Skyggnst á bak við tjöldin
hjá PGA mótaröðinni.
11.00 European Tour Bein útsending frá BMW PGA
Championship.
17.00 2021 PGA Tour Champions
Learning Center
17.25 LET Tour Ú
 tsending frá
Creekhouse Ladies Open.
20.25 LET Tour 2021 - Highlights
21.10 LET Tour Ú
 tsending frá VP
Bank Swiss Ladies Open.

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 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Hljómboxið H
 afið mætir
Tísturum.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í
tónleikasal
19.30 Sinfóníutónleikar
21.40 Kvöldsagan. Dægradvöl
(27 af 31)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.30 Second Act
13.10 Love Exclusivly
14.40 Austin Powers in Goldmember
16.15 Second Act
17.55 Love Exclusivly
19.25 Austin Powers in Goldmember
21.00 I Kill Giants
22.40 Happy New Year, Colin
Burstead
00.15 Fear of Water Dramatísk
mynd frá 2015. Þegar tvær
ungar stúlkur hittast, Alexia
og Eleanor, sem koma úr
mjög ólíkum fjölskyldum,
annarri fátækri og hinni auðugri, komast þær að því að
þrátt fyrir ólíkan bakgrunn
eiga þær meira sameiginlegt
en sýnist.
01.55 I Kill Giants

Stöð 2 Sport
08.10 Pepsi Max Mörkin
11.05 Valur - Fram Ú
 tsending frá
leik 1 á milli í úrslitum Olísdeildar kvenna árið 2018.
12.20 Fram - Valur
13.40 Osijek - Breiðablik
15.20 Meistarakeppni karla. Valur
- Haukar
16.50 Breiðablik - Osijek Bein
útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu kvenna
18.55 Fylkir - Þór/KA Útsending
frá leik í Pepsi Max-deild
kvenna.
20.35 Valur - Fram Ú
 tsending frá
leik 3 á milli Vals og Fram í
úrslitum Olís-deildar kvenna
árið 2018.
21.50 Fram - Valur

Stöð 2 Sport 2
07.55 Markaþáttur HM 2022
08.25 Pólland - England
10.05 Norður-Makedónía - Rúmenía
11.45 Ungverjaland - England
13.25 Svíþjóð - Spánn
15.05 Finnland - Kasakstan
16.45 Lettland - Noregur
18.25 Pólland - England
20.05 Mörkin í undankeppni HM
20.55 Úkraína - Frakkland
22.35 Færeyjar - Danmörk
00.20 Tampa Bay Buccaneers
- Dallas Cowboys Bein útsending í NFL.

SIR ARNAR GAUTI
LÍFSSTÍLSÞÁTTUR
LÍFSTÍLSÞÁTTUR

Ný þáttaröð
hefst í kvöld
kl. 20.00!

SIR ARNAR GAUTI
Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti snýr aftur
með sína þriðju þáttaröð af þessum
geysivinsæla lífsstílsþætti.
Fylgstu með alla fimmtudaga kl. 20.00,
bara á Hringbraut.

LÍFIÐ
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Marvel í ferskum kúng fú fæting
Kúng-fú kempan Shang-Chi
hefur hingað til ekki talist til
þekktustu ofurhetja Marvel
myndasögurisans, en staða
hans mun líklega breytast
varanlega í kjölfar gríðarlegra
vinsælda Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings, sem
bæði áhorfendur og gagnrýnendur hafa tekið opnum
örmum.
toti@frettabladid.is

Myndasögurisinn Marvel byggði
stórsókn sína inn á kvikmyndamarkaðinn á minna þekktum eða
hálfgleymdum ofurhetjum úr persónugalleríi sínu, með mögnuðum
árangri.
Iron Man hafði þannig ekki þótt
líklegur til stórræðanna þangað til
Marvel veðjaði á hann með samnefndri mynd 2008 þegar ballið
byrjaði. Þrettán árum síðar er Marvel enn að tefla fram persónum úr
B-flokki með undraverðum árangri.
Þannig hefur bardagalistamaðurinn Shang-Chi hingað til ekki verið
meðal nafntoguðustu hasarhetjanna á síðum Marvel-blaðanna, en
hefur gert stormandi lukku og slegið met í allar áttir frá frumsýningu í
Bandaríkjunum á föstudaginn.
Járnið hamrað
Marvel-hraðlestin hefur verið á
óslitinni sigurgöngu síðan kvikmyndarmur myndasögurisans
teygði sig á hvíta tjaldið með Iron
Man og í kjölfarið röðuðust rykfallin hugarfóstur hasarblaðahugmyndafræðingsins Stan Lee í bíó.
Ýmist í eigin myndum: Captain
America, The Hulk, Thor, The Black
Panther, Ant-Man, Doctor Strange,
eða sameinuð undir merkjum
Guardians of the Galaxy og síðast
en alls ekki síst The Avengers, sem
unnu sig beint upp í úrvalsdeild
þar sem liðið lauk keppni 2019 með
Avengers: Endgame.
Þá var allt klárt fyrir fjórða fasa
heimsyfirráða Marvel og þegar
Covid-þokunni slotaði aðeins fyrr
í sumar reið Scarlett Johansson á
vaðið, þegar hún endurtók rullu
sína sem Black Widow enn eina
ferðina, þegar persónan fékk loks
að njóta sín í sinni eigin mynd.
Hvítu karlarnir á bekknum
Með Black Widow braut vopnfimi
leigumorðinginn og Hefnandinn
Natasha Romanoff hnausþykkt
glerþak hjá Marvel, þar sem myndin
var sú fyrsta sem hverfðist um og
hvíldi á herðum kvenhetju. Og nú

Bardagakappinn Shang-Chi hefur hingað til ekki komist í fremstu röð ofurhetja Marvel og helst verið þekktur
meðal innvígðra og innmúraðra myndasögunörda. Það er heldur betur að breytast með bombunni Shang-Chi and
the Legend of the Ten Rings. 
MYND/DISNEY

af þröngsýni er engin hætta á öðru
en að Marvel og Disney fagni fjölbreytninni og kjósi jafnrétti með
buddunni.

Marvel stökk á bardagalistaæðið
sem gaus upp í Bandaríkjunum upp
úr 1970 með Sang-Chi og skyldleiki
persónunnar við leikarann og karategoðsögnina Bruce Lee dylst fáum.

MYND/MARVEL

kemur Shang-Chi and the Legend of
the Ten Rings lóðbeint í kjölfarið og
markar þau tímamót að með henni
er asísk ofurhetja í forgrunni í fyrsta
skipti.
En tæpast það síðasta þar sem
sláandi vinsældir Shang-Chi eru
líklegar til þess að opna augu
Disney fyrir því að fleiri en hvítir
karlar dugi til þess að halda fokdýrum hasarmyndum gangandi.
Jafnvel þótt þessi bransi þjáist enn

Bjargvættur bíóanna
Marvel er einn angi Disney-veldisins sem í sóttkvíðakasti ákvað að
frumsýna Black Widow samtímis
í kvikmyndahúsum og í streymi
á Disney+ gegn tæplega 4.000
króna, eða 30 dollara, aðgangseyri.
Ákvörðun sem ætlar að draga ýmsa
dilka á eftir sér. Ekki síst í harðvítugri kjaradeilu við aðalstjörnuna,
Scarlett Johansson.
Þá hafa kvikmyndahúsaeigendur
lýst megnri óánægju með tilraunir
framleiðanda með frumsýningar
samtímis í bíó og streymi, enda
framtíð kvikmyndahúsa í uppnámi eftir faraldurinn, þannig að
þau mega ekki við frekari búsifjum.
Shang-Chi er enn sem komið er
aðeins sýnd í kvikmyndahúsum og
þaðan er horft til myndarinnar vonaraugum eftir að hún fór langt fram
úr væntingum og rakaði saman 83,5
milljónum dollara á fjögurra daga
frumsýningarhelginni.
Innkoma Shang-Chi fyrstu þrjá
bíódagana kom henni í þriðja sæti
tekjuhæstu bíómynda faraldursins,
þar sem hún er rétt á hæla Black
Widow sem vitaskuld fékk net
aðsóknina í forgjöf.
Slagkrafturinn í Shang-Chi er
þannig talinn geta orðið til þess

ERMINGARGJAFIR

FYRIRTÆKJAGJAFIR

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
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98%

Á Rotten Tomatoes
þykir Shang-Chi brakandi fersk með 98% og
toppar jafnvel hápunkt
Batman þríleiks
Christophers Nolan,
The Dark Knight, sem
komst í 94%.

að Disney láti streymistilraunum
sínum lokið með Black Widow og
næsta Marvel-myndin, The Eternals, muni feta einstefnubraut ShangChi í bíó.
Fjandskapast við Fu Manchu
Shang-Chi and the Legend of the
Ten Rings segir frá ævintýrum og
hremmingum uppgjafa leigumorðingjans Shang-Chi, sem neyðist til
þess að gera upp við arf leið sína,
illan föður og umfangsmikil glæpasamtök hans.
Persónan er hugarfóstur mynda-

söguhöfundarins Steve Englehart
og teiknarans Jim Starlin og birtist
fyrst í myndasögublaðinu Marvel
Special Edition #15 í desember 1973.
Shang-Chi skaut upp kollinum af
og til í Marvel-blöðum í framhaldinu og endaði með að fá sína eigin
myndasöguseríu, þar sem hann
sýndi lygilega færni sína í alls kyns
asískum bardagalistum þar sem
hann djöflaðist ýmist tómhentur
eða vopnaður í hasarblöðum sem
kennd voru við Master of Kung Fu.
Ættbogi Shang-Chi er goðsagnakenndur, en hann var í upphafi
óþekktur sonur meistarakrimmans
Dr. Fu Manchu og saga hans spunnin út frá bókum rithöfundarins Sax
Rohmer um doktorinn illa. Seinna
meir tónaði Marvel þessi ættartengsl niður, eftir að fyrirtækið
missti útgáfuréttinn á myndasögunum um Dr. Fu Manchu, þannig
að faðir Sang-Chi varð að lokum
Zheng Zu.
Föðurómyndinni Zheng Zu hefur
síðan verið skipt út fyrir Xu Wenwu,
sjálfan Mandaríninn, í bíómyndinni þar sem þessi sígildi Marvelskúrkur og fjandvinur Iron Man,
velgir Sang-Chi undir uggum.
Brakandi fersk
Kínversk-kanadíski leikarinn Simu
Liu leikur Shang-Chi og Tony Leung
túlkar Xu Wenwu. Þá láta Awkwa
fina, Ben Kingsley og Michelle Yeoh
einnig að sér kveða í myndinni sem
Destin Daniel Cretton leikstýrir, en
hann er þekktastur fyrir Just Mercy
með Michael B. Jordan og Jamie
Foxx í aðalhlutverkum.
Þessi vaski hópur má vel við una
því eins og staðan er viku eftir frumsýningu er Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings besta myndasögubíómynd allra tíma, samkvæmt
dómasafni vefsins Rotten Tomatoes.
com.
Þar þykir Shang-Chi brakandi
fersk með 98% og toppar jafnvel
hápunkt Batman þríleiks Christophers Nolan, The Dark Knight, sem
komst í 94%. Áhorfendaeinkunn
Shang-Chi er örlítið lægri þar sem
hún stendur í 92% á meðan til
dæmis Black Panther rokkar í 96%
og fyrsta Iron Man myndin nær
94%.
Þessum tölum er vitaskuld slengt
fram með þeim fyrirvara að þær
geta breyst eftir því sem dómum
um myndina fjölgar og fleiri áhorfendur láta álit sitt í ljós. Það breytir
því ekki að Shang-Chi fer af stað
með látum og svo miklum glæsibrag
að ný rís sól í austri yfir kvikmyndahúsum víða um lönd. n

Útsalan er hafin!

Allt að sjötíu prósenta
afsláttur af sýningarvörum
Í DAG, Á MORGUN FÖSTUDAG,
OG LAUGARDAG, 9. - 11. SEPTEMBER

HANS J. WEGNER,
ARNE JACOBSEN,
BORGE MOGENSSEN,
PHILIPPE STARCK,
ERIK MAGNUSSEN
OFL.

Skeifan 6 / 5687733 / www.epal.is
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Í kvöld

á Hringbraut

Þriðja sería af þáttunum Sir Arnar Gauti hefst í kvöld á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. 

MYND PÉTUR FELDSTED

Þykir vænt um að fá
að ræða við einstakt fólk
ÉG ELSKA
ÁSKORANIR
Liv Bergþórsdóttir, forstjóri ORF

líftækni hefur verið áberandi í íslensku
viðskiptalífi um árabil og fer þar sínar eigin
leiðir, svo eftir er tekið, enda elskar hún
áskoranir.
Í Mannamáli í kvöld segir hún sögu
sína, allt frá hjartauppskurðinum fyrir 50
árum og til markaðssetningar á einu mest
verðlaunaða andlitskremi sem framleitt
hefur verið.

Ekki missa af Mannamáli í kvöld

kl. 20.00, bara á Hringbraut.
Nú getur þú einnig hlustað á Mannamál
sem hlaðvarp á Spotify og
Apple podcasts.

Fylgstu með!

Í kvöld verður fyrsti þátturinn af þriðju seríu af þáttunum Sir Arnar Gauti sýndur
á Hringbraut. Honum þykir
afar vænt um að fá að hitta
allt það skapandi fólk sem
orðið hefur á vegi hans við
gerð þáttanna.
steingerdur@frettabladid.is

Smek k maðurinn Arnar Gauti
Sverrisson ætti að vera f lestum
landsmönnum kunnur, en hann
stjórnaði um tíma hinum vinsælu
þáttum Innlit/útlit og er nú með
lífsstílsþættina Sir Arnar Gauti,
sem sýndir eru á sjónvarpsstöðinni
Hringbraut. Fyrsti þáttur þriðju
seríu verður frumsýndur í kvöld
„Þessir þættir eru kannski eðlilegt
framhald þess að ég stýrði á sínum
tíma einum vinsælasta þætti landsins, Innlit/útlit, í þrjú ár. Svo er ég
náttúrulega búinn að vera í tísku
í þrjátíu ár og fer síðan meira yfir í
hönnun. En þetta lífsstílstengda líf
mitt færðist yfir í að það væri gaman
að deila því með áhorfendum,“ segir
hann.
Í þáttunum Sir Arnar Gauti fer
hann yfir víðari völl þegar kemur
að hönnun en hann gerði í Innliti/
útliti.
„Það er svo æðislegt með lífsstíl
að hann snertir á flestum flötum.
Í gegnum síðustu tvær þáttaraðir,
finnst mér alltaf svo yndislegt að
hitta skapandi fólk. Forréttindin
við þetta starf eru allt þetta fólk
sem maður hittir. Mér finnst ekkert
skemmtilegra en að hitta áhugaverða listamenn. Þetta er bara
ótrúlegt líf og gaman að sjá þessa
sköpun. Svo er náttúrulega matur
stór partur af lífsstíl, tíska og föt.“
Elskar að gera góð kaup
Arnar segir að honum þyki því
skemmtilegt að fylgjast með þessu.
„Við eigum náttúrulega svo stórkostlega veitingastaði, í þeim geira
eru líka f lottar týpur og karakterar sem eru með sína sýn sem mér
finnst gaman að ná fram. Svo er
náttúrulega hönnunin bara númer
eitt tvö og þrjú. Að fá að fjalla um
hugsjónir hönnuðanna. Tala um
það sem kannski er að koma í tísku

Það er svo æðislegt
með lífsstíl að hann
snertir á flestum flötum. Í gegnum síðustu
tvær þáttaraðir finnst
mér alltaf svo yndislegt
að hitta skapandi fólk.

eða jafnvel góð verð. Ég elska að gera
góð kaup,“ segir hann.
Hann segir nýju seríuna vera
örlítið öðruvísi.
„Ég er náttúrulega hönnuður
sjálfur, þá fyrst og fremst innanhússhönnuður. Ég hef hannað
nokkra veitingastaði og skrifstofur.
Ég var að klára núna höfuðstöðvar
SaltPay. Það var alveg geggjað verkefni. Þar fá áhorfendur að sjá hvernig húsnæðið leit út fyrir og eftir.“
Jaðarinn í sókn
Arnar nefnir hve áhugavert það er
hve fjölbreytt flóra er af veitingastöðum.
„Það var til dæmis að opna nýr
veitingastaður með suður-amerískum mat sem heiti Selva. Ég er
svo núna að fara í það að hanna 26
nýjar íbúðir. Það er pínu nýtt og
fólk fær að fylgjast með því. Þær
eru í nýju hverfi sem er að byggjast
upp í Vogum við Vatnsleysuströnd.
Núna eru útjaðrarnir, eins og Selfoss
og Hveragerði, orðnir sífellt vinsælli.
En það er auðvitað út af lóðaskorti.“
Hann segir núna vera að koma
nýtt skipulag í Vogum.
„Við vinnum með fyrirtæki
sem heitir Smartbyggð. Ég ætla að
gera það svolítið bara í Sir Arnars
Gauta-stíl, þær verða mjög flottar.
En númer eitt, tvö og þrjú hjá mér
er að hitta skemmtilegt fólk og sýna
áhorfendum hvað er þarna úti.“

Geggjuð breyting
Arnar er spenntur að sýna áhorfendum þættina.
„Það er eitt mjög spennandi verkefni sem ég sýni frá. Ég endurhannaði þrjá stigaganga í fallegu fjölbýli. Flestir stigagangar eru frekar
leiðinlegir. Oftast bara hvítir veggir
og plexíglerpóstkassar og teppalögð gólf. Þannig að ég setti viðarklæðningu í anddyrið og svarta
járnpóstkassa. Og lét svo mála allt í
París-mood-gráum lit, setti plöntur
og svarta kastara. Þetta er sturluð
breyting og við sýnum frá því í þáttunum. Fyrir og eftir,“ segir hann.
Arnar segir fólk oft líta fram hjá
mikilvægi þess að hafa fallegan
stigagang.
„Þett a er smá svona „f irst
impression“ þegar þú færð fólk til
dæmis í matarboð eða bara heimsókn. Þetta er geggjuð breyting. Ég
hlakka virkilega mikið til að sýna
fólki þetta.“
Einstakir viðmælendur
Margir viðmælendur hafa auðgað
líf Arnars, að hans sögn.
„Svona af því sem er fram undan,
þá er erfitt að gera upp á milli. Ég er
að tala frábæra hönnuði. Ég fjallaði
til dæmis mikið um Austurhöfn í
síðustu seríu. Alveg ótrúlegar íbúðir
sem byrja í 150 milljónum upp í 500
milljónir. Þar var hún Hildur Árnadóttir innanhússarkitekt hjá Studio
Homestead að vinna þær íbúðir
með þeim sem kaupa þær. Það var
mjög gaman að spjalla við hana.
Ótrúlega flott pæling,“ segir Arnar.
Hann segir viðtal sem hann tók
við Óskar Finnsson fyrir síðustu
seríu algjörlega standa upp úr.
„Hann var að opna Finnsson
Bistro í Kringlunni á meðan hann
hefur verið að glíma við gríðarlega
erfitt krabbamein. Það viðtal stóð
algjörlega upp úr. Það var mjög
persónulegt. Þetta æðruleysi hans
var svo einstakt, sýn hans á lífið og
þetta stóra verkefni að stofna þennan veitingastað fyrir börnin sín.
Það hélt honum svolítið á tánum.
Svo átti ég frábært viðtal við Eyjólf
í Epal, ég ber alltaf mikla virðingu
fyrir hans karakter. En svo eru líka
frábær viðtöl í nýju seríunni sem ég
er mjög spenntur að sýna.“ n
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2021
2022 ÁSKRIFT

AÐ SNILLD

Dagskrá Sinfóníuhljómsveitar Íslands á nýju
starfsári er afar fjölbreytt og metnaðarfull.
Áskrift er besta leiðin til þess að tryggja
sér öruggt sæti með 20% afslætti.
Endurnýjun og sala nýrra áskriftar–
og Regnbogakorta stendur yfir á
sinfonia.is og í miðasölu Hörpu.
Hlökkum til að sjá þig!

Miðasala

sinfonia.is
Sími

528 5050

Clyde LED veggljós
Þv. 8,5 cm. Með 5W LED-peru.
350 lúmen. 2700 kelvin. Svart.

2.495.-

8.995.-

7.495.-

Buzz LED ljós

Berregas loftkastari

Þv. 6 cm. Með 1 x 2,5W LED peru. 200 lúmen.
3000 kelvin. Burstað stál.

Þv.11 cm. Ljósapera fylgir ekki. E27-perustæði,
hám. 1 x 28W. Svartur/króm.

Við eigum
allt sem þarf
til að skapa
góða lýsingu

Selvino loftljós
Hæð 110 cm. Þv. 10 cm. Ljósapera
fylgir ekki með. E27-perustæði, hám.
1 x 60W. Svart, glært gler.

7.495.-

Selvino borðstofuljós með 3 x 60W .....21.995.-

VIÐ EIGUM ALLT
FYRIR VERKIÐ ÞITT

4.995.-

8.995.-

9.995.-

LED-listi 3

Musurita LED loftljós

Anika LED kúpull

Með 90 LED-ljós Lengd 300 cm. Með litaskiptum. Hægt að stytta. Fjarstýring fylgir. Til notkunar
innanhúss.
L5 m......................................................................................................................................6.995.-

Þv. 34. 16,8 LED ljósapera fylgir. 2000 lumen.
3000 kelvin. Fæst í svörtu og viðarlit (hnotu).

Þv. 50 cm. Með 30 W LED-peru. 2500 lumen.
2700 - 5000 kelvin. Dimmanlegt. Fæst í hvítu
og svörtu.

Avis ann uge 36 IS.indd Custom V

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00
LAUGARDAGA KL. 10:00–18:00
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00 –18:00
BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800
Tilboðið gildir eingöngu frá fimmtudeginum 2. september til og með mánudeginum 20. september.

Fáðu nýjar hugmyndir og deildu

VERÐ Á M²

VERÐ Á M²

11.995.-

Askur

VERÐ Á M²

12.995.-

Hnota

þínum á:

13.995.-

Reykt eik

Hljóðeinangrandi
plötur
- við eigum allt fyrir
verkefnið þitt

Hljóðdempandi plötur
20 x 600 x 2400 mm. Fæst í ljósri eik og einnig í
3 metra plötum. Má nota á loft og veggi. Verð á m²

9.995.-

VERÐ Á M²

.00
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frettabladid.is
n Bakþankar
Stefáns Ingvars
Vigfússonar

Réttur
skemmtinefnda
Undanfarið hafa ákveðnar raddir
kveðið sér til hljóðs í pistlum á
Facebook og í dagblöðum, einn
kollegi minn í Bakþönkum er
meðal þeirra. Þessum röddum er
afar hugað um mannréttindi og
vilja þær meina að nú sé brotið á
þeim í hvívetna. Það eru víst þolendur ofbeldis sem eru svona æstir
í að brjóta á mannréttindum fólks.
„Það eru nefnilega mannréttindi
að fá að starfa við það sem maður
vill,“ hrópa þessar raddir, þreyttar
og slitnar.
Það vill svo til að líkömunum á
bak við þessar raddir svipar svo
mjög til míns. Þeir eru gjarnan
hvítir, þeir eru gjarnan karlkyns,
þeir eru gjarnan cis og líkamar sem
þessir vilja oft slá saman mannréttindum við heimtufrekju. Það
þekki ég af eigin raun og er það
tilfellið nú sem oft áður. Það eru
vissulega mannréttindi að eiga
möguleikann á því, en það eru
ekki mannréttindi að fá vinnu við
það, annars væru margfalt fleiri
forsetar Íslands en raun ber vitni.
Það sama gildir um tónlistarfólk,
grínista og fótboltamenn.
Ef útvarpsstöð sér ekki hag sinn
í því að spila lög tónlistarmanns,
þá er henni frjálst að hætta að spila
þau. Fólki er frjálst að biðja útvarpsstöðvar að hætta að spila ákveðin
lög. Þannig virkar málfrelsið.
Útvarpsstöðvum er frjálst að velja
hvaða lög þær spila, það er það sem
þær gera. Ég sem grínisti geri ekki
þá kröfu að vera bókaður á fjórar
skemmtanir í mánuði, þó það kæmi
sér afar vel. Það er ekki brotið á mér
með því að bóka annan skemmtikraft. Það er réttur skemmtinefnda
að velja skemmtikraft sem hentar
hverri skemmtun. n

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu
og á frettabladid.is nærðu til
rétta fólksins.

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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