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Opið allan 
sólarhringinn 
í Nettó Granda 
og Nettó Mjódd

Skekkju mörk varðandi réttan 
íbúafjölda hérlendis eru 
1,5 prósent. Hagstofan vill 
lagabreytingu sem heimilar 
skráningu búsetu óháð hvort 
leiguhúsnæði er samþykkt.

ninarichter@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Stefán Pálsson sagn-
fræðingur segir heimsfaraldur hafa 
leitt í ljós hversu ófullkomnar upp-
lýsingar séu um fjölda íbúa á Íslandi.

Stefán skrifar á Facebook að það 
skásta sem hægt sé að styðjast við 
sé listi yfir lögheimili fólks með 
íslenskar kennitölur, en að sú skrán-

ing sé í besta falli góð vísbending.
„Einn stærsti skekkjuvaldurinn í 

þessu öllu þessu saman er sjálf lög-
heimilisskráningin,“ skrifar Stefán 
og bendir á að fólk búi úti um allt. 

„Þúsundir leigja herbergi úti um 
hvippinn og hvappinn eða íbúðir 
sem ekki eru viðurkenndar af ótal 
ástæðum.“

Ómar Harðarson, fagstjóri mann-
tals hjá Hagstofu Íslands, segir þetta 
þekktan vanda.

„Þjóðskráin er stjórnsýsluskrá 
fyrst og fremst og heldur utan um 
þá sem hafa réttindi í landinu,“ segir 
Ómar.

Að sögn Ómars vill kerfið ekki 

greiða fyrir búsetu á öðrum stöðum 
en þeim sem uppfylla kröfur með 
því að viðurkenna slíka skráningu. 
Sum sveitarfélög leyfi þó fólki að 
skrá sig í ótilgreint húsnæði.

„Það er æskilegt og auðveldar alla 
skráningu að fólk sé skráð þar sem 
það raunverulega býr. Það er vanda-
mál sveitarfélaganna að dæma 
hvort húsnæðið sé óíbúðarhæft.“

Ómar segir að Hagstofan gangi frá 
manntalinu 2021 síðar á þessu ári. 
Hann geri ráð fyrir því að skekkjan 
hafi aukist. Húsnæðismarkaðurinn 
hefur farið í þá áttina.

Aðspurður segir Ómar Hagstof-
una styðja breytingu á lögum sem 

geri fólki kleift að skrá sig til rétts 
lögheimilis, óháð samþykkt leigu-
húsnæðis. Engin slík breyting liggur 
þó enn fyrir.

„Í Finnlandi sendir þú bara inn 
tilkynningu og breytir bara heim-
ilisfanginu þínu. Þeir eru með innan 
við 1 prósents skekkju og eru ekki í 
þessum vandræðum,“ segir Ómar.

Skekkjan er þó ekki yfirþyrmandi 
vandamál að sögn Ómars. Hún sé 
misjöfn eftir aldurshópum og mest 
á aldursbilinu 25 til 40 ára.

„Svo er alltaf 6 prósenta skekkja 
varðandi búsetu milli sveitarfélaga 
á hverjum tíma,“ segir Ómar Harð-
arson hjá Hagstofu Íslands. ■

Fjöldi íbúa hér óljós vegna heimilisskráningar

Stefán Pálsson, 
sagnfræðingur

Ómar Harðar-
son, fagstjóri 
manntals hjá 
Hagstofu  
Íslands

Ung stúlka hjá Hestamannafélaginu Sörla í Hafnarfirði gengur frá fáki sínum og reiðtygjum eftir hressandi útreiðartúr dagsins í hríðarveðrinu sem gerði vart við sig í gær.  FRÉTTABLAÐ/EYÞÓR
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Partístandi mótmælt

Þeirri háttsemi Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, að efna til stórrar garðveislu í Downingstræti 10 á meðan harðar sóttvarnaaðgerðir giltu í Bretlandi í 
maí árið 2020 var mótmælt í gær. Stjórnarandstaðan krafðist afsagnar ráðherrans sem baðst afsökunar á framferði sínu í breska þinginu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

adalheidur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Mál karlmanns sem 
ákærður er fyrir að nauðga konu í 
Reykjavík þann 19. september síð
astliðinn var þingfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Maðurinn er ákærður fyrir að 
hafa haft samræði og önnur kyn
ferðismök við konuna án hennar 
samþykkis, með því að sleikja kyn
færi hennar og hafa við hana sam
ræði þar sem hún lá illa áttuð í sófa 
mannsins, og notfært sér þannig að 
hún gat ekki spornað við verknað
inum sökum ölvunar.

Þinghald í málinu er lokað og 
Fréttablaðið hefur ekki fengið upp
lýsingar um hvort ákærði játaði eða 
neitaði sök við þingfestingu máls
ins. ■

Ákærður fyrir að 
nýta sér ástand 
illa áttaðrar konu

Flautað verður til leiks á EM 
í handbolta í Ungverjalandi 
í dag en íslensku strákarnir 
mættu til landsins á þriðju
dag. Þar er engin grímu
skylda og sóttvörnum tölu
vert ábótavant, enda gengu 
nokkrar þjóðir, meðal annars 
við Íslendingar, á fund skipu
leggjenda og kröfðust úrbóta.

benediktboas@frettabladid.is

HANDBOLTI Íslenska karlalands
liðið í handbolta er ekki í neinni 
sóttvarnabúbblu í Búdapest í Ung
verjalandi þar sem Evrópumótið í 
handbolta fer fram næstu vikurnar. 
Engin grímuskylda er í Ungverja
landi og landsliðin sem eru mætt til 
að spila á mótinu eru ekki með heila 
hæð fyrir sig líkt og venjan er þegar 
kemur að stórmótum.

Forráðamenn handboltasam
bands Íslands, HSÍ, kvörtuðu í 
gær við mótshaldara ásamt sam
böndum f leiri liða á mótinu, en 
fréttir bárust í gær úr herbúðum 
franska og serbneska landsliðsins 
um að staðan væri sú sama og hjá 
því íslenska. Liðin deila morgun
verðarsal og göngum með öðrum 
hótelgestum.

Eftir að hafa eytt tugum milljóna 
í að einangra sig frá umheiminum 
gengu strákarnir okkar inn á hótel 
í Búdapest þar sem gestir og gang
andi valsa um grímulausir.

„Við erum pínu fúlir því við erum 
búnir að eyða miklum fjárhæðum 
í að halda liðinu okkar frá öðrum. 
Skipuleggjendur ætla að skoða 
málið, hvað þeir geta gert,“ segir 
Guðmundur B. Ólafsson, formaður 
HSÍ, þá nýbúinn að klára fund með 
skipuleggjendum mótsins.

Hann segir að HSÍ hafi gert ýmsar 
ráðstafanir til að eingangra sig 
frá umheiminum sem hafi kostað 
skildinginn. 

„Við erum búnir að eyða stórfé 
í þetta. Þátttaka í stórmóti kostar 
mikið fé og sérstaklega núna. Svo 
löbbum við hingað inn á hótel og 
enginn með grímur. 

Okkur var svolítið brugðið, en við 
munum passa upp á okkur sjálfa. 
Það er það sem við getum gert,“ segir 
Guðmundur.

Landsliðsþjálfarinn, Guðmundur 
Guðmundsson, vakti máls á þessu 
í Morgunútvarpi Rásar 2 í gær og 
sagði það koma á óvart hver staðan 
væri hjá liðinu í Ungverjalandi. 
Hann bjóst við því að liðið væri í 
verndaðra umhverfi sökum kórónu
veirufaraldursins, en smit hafa verið 
að greinast hjá þátttökuþjóðunum 
undanfarnar vikur.

Fyrsti leikur Íslands er á morgun 
gegn Portúgal, en mótið hefst í dag. ■

Strákarnir okkar þurfa að 
leika eigin sóttvarnaleik

Frá fyrstu æfingu ytra. Guðmundur landsliðsþjálfari fer yfir hlutina með 
drengjunum sem reyna að sinna persónulegum sóttvörnum.  MYND/HSÍ

Við erum pínu fúlir því 
við erum búnir að 
eyða miklum fjár-
hæðum í að halda 
liðinu okkar frá 
öðrum.

Guðmundur B. 
Ólafsson,  
formaður HSÍ

helenaros@frettabladid.is

COVID-19 Breyttar reglur um und
anþágu við hefðbundinni sóttkví 
fyrir einstaklinga sem þegið hafa 
örvunar skammt bóluefnis gegn 
Covid19 fara ekki í bága við per
sónuverndarlög, að sögn Helgu Þór
isdóttur, forstjóra Persónuverndar.

Í síðustu viku tóku gildi breyttar 
reglur um undanþágu við hefð
bundinni sóttkví fyrir þríbólusetta 
einstaklinga. Gilda sérreglur í fimm 
daga sem gerir viðkomandi kleift að 
stunda vinnu og mæta í skóla.

Helga segir undanþáguna ekki 
brjóta gegn persónuverndarlögum 
með því að vinnuveitendur komist 
að því hvort starfsmenn séu bólu
settir eða ekki. Málið geti þó varðað 
einkalífshagsmuni fólks.

„Viðvera, eða eftir atvikum fjar
vera, starfsmanna felur sem slík 
ekki í sér vinnslu persónuupplýs

inga. Þessar upplýsingar geta vissu
lega varðað einkalífshagsmuni og 
þá þarf að meta hvort eigi að ganga 
framar, almannahagsmunir af því 
að atvinnustarfsemi liggi niðri í 
stórum stíl vegna sóttkvíar starfs
manna eða einkalífshagsmunir 
starfsmanna af því að þeir sem sitja 
heima séu ekki fullbólusettir eða 
óbólusettir,“ segir Helga í svari.

Öðru máli gegni ef atvinnurek
endur færu að skrá upplýsingarnar 
með nákvæmum hætti í sín kerfi. 
„Þá þarf að fara að persónuverndar
lögum,“ segir Helga Þórisdóttir. ■

Undanþágur þríbólusettra eru ekki 
brot gagnvart persónuverndarlögum

Héraðsdómur Reykjavíkur.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helga Þóris-
dóttir, forstjóri 
Persónuverndar 
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ALVÖRU BREYTTIR RAFBÍLAR
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arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Hælisleitendur sem 
dvelja í búsetuúrræðum á vegum 
Útlendingastofnunar á höfuð-
borgarsvæðinu, fá nú strætómiða í 
stað strætókorts. Samkvæmt svari 
Útlendingastofnunar við fyrirspurn 
Fréttablaðsins er um að ræða tíma-
bundna breytingu vegna breytinga 
á greiðslukerfi Strætós bs.

Er nú unnið að því að útvega þeim 
rafræn strætókort, svokölluð Klapp-
kort. Þangað til fá þeir strætómiða 
vegna allra erinda sem þeir kunna 
að eiga vegna umsóknar sinnar, auk 
einnar ferðar í viku til persónulegra 
nota.

Þeir sem dvelja í úrræði Útlend-
ingastofnunar á Ásbrú fá eftir sem 
áður innanbæjarkort sem gildir 
innan Reykjanesbæjar, auk strætó-
miða vegna erinda sem þeir kunna 
að eiga á höfuðborgarsvæðið í 
tengslum við umsóknir sínar. n

Fá strætómiða 
meðan beðið er 
eftir Klappkortum

Klapp, nýtt rafrænt greiðslukerfi 
Strætós, var tekið í notkun í fyrra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Margvíslegur félagslegur 
langtímavandi hefur skapast 
vegna Covid þótt nemendur 
beri sig ótrúlega vel, að sögn 
rektors. Búist við breytingum 
á skólastarfsemi á morgun. 51 
nemandi í MR með veiruna.

bth@frettabladid.is

COVID-19 Yfirvöld ræða nú breyting-
ar á skólastarfi framhaldsskóla, sem 
gætu samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins tekið gildi strax á morgun.

Elísabet Siemsen, rektor Mennta-
skólans í Reykjavík, segir að 51 nem-
andi í skólanum hafi á einum degi 
í vikunni verið með Covid, eða 7,5 
prósent allra nemenda. Hún segir að 
námsráðgjafar skólans merki mik-
inn mun á aukinni vanlíðan í nem-
endahópnum. Í sumum bekkjum 
séu margir nemendur í vandræðum.

„Það er alveg ljóst að þessi Covid-
tími hefur haft mikil áhrif á nem-
endur til hins verra, en þau bera sig 
ótrúlega vel og vilja mikið leggja á 
sig, ekki síst til að fá að vera í stað-
kennslu,“ segir Elísabet.

Ný norsk rannsókn mælir aukið 
þunglyndi meðal barna og ung-
menna. Dæmi eru um að ung-
mennin syrgi glötuð æskuár. „Ég 
held að áhrifin af því sem þau missa 
af komi kannski helst fram síðar,“ 
segir Elísabet.

Fréttablaðið hefur rætt við for-
eldra sem staðfesta orð rektors MR 
og lýsa vaxandi áhyggjum af líðan 
barna sinna. Doði, minni orka og 
skert athafnagleði eru nefnd til 
sögunnar. Bóas Valdórsson, skóla-
sálfræðingur við Menntaskólann 
í Hamrahlíð, segir að áhrifin séu 
verst á þann hóp sem stóð höllum 
fæti áður en Covid kom til sögunnar.

Fyrir heimsfaraldur biðu um 600 
börn greiningar á Þroska- og hegð-
unarstöð og ríflega 100 ungmenni 

biðu eftir meðferð eða annarri 
þjónustu hjá barna- og unglinga-
geðdeild Landspítalans, BUGL. 
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir 
taldi í mars árið 2020 að faraldurinn 
kynni að ganga yfir á einum mánuði 
eða tveimur.

„Auðvitað er sviðsmyndin allt 
önnur en við töldum að hún yrði,“ 
segir Bóas.

Í fyrrasumar var kynnt rannsókn 
atferlis- og félagsvísindamanna 
meðal 59.000 íslenskra unglinga. 
Niðurstaðan var að slæm áhrif 
hefðu orðið af faraldrinum, einkum 
á andlega heilsu stúlkna. Að sögn 
Bóasar eru tengsl grunnþáttur í lífi 
mannskepnunnar.

„Svo er líka of boðslegt álag að 
vera svona lengi í óvissuástandi.“

Bóas segir skilaboðin til foreldra 
að halda börnum virkum, vera með 
dagskrá og gæta þess að börnin loki 
sig ekki af.

„Við verðum líka að passa, 
einkum varðandi yngri börnin, að 
Covid-umræðuefnið sé ekki stöðugt 
yfir matarborðinu, við verðum að 
setja það til hliðar.“

Bóas segir að ef fólk dregur sig í 
langan tíma inn í eigin skel, sýni 
rannsóknir að erfiðara sé að koma 
til baka. „En við sjáum líka dæmi 
þess að nemendur hafi blómstrað í 
fjarnámi.“

Hjá Landlæknisembættinu feng-
ust ekki upplýsingar í gær um hvort 
boðað verður til sérstaks átaks til 
að bæta hag barna og ungmenna. n

Líðan menntskælinga er á niðurleið

Það er alveg ljóst að 
þessi Covid-tími hefur 
haft mikil áhrif á 
nemendur til hins 
verra en þau bera sig 
ótrúlega vel. 

Elísabet Siemsen

Bóas Valdórsson, 
skólasálfræðingur

Frá Fiðluballi Menntaskólans í Reykjavík. Rektor hrósar nemendum fyrir dugnað á erfiðum tímum.

tsh@frettabladid.is

MENNING Listamannalaun hækkuðu 
upp í 428.420 krónur á mánuði 1. 
janúar 2022, til samræmis við launa- 
og verðlagshækkun fjárlaga 2022. 
Launin voru 409.580 í fyrra. Gert er 
ráð fyrir að þau hækki enn frekar á 
árinu vegna ákvörðunar ráðherra 
um að hækka framlög til launasjóðs 
listamanna um 100 milljónir króna.

„Þetta er ekki að mínu mati há 
tala og við stefnum að því á þessu 
kjörtímabili að þetta hækki núna í 
nokkrum skrefum, af því ég tel að það 
sé mikilvægt fyrir listafólkið okkar 
og þetta kerfi hefur reynst mjög vel. 

Ríkisstjórnin er öll, myndi ég segja, á 
þessari línu, að styðja betur við þetta 
kerfi,“ segir Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 
ferðamála- og menningarmálaráð-
herra. Þeir sem hljóta úthlutun fá 
launahækkun upp á rúmlega 81.000 
er launin hækka í 490.920 krónur 
á mánuði. Frekari endurskoðun er 
hugsanleg. „Við höfum líka verið að 
líta til þess jafnvel að breyta aðeins 
umgjörðinni, þannig að við séum 
með sérstök listamannalaun fyrir 
yngri listamenn og gera kerfisbreyt-
ingar, en það er ekki alveg búið að 
samþykkja það,“ segir Lilja.  n

List a mann a laun hækk a um rúm leg a 80 þús und

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, ferðamála-, viðskipta- og menningarmálaráðherra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI Nánar á frettabladid.is

gar@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL Borgaryfirvöld hafa 
hætt við áform um uppbyggingu, 
beggja vegna Bústaðavegar ofan 
Fossvogshverfis. Ástæðan er sögð 
vera mikil andstaða íbúa hverfisins.

Í hverfahópnum 108 RVK ræddu 
meðlimir útspil borgarinnar í gær. 
Neitaði þar Pawel Bartoszek, for-
maður skipulags- og samgönguráðs, 
því að málið yrði tekið upp aftur að 
loknum kosningum í vor. „Ég skil tor-
tryggnina en ég vinn ekki þannig. 
Við munum ekki dusta rykið af þessu 
eftir kosningar,“ skrifaði Pawel. n

Dusta ekki rykið 
af Bústaðavegi
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Skoðaðu hvaðan maturinn kemur - leitaðu eftir Myllu-merkinu! Myllan, þaðan sem nýtt kemur. 

> Skoðaðu vöruúrvalið á: myllan.is

Myllu heilkornabrauð

Fræhvíta
Orkugjafi, inniheldur

kolvetni og prótein

Heilkorn

Klíð
Ytri skel sem ver fræið,

inniheldur trefjar,
B-vítamín og steinefni

Kím
Næring fyrir fræið, inniheldur

andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

Veldu þitt Lífskorn
     - heilkorna fjölskylda  
                  af hollustu

- Lífskorn er næring fyrir heilsuræktina
Lífskorn er góð hugmynd að vellíðan og 
hluti af heilsurækt þinni. Í Lífskorni finnur 
þú þín góðu frækorn, trefjarnar, próteinin 
og bragðgæðin. 

Lífskorn er trefjagjafi þinn - fræsafn 
þitt og heilsurækt - hefur hátt hlutfall 
heilkorns, með lágt fituhlutfall og 
inniheldur lítið af salti. 

Lífskorn inniheldur B- og E-vítamín og 
steinefni sem líkaminn þarfnast. 

Þú finnur plöntuefni, prótein og kolvetni 
heilkornsins í Lífskorni og undirbýrð þig 
þannig fyrir heilsuræktina. Lífskorn færir 
þér máltíð af akrinum, hollustu og orku 
fyrir heilsuræktina - Bragðaðu öll brauðin 
og veldu þitt uppáhalds Lífskorn.  
Öll Lífskornabrauðin eru vegan. 

Ræktaðu huga og líkama  
    Fáðu þér Lífskorn heilkornabrauð  
 frá Myllunni - strax í dag

LÍFSKORN,  
SJÖ TEGUNDIR 
AF FRÆJUM OG 
KORNUM 
- ekkert ger  
- ekkert hvítt hveiti

LÍFSKORN,  
ÍSLENSKT BYGG 
OG SPÍRAÐUR 
RÚGUR

LÍFSKORN, 
TRÖLLAHAFRAR 
OG CHIA-FRÆLÍFSKORN, HEILT 

HVEITIKORN OG 
RÚGUR

LÍFSKORN, 
SÓLBLÓMAFRÆ 
OG HÖRFRÆ

LÍFSKORN, 
LÁGKOLVETNA 
- aðeins 1,8 g kolvetni 
í hverri brauðsneið

cw210118_Myllan_Lífskorn_HeilkornaFjölskylda_5dx38_20211220_END.indd   1 03/01/2022   10:35:02



30-50% afsláttur 
af völdum vörum

Gerðu frábærkaup!ÚTSALAÚTSALA

arib@frettabladid.is

KÍNA Kínverski tungljeppinn Yutu 
2 hefur náð að bera kennsl á dular-
fullan ferning sem sást á sjóndeild-
arhringnum fyrir rúmum mánuði. 
Reyndist fyrirbærið vera steinn.

Myndir af steininum úr fjarlægð 
fóru víða og voru á margar kenn-
ingar um hvað þarna væri á ferð.

Yutu 2 lenti á fjarhlið tunglsins í 
janúar 2019 og hefur ferðast rúman 
kílómetra. n

Tunglferningur 
reyndist steinn

Steinninn hefur fengið viðurnefnið 
Kanínan.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Formaður Jarðarvina kallar 
eftir að aðalfundur verði hald-
inn í Dýraverndarsambandi 
Íslands og félagið verði reist 
við. Formaður Dýraverndar-
sambandsins segir starfsem-
ina virka en almannatengslin 
hafa setið á hakanum.

kristinnhaukur@frettabladid.is

DÝRAVERND Enginn aðalfundur 
hefur verið haldinn í Dýraverndar-
sambandi Íslands, DÍS, síðan árið 
2018 og ládeyða er yfir starfsemi 
félagsins. Enginn starfsmaður er 
lengur hjá félaginu og fréttir af starf-
seminni hafa ekki verið uppfærðar 
síðan sumarið 2020.

„Það er lífsnauðsynlegt fyrir dýra-
vernd í landinu að öflugt landssam-
band sé til. Það er enginn forsvars-
maður dýraverndar til á Íslandi í 
dag,“ segir Ole Anton Bieltvedt, for-
maður samtakanna Jarðarvina, sem 
látið hefur sig dýravelferð varða.

„Þessum aðila er ætlað töluvert 
hlutverk í landinu, bæði í reglu-
gerðum og lögum,“ segir hann og 
vísar til dýravelferðarlaganna, þar 
sem tiltekið er að fulltrúi fyrir dýra-
vernd sitji í fagráði landbúnaðar-
ráðuneytisins um dýravelferð.

Dýraverndarsambandið er ríflega 
aldargamalt félag, stofnað árið 1914 
og í því var blómleg starfsemi. Um 
miðja síðustu öld voru mörg smærri 
aðildarfélög stofnuð víðs vegar um 
land. Ársfjórðungslega gaf félagið 
út tímaritið Dýraverndarann, en 
sú útgáfa lognaðist út af árið 1983. 
Skammlíf tilraun var gerð til að end-
urlífga tímaritið árið 2012 á netinu.

Þegar þetta er skrifað hefur frétta-
síða DÍS ekki verið uppfærð síðan 
23. júlí 2020 og Facebook-síðan, sem 
hefur meira en 6.300 fylgjendur, 
ekki síðan 1. ágúst sama ár.

Ole segist kalla eftir því að 
aðalfundur verði haldinn í Dýra-
verndarsambandinu og að öflugt 
fólk bjóði fram krafta sína. DÍS gæti 
haft alvöru áhrif í landinu og haft 
þúsundir félagsmanna.

„Við höfum því miður ekki haldið 
nógu vel utan um það að kynna 
okkar starfsemi og gera fréttir á 
samfélagsmiðlum. Við höfum meira 
einbeitt kröftum stjórnarinnar að 
því að vinna að málum. Svo sem 
samskipti við stofnanir, ráðuneyti 
og í að aðstoða almenning,“ segir 
Hallgerður Hauksdóttir, formaður 
DÍS. „Um leið og það verður hægt 
höldum við aðalfund. En við gerum 
það ekki í Covid-ástandi.“

Samkvæmt Hallgerði féll aðal-
fundurinn árið 2019 niður vegna 
flutninga. En DÍS flutti á því ári frá 
Grensásvegi 8 í númer 12. Í faraldr-
inum hafi ekki verið hægt að halda 
aðalfund en stjórnin hafi starfað 
allan tímann.

Undanfarin ár hafa verið á bilinu 
300 til 400 skráðir félagar í DÍS. Í 
fundargerð árið 2014 kemur þó 
fram að aðeins þriðjungur hafi 
greitt félagsgjaldið það ár, krónur 
3 þúsund. Félagið var með starfs-
mann í 35 prósenta starfi, en hefur 
engan í dag. Stjórn félagsins starfar 
í sjálfboðavinnu.

„Það hefur margoft verið reynt að 
virkja undirgrúppur, í tugi ára, en 
þetta dettur alltaf upp fyrir,“ segir 
Hallgerður. „En það er fullt af fólki 
sem hefur áhuga á dýravelferð og 
hefur samband við stjórnina og við 
hvetjum fólk til að beita sér.“ n

Ládeyða í Dýraverndarsambandinu
Ill meðferð á 
eldislaxi og 
blóðmerum eru 
meðal dýra
verndarmála 
sem komið hafa 
upp undanfarið. 

MYND/VEIGA 
GRÉTARSDÓTTIR

Við höfum því miður 
ekki haldið nógu vel 
utan um það að kynna 
okkar starfsemi. 

Hallgerður 
Hauksdóttir, 
formaður Dýra
verndunarsam
bands Íslands 

Konur nota innan-
landsflug mun meira 
en karlar.

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUMÁL Loftbrúarafslættir 
stjórnvalda á innanlandsflugi voru 
nýttir í tæplega 58 þúsund skipti á 
síðasta ári. Síðan verkefnið hófst, 
í september árið 2020, hefur það 
verið notað í 65 þúsund skipti og 
afslátturinn í heildina verið 414 
milljónir króna, samkvæmt tölum 
frá Vegagerðinni sem heldur utan 
um verkefnið.

Verkefnið er byggðaverkefni að 
skoskri fyrirmynd, sem veitir þeim 
sem eiga lögheimili fjarri höfuð-
borgarsvæðinu 40 prósenta afslátt af 
sex flugfargjöldum til og frá Reykja-
vík árlega. Nær þetta til 60 þúsund 
íbúa á Vestfjörðum, Norðurlandi, 
Austurlandi, Skaftafellssýslum og 
Vestmannaeyjum. Sigurður Ingi 

Jóhannsson innviða ráðherra hefur 
lýst verkefninu sem réttlætismáli.

Leggurinn til og frá Akureyri er sá 
sem er langmest notaður. Afsláttur-
inn hefur verið nærri 200 milljónir 

þar. Um 120 milljóna króna afslættir 
hafa verið veittir í Egilsstaðaflugið, 
innan við 40 milljónir í Ísafjarðar-
flugið og aðeins nokkrar milljónir 
á Hornafjörð, Húsavík, Vestmanna-
eyjar, Bíldudal og aðra velli.

Notkunin var mun meiri á síðasta 
ári en haustið 2020. Mest var hún í 
október síðastliðnum, alls 7.238 
ferðir og tæpar 47 milljónir króna 

í afslátt. Meðaltalið hefur verið 
rúmar 4 þúsund ferðir í hverjum 
mánuði.

Konur nota innanlandsflug mun 
meira en karlar samkvæmt tölum 
Vegagerðarinnar. Er munurinn um 
30 prósent. Nær þetta yfir alla ald-
urshópa, en minnstur er kynjamun-
urinn hjá börnum og öldruðum.

Fólk á þrítugsaldri notar innan-
landsf lugið mest, til að mynda 
háskólanemar. Fólk á aldrinum 20 
til 24 hefur notað tæplega 6 þúsund 
Loftbrúarferðir og fólk á aldrinum 
25 til 29 tæplega 5 þúsund.

Flugið er einnig nokkuð vinsælt 
hjá unglingum og fólki á fertugs-
aldri en minna notað af eldri borg-
urum. Tvö þúsund Loftbrúarmiðar 
voru keyptir fyrir 0 til 4 ára börn en 
aðeins 4 miðar fyrir 95 til 99 ára. n

Hundruð milljóna í afslætti í innanlandsflugi

Sigurður Ingi Jóhannsson innviða
ráðherra.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

birnadrofn@frettabladid.is

NOREGUR Lýðheilsustofnun Nor-
egs býst við að allt að 50 þúsund 
manns muni greinast með Covid-19 
daglega í bylgjunni sem nú gengur 
yfir landið og er af mörgum kölluð 
„Vetrarbylgjan“. Þetta kemur fram á 
vef norska ríkisútvarpsins.

Í nýju áhættumati kemur fram 
að mun minni líkur séu á að fólk 
leggist inn á sjúkrahús smitist það 
af Omíkron en af öðrum afbrigðum. 
Áhættumatinu má líkja við minnis-
blöð sóttvarnalæknis hér á landi, 
það er ráðgefandi fyrir ríkisstjórn 
Noregs er kemur að ákvarðanatöku 
varðandi sóttvarnareglur.

Þar segir einnig að Omíkron dreif-
ist mun hraðar en Delta-afbrigðið, 
smittölur geti orðið enn hærri verði 
takmörkunum aflétt og að búast 
megi við að mörg hundruð þúsund 
smitist fram í mars. Toppur bylgj-
unnar verði næstu mánaðamót.

Lýðheilsustofnunin áætlar að á 
hverjum degi muni um 200 manns 
leggjast inn á sjúkrahús  og að um 90 
prósent þeirra tilfella sem nú séu að 
greinast séu Omíkron-tilfelli.

Ríkisstjórn Noregs mun kynna 
breytingar á sóttvarnareglum á 
morgun. n

Búast við smiti 
hjá hundruðum 
þúsunda í Noregi

6 Fréttir 13. janúar 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:arib@frettabladid.is


Fyrsta skáldsaga höfundar um tilvist ungs 
fólks sem veit ekki hvert skal stefna. 

Metsölubók um óvenjulega söguhetju  
í afskekktum bæ á Íslandi. 

Hefur vakið gríðarmikla athygli  
og verið seld til fjölda landa.   

„Falleg, vel skrifuð og sætbeisk bók  
um þrjá vini á þrítugsaldri.“ 

F E M I N A

„Spennusagan er létt og skemmtileg,  
þó undirtónninn sé svartur og grimmur.“ 

S T E I N Þ Ó R  G U Ð B J A R T S S O N  /  M O R G U N B L A Ð I Ð 

N Ý J A R  K I L J U R

„Óbærilega spennandi og frumleg.“  
D A G B L A D E T 
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Áfram horfum við á 
hversu hátt og hratt 
Seðlabankinn mun 
hækka vexti á árinu. 

Ingólfur Snorri Kristjánsson

Sérfræðingar á skuldabréfa-
markaði segja að ávöxtun 
markaðarins á síðasta ári hafi 
verið misjöfn. Þá telja þeir að 
2022 á skuldabréfamarkaði 
muni einkennast af vaxandi 
og fjölbreyttari markaðsfjár-
mögnun fyrirtækja.

magdalena@frettabladid.is

Hrafn Steinarsson, starfsmaður í 
markaðsviðskiptum Arion banka, 
segir að hann telji að árið 2022 á 
skuldabréfamarkaði muni ein-
kennast af vaxandi og fjölbreyttari 
markaðsfjármögnun fyrirtækja.

„Árið 2021 á skuldabréfamarkaði 
litaðist af miklu framboði á frum-
markaði. Í byrjun árs komu fram 
umfangsmiklar útgáfuáætlanir ríkis 
og sveitarfélaga samhliða miklum 
hallarekstri, sem hafði sligandi áhrif 
á eftirmarkaðinn,“ segir Hrafn og 
bætir við að það hafi haft áhrif á 
markaðinn sérstaklega á fyrri parti 
ársins.

„Þá var verðbólgan fyrirferðar-
mikil en hún fór yfir efri vikmörk 
Seðlabankans strax í byrjun árs og 
hélt sér þar út árið. Verðbólguvænt-
ingar hækkuðu því lengi framan af 
árinu en hafa komið niður síðustu 
vikurnar enda gera spár ráð fyrir 
að verðbólgan fari lækkandi á nýju 
ári.“

Ingólfur Snorri Kristjánsson, 
forstöðumaður skuldabréfa hjá 
Íslandssjóðum, segir að íslenskur 
fjármálamarkaður sé ekki eyland 
og að framvindan ráðist meðal ann-

ars af því hver staðan sé erlendis. 
„Hvað seðlabankar gera og hvernig 
gengur að leysa úr framleiðslu- og 
flutningstruflunum og hvernig þró-
unin verður á orkumörkuðum hefur 
mikil áhrif á markaðinn hér heima. 
Það má lesa úr yfirlýsingu Seðla-
banka Bandaríkjanna að þeir ætli 
að flýta hækkun vaxta og minnka 
magnbundna íhlutun. Hversu hratt 
þeir fara af stað og í hversu miklum 
mæli mun einnig lita alla markaði,“ 
segir Ingólfur og bætir við að búast 
megi við að áhrifin af heimsfaraldr-
inum muni minnka.

„Hagvaxtarhorfur eru ágætar og 
ef spár um aukningu ferðamanna 
á árinu 2022 raungerast þá erum 
við að sjá áframhaldandi bata á 
vinnumarkaði og auknar útflutn-

ingstekjur sem myndu styðja við 
krónuna. Áfram horfum við á 
hversu hátt og hratt Seðlabankinn 
mun hækka vexti á árinu. Ef við 
horfum á ríkisbréfaferilinn í dag 
þá eru nú þegar talsverðar vaxta-
hækkanir verðlagðar inn í ferilinn. 
Miðað við ríkisbréfaferilinn þá eru 
markaðsaðilar að gera ráð fyrir að 
vextir verði hækkaðir um 1,5-2 pró-
sent á árinu og standi í tæplega 4 
prósentum í lok árs. Það eru ansi 
miklar hækkanir á skömmum tíma, 
sérstaklega í ljósi þess hversu hátt 
hlutfall óverðtryggð lán eru sem 
hlutfall af húsnæðislánum heimila 
og heimilin því mun næmari fyrir 
vaxtabreytingum nú en áður.“

Hrafn bætir við að helsta fagn-
aðarefnið á skuldabréfamarkaði 

árið 2021 sé vaxandi taktur í útgáfu 
fyrirtækjabréfa og hafi verið sér-
staklega góður sprettur í lok árs.

„Græn fjármögnun er nú þegar 
orðin stór hluti af markaðinum og 
mun áfram ryðja sér til rúms. Þá er 
minni skuldabréfaútgáfa af hálfu 
ríkis og sveitarfélaga í ár saman-
borið við í fyrra og sem er jákvætt 
fyrir eftirmarkaðinn.“

Ingólfur bætir við að ávöxtun á 
skuldabréfamarkaðnum hafi verið 
ansi misjöfn á síðasta ári. „Verð-
bólga var hærri en markaðsaðilar 
voru að búast við í upphafi árs en 
hækkanir á húsnæðismarkaði hér 
heima, ásamt hækkandi orkukostn-
aði og áframhaldandi framleiðslu- 
og flutningstruflunum vógu þungt. 
Verðbólguálag á markaði hækkaði 

og ávöxtunarkrafa óverðtryggðra 
ríkisskuldabréfa hækkaði töluvert 
á árinu,“ segir hann og bætir við að 
í ljósi þessa komi það ekki á óvart 
að verðtryggð skuldabréf hafi haft 
vinninginn á síðasta ári. „Það kemur 
því ekki á óvart að verðtryggð 
skuldabréf höfðu vinninginn eins 
og sést best þegar borin er saman 
verðtryggða vísitala Nasdaq en 
ávöxtunin á henni var um 6,5 pró-
sent á árinu á meðan óverðtryggða 
vísitala Nasdaq skilaði -1,5 prósenta 
ávöxtun.“

Hrafn segir jafnframt að Seðla-
bankinn muni halda áfram að 
hækka vexti á árinu og herða taum-
hald peningastefnunnar en líklegt 
sé að á endanum verði jafnvægis-
raunvextir töluvert lægri í lok vaxta-
hækkunartímabilsins en áður hefur 
sést.

„Kjarasamningar eru svo lausir 
seinna á árinu en niðurstaða þeirra 
getur haft mikil áhrif á hvert taum-
hald peningastefnunnar þarf að 
vera, horft fram á við, og mun því 
hafa áhrif á skuldabréfamarkaðinn 
þegar líður á árið.“

Ingólfur segir jafnframt að við 
höfum séð gjörbreytt landslag 
í útgáfum hjá öðum en ríkinu á 
undanförnum tveimur árum. „Fleiri 
útgefendur og mun meira magn 
gefið út og á sama tíma stóraukin 
eftirspurn sem hefur smám saman 
lækkað skuldaraálagið. Skuldara-
álag á útgáfum fasteignafélaga lækk-
aði til að mynda um 100 punkta á 
árinu og um 50-70 punkta hjá opin-
berum aðilum.“ ■

Íslenskur fjármálamarkaður ekki eyland

Sérfræðingur segir að árið 2021 hafi litast af miklu framboði á frummarkaði.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mosfellsbær www.mos.is

Mosfellsbær í samstarfi við Miðstöð hönnunar 
og arkitektúrs efnir til opinnar hugmynda
samkeppni um nýjan miðbæjargarð, upplifunar 
og áningarstað í miðbæ Mosfellsbæjar.

Tilgangurinn er að skapa spennandi svæði  
í miðbænum sem íbúar og gestir eiga greiðan 
aðgang að. Hugmyndafræði hans miðast út 
frá framtíðarsýn bæjarins sem fjölskylduvænt, 
heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem 
setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og 
velferð íbúa að leiðarljósi.

Skilafrestur til og með 21. mars 2022

Samkeppnin er opin öllum, fagfólki, hönnuðum 
og arkitektum í samstarfi við aðra fræði og 
faghópa og er sérstaklega hvatt til þver fag
legrar nálgunar.

Nánari upplýsingar um samkeppnina má 
finna á heimasíðu Miðstöðvar hönnunar og 
arkitektúrs: www.honnunarmidstod.is

Hugmynda-
samkeppni 
um nýjan
Miðbæjargarð 
í Mosfellsbæ
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Landmannalaugar eru einn vinsælasti ferðamanna-
staðurinn á hálendi Íslands og búa yfir miklum jarð-
hita sem fóðrar vinsælar náttúrulaugar sem svæðið er 
kennt við. Torfajökulssvæðið, sem Landmannalaugar 
eru hluti af, er reyndar stærsta og öflugasta háhitasvæði 
landsins. Fyrir tæpri hálfri öld kom því alvarlega til tals 
að reisa þarna jarðhitavirkjun og framleiða rafmagn 
fyrir stóriðju. Því stórslysi var sem betur fer afstýrt, og 
í staðinn var Torfajökulssvæðið allt friðað árið 1975, 
enda svæðið einstakt á heimsvísu og eitt helsta djásn 
íslenskrar náttúru.

Þótt náttúrulaugarnar hafi mikið aðdráttaraf l á 
það ekki síður við um kynngimagnað umhverfið. Lit-
ríkt líparít er í aðalhlutverki, þar sem mest ber á ljós-
brúnum hryggjum og skorningum sem í blandast rauð 
og græn litbrigði. Hnausþykkt Laugahraun skartar 
síðan biksvartri en glansandi hrafntinnu. Að virða 
fyrir sér slíkt útsýni úr 40 gráðu heitri laug er ólýsanleg 
tilfinning, ekki síst á björtu sumarkvöldi. Fyrir baðið 
mælum við þó með göngu í þessu undraverki náttúr-
unnar. Það má gera með 2-4 daga göngu úr Þórsmörk 
í Landmannalaugar, sem stundum er kölluð „öfugur 
Laugavegur“, og þá tilvalið að gista í upphituðum skála 
Ferðafélags Íslands frá 1969. Úr Laugum má einnig ganga 
Skallahring með frábæru útsýni yfir Jökulgil og Land-
mannalaugar. Með því að bæta Grænahrygg við teygir 
Skallahringsganga sig auðveldlega fram á kvöld, sem 
er lítið mál í slíkri náttúrufegurð. Styttri ganga liggur 
yfir Námshraun að Frostastaðavatni eða upp á Blá-
hnjúk (945 m) sem er frábært útsýnisfjall. Fáfarnari en 
ekki síður spennandi gönguleið er að ganga á einkar 
litríkan Barm, en hann blasir við þeim sem koma í 
Landmannalaugar handan Jökulgilskvíslarinnar. Er þá 
gengið (eða ekið) frá tjaldstæðinu eftir veginum með 
fram Jökulgilskvíslinni og komist yfir hana á brú austan 
við Norðurnámshraun. Jökulgilskvíslinni er aftur fylgt, 
en nú í suður að rótum vestari hluta Barms sem kallast 
Norðurbarmur. Brekkurnar geta verið lausar í sér neðst 
en síðan tekur við hryggur efst sem hægt er að þræða 
sig eftir að hæsta tindinum sem er 757 m hár. Sprækt 
göngufólk getur síðan haldið áfram að Austurbarmi, 
sem er 170 m hærri en Norðurbarmur, og síðan haldið 
sömu leið til baka. Útsýnið á báðum þessum tindum er 
einstakt og tilfinningin sennilega ekki ósvipuð því að 
vera fluga á barmi olíumálverks. n

Fluga á barmi 
olíumálverks

Líparíthryggurnn Barmur er eins og rammi á fallegu olímálverki, hér séður frá Landmannalaugum. Norðurbarmur er vestari hluti hans og Austurbarmur sá til hægri á myndinni.  MYNDIR/ÓMB.

Handan Barms opnast önnur töfraveröld en sú í Landmannalaugum, með mosavöxnum fjöllum og fallegum vötnum.

Horft yfir Norðurbarm í átt að Frostastaðavatni. Til vinstri rennur Jökulgilskvíslin sem ekki er skynsamlegt að vaða 
við Landmannalaugar.

FÓKUS Á HJARTA LANDSINS

Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi
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Þess vegna 
verður 
áfram 

gengið á 
jörðina af 
frekju og 
yfirgangi. 
Hugsjónir 
víkja fyrir 
hagsmun-

um.

Mörg hafa 
upplifað 
kvíða í 
aðdrag-

anda 
sundtíma 

með mikla 
vanlíðan 
og jafnvel 

skömm 
eftir tím-

ana.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Þegar öllu er á botninn hvolft er það 
ágóðavonin sem knýr áfram hagkerfi 
heimsins. Og enda þótt innblásnar 
stólræður stjórnmálaforingjanna 
fjalli um það á tyllidögum að ríkasti 

hluti mannkyns þurfi að hægja á neyslu sinni 
og eyðslu er ekki að sjá að nokkurt lát verði 
á sókn þeirra efnameiri í allsnægtirnar og 
ofgnóttina.

Og á meðan svo er framleiða verksmiðjur 
heimsins þriðjungi meira af fötum og klæðn-
aði en not eru fyrir á meðal þjóða heims. Álíka 
sóunar sér stað í matvælaframleiðslu sem yfir-
fyllir ruslagáma landanna í lok hvers einasta 
dags.

Enn fleiri framleiðslugreinar eru svo keyrðar 
áfram af endurnýjunarþörfinni, en þess sér 
ekki síst stað í raftækjasmíði þar sem hagur 
framleiðandans er að varan endist sem styst 
svo eigandi hennar neyðist til að fá sér nýja.

Sú veika von sem býr í brjóstum manna 
um að auðvaldsstefnan láti af þessum ósið og 
fari að virða móður jörð er ekki líkleg til að 
styrkjast á næstu árum. Línuritin í efnahag 
landanna sem heimta mest af plánetunni eru 
öll í sömu áttina, ofneyslan á gæðum jarðar 
mun halda áfram, jafnvel á meiri hraða en 
áður hefur þekkst.

Ágóðavonin ræður ríkjum. Vel má vera að 
hún eigi sér óvini. En þeir eru veikir og dreifðir 
og hafa ekki það sem þarf til að breyta nokkru 
svo ríkjandi handhafar auðsins muni hvika frá 
gróðahugsun sinni, nefnilega fjármagn. Þess 
vegna verður áfram gengið á jörðina af frekju 
og yfirgangi. Hugsjónir munu enn um sinn 
víkja fyrir hagsmunum.

Jafnvel bara nýliðið ár er okkur alvarleg 
áminning í þessum efnum. Því þrátt fyrir allar 
þessar vel meinandi alþjóðaráðstefnur um 
hlýnun jarðar og kreppu umhverfisins er það 
á endanum svo að fjárfestingar í kolum og olíu 
eru enn þá ábatasamastar í heimi hér. Verð á 
kolum fór upp um 161 prósent á árinu 2021. 
Verð á hráolíu fór á sama tíma upp um 55 pró-
sent. Verð á gasi tók líka kipp og hækkaði um 
47 prósent. Og auðvitað leita fjárfestingarnar 
þangað sem aurinn vinnur á hvað mestum 
hraðanum. 

Við erum enn stödd í þeim veruleika að kol 
– af öllum efnum jarðar – skila bestu árlegu 
ávöxtun hrávara og svo hefur einmitt verið í 
heilan áratug. 

Og veruleikinn er líka sá að þörf á þessari 
gömlu orku mun vaxa gríðarhratt á næstu 
árum, ekki síst á meðal efnaminni þjóða sem 
vænta sömu lífskjara og ríkustu manneskjur 
jarðar gera í dag. n

Endurtekið efni

Brautirnar 
eru 

fáanlegar 
með 

mjúklokun

Mikið úrval 
rennihurðabrauta frá

Þýsk gæðavara.

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

Skólasund verður gert að valfagi á unglingastigi í 
grunnskólum Reykjavíkur, að því gefnu að nemendur 
hafi lokið hæfniviðmiðum skólasunds í upphafi 
9. bekkjar.

Þessa tillögu samþykktum við, í Skóla- og frístunda-
ráði Reykjavíkurborgar, á fundi okkar sl. þriðudag.

Tillagan kemur upphaflega frá ungmennaráði 
Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, á sérstökum fundi 
borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna. Slíkur 
samráðsfundur fer fram í borgarstjórn að jafnaði 
einu sinni á ári og fjölmargar áhugaverðar tillögur 
sem þar hafa komið fram. Sjálfri finnst mér gífurlega 
mikilvægt að hlusta á rödd ungmenna og treysta 
þeirra dómgreind um sinn eigin reynsluheim.

Viðmið sköpuð í heimi filtera
Fyrir einhverjum kann þetta að hljóma eins og 
áhrifalítil tillaga og jafnvel borðleggjandi fyrirkomu-
lag í aðalnámskrá grunnskóla. Í mínum huga hefur 
þetta samt sem áður mun víðtækari áhrif en hvernig 
stundaskráin lítur út frá degi til dags. Við lifum á 
tímum þar sem heilbrigð líkamsvitund á undir högg 
að sækja og viðmið útlitskrafna eru sköpuð í heimi 
filtera og læka á samfélagsmiðlum. Á sama tíma er 
sístækkandi hópur barna og ungmenna sem er trans, 
þar með talin kynsegin og skilgreinir sig út fyrir hina 
hefðbundnu kynjatvíhyggju.

Valfrelsi er streituminnkandi
Það að þurfa að fara í sturtu og út í laugina í sund-
klæðnaði er hér oft orðið að stórum kvíðavaldandi 
þætti hjá fjöldanum öllum af ungmennum á hverjum 
virkum degi. Mörg hafa upplifað kvíða í aðdraganda 
sundtíma með mikla vanlíðan og jafnvel skömm eftir 
tímana. Sum einfaldlega sleppa því að mæta í skóla-
sund með tilheyrandi fjarvistum í kladdann.

Það að samþykkja þessa tillögu gæti því stuðlað að 
streituminnkandi hversdagsleika hjá þeim sem þurfa 
mest á því að halda. n

Bentu á það  
sem er þér fyrir bestu

Diljá Ámunda-
dóttir Zoega 
fulltrúi Við-

reisnar í Skóla- og 
frístundaráði í 

Reykjavík

toti@frettabladid.is

Sameiningartáknið
Hvergi fer á milli mála að 
Vesturportshópurinn hefur hitt 
þjóðarsálina í hjartastað með 
Verbúðarþáttunum sem eigin-
lega allir verða að hafa skoðun á 
og ríka þörf til þess að horfa á í 
línulaga dagskrá. Eitthvað sem 
má teljast afrek á sundrungar-
tímum streymisveitanna, þar sem 
sjónvarpsgláp sem sameiginleg 
upplifun heyrir nánast sögunni 
til. Margir hafa einnig gripið tæki-
færið til þess að láta ljós sitt skína 
og ausa af eigin reynslu- og visku-
brunnum. í tilraunum til þess að 
„leiðrétta“ þættina í fullkomnu 
skilningsleysi á eðli skáldskapar.

Merkingarbær dráttur
Skáldskapurinn er þó þeirrar 
dásamlegu náttúru að hann 
getur oft fangað raunveruleikann 
betur en skýrslur og smásmyglis-
legir annálar, eins kristallaðist í 
samfarasenu þingmannsins Jóns 
Hjalta lín og kvótadrottningarinn-
ar Hörpu í síðasta þætti. Þórður 
Snær Júlíusson kjarnar þetta 
ágætlega í grein sinni um kvóta-
kerfið og Verbúðina á Kjarnanum: 
„Þegar hann og Harpa, persóna 
Nínu Daggar Filippusdóttur, 
renna saman í eitt ofan á skrif-
borðinu í fiskvinnslunni þá er sá 
samruni táknrænn fyrir helstu 
meinsemd íslensks samfélags: 
samruna sameiginlegra hags-
muna útgerðar og stjórnmála til 
að verja peninga og völd.“ n
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Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Stærstu efnahagsákvarðanir þessa 
árs birtast í fjárlögum ríkisstjórn-
arinnar, sem búið er að samþykkja, 
væntanlegum vaxtaákvörðunum 
Seðlabankans og kjarasamningum 
í haust.

Samtök launafólks segja að nóg sé 
til. Þau benda á margföldun eigna 
á hlutabréfamarkaði, methagnað 
banka og góða afkomu sjávarútvegs. 
Eigi að síður ætla þau að beina mikil-
vægustu kröfum sínum að ríkis-
sjóði, sem rekinn er með miklum 
halla og var orðinn ósjálfbær fyrir 
faraldurinn. Samtök atvinnulífsins 
staðhæfa aftur á móti að svigrúm 
til launabreytinga sé takmarkað. 
Sú afstaða er rökstudd með því að 
samkeppnisstaða þeirra útflutn-
ingsgreina, sem bera eiga uppi hag-
vöxtinn, sé nú verri en áður. Það á 
ekki síst við um ferðaþjónustuna.

Svarið er: Aukin framleiðni
Báðir aðilar hafa sem sagt klár 
markmið. Og það sem meira er: 
Röksemdir beggja byggja á tölum, 
sem ekki verða véfengdar. 
Spurningin er bara þessi: Hvaða 
hagtölur segja mest um það hvert 
svigrúmið er?

Fjármálaráð er skipað sjálfstæð-
um sérfræðingum, sem leggja mat á 
fjármálastefnu stjórnvalda.

Í umsögn fjármálaráðs um 
fjárlögin, segir að verkefnið sé „að 
skapa umgjörð og búa til hvata, 
sem leiða til aukinnar framleiðni í 
hagkerfinu. Aukin framleiðni mun 
að óbreyttu standa undir aukinni 
velsæld óháð pólitískum stefnum 
og áherslum.“

Þetta er kjarni málsins. Það er 
framleiðni atvinnulífsins sem 
ræður svigrúminu. Sá veruleiki nær 
jafnt til sósíalista og kapítalista og 
allra hinna, sem standa þar á milli.

Stefnuleysið þýðir:  
Minni framleiðni
Pólitíski vandinn er sá að í fjár-
lögunum er ekki að finna nægjan-
lega mikla hvata til aukinnar 
framleiðni. Þar stendur hnífurinn 
í kúnni. Seðlabankinn hefur ljósa 
stefnu í peningamálum. Aðilar 
vinnumarkaðarins hafa ákveðin 
markmið varðandi kjarasamninga. 
En þær ákvarðanir, sem ríkis-
stjórnin er búin að taka, virðast 
vera teknar án tengsla við skýr 
efnahagsleg markmið og nokkra 
stefnu í vinnumarkaðsmálum.

Stærsta pólitíska ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar er að taka ekki 
á skuldavanda ríkissjóðs á þessu 
kjörtímabili. Það þýðir fjögurra ára 
bið eftir markvissri efnahagsstefnu.

Afleiðingin er sú að fjárlögin 
kynda undir verðbólgu í stað þess 
að draga úr henni. Það eykur aftur 
þrýsting á Seðlabankann til að 
hækka vexti. Fyrir vikið verður svo 
samkeppnisstaða útflutningsgreina 
lakari og framleiðni þeirra minni.

Vandanum velt á næstu stjórn
Skuldir ríkisins hafa aukist minna 
en margir óttuðust í byrjun farald-
ursins. „Því verður ekki séð hvers 
vegna vandanum er velt yfir á 
næstu ríkisstjórn,“ segir í harðri 
gagnrýni Samtaka atvinnulífsins, 
á þessa veigamestu ákvörðun sem 
ríkisstjórnin hefur tekið. 
Þau hnykkja á ádeilunni með því 
að staðhæfa að fyrir vikið verði 
brekkan brattari.

Þessi gagnrýni kemur frá þeim 

Brekkan verður brattari
hagsmunasamtökum, sem áttu 
einna mestan þátt í að tryggja 
endurkjör ríkisstjórnarinnar með 
vel úthugsaðri kosningabaráttu.

Það leiðir af sjálfu sér að ríkis-
stjórn, sem hefur ekki skoðun 
á því hvort samkeppnisstaða 
útflutningsgreina er viðunandi, 
getur heldur ekki tekið afstöðu til 
þess hvaða svigrúm er til launa-
breytinga.

Klípan er að ríkisstjórnin er 
stærsti launagreiðandinn og laun-

þegaforystan ætlar henni stærsta 
hlutverkið við lausn kjarasamninga 
á almennum markaði.

Froða og verðmætasköpun
Margföldun á verðmæti hlutabréfa 
er í engu samræmi við hagvöxt. 
Að hluta til er hún froða, sem ekki 
byggir á raunverulegri verðmæta-
sköpun í þjóðarbúskapnum.

Stefnuleysi ríkisstjórnarinnar 
þýðir að hún gerir ekki greinarmun 
á froðu og verðmætasköpun í hag-

kerfinu. Það auðveldar verkalýðs-
félögunum að nota froðumyndun-
ina sem viðmið og veikir að sama 
skapi samningsstöðu Samtaka 
atvinnulífsins.

Veruleikinn er eftir sem áður sá, 
sem sérfræðingarnir í fjármálaráði 
bentu á: Án framleiðniaukningar 
verða launahækkanir að froðu, en 
ekki raunverulegum kjarabótum.

Kaus þjóðin þetta stefnuleysi?
Viðspyrna Íslands rétt nær meðal-

tali OECD-ríkjanna. Það er ekki 
slæmt. En önnur Norðurlönd hlaupa 
þó hraðar en við. Vaxtabyrði ríkis-
sjóðs er meira en þrefalt þyngri en 
þeirra. Þess vegna þarf hagvöxtur 
að vera til muna meiri hér, til þess 
að við getum vaxið út úr vandanum 
eins og þau. Það er ekki að gerast.

Spurningin er: Telur ríkisstjórnin 
í alvöru að þjóðin hafi kosið þetta 
stefnuleysi með svo augljósri 
áhættu fyrir launafólk og atvinnu-
líf? n

56% DÖKKT MEÐ KÓKOSFYLLINGU

Hvað er betra á köldum vetrardegi en að gæða sér á glænýju Síríus Pralín súkkulaði með silkimjúkri 

kókosfyllingu sem fer með bragðlaukana í ferðalag á suðrænar slóðir! Bragðmikið 56% súkkulaðið 

passar frábærlega með ómótstæðilegri kókosfyllingunni og er líka vegan.

Láttu það eftir þér.

ÓMÓTSTÆÐILEG SÚKKULAÐIVEISLA!
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Ég hef 
meiri 
áhyggjur af 
Hollands-
leiknum 
en Portú-
gal.

Einar Jónsson
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Það sem þátttakendur uppskera:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
• Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra
• Kjark til að tala um eigin líðan og annarra
• Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd
• Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif
• Betra skipulag og skýrari markmið
• Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Skráning á dale.is eða 555 7080
Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu  -  Youth_Ad_071921

Ókeypis vinnustofa fyrir foreldra.
Skráning á dale.is/foreldrar 

Námskeið hefjast:
10 til 12 ára 29. janúar 10.00 -13.00 átta laugardaga í röð
13 til 15 ára 26. janúar  17.00 - 20.30 einu sinni í viku, 9 skipti
16 til 19 ára 27. janúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti
20 til 25 ára  25. janúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

Gleðileg ný samskipti

Strákarnir okkar í hand-
boltalandsliðinu hefja leik 
annað kvöld á Evrópumótinu. 
Riðill Íslands er krefjandi en 
hrökkvi liðið í gír er möguleiki 
til staðar á að fara í milliriðl-
ana með fullt hús stiga.

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
íslenska handboltalandsliðinu 
hefja leik á tólfta Evrópumótinu 
í röð næsta föstudag. Það verður 
strax áhugavert próf fyrir íslenska 
liðið í fyrsta leik gegn Portúgal, en 
liðin hafa mæst fjórum sinnum á 
síðustu tveimur árum þar sem þau 
hafa unnið tvo leiki hvort. Um leið 
skiptir þessi leikur öllu máli upp á 
framhald riðilsins, þar sem aðeins 
tvö lið komast áfram en tvö lið 
halda heim á leið eftir þrjá leiki.

Ísland er í riðli með Portúgölum, 
Hollendingum sem leika undir 
stjórn Erlings Kristjánssonar og 

heimamönnum í Ungverjalandi, 
sem bíða Strákanna okkar í síð-
asta leik. Ísland hefur mætt öllum 
þessum liðum undanfarin ár og átt 
misgóðu gengi að fagna, en það eru 
tíu ár liðin frá síðasta sigri Íslands á 
Ungverjalandi. Síðan þá hafa liðin 
leikið fjórum sinnum án þess að 
Íslandi hafi tekist að vinna.

Fréttablaðið fékk Einar Jónsson, 
þjálfara Fram í Olís-deild karla, til 
að spá í spilin fyrir mótið. „Tilfinn-
ingin er góð. Maður er smá smeykur 
eftir síðasta mót þegar meiðsli og 
önnur vandræði settu strik í reikn-
inginn, en það er margt sem bendir 
til þess að við getum átt góð mót,“ 
segir Einar. „Portúgalir hafa reynst 
okkur erfiðir en mæta laskaðir til 
leiks. Ég hef meiri áhyggjur af Hol-
landsleiknum en Portúgal, því þeir 
hafa verið að sækja í sig veðrið 
undanfarin ár og eru með frábæra 
leikmenn innanborðs.“ n

Raunhæft að enda 
meðal efstu átta

Kristinn Páll 
Teitsson

kristinnpall 
@frettabladid.is

Strákarnir okkar á æfingu í Víkinni. Ekkert varð af æfingaleikjunum sem áttu að fara fram í aðdraganda mótsins vegna heimsfaraldursins.  MYND/HSÍ

Leikdagur Andstæðingar  Árangur á síðasta EM  Síðustu viðureignir

14. jan. Portúgal              6. sæti                       1 sigur, 2 töp
16. jan. Holland             17. sæti                             3 sigrar
18. jan.  Ungverjaland    9. sæti                   1 jafntefli, 2 töp

Lykilmenn:

n  Aron Pálmarsson 
Aldur: 31 árs 
Leikir: 152 
Mörk: 593

n  Bjarki Már Elísson 
Aldur: 31 árs 
Leikir: 82  
Mörk: 230

n  Ómar Ingi Magnússon 
Aldur: 24 ára 
Leikir 56 
Mörk: 150

n  Viktor G. Hallgrímsson 
Aldur: 21 
Leikir 25  
Mörk: 1

„Ákveðnir leikmenn sem maður vill alls ekki 
missa. Fyrst og fremst langar mig að sjá Ómar 
Inga stíga upp með landsliðinu, hann hefur ekki 
náð að fylgja eftir frábæru gengi með félags-
liði með landsliðinu. Hann er lykillinn að því að 
við getum náð langt. Svo þurfum við að fá Aron 
frábæran, miklar kröfur eru gerðar til hans en 
hann er það góður að hann á að geta staðið undir 
því. Svo er hið klassíska, að vörn og markvarsla 
hrökkvi í gang ef við ætlum okkur langt,“ segir 
Einar um lykilleikmenn Íslands á mótinu.

Yrðu vonbrigði að sitja eftir í riðlinum

„Jákvætt yrði að vera í baráttunni í milliriðli, því 
ég vil sjá okkur meðal efstu átta liðanna. Þegar 
Guðmundur var ráðinn var talað um þriggja ára 
áætlun til að koma okkur aftur meðal þeirra 
bestu. Ég held að það séu ekkert óraunhæfar 
væntingar til liðsins, að enda meðal átta efstu. 
Auðvitað er missir að Hauki en annars er hópur-
inn fullmannaður og frábærlega mannaður.

Ef við missum af eða komumst haltrandi inn í 
milliriðlana, þá hlýtur það að teljast vonbrigði. 
Ég held að það hljóti að vera markmið að fara í 
úrslitaleik við Ungverja um efsta sæti riðilsins, 
annað yrðu viss vonbrigði,“ segir Einar
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Elvar Bragi Kristjónsson trompet-
leikari.  MYND/ÁSGEIR HELGI ÞRASTARSON

starri@frettabladid.is

Tónleikaröðin Jazz í hádeginu 
heldur áfram á nýju ári. Fyrstu tón
leikarnir eru í Borgarbókasafninu 
Grófinni í hádeginu í dag, fimmtu
daginn 13. janúar, og hefjast klukk
an 12.15. Þá mun trompetleikarinn 
Elvar Bragi Kristjónsson bjóða 
tónleikagestum í ferðalag um 
tónheima sem sækja innblástur út 
fyrir höfuðborgina.

Á morgun, föstudag, verða tón
leikarnir í Borgarbókasafninu 
Gerðubergi og hefjast þeir klukkan 
12.15. Á laugardag verða tónleikarn
ir í Borgarbókasafninu Spönginni 
og hefjast þeir klukkan 13.15.

Með Elvari verða Hróðmar 
Sigurðsson sem leikur á gítar og 
Leifur Gunnarsson sem leikur á 
kontrabassa.

Lögin á efniskránni koma úr 
öllum áttum. Þar má nefna Kind 
folk eftir Kenny Wheeler, Sirrý eftir 
Elvar Braga Kristjónsson, Gone 
fish ing eftir Hróðmar Sigurðsson 
og Skuggar í dimmum borgum 
eftir Leif Gunnarsson.

Elvar Bragi er fæddur og uppal
inn á Hornafirði og hefur verið 
virkur í músík síðan hann var 
fimmtán ára. Hann útskrifaðist frá 
TFÍH með burtfararpróf í jazz
trompet leik vorið 2016. Elvar hefur 
spilað, útsett og samið tónlist 
meðal annars með Unu Stef, Babies 
flokknum og Stórsveit Reykja
víkur. Aðgangur er ókeypis. ■

Nánari á borgarbokasafn.is.

Jazz í hádeginu 
heldur áfram 

Helga elskar að kaupa sér föt en uppáhaldsflíkin hennar er þessi guli jakki sem hægt er að nota bæði spari og hversdags.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það besta sem maður getur klætt 
sig upp í er sjálfstraustið
Helga Prani Hafsteinsdóttir á svo mikið af fötum að hún getur varla lokað fataskápunum. 
Helga hefur setið fyrir á ljósmyndum fyrir vinkonu sína og birtir þær oft á Instagram en 
henni finnst mikilvægt að stelpur og konur í stærri stærðum sjáist á tískuljósmyndum. 2

HEILBRIGÐ
MELTING

Góðgerlar,

meltingarensím,

jurtir og trefjar

www.celsus.is / apótek, Hagkaup og víðar

mailto:starri@frettabladid.is


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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

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.

Helga vinnur á elliheimili og frí-
stundaheimili á daginn og fer oft á 
milli staða saman daginn. Hún er 
alltaf fín til fara, en segir að það geti 
verið mikið púsl að finna föt sem 
henta á báðum stöðum.

„Mér finnst gaman að klæða mig 
í eitthvað fallegt og vera tilbúin í 
hvað sem er. Mér finnst líka eins og 
gamla fólkið og krakkarnir elski að 
sjá í hverju ég mæti í vinnuna,“ segir 
Helga.

Helga hefur sinn eigin stíl og 
segist ekki mikið vera að fylgjast 
með hvernig aðrir klæða sig.

„En ég skoða mikið ný föt á Asos 
og Curvy og ef mér líkar við eitt-
hvað þá kaupi ég það. Svo annað 
hvort virkar það eða ekki,“ segir 
hún.

„En það virkar oftast fyrir mig. 
Það besta sem maður getur klætt 
sig upp í er nefnilega sjálfstraustið. 
Ef maður er með sjálfstraust þá 
virkar í raun og veru allt, ef þú trúir 
á það.“

Uppáhaldsbúðin hennar Helgu á 
Íslandi er Curvy og hún segist eigin-
lega hvergi versla annars staðar en 
þar, hér á Íslandi.

„En ég panta líka mikið af Asos. 
Þegar vinkona mín var að læra 
ljósmyndun þá sat ég mikið fyrir 
á ljósmyndum hjá henni og þá 
fengum við oft lánuð föt frá Curvy. 
Ég hef sett myndirnar á Instagram 
og stundum báðu þær hjá Curvy 
mig um að fá að pósta myndunum. 
Mér fannst rosalega gaman að sjá 
myndir af mér á Instagram hjá 
öðrum,“ segir hún.

Helga segist samt ekki vera 
áhrifavaldur, heldur setji hún bara 
inn myndir af sér á Instagram 
að gamni sínu. Hún segir að sér 
þyki mjög gaman að sitja fyrir á 

myndum og horfa á sjálfa sig frá 
öðru sjónarhorni en ef hún hefði 
sjálf tekið myndirnar.

„Þannig að þess vegna var ég 
alltaf til í að gera alls kyns verkefni 
með vinkonu minni þegar hún 
komst inn í ljósmyndunarnámið,“ 
útskýrir hún.

Gúgglaði hvernig á að vera falleg
Helga segir að sér finnist mikil-
vægt að konur og stelpur í stærri 
stærðum hafi fyrirmyndir í tísku-
heiminum og að þær sjáist á tísku-
ljósmyndum.

„Ég man þegar ég var yngri þá sá 
maður þær aldrei, en svo þegar ég 
varð eldri fór ég að sjá þær oftar og 
hugsaði: Vá! Ég get þetta líka,“ segir 
Helga.

„Þegar ég var yngri þá gúgglaði ég 
„how to be beautiful“, eða hvernig 
á að vera falleg. Ég var alveg komin 
þangað af því ég hef alltaf verið í 
stærri kantinum. Þá fékk ég ógeðs-
lega gott ráð sem hefur fylgt mér 
síðan. Það var að horfa bara í spegil-
inn, finna það sem þér líkar við og 
segja: Þú ert falleg, þú ert bara það 
sem þú ert. Þetta hefur hjálpað mér 
mjög mikið,“ bætir hún við.

Í dag hefur Helga svo sannarlega 
tekið sjálfa sig í sátt, fundið að hún 
er falleg og lært að líða vel í eigin 
skinni.

„Ég er kannski með aðeins of 
mikið sjálfstraust. Ég elska að vera í 
fötum sem sýna allt. Það er að segja 
sýna hvernig ég er. Öll lögin á mér. 
Þannig líður mér best,“ segir hún 
ánægð.

Stundum þegar Helga fer út og er 
búin að klæða sig upp kemur fólk 
upp að henni og hrósar henni.

„Ég ber svo mikla virðingu fyrir 
fólki sem gerir það. Ég vildi að ég 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Helga í fallegum 
kjól með smekk. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Helgu finnst 
gaman að sitja 
fyrir á myndun 
og sjá sig frá 
sjónarhorni 
annarra.

Kjólar eru í miklu uppá haldi hjá 
Helgu, sem fer bara í buxur af brýnni 
nauðsyn.

Helga er óhrædd við að klæðast því 
sem hún vill. Hér er hún er í fallegum 
sumarkjól. 

gerði meira af því að hrósa öðrum. 
Það gerir svo mikið fyrir mann.“

Getur ekki lokað skápunum
Helga segist kaupa svo mikið af 
fötum að það sé að nálgast að verða 
vandamál.

„Ég er búin að fylla fataskápana 
mína . Svo er ég með kommóðu 
og hillur sem eru fullar líka. Þetta 
er allt fullt, ég á erfitt með að loka 
þessu,“ segir hún hlæjandi.

„Ég fer yfirleitt með það sem ég 
er hætt að nota í Rauða krossinn, 
en ég hef líka alveg hugsað um að 
fara með þau í fatamarkaði til að 

selja þau. Það væri alveg gaman. En 
það er málið að mér þykir svo vænt 
um mikið af þessum fötum og mér 
þykir svo gaman að horfa á þau,“ 
segir hún og hlær meira.

Uppáhaldsflíkin hennar Helgu er 
gulur jakki sem hún segir að passi 
við allt.

„Hann er mjög fínn en það er 
bæði hægt að dressa hann upp og 
niður. En svo lengi sem ég er ekki í 
buxum þá er ég ánægð. Ég reyni að 
forðast buxur eins og heitan eldinn. 
Af brýnni nauðsyn fer ég í buxur en 
annars er ég bara vetur, sumar, vor 
eða haust í hjólabuxum undir kjól 
eða pilsi,“ segir hún.

Helga segir að hún kaupi sér 
pottþétt mest af kjólum af öllum 
gerðum og stílum. En hún á sér þó 
eina draumaflík sem er jakki, eða í 
raun peysa.

„Hún fæst hjá Hildi Yeoman 
og er ótrúlega falleg. Hún er með 
loðkraga og loði á ermunum. En 
hún er bara því miður ekki til í 
minni stærð. Það er oft vandamál 
að minni fyrirtæki eru sjaldan með 
eitthvað í stærri stærðum. En það 
verður vonandi einn daginn." n

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

ÞORRABLAÐ 
FRÉTTABLAÐSINS

kemur út föstudaginn 21. janúar. 
Í þessu blaði verðum við með áhugaverð viðtöl við einstaklinga 
um Þorrann. Auglýsendur geta látið vita af vörum og þjónustu 

sem boðið er upp á í ár.  

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.
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Útsala
Meiri verðlækkun

40-60% afsláttur

www.hjahrafnhildi.is
Njóttu þess að versla áhyggjulaus  
í vefverslun okkar www.hjahrafnhildi.is

- Sendum um allt land 
- Frí heimsending yfir 15.000 kr.
- Frí endursending
- Heimakstur samdægurs alla virka daga 
   á höfuðborgarsvæðinu ef pantað er fyrir kl. 14
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TRAUST Í 80 ÁR

Fylgdu 

okkur á 

Facebook

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

LAXDAL  
ER Í LEIÐINNI

STÓRÚTSALA
30%-70%

Skoðið
laxdal.is

Klossar eru vítt regn-
hlífarhugtak yfir ýmsar 
skótegundir, allt frá fín-
legum japönskum táskóm 
til gúmmíkenndra garðskóa 
kenndra við krókódíla.

jme@frettabladid.is

„Enga klossa, takk,“ sagði einn 
frægasti pinnahælahönnuður 
veraldar, Christian Louboutin, í 
september 2016, fáeinum dögum 
áður en breski hönnuðurinn 
Christ opher Kane afhjúpaði 
byltingarkennt samstarf sitt við 
skófyrirtækið Crocs um vor- og 
sumarlínu sína 2017, þar sem finna 
mátti gimsteinaskreyttar útgáfur 
af þessum gúmmíkenndu garð-
klossum.

Síðan þá hefur klossaæðið bara 
aukist. Síðasta vor kynnti Hermès 
nýja og fágaða klossa þar sem nota-
gildi mætti lystisemdum fyrir skyn-
færin. Skórnir seldust upp nánast 
samstundis og í september 2021 
var því spáð að sala á Crocs-skóm 
myndi tvöfaldast fyrir árið 2026.

Fyrsti klossinn
Um uppruna klossans er margt á 
huldu enda eru viðarskór ágætis 
eldsmatur og brotna niður í nátt-
úrunni. En til eru nokkrar fornar 
útgáfur sem gætu talist hinir 
fyrstu klossar. Þar má meðal 
annars nefna rómverska calcei- og 
japanska geta-klossa. Elstu eintök 
af hefðbundnum hollenskum 
klossum eða klomp, eru frá 13. öld.

Hönnuðir í klossaflensi
Það var hins vegar ekki fyrr en á 
sjöunda áratugnum að klossar 
urðu að tískuvöru. Þessi tiltekna 
útgáfa klossans á uppruna sinn 
að rekja til sænska klossans sem 
nefnist träskor. Skórinn var úr leðri 
með ferkantaðri tá og viðarsóla. 
Hann var hannaður þannig að 
auðvelt var að smella sér í þá og úr, 
jafnvel íklæddur ullarsokkum við 
útiverkin.

Eftir það féllu klossarnir í vin-
sældum þar til árið 1990, sem 
markaði upprisu ljótra/fallegra 
skópara, sem klossarnir tilheyra 
svo sannarlega.

Skófyrirtækin Birkenstock og 
Crocks hafa bæði komið fram með 
einstaklega vinsælar útgáfur af 
hinum sögufræga klossa. Birken-
stock Boston Clog kom fram á 
sjónarsviðið 1979 og Crocks 2001. 
Sömuleiðis hefur Scholl hafið 
framleiðslu á eigin klossaútgáfu. 
Líkt og Birkenstock og Crocks 
hefur Scholl einnig hafið samstarf 
með frægum hönnuðum, en Scholl 
og Kate Spade afhjúpuðu Scholl 
Iconic skóna fyrir stuttu. ■

Klassískir og klossaðir

Hér má sjá hefðbundna hollenska klossa.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Til eru nokkrar 
fornar útgáfur sem 

gætu talist hinir fyrstu 
klossar.
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Endurskoðun  
og bókhald

Þorkell Guðjónsson telur að það verði nánast úrelt eftir nokkur ár að að fyrirtæki hafi launavinnsluna innanhúss hjá sér.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Æ fleiri farnir að losa sig við launin
Þorkell Guðjónsson hefur síðustu árin veðjað markvisst á framtíðina og lagað fjármálaþjónustu VIRTUS að nýjustu 
tækni. „Flaggskipið okkar er fagmennska og sjálfvirkni. Við erum ein af stærstu launadeildum landsins með víð-
tæka þjónustu fyrir hátt í fjögur þúsund launamenn hjá ríflega 150 stórum og smáum fyrirtækjum.“ 2



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652.

Stöðugt fleiri fyrirtæki eru farin 
að velja þann kost að útvista 
alfarið launaþættinum með allri 
sinni umsýslu. Launasvið VIRTUS 
hefur þar af leiðandi vaxið hratt 
að undanförnu og fjöldi nýrra 
viðskiptavina bætist við í hverjum 
mánuði.

„Það má ef til vill segja að við 
höfum á undanförnum árum 
fjárfest í morgundeginum hvað 
alla sjálfvirkni og tæknivæðingu 
varðar,“ segir Þorkell. „Við höfum 
veðjað á framtíðina hvað varðar til 
dæmis rafræna bókhaldsþjónustu, 
sjálfvirkni í reikningagerð fyrir 
fjölmarga rekstraraðila og agaða 
verkferla í gerð uppgjöra og árs-
reikninga. Fjármálaþjónustan í 
heild sinni er nánast orðin eins og 
háþróað færiband í fiskvinnslu 
þar sem bandið ýtir hverju stykki 
með sjálfvirkum hætti á sinn stað 
til frekari vinnslu. Það skiptir hins 
vegar miklu máli að setja hvern 
viðskiptavin á réttan stað færi-
bandsins strax í upphafi. Sú inn-
leiðing er í höndum Rósu Kristínar 
Stefánsdóttur, sem að okkar viti 
stígur vart feilspor enda komin 
með góða reynslu í því verkefni.

Það er mikil tímasparandi og 
sérhæfð verkaskipting sem annast 
ólíka verkþætti fyrir viðskipta-
vinina og ég er sannfærður um að 
með því erum við að auka bæði 
allt öryggi og vinnsluhraða til 
muna. Þegar allt er reiknað erum 
við að minnsta kosti í langflestum 
tilfellum bæði að spara okkur og 
viðskiptavinunum umtalsverða 
peninga. Það gildir ekki síst um 
launasviðið sem við erum afskap-
lega hreykin af.“

Betri laun
VIRTUS auglýsir launaþjónustu 
sína undir hattinum „betri laun“ 
sem allir væru örugglega til í að 
hafa enda þótt hér sé átt við allt 
sem útreikningum og útborgun 
launa fylgir. Og það er ekki lítið!

„Markmið VIRTUS er að 
standa þannig að verki að vinnu-
veitandinn þurfi einfaldlega 
ekki að hafa neinar áhyggjur af 
laununum – öðrum en reyndar að 
eiga fyrir þeim,“ segir Þorkell. „Við 
stofnum hvern nýjan launamann í 
kerfinu okkar miðað við umsamin 
launakjör og göngum sömuleiðis 
frá uppgjöri þegar fólk lætur af 
störfum og á til dæmis inni orlof 
og ef til vill f leira. Í hverri viku 
eða mánuði reiknar VIRTUS síðan 
út launin miðað við samninga 
og mögulega tímaskýrslur, birtir 
launaseðla í heimabönkum sé þess 
óskað, dregur frá skatta, lífeyris-
sjóðsgjöld, stéttarfélagsgreiðslur 
og mögulega fleira, til dæmis með-
lög, sendir skilagreinar, launamiða 
og skýrslur samkvæmt lögum 
og reglugerðum, uppfærir laun 
sjálfvirkt miðað við breytingar á 
kjarasamningum og greiðir svo út 
launin sé þess óskað.“

Oddný Einarsdóttir stýrir 
launasviði VIRTUS af mikilli alúð. 
Ávallt er unnið fyrir umsamið 
fast mánaðargjald sem tekur mið 
af umfangi og verkþáttum hvers 
fyrirtækis. Innifalið er auk hefð-
bundinna verkefna meðal annars 
margþætt kjaratengd ráðgjöf, 
samskipti við stéttarfélög og fleira. 
Oft eru laun bókuð beint inn í 
fjárhagskerfi viðskiptavinanna og 
launatengdir liðir allir stemmdir 
af. Þorkell segir að það sé auðvitað 
mikill fengur að því fyrir vinnu-
veitendur að þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af mögulegum forföllum 
launafulltrúa sinna á versta tíma 
í kringum mánaðamót eða aðra 
útborgunardaga.

„Það er líka jákvætt að í f lestum 
tilfellum erum við að spara þeim 
talsvert mikla peninga,“ heldur 
hann áfram. „Best er samt að 
innanhússvitneskjan á hverjum 
vinnustað er engin um laun ein-
stakra starfsmanna. Þess vegna 
hafa stöðugt fleiri fyrirtæki af 

Öryggi, trúnað-
ur og sparnaður 
eru leiðarljós 
launasýslunnar 
sem Oddný 
Einarsdóttir 
(t.v.) stýrir. Rósa 
rýnir með henni 
í skjáinn hjá Þor-
katli. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

„VIRTUS hefur lært mikið af kröfuhörðum viðskiptavinum sínum en við 
höfum líka náð að kenna þeim ýmislegt,“ segir Þorkell sem er þakklátur fyrir 
flottan og metnaðarfullan viðskiptavinahóp.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rósa Kristín Stefánsdóttir annast innleiðingu allra nýrra viðskiptavina og 
kemur þeim á réttan stað í ferlunum og Oddný Einarsdóttir stýrir launasvið-
inu, sem um þessar mundir er nánast í sama línulega vextinum og Omíkron.

einfaldlega liðinn og PDF-reikn-
ingagerð með útsendingu í tölvu-
póstum er líka á undanhaldi.

Við aðstoðum viðskiptavinina 
líka með ráðgjöf um sölu- og 
birgðakerfi og reynum þarna eins 
og annars staðar að gera hlutina 
eins sjálfvirka og mögulegt er. 
Þegar til lengri tíma er litið og 
hlutirnir farnir að ganga sæmilega 
smurðir fyrir sig erum við sem fyrr 
að auka öryggi og spara tíma.“

Betri fjármál
VIRTUS tekur ef til vill ekki lítið 
upp í sig þegar fyrirtækið heitir 
viðskiptavinum sínum „betri fjár-
málum“ með öguðum og nútíma-
legum vinnubrögðum. „Já, það 

er kannski engin minnimáttar-
kennd í þessu vígorði okkar,“ segir 
Þorkell, en bætir því strax við að 
lykillinn að árangrinum sé hjá 
viðskiptavinunum sjálfum. „Við 
höfum ekki síst þróað launaþátt-
inn, en líka rafræna bókhaldið, 
með afar kröfuhörðum og fram-
sýnum viðskiptavinum. Í gegnum 
vinnuna fyrir þá, og ekki síður 
með þeim, höfum við lært hratt 
síðustu misserin en ég verð líka að 
láta það fylgja sögunni að starfs-
fólkið hér hefur allt saman verið 
afar námfúst. Okkur hefur tekist 
að skapa sterka og metnaðarfulla 
liðsheild sem leggur grunninn að 
því að okkur finnst við geta tekið 
svolítið stórt upp í okkur.“ n

Markmið VIRTUS 
er að standa þannig 

að verki að vinnuveit-
andinn þurfi einfaldlega 
ekki að hafa neinar 
áhyggjur af laununum.

Þorkell Guðjónsson

öllum stærðargráðum og um allan 
heim verið að útvista þessum 
þætti starfseminnar. Ísland er þar 
engin undantekning, enda má 
segja að flest fyrirtækin hér séu 
frekar lítil og samfélagið smátt. 
Þeim mun meira atriði er að trún-
aður í kringum mismunandi laun á 
hverjum vinnustað sé sem mestur. 
Launakjör eiga að mínu viti að vera 
einkamál.“

Betra bókhald
Í tuttugu ára sögu VIRTUS hefur 
bókhaldsþjónustan verið hjarta 
og lunga starfseminnar. Á þeim 
tíma hefur vinnulagið að sjálf-
sögðu þróast, en aldrei hraðar en á 
allra síðustu árum. VIRTUS tók þá 
ákvörðun að fara af fullum krafti 
í þróun rafræns bókhalds og í dag 
tekur fyrirtækið einfaldlega ekki 
við bókhaldsgögnum á pappír. 
Bókhaldsmöppurnar sem fluttar 
hafa verið á milli staða í stórum 
plastpokum og pappakössum 
koma einfaldlega ekki lengur inn 
fyrir dyr hjá VIRTUS.

Þorkell segir verkferla í raf-
rænu bókhaldsþjónustunni mjög 
skýra. „Við stöndum á því fastar en 
fótunum að við séum með þeim 
að bjóða upp á mun betra bókhald 
en ella,“ segir hann. „Í kringum 
hvern viðskiptavin er sama verka-
skiptingin þar sem við vinnum á 
fjórum meginsviðum; bókhalds-
sviði, launasviði, uppgjörssviði 
og á sviði reikningagerðar. Við 

notumst við verkefnastjórnunar-
kerfi Monday.com og samþættum 
þar vinnu hinna mismunandi 
teyma. Útkoman er til dæmis sú 
að við erum þegar byrjuð að skila 
fyrstu ársreikningum til skattyfir-
valda og í rauninni getur hvaða 
viðskiptavinur sem er óskað eftir 
því að fá ársuppgjörið sitt fyrir 
síðasta ár með tveggja til þriggja 
daga fyrirvara.“

Betri reikningagerð
VIRTUS annast rafræna reikn-
ingagerð fyrir talsverðan fjölda 
einstaklinga í rekstri og mjög 
lítilla fyrirtækja. „Ríki og flest 
sveitarfélög ásamt mörgum stærri 
fyrirtækjum gera orðið þá kröfu 
að reikningar berist þeim með 
rafrænum hætti,“ segir Þorkell. 
„Tími handskrifaðra reikninga er 
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Við bjóðum núna 
upp á lausn sem 

einfaldar alla handa-
vinnu gríðarlega. Núna 
er hægt að lesa rafrænt 
inn allt aðkeypt efni.

Guðmundur Ingi Hauksson

KPMG Bókað er rafrænt bók-
haldskerfi sem hefur slegið í 
gegn hjá minni fyrirtækjum.

„Fólk hlær stundum að því að 
einhverjum geti þótt bókhald 
skemmtilegt en staðreyndin er sú 
að okkur finnst það og við erum 
stolt af því,“ segir Birna Mjöll 
Rannversdóttir, löggiltur endur
skoðandi og sviðsstjóri á bók
haldssviði KPMG.

„Starf bókarans er líflegt og 
fjölbreytt því bókarar vinna náið 
með starfsfólki ólíkra fyrirtækja 
og oftar en ekki myndast góð 
tengsl þar á milli. Þjónustan er af
slöppuð og notaleg, viðskiptavinir 
okkar einblína á það sem þeir gera 
best í sínum fyrirtækjarekstri og 
leyfa okkur að sjá um bókhaldið 
og launaútreikninginn. Það er 
nefnilega oft sem bókhald mætir 
afgangi hjá minni fyrirtækjum 
þar sem eigendurnir eru allt í öllu. 
Þá verður bókhaldsvinnan oft að 
kvöð sem þarf að sinna á tímum 
þegar fólk ætti frekar að verja 
tímanum í annað, til dæmis að eiga 
gæðastundir með fjölskyldunni. 
Því er tilvalið að við sjáum um það 
sem okkur þykir svo skemmtilegt 
og að viðskiptavinir okkar sinni 
sínum rekstri – og allir eru glaðir,“ 
segir Birna.

KPMG Bókað bylting í bókhaldi
„KPMG Bókað býður rafræna 
bókhaldsþjónustu fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki. Með því að 
láta okkur um bókhaldið losna 
stjórnendur fyrirtækjanna við 
allt umstangið sem því fylgir. 
Þannig er hægt að segja að stjórn
endur úthýsi áhyggjum sínum 
og fái aðgang að sínum eigin 
bókara, góðu og lifandi yfirliti yfir 
reksturinn og uppskeri um leið 

meiri tíma til að sinna starfsemi 
sinni,“ upplýsir Birna.

„Eftir því sem við best vitum 
vorum við fyrsta bókhaldsstofa 
landsins til að bjóða bókhalds
þjónustu sem er alfarið rafræn, 
en það eru sex ár síðan við hófum 
þessa vegferð. Við fundum fyrir 
því að markaðurinn kallaði í meira 
mæli eftir rafrænum lausnum fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki. Þeim 
verkefnum hefur fjölgað jafnt og 
þétt hjá okkur á undanförnum 
árum. Fyrirtæki tóku því fegins 
hendi að geta loks skilað bókhalds
gögnum rafrænt. Flestir skanna 
bókhaldsgögnin sín eða taka af 
þeim myndir og senda okkur í 
gegnum síma eða með tölvupósti. 
Þetta er bæði einfalt og þægilegt og 
á sama tíma umhverfisvænt. Sumir 

viðskiptavina okkar kjósa þó að 
koma með pappírinn og í þeim 
tilvikum sjáum við um að skanna 
gögnin,“ útskýrir Birna og heldur 
áfram:

„Í þjónustulínu KPMG Bókað 
græjum við bókhald og afstemm
ingar ásamt launaútreikningi. Í 
framhaldinu er ársreikningur og 
skattframtal unnið af sérfræð
ingum hjá KPMG.“

Á bókhaldssviði starfa 60 manns 
á sextán starfsstöðvum KPMG á 
landinu en í heild starfa um 270 
manns hjá KPMG.

„Við erum dugleg að leita til ann
arra sérfræðinga hjá KPMG sem 
oft vita betur en við þegar á þarf 
að halda, hvort heldur sem það 
er á sviði endurskoðunar, skatta 
og lögfræði, eða ráðgjafar. Þannig 

aðstoðum við viðskiptavini okkar 
að finna réttu lausnirnar fyrir 
þeirra rekstur,“ segir Birna.

Tilbúin í breytta heimsmynd
Fjárfesting KPMG í rafrænu 
bókhaldskerfi kom sér vel þegar 
heimsfaraldur Covid19 brast á.

„Þegar fyrstu samkomutak
markanir voru settar á var allt 
tilbúið og okkur varð ljóst að fjár
festing í rafrænum kerfum gerði 
gæfumuninn. Það hefði ekki verið 
neitt grín ef við hefðum ekki átt 
svör við breyttri heimsmynd en 
þess í stað varð engin töf á okkar 
bókhalds og launaþjónustu. 
Starfsfólkið gat strax sett upp 
vinnuaðstöðu heima og var farið 
að vinna klukkutíma síðar. Það 
skiptir engu hvar við erum stödd 

við okkar vinnu, stöðluð vinnu
brögð og tæknivætt umhverfi 
gerir það að verkum að við eigum 
auðvelt með að leysa hvert annað 
af, til dæmis ef upp koma veikindi 
eða frí. Því getur starfsmaður á 
Höfn eða Egilsstöðum stokkið 
samstundis inn í verkefni ef 
aðstoð vantar í Reykjavík eða 
öfugt. Staðsetningin er óháð 
vinnunni þar sem bókhaldsgögn
in eru geymd í skýinu,“ greinir 
Birna frá.

Góð yfirsýn yfir fjárhagsgögn
KPMG er ein stærsta bókhaldsstofa 
landsins.

„Alls sjáum við um bókhald 
og launaútreikning fyrir á annað 
þúsund fyrirtæki. Við veitum 
góða og alhliða þjónustu, erum 
sveigjanleg, léttum undir með fólki 
og leysum verkin okkar hratt og 
vel. Bókhaldsþjónustan er unnin 
af fagfólki því lykilatriði er að bók
hald sé vel unnið og að stjórnendur 
geti tekið ákvarðanir byggðar á 
réttum upplýsingum hverju sinni. 
Viðskiptavinir okkar geta nálgast 
upplýsingar um rekstur fyrirtækja 
sinna á einfaldan og aðgengilegan 
hátt með því að fara sjálfir inn í 
bókhaldskerfi KPMG Bókað, eða 
með því að fá sendar skýrslur sem 
margir nýta sér reglulega,“ upplýsir 
Birna.

„Hugarró er tilfinning sem við 
viljum að viðskiptavinir okkar 
upplifi; að þeir séu áhyggjulausir 
þegar kemur að bókhaldi og launa
útreikningi enda er sú vinna í 
höndum sérfræðinga KPMG,“ segir 
Birna að lokum. n

Höfuðstöðvar KPMG eru í Borgar-
túni 27. Sími 545 6000. Nánari 
upplýsingar á bokad.is

Í skýjunum með KPMG Bókað
Birna Mjöll 
Rannversdóttir 
er löggiltur 
endurskoðandi 
og sviðsstjóri á 
bókhaldssviði 
KPMG. 

MYND/GEIR 
 ÓLAFSSSON

Stólpi viðskiptalausnir 
býður upp á alhliða bók-
halds- og upplýsingakerfi, 
hannað fyrir íslensk fyrir-
tæki af öllum stærðum og 
gerðum. Að auki er hann 
með öflugar sérlausnir fyrir 
iðnfyrirtæki, með svo til 
sjálfvirku verkbókhaldi, sem 
sparar gríðarlega tíma og 
fyrirhöfn.

Stólpi viðskiptalausnir er eitt elsta 
hugbúnaðarfyrirtæki landsins, en 
fyrirtækið verður 38 ára á þessu 
ári. Fyrirtækið hefur alla tíð lagt 
áherslu að vera með öflugt íslenskt 
upplýsinga og bókhaldskerfi 
fyrir allar gerðir fyrirtækja. Aukin 
áhersla hefur þó verið lögð á að 
vera með öflugt verkbókhald fyrir 
iðnaðinn í landinu, þannig að auð
velt sé að halda utan um rekstur, 
afkomu, sölu, birgðir, verkbókhald, 
tímaskráningar starfsmanna, laun 
og fleira.

Guðmundur Ingi Hauksson, 
framkvæmdastjóri Stólpa, segir að 
upprunalegt markmið fyrirtækis
ins hafi verið að búa til bókhalds
kerfi fyrir iðnaðinn þar sem öflugt 
verkbókhald væri hluti af kerfinu.

„Verkbókhaldið sem hluti öflugs 
bókhaldskerfis hefur alltaf verið 
okkar styrkur. En við bjóðum 
núna upp á lausn sem einfaldar 
alla handavinnu gríðarlega. Núna 
er hægt að lesa rafrænt inn allt 
aðkeypt efni, sjálfkrafa inn á 
verkið í verkbókhaldinu,“ útskýrir 
Guðmundur Ingi.

Rafrænt ferli frá upphafi til enda
„Lausnin okkar er að vera með raf
rænt ferli frá upphafi til enda. Það 

er hægt að stofna verk í kerfinu og 
gefa því verknúmer. Tökum sem 
dæmi verki númer 74. Allir starfs
menn sem kaupa efni í þetta verk 
setja það á þetta verknúmer. Þegar 
reikningurinn kemur rafrænt 
til okkar, þá þekkir kerfið okkar 
verk númer 74 og allt aðkeypt efni 
ásamt kostnaði og álagningu fer 
sjálfkrafa inn í verkbókhaldið, línu 
fyrir línu. Þannig sérðu, sem dæmi, 
nákvæmlega hversu margir metrar 
af bláum eða rauðum rafmagnsvír 
voru notaðir í þetta ákveðna verk,“ 
útskýrir hann.

„Öll handavinna beinlínis 
hverfur. En vandamál þeirra sem 
taka að sér lítil eða stór verkefni 
hefur oft verið þessi gríðarlega 
handavinna sem felst í því að 
halda utan um efniskaup. Að skrá 
á hvaða verði varan var keypt 
og á hvaða verði á að endurselja 
hana. Á endanum hefur oft bara 
staðið á reikningum til viðskipta
vina: Efniskostnaður: 100.000 eða 
6.000.000 og viðskiptavinurinn 
hefur enga yfirsýn yfir hvaða efni 
var keypt,“ heldur hann áfram.

„Í stuttu máli þá er með raf
rænu verkbókhaldi Stólpa rafrænn 
reikningur frá birgja ekki aðeins 
lesinn inn í fjárhaginn sem aðkeypt 
efni, heldur er hver einasta vöru
lína reiknings lesin inn í verkbók
haldið, línu fyrir línu sem aðkeypt 
efni. Einingaverð vörunnar fyrir 
og eftir afslátt kemur sjálfkrafa inn 
svo endursöluverð viðskiptavinar 
verður sjálfvirkt.“

Guðmundur Ingi útskýrir 
að þetta einfaldi einnig verk
stjóra yfirsýn sem getur séð hver 
framlegðin er í verkinu í heild og 
sundurliðað eftir hverri einustu 

efnislínu eða vinnuskráningu.
„Verkstjórinn þarf því bara að 

yfirfara rafræna innkaupareikn
inga og tryggja að þeir séu skráðir á 
rétt verk,“ segir hann.

Eina kerfið með þessa lausn
„Ég frétti það bara um daginn hjá 
sjálfstæðum ráðgjafa, sem veitir 
iðnaðarfyrirtækjum ráðgjöf um 
hvaða kerfi henta þeim best, að við 
erum eina bókhaldskerfið sem er 
með þessa lausn. Hann sagði mér 
að flest kerfi eru með þessa lausn 
að hluta en ganga ekki eins langt 
og við,“ segir Guðmundur Ingi og 
bætir við að auk verkbókhaldsins 
sé Stólpi líka með mjög góða lausn 
í tímaskráningu.

„Menn geta skráð tímana sína í 
appi í símanum þegar þeir mæta 
á verkstað. Þannig stimpla þeir 
sig inn í verkið og geta líka skráð 

hvað þeir eru að gera. Skráningin 
fer sjálfkrafa til verkstjórans sem 
staðfestir tímana. Tímarnir fara 
líka sjálfkrafa inn í verkið og 
launakerfið til að reikna hvað iðn
aðarmaðurinn á að fá í laun. Þetta 
einfaldar alla handavinnu til muna 
og veitir nauðsynlega yfirsýn.“

Stólpi hefur hjálpað mikið
Þórarinn Ragnar Pálmarsson 
rekur rafvirkjafyrirtækið RafLúx 
og hefur notað hugbúnaðinn frá 
Stólpa viðskiptalausnum frá árinu 
2007.

„Stólpi hefur reynst mér mjög 
vel. Eftir að rafræna kerfið fór 
af stað hjá þeim hef ég verið að 
aðlagast því og Guðmundur Ingi 
hefur hjálpað mér við það,“ segir 
Þórarinn.

„Kerfið hefur hjálpað mér mikið 
varðandi utanumhald um allt 

aðkeypt efni í verk sem við erum 
að vinna í. Við höfum skráð verkin 
sem við erum að vinna í og þá 
heldur kerfið utan um öll efnis
kaup í verkin, kaupverð og endur
söluverð fyrir hverja vöru sem 
við kaupum. Það hjálpar rosalega 
upp á pappírsvinnuna. Þetta var 
oft mjög mikil vinna hér áður, því 
verðið á vörunum er stanslaust að 
breytast og innkaupareikningarnir 
margir. Þetta sparar handavinnu 
mikið fyrir mig. Að þurfa ekki að 
handpikka allt inn.“

Þórarinn segir að einnig veiti 
Stólpi viðskiptalausnir góða 
þjónustu ef þörf er á aðstoð.

„Endurskoðandinn minn hjá 
Endurskoðun og ráðgjöf hefur líka 
notað Stólpa og verið ánægður 
með kerfið. Það eina sem ég þarf 
að gera er að fara yfir verknúmerin 
áður en allt er sett saman. Mér 
fannst voða skrýtið að venjast því 
að fá ekki eða senda ekki lengur 
bréf í pósti, en ég myndi ekki vilja 
fara til baka, nú kemur reikningur
inn strax rafrænt frá útgefanda til 
greiðanda.“ n

Mikill tímasparnaður með aukinni sjálfvirkni

Þórarinn Ragnar Pálmarsson hjá Raf-Lúx og notandi Stólpa ásamt Guðmundi 
Inga Haukssyni framkvæmdastjóra Stólpa.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 
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Múlalundur vinnustofa SÍBS 
í Mosfellsbæ býður nú nýja 
gerð Egla-bókhaldsmappa. 
Nýju möppurnar eru plast-
lausar og henta því vel til 
endurvinnslu að loknum 
notkunartíma.

Egla-möppurnar eru mikilvægur 
þáttur í starfsemi Múlalundar, 
vinnustofu SÍBS, sem veitir árlega 
um 80 manns með skerta starfs-
orku vinnu. Hefðbundnar Egla-
möppur hafa haldið utan um gögn 
einstaklinga og fyrirtækja á Íslandi 
í áratugi við góðan orðstír, og 
eru líklega vinsælustu bókhalds-
möppur á Íslandi.

Umhverfisvænni án plasts
Nýju Egla-möppurnar eru ein-
göngu úr pappa og pappír, auk 
járnsins, og er pappírskápan límd 
utan á endurunninn pappa. Þær 
eru því án plasts og henta vel til 
endurvinnslu í lok notkunar.

„Nýju möppurnar eru sér-
styrktar, járnin eru þau sömu og 
áður, og við vonumst til að þær 
endist jafn vel og hefðbundnar 
Egla-möppur. Það er þó klárt að 
þær þola til dæmis bleytu síður en 
gömlu möppurnar, sem yfirleitt 
er ekki vandamál. Pappírinn í 
möppunum er evrópskur, vottaður 
pappír. Þær eru því enn umhverfis-
vænni kostur en eldri gerðin,“ 
segir Sigurður Viktor Úlfarsson, 
framkvæmdastjóri Múlalundar.

Mikil ending fyrir umhverfið
Hefðbundin Egla-mappa er sam-
sett úr sterkri plastkápu sem er 
límd utan á endurunnið pappa-
spjald og hún síðan járnuð. Það 
þýðir að við lok notkunartíma 
möppunnar þarf að flokka 
möppuna sem almennt sorp. Það 
jákvæða er að Egla-möppur eru 
mjög sterkar og endingargóðar.

„Fjölmörg fyrirtæki og einka-
aðilar nýta sömu möppurnar aftur 
og aftur, ár eftir ár. Við teljum að 
þessi langa ending geri þær mjög 
umhverfisvænar þegar allt er talið. 
Plastið sem notað er í möppurnar 
er evrópskt plast sem tryggir að 
öll íblöndunarefni eru skráð og 
þekkt,“ segir Sigurður.

Tvær stærðir og þrír litir
Hefðbundnar Egla-möppur fást í 
nokkrum stærðum og átta litum, 
en til að byrja með verður boðið 
upp á nýju pappamöppurnar í 
sex útfærslum, svörtum, hvítum 
og bláum, með 5 cm eða 8 cm 
breiðum kili. „Svartir, hvítir og 
bláir litir passa við alla aðra liti á 
skrifstofunni og hafa lengi verið 
vinsælustu litirnir á meðal við-
skiptavina Egla,“ segir Sigurður.

„Á áramótatilboði Múlalundar 
eru þessar möppur á sérstaklega 
góðu verði, aðeins 849 kr., sem er 
sama og tilboðsverðið á öðrum 
Egla-möppum.“

Límdir eða engir kjölmiðar
Til að losna alveg við plast á nýju 
möppunum er kjölmiðum ekki 
lengur rennt ofan í plastvasa á kili, 
heldur eru þeir límdir á möppuna. 
Hægt er að fá aukamiða sem límdir 
eru yfir þá gömlu eða þeim eldri 
skipt út fyrir nýja.

Röð og regla með Egla

Friðrik Ómar Guðbrandsson járnar flestar Egla-möppur á Íslandi og því nóg að gera í kringum áramótin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Gömlu góðu Egla-möppurnar fást í 
átta fallegum litum og mismunandi 
stærðum. Múlalundur tekur að sér 
fjölbreytt verkefni og vörurnar 
skapa störf fyrir fólk með skerta 
starfsorku.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verslun Múlalundar í Mosfellsbæ er opin öllum og úrvalið kemur á óvart. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nýju Egla-möppurnar sem eru úr pappa og pappír. Þær 
eru því plastlausar og enn umhverfisvænni.  MYND/AÐSEND

Navigator-hágæðaljósritunarpappír er á áramótatilboði í janúar. Hann er 
rykfrír, flækist síður og fer mjög vel með prentara og ljósritunarvélar.

Á Múlalundi fást einnig geymslukassar og pappakassar 
sem henta vel til að geyma gögn til lengri tíma.

f leiri stærðir. Þá býður Múla-
lundur gatapoka sem passa í 
allar möppurnar svo vel fari 
um gögnin,“ útskýrir Sigurður 
en þess má geta að Múlalundur 
býður einnig upp á geymslukassa 
og geymsluteina.

Áramótatilboð út janúar
Nú í janúar eru hin árlegu ára-
mótatilboð Múlalundar, þar sem 
fjölbreyttar skrifstofuvörur eru á 
góðum tilboðum og sendar beint 
til viðskiptavina. Því til viðbótar 
hafa nú umbúðir og sóttvarna-
vörur bæst í hópinn. Hægt er 
að skoða tilboðin í fallegum 
áramótabæklingi á vefsíðu Múla-
lundar, mulalundur.is. Þá býður 
Múlalundur upp á ljósritunar-
pappír, dagatöl, dagbækur og 
fjölbreytt úrval skrifstofuvara. 
„Múlalundur selur Navigator 
hágæðaljósritunarpappír sem er 
rykfrír, f lækist síður og fer mjög 
vel með prentara og ljósritunar-
vélar. Margir okkar viðskipta-
vina velja sérstaklega að kaupa 
Navigator-pappír af okkur, bæði í 
litlu magni og allt upp í bretta-
vís,“ bætir Sigurður við.

„Undanfarin misseri hefur 
verið unnið að umhverfismálum 
á Múlalundi. Plastið sem Múla-
lundur notar í möppur, plastvasa, 
barmmerki og fleira er evrópskt 
plast sem er vottað og skráð í 
evrópska gagnagrunna. Það 
tryggir að öll íblöndunarefni eru 
þekkt. Plastið er einnig vottað til 
notkunar í leikfangaframleiðslu 
þar sem gert er ráð fyrir að börn 
stingi því upp í sig. Til að fá slíka 
vottun í Evrópu þarf hreinleik-
inn að vera mjög mikill,“ segir 
Sigurður.

Vefverslunin vinsæl
Á vefsíðunni mulalundur.is, er 
rekin stór vefverslun með skrif-
stofuvörur, pappír, sótthreinsi-
vörur og margt fleira.

„Þar geta viðskiptavinir valið 
úr glæsilegu úrvali og bæði verð 
og úrval kemur flestum á óvart. 
Það er einfalt að versla á netinu 
og við sendum vörurnar strax 
daginn eftir,“ útskýrir Sigurður, 
en fari pöntun yfir 20 þúsund 
krónur er frí heimsending um allt 
land. Fyrir minni pantanir er lágt 
sendingargjald, 2.650 krónur.

Virkir á vinnumarkaði
Á Múlalundi er aðstaða til að taka 
á móti mun fleirum með skerta 
starfsorku, en forsenda fjölgunar 
eru aukin viðskipti og verkefni.

„Þetta er hörkuduglegt fólk 
og það þarf að hafa nóg að gera. 
Vinnudagur og verkefni eru löguð 
að getu hvers og eins. Á Múlalundi 
er sífellt leitað nýrra verkefna. 
Nýjar og enn umhverfisvænni 
Egla-möppur styðja við starf-
semi Múlalundar og tryggja að í 
fyrirtækjum sé „röð og regla með 
Egla“, eins og við segjum á Múla-
lundi, í góðri sátt við umhverfið,“ 
segir Sigurður ánægður. n

Múlalundur, vinnustofa SÍBS, er 
við Reykjalund í Mosfellsbæ. Sími 
562 8500. Netfang: mulalundur@
mulalundur.is. Sjá mulalundur.is

„Vilji fyrirtæki framleiða eigin 
kjölmiða til að líma á sínar möppur 
getur Múlalundur séð um það fyrir 
viðskiptavini. Þá er nú í fyrsta skipti 
hægt að fá Egla-möppur án kjöl-
miða og þá annað hvort að láta letra 
upplýsingar eða merki á kjölinn, 
eða hafa hann alveg auðan. Sumum 
viðskiptavinum finnst það flottara 
og nútímalegra, og þá bjóðum við 
að sjálfsögðu upp á þann mögu-
leika,“ segir Sigurður Viktor.

Þess má geta að Múlalundur 
býður upp á aukakjölmiða á nýju 
og eldri möppugerðir, til að renna í 
plastvasana eða líma á nýju möpp-
urnar. Það skapar enn meiri vinnu á 
Múlalundi.

Áletrun fyrir öryggi gagna
Margt er í boði þegar laga þarf 
Egla-möppur að sérþörfum við-
skiptavina. Staðlaðar möppur eru 
tveggja gata, en óski viðskiptavinir 
eftir því eru í boði bæði þriggja og 
fjögurra gata Egla-möppur. Múla-
lundur býður einnig upp á að letra 
fyrirtækjamerki og upplýsingar 
á Egla-möppur, sem skapar enn 
meiri vinnu á Múlalundi.

„Töluvert margar stofnanir og 
fyrirtæki nýta sér þetta. Með því 
auka þær upplýsingaöryggi, því 
þá er skýrt ef mappa frá þeim er 
komin þangað sem hún á ekki að 
vera. Merkingarnar eru fallegar 
og möppur oft áletraðar útlitsins 

vegna. Sumir viðskiptavinir láta 
gera eigin kjölmiða og setja þannig 
sinn svip á rýmið sem mappan er 
í,“ bætir Sigurður við.

Box í sama útliti fyrir allt hitt
Hluti af Egla-línunni eru svokölluð 
tímaritabox sem hægt er að nota 
undir skýrslur og gögn sem ekki er 
hægt að gata og setja í möppur.

„Kjölurinn á þeim lítur út eins 
og Egla-mappa og því verða hillur 
mjög snyrtilegar þegar einungis 
sést í kilina og engar lausar 
skýrslur eru á víð og dreif um hill-
urnar. Hefðbundnar Egla-möppur 
má einnig fá minni, fyrir A5-gögn, 
bæði standandi og liggjandi, og 
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Á þessum 
tólf árum 
náði ég að 
spila 
nokkuð 
mikið golf, 
enda tel ég 
Skán í 
Suður-Sví-
þjóð 
algjöra 
paradís 
fyrir golf-
ara.

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

KPMG bókað er 
bókhaldsþjónusta 
fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki. 
Bókaðu fund á 
www.bokad.is

Vertu í  skýjunum með bókhaldið 

Þú færð yfirsýnEkkert pappírsvesen Allt í  skýjunum

Ómar Gunnar Ólafsson, lög-
giltur endurskoðandi, starf-
aði um tólf ára skeið í Svíþjóð 
og Noregi. Tíminn var bæði 
lærdómsríkur og skemmti-
legur og var golfið fyrir-
ferðarmikið í frístundum.

Ómar Gunnar Ólafsson, löggiltur 
endurskoðandi, bjó í Lundi í Sví-
þjóð í tólf ár ásamt eiginkonu 
sinni Huldu Rósu Þórarinsdóttur 
og tveimur börnum þeirra. Fyrsta 
árið starfaði hann hjá Deloitte í 
Noregi en eftir það í Malmö í Sví-
þjóð. „Ástæða þess að við fluttum 
til Svíþjóðar var sú að Hulda Rósa 
fór í sérfræðinám í svæfingar- og 
gjörgæslulækningum í Lundi. Ég 
hafði starfað sem löggiltur endur-
skoðandi hjá Deloitte á Íslandi árin 
áður og var kominn með ágætis 
reynslu. Leiðin inn á sænskan 
atvinnumarkað sem endurskoð-
andi var þó ekki auðveld. Þetta 
var árið 2010, stuttu eftir hrun, 
og engin sérstök trú á endurskoð-
endum frá Íslandi. Einnig má segja 
að nafnið mitt hafi farið frekar 
fyrir brjóstið á Svíanum. Ég held 
að ég hafi eytt langmestum tíma í 
atvinnuviðtölum við að útskýra að 
ég væri Íslendingur. Alveg ótrúlegt 
en svona var það.“

Fór óhefðbundna leið
Þegar lítið gekk að komast að í Sví-
þjóð, ákvað Ómar að fara óhefð-
bundnar leiðir. Hann sótti um starf 
hjá Deloitte í Stavanger í Noregi 
og fékk starf nánast strax. „Ég bjó 
þó enn í Lundi, en flaug á milli 
Kaupmannahafnar og Stavanger í 
hverri viku. Mér taldist til að þetta 
hefðu verið um 80 flug það árið, en 
hafa ber í huga að ég er mjög flug-
hræddur. Það sem bjargaði þessu 
var að vinnan í Noregi var virki-
lega skemmtileg og lærdómsrík.“

Ómari bauðst að vera lengur í 
Noregi og var vinnuveitandi hans 
meira að segja búinn að finna 
vinnu fyrir Huldu Rósu. „Þar sem 
hún var langt komin með sérfræði-
námið sitt í Svíþjóð, afþökkuðum 
við það. Ég hóf þá atvinnuleit að 
nýju í Svíþjóð. Þrátt fyrir að þurfa 
að svara áfram fyrir nafnið mitt, 
þá fékk ég vinnu nánast strax og 
tel ég að reynslan og meðmælin frá 
Noregi hafi skipt þar sköpum.“

Ýmislegt ólíkt
Ómar segir vinnustaðamenn-
inguna í grunninn vera svipaða 
milli landanna enda að mörgu 
leyti líkar þjóðir. „Þó verð ég að 
nefna að skipulag og agi aðgreinir 
okkur Íslendinga helst frá Svíum. 
Það þýðir til dæmis lítið að segja 

Svíanum að þetta reddist, og svo er 
nánast ekki tekinn kaffitími nema 
það sé búið að skipuleggja hann í 
tíma.“

Viðhorf til endurskoðunar á 
Íslandi og í Svíþjóð er einnig mjög 
ólíkt að sögn Ómars, sem hefur 
síðan áhrif á starfið sem slíkt. „Í 
Svíþjóð hefur alltaf verið rík endur-
skoðunarskylda, en sömu sögu er 
ekki að segja um Ísland. Það sést 
best á því að almennt er sú krafa 
gerð að öll félög skuli vera endur-
skoðunarskyld, en Evrópusam-
bandið hefur þó gefið undanþágu 
fyrir minni félög, sem hvert og eitt 
ríki ber ábyrgð á að innleiða. Þar 
hafa löndin tvö valið gjörólíkar 
leiðir sem er mjög áhugavert.“

Fjölbreytt verkefni
Verkefnin í Svíþjóð og þetta eina 
ár í Noregi voru fjölbreytt og 
skemmtileg, að sögn Ómars. „Í 
Stavanger var áherslan á endur-
skoðun stærri og meðalstórra 
fjármálastofnana, ásamt öðrum 
stærri endurskoðunarverkefnum. 
Ég hafði þá hugmynd áður en ég 
fór til Stavanger að þetta væri lítið 
sjávarpláss. En raunin er sú að þar 
eru stunduð mikil viðskipti og þar 

má finna mjög mikið af stórum og 
flottum félögum, enda er borgin 
kölluð Dúbaí norðursins.“

Í Svíþjóð starfaði Ómar einkum 
við endurskoðun á stórum og 
meðalstórum félögum, sem í 
flestum tilvikum voru skráð félög. 
„Þetta voru framleiðslufyrirtæki 
af einhverjum toga og fyrirtæki í 
tæknigeiranum. Mikil gróska hefur 
verið í þessum geirum á undan-
förnum árum og gaman að sjá og 
kynnast fólkinu sem starfar þar.“

Slegist um starfsfólkið
Hlutverk Ómars í Svíþjóð var að 
stýra endurskoðunarvinnunni, sem 
snéri þá helst að áhættumatinu á 
félögunum og stýra þeim aðgerðum 
sem ákveðið var að framkvæma í 
framhaldinu, ásamt því að manna 
teymin sem komu að verkefnunum. 
„Í mörgum tilvikum voru kannski 
mannaforráðin hvað erfiðust, þar 
sem mannaflinn var oft af skornum 
skammti. Minnisstæðir eru fundir 
sem við stjórnendur verkefna 
héldum í desember ár hvert, þar 
sem var nánast slegist um starfsfólk 
og tíma til að manna verkefnin.“

Starf Ómars fól í sér mikil ferða-
lög um Svíþjóð, þar sem fyrirtækin 

Eftirminnileg og skemmtileg ár í Svíþjóð

Ómar Gunnar Ólafsson, löggiltur endurskoðandi, starfaði um tólf ára skeið í 
Svíþjóð og Noregi. Í dag starfar hann hjá Enor í Reykjavík.  MYND/AÐSEND

Ómar Gunnar Ólafsson og eiginkona hans, Hulda Rósa 
Þórarinsdóttir, ásamt tveimur börnum þeirra.

Endurskoðendur lenda stundum í vandræðum með 
endur á golfvellinum. Hér tekur Ómar stöðuna í einum 
af mörgum golfhringjum sínum í Svíþjóð.

sem hann sá um að endurskoða 
voru dreifð um landið. „Þá kom 
líka til að mér var falið að skipu-
leggja og sjá um endurmenntun 
endurskoðenda innan Deloitte í 
Svíþjóð síðustu árin. Þetta varð til 
þess að maður þurfti virkilega að 
halda sér „up to date“ og fylgjast 
með nýjungum í faginu.“

Golfið var fyrirferðarmikið
Utan vinnunnar var golfið helsta 
áhugamál Ómars þau ár sem 
fjölskyldan bjó þar. „Á þessum 
tólf árum náði ég að spila nokkuð 
mikið golf, enda tel ég Skán í 
Suður-Svíþjóð algjöra paradís 
fyrir golfara. Ég mæli hiklaust með 
að Íslendingar prófi að spila golf 
þar, enda má finna þar geggjaða 
golfvelli auk þess sem veðrið er 
stórkostlegt fyrir golfarann lang-
stærstan hluta ársins. Einnig er 
þetta auðvelt ferðalag, þar sem 
tíðar ferðir eru frá Íslandi til Kaup-
mannahafnar og nokkuð ódýrt að 
spila golf í Svíþjóð.“

Að öðru leyti var lífið í Lundi 
rólegur og góður tími fyrir fjöl-
skylduna, segir Ómar, því fjöl-
skyldan var iðulega sjálfri sér 
næg. „Lundur er háskólabær og 
bæði rólegur og fallegur staður 
sem hefur upp á flest allt að bjóða 
í þessu daglega lífi. Svo var alltaf 
frekar stutt að fara yfir til Kaup-
mannahafnar eða Malmö ef maður 
vildi fara í aðeins fjörugra stór-
borgarlífið.“ n
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Við erum auðvitað 
mjög stolt yfir 

þessum verðlaunum, 
enda bara fáein ár síðan 
Uniconta kom á markað 
í Þýskalandi.

Ingvaldur Thor Einarsson

Markmið Uniconta er að 
vera fyrsta val lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja þegar 
kemur að viðskiptalausnum. 
Undir lok síðasta árs var Uni-
conta valin besta alþjóðlega 
viðskiptalausnin á stórri 
ráðstefnu í Frankfurt.

Uniconta er öflug viðskiptalausn 
í skýinu og inniheldur fjölda 
kerfiseininga, sem auðvelda 
fyrirtækjum að skrá og vinna 
með, upplýsingar um reksturinn. 
Grunnurinn er fjárhagskerfi í 
fremstu röð þar sem reikningar 
berast rafrænt frá birgjum og eru 
sendir áfram til samþykktar eða 
bókunar. Hreyfingar eru svo lesnar 
rafrænt inn í bankaafstemm-
ingu og hægt að setja upp sjálf-
virka lyklun sem sparar gríðar-
legan tíma, segir Ingvaldur Thor 
Einarsson, framkvæmdastjóri og 
stofnandi fyrirtækisins. „Uniconta 
inniheldur einnig öflugt birgða- 
og framleiðslukerfi, verkbók-
haldskerfi með tímaskráningum, 
innheimtukerfi og eignakerfi, 
og mætir þannig þörfum flestra 
íslenskra fyrirtækja.“

Hann segir kjarnamarkhópinn 
vera lítil og meðalstór fyrirtæki, 
sem eru skilgreind sem félög með 
3-250 starfsmenn. „Félög í þessum 
flokki hafa ríka þörf fyrir að greina 

rekstrarupplýsingar í rauntíma, 
sem stuðla að bættri ákvarðana-
töku og aukinni arðsemi. Uniconta 
hefur einnig verið fyrsti valkostur 
sprotafyrirtækja sem þurfa kerfi 
sem getur vaxið með þeim og 
til dæmis stutt við skráningu á 
tekjum og eignum í erlendum 
gjaldmiðlum.“

Ráðstefna á vegum CER
Þann 27. október á síðasta ári var 
Uniconta valin besta alþjóðlega 
viðskiptalausnin á stórri ráðstefnu 
í Frankfurt, að sögn Ingvalds. „Þar 
er fjallað um bókhaldskerfi og 
viðskiptalausnir sem skara fram 
úr og þykja bestar á sínu sviði. Það 
var hörð samkeppni um verð-
launin, þar sem 35 lausnir kepptu 
um verðlaun í átta mismunandi 
flokkum. Það er Center of Business 
Research (CER) sem stendur að 
baki þessum virtu verðlaunum. 
Við erum auðvitað mjög stolt yfir 
þessum verðlaunum, enda bara 
fáein ár síðan Uniconta kom á 
markað í Þýskalandi.

Mikill vöxtur
Uniconta Ísland ehf. var stofnað 
fyrir rúmum fimm árum og byggir 
á leyfissamningi við Uniconta A/S 
um þróun og dreifingu Uniconta 
hugbúnaðar á íslenskum markaði. 
„Á þessum fimm árum höfum við 

fjárfest á annað hundrað milljónir 
króna í að útfæra sérstakar lausnir 
fyrir íslensk fyrirtæki, á sama tíma 
og við njótum góðs af því að þróun 
á grunnvirkni kerfisins er hönnuð 
og rekin fyrir alþjóðamarkað. 
Með þessu móti getum við tryggt 
íslenskum fyrirtækjum lausn á 
heimsmælikvarða gegn hóflegu 
mánaðargjaldi.“

Hann segir vöxt fyrirtækisins 
hafa verið um 80% á ári undanfar-
in tvö ár, sem undirstriki frábærar 
viðtökur sem starfsfólk er þakklátt 
fyrir. „Þessi vöxtur gerir okkur 
kleift að leggja meiri kraft í þróun 
á lausnum sem auka skilvirkni 
hjá okkar viðskiptavinum og við 
horfum spennt til framtíðar.“

Stöðug framþróun
Ingvaldur segir fyrirtækið vera í 

stöðugri framþróun með lausnir 
sínar og sé sífellt að bæta við 
lausnaframboð sitt. „Þar sem 
að Uniconta er hreinræktuð 
skýjalausn tryggjum við að allir 
viðskiptavinir okkar hafi alltaf 
aðgang að nýjustu lausnum og 
uppfærslum og ekki þarf að ráðast 
í kostnaðarsamar kerfisupp-
færslur.“

Nýjasta lausnin er tollafgreiðslu-
kerfi fyrir innflytjendur, en 1. febr-
úar verður ekki hægt að senda 
inn eldri gerðir af tollskýrslum. 
„Margir innflytjendur eru að 
nota eldri viðskiptalausnir og sjá 
fram á að þurfa að leggja í mikinn 
kostnað við að uppfæra tollakerfin 
þar. Þá borgar það sig margfalt að 
skipta yfir í Uniconta og tolla-
kerfið okkar.“

Metnaðarfull markmið
Ingvaldur segir að markmið Uni-
conta sé að vera fyrsta val lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja þegar 
kemur að viðskiptalausnum. „Flest 
íslensk fyrirtæki þurfa að upp-
færa kerfi sín á næstu árum og við 
höfum trú á því að þetta mark-
mið gangi eftir og Uniconta verði 
útbreiddasta viðskiptalausnin á 
Íslandi innan næstu tíu ára. Við 
erum að byggja upp þétt net sam-
starfsaðila sem eru annars vegar 
UT fyrirtæki, sem sérhæfa sig í 

ráðgjöf, innleiðingu og þjónustu 
á viðskiptalausnum og hins vegar 
bókhalds- og endurskoðunarfyrir-
tæki, sem aðstoða sameiginlega 
viðskiptavini okkar við högun 
bókhalds og uppgjörs. Viðskipta-
vinurinn getur þannig fundið sam-
starfsaðila sem skilur þarfirnar og 
er til taks þegar á þarf að halda. 
Hér hjá Uniconta erum við nótt 
sem nýtan dag að þróa og útfæra 
lausnir sem byggja á nýjustu tækni 
og mæta þörfum okkar notenda 
með skilvirkari og betri hætti 
en áður hefur þekkst og erum 
leiðandi þegar kemur að notkun 
nýjustu tækni við að einfalda utan-
umhald og rekstur fyrirtækja.“ ■

Nánari upplýsingar á uniconta.is.

Uniconta er besta alþjóðlega viðskiptalausnin  
Ingvaldur Thor Einarsson (t.v.) er framkvæmdastjóri og stofnandi Uniconta. Með honum á myndinni er Þorsteinn Pétur M. Lemke forritari.    F RÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ERP System of the year

2021
Winner in the Category 
European ERP Systems
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Skýjaþjónusta hefur 
verið sérstaklega 

gagnleg og aukin sjálf-
virkni hefur aukið 
skilvirkni almennt, sem 
hefur gert endurskoð-
endum kleift að bjóða 
enn betri þjónustu en 
áður.

BREYN ehf. er bókhalds-
fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
þjónustu fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og félagasamtök. 
Fyrirtækið veitir persónulega 
þjónustu og faglega ráðgjöf.

BREYN ehf. er í eigu Bjarkar Reynis-
dóttur viðskiptafræðings. Björk 
hefur unnið við bókhald og stýrt 
bókhaldsdeildum um áratuga 
skeið auk þess að hafa starfað sem 
fjármálastjóri. „Ég opnaði BREYN 
í janúar 2019 og stofan hefur vaxið 
jafnt og þétt. Núna er ég með þrjá 
starfsmenn í vinnu, allt reynslu-
miklar konur,“ segir Björk. „Það var 
lengi búið að blunda í mér að stofna 
eigið fyrirtæki með bókhalds-
þjónustu enda hef ég haft gífurlega 
mikinn áhuga á þessu fagi þótt 
sumum finnist það skrítið,“ segir 
hún. „Tækifærið kom upp í hend-
urnar á mér í upphafi árs 2019 og ég 
lét slag standa.“

Björk segir að það sé mikið að 
gera í faginu og hún finnur fyrir 

ákveðinni viðhorfsbreytingu 
þegar fólk stofnar fyrirtæki til að 
leita sér faglegrar aðstoðar með 
bókhaldið. „Fólk vill hafa þessi mál 
í lagi. Það er kominn miklu meiri 
metnaður í rekstur fyrirtækja,“ 
upplýsir Björk.

Þótt ekki sé búið að innleiða 
pappírslaus viðskipti í lög hefur 
orðið mikil breyting þar á og fleiri 
og fleiri kjósa að vinna bókhaldið 
rafrænt. „Við höfum verið að færa 
bókhald yfir á rafrænt form fyrir 
mörg félög. Pappírslaus viðskipti 
eru framtíðin og okkur gengur 
vel í þá átt. Við erum framsækið 
fyrirtæki og ég hef lagt áherslu á að 
fylgjast mjög vel með öllum þeim 
nýjungum sem eiga sér stað í þessu 
fagi. 

Ég er aðili að FKA og Félagi 
bókhaldsstofa en frá þeim koma 
margar nytsamlegar upplýsingar 
sem gott er að fylgjast með. Einnig 
fáum við upplýsingar frá ríkis-
skattstjóra sem tengjast norrænum 
skattstofum um innleiðingu á 

pappírslausu bókhaldi og ég hef 
sótt fundi hjá Nordisk Govern-
ment,“ segir Björk.

BREYN veitir persónulega 
þjónustu fyrir hvern og einn og 
kunna viðskiptavinir mjög vel að 
meta það. „Við þekkjum viðskipta-
vini okkar vel, þarfir þeirra og 
væntingar. Covid hefur reyndar 
ýtt undir rafræn samskipti sem 
mörgum þykja þægileg. Heimsfar-
aldurinn hefur líka flýtt fyrir raf-
rænum breytingum í fyrirtækjum 
og fleiri sem nýta sér tæknina sem 
er jákvætt.“

Björk hjá BREYN tekur á móti 
fyrirspurnum á netfangið bjork@
breyn.is. 

Endilega hafðu samband við 
Björk ef þú vilt kynna þér nýjar 
lausnir í bókhaldi fyrir þitt fyrir-
tæki. n

Nánari upplýsingar hjá BREYN ehf. 
Suðurlandsbraut 22, sími 790 8001 
eða á netfanginu bjork@breyn.is.

Rafræn bylting yfir í pappírslaust 
bókhald er hafin af fullum þunga

Björk Reynis-
dóttir rekur 
bókhaldsþjón-
ustuna BREYN. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Félag viðurkenndra bókara 
var stofnað 26. janúar 2002 
og fagnar því 20 ára afmæli 
um þessar mundir.

„Stofnfélagar voru 33 en hefur 
fjölgað jafnt og þétt með útskrift 
viðurkenndra bókara í gegnum 
árin og eru félagar nú á sjötta 
hundrað,“ segir Agnes Vala Bryn-
dal, formaður félagsins. 

 „Félagið er fagfélag og hafa 
félagsmenn hlotið viðurkenningu 
efnahags- og viðskiptaráðherra, 
og nú síðast atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, sem 
viðurkenndir bókarar sam-
kvæmt 43. gr. laga nr. 145/1994. Í 
viðurkenningu ráðherra felst að 
viðkomandi aðili hafi stundað 
réttindanám og staðist próf í 
reikningshaldi, upplýsingamiðlun 
ásamt lögum og reglugerðum um 
skattskil.

Félagið hefur verið í fremstu röð 
hvað varðar endurmenntun félaga 
sinna og á ári hverju eru haldin 
ótal námskeið, örnámskeið og 
einnig ráðstefna sem bæði innan- 
og utanfélagsmenn geta sótt til 
að viðhalda og bæta við þekk-
ingu sína þegar kemur að umsjón 
bókhalds. Fræðslunefnd félagsins 
hefur haft veg og vanda af endur-
menntuninni og er leitun að öðru 
eins námsúrvali og raun ber vitni.

Á 20 ára afmælinu stendur FVB 

á tímamótum því með breytingu á 
lögum nr. 145/1994 í apríl 2021 var 
ákveðið að fella niður viðurkenn-
ingu bókara frá og með 1. apríl 
2024. Fram að því munu þó þeir 
sem standast próf að uppfylltum 
áðurnefndum skilyrðum hljóta 
þessa viðurkenningu. Félagið er 
því að skoða með hvaða hætti það 
aðlagar sig þessum nýju skilyrð-
um og eru ýmis spennandi teikn á 
lofti. Í framförum eru breytingar 
óumflýjanlegar og félagsmenn 
FVB er fólk framfara,“ segir Agnes 
Vala. n

FVB fagnar 20 árum

Agnes Vala Bryndal er formaður FBV.

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

Skýjaþjónustur eru ódýr og 
þægileg tól sem bjóða upp 
á mikla möguleika fyrir 
endurskoðunarfyrirtæki 
og geta bæði bætt þjónustu 
þeirra og styrkt innviðina.

Endurskoðun og bókhald hefur 
breyst gífurlega vegna tilkomu 
stafrænnar tækni og það sér ekki 
fyrir endann á þeirri þróun. Fyrir-
tæki á þessu sviði hafa þurft að 
aðlagast þessum nýja veruleika, 
ef þau vilja ekki eiga á hættu að 
verða úrelt og missa samkeppnis-
hæfnina.

Fyrir ekki svo mörgum árum var 
því spáð að tækniframfarir myndu 
valda hruni í endurskoðunar-
geiranum, en þær hafa þess í stað 
veitt honum stuðning og einfaldað 
margt. Skýjaþjónusta hefur verið 
sérstaklega gagnleg og aukin 
sjálfvirkni hefur aukið skilvirkni 
almennt, sem hefur gert endur-
skoðendum kleift að bjóða enn 
betri þjónustu en áður.

Heimsfaraldurinn rak geirann 
svo næstum alfarið á netið og 
margir fóru að nýta stafræna skýja-
þjónustu til að geta unnið hvar 
sem er og hvenær sem er, enda er 
slík þjónusta skilvirk, ódýr og auð-
veld í notkun og gerir endurskoð-
endum kleift að byggja ákvarðanir 
sínar á rauntímagögnum.

Miklir möguleikar í boði
Vegna þessara hröðu breytinga 
þurfa verkferlar endurskoðenda 
að aðlagast hratt, en það þarf 
ekki endilega að ráðast í róttækar 
breytingar til að nýta þessa nýju 
tækni. Það er hægt að ná árangri 
smátt og smátt, til dæmis með því 

að hvetja viðskiptavini til að nota 
ýmiss konar bókhaldshugbúnað.

Endurskoðendur geta veitt við-
skiptavinum sínum upplýstari 
ráðgjöf og betri innsýn með því að 
nota upplýsingarnar sem þeir fá 
frá stafrænum tólum og fyrirtæki 
þurfa að þróa verkferla sína til 
að laða að ungt og upprennandi 
starfsfólk.

Til að nýta nýja tækni á sem 
árangursríkastan hátt þurfa fyrir-

tæki að nota verkfæri sem bjóða 
upp á sveigjanleika og nákvæm 
rauntímagögn um fyrirtækið sjálft 
og viðskiptavini þess. Með öðrum 
orðum þurfa þau að nýta skýja-
lausnir til að halda áfram að skipta 
máli.

Bætir þjónustu og vinnuumhverfi
Skýjaþjónusta eykur samskiptin 
milli allra hlutaðeigandi aðila og 
eykur möguleika á samstarfi. Með 

aðgengi að betri gögnum er líka 
hægt að veita fyrirtækjum ráð-
gjöf varðandi framtíðina og bera 
saman frammistöðu fyrirtækja, 
sem gerir endurskoðendum kleift 
að segja viðskiptavinum sínum 
hvar þeir skara fram úr og hvar 
þeir geta bætt sig og það gerir ráð-
gjöf þeirra enn verðmætari. Þannig 
getur skýjaþjónusta hjálpað 
endurskoðendum að veita betri 
þjónustu.

Skýjaþjónusta getur líka verið 
mjög gagnleg fyrir innri starfsemi 
endurskoðunarfyrirtækja. Starfs-
fólk gerir nú aðrar kröfur til vinnu-
aðstöðu og vinnuskipulags en fyrir 
faraldurinn og sveigjanleikinn sem 
skýjaþjónusta býður upp á þýðir 
að starfsfólk getur unnið hvar og 
hvenær sem er, svo lengi sem það 
hefur internettengingu. Þetta getur 
til dæmis verið afskaplega gagnlegt 
fyrir einstæða foreldra.

Því betra starfsfólk, því betri 
þjónusta, og með því að bjóða 
starfsfólki upp á aukinn sveigjan-
leika geta fyrirtæki höfðað betur 
til ungs og upprennandi fólks, sem 
leggur almennt meiri áherslu á 
gott jafnvægi einkalífs og atvinnu. 
Með því að laða að sér besta starfs-
fólk sem völ er á, verður fyrirtækið 
öflugra og veitir betri þjónustu, 
sem skilar aukinni samkeppnis-
hæfni og á endanum betri tekjum.

Skýjaþjónustur einfalda því 
óskilvirka ferla og veita fyrirtækj-
um tækifæri til að laga menningu 
sína að þörfum allra. n

Bókhald blómstrar í skýinu
Skýjaþjónustur bjóða upp á mikla möguleika fyrir endurskoðunarfyrirtæki.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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GOZZIP Johanne tunika 
Stærðir 40-56 
Verð 17.980 kr. 

GOZZIP Molly tunika 
Stærðir 40-56 
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Monna tunika 
Stærðir 40-56 
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Sabina skyrtukjóll 
Stærðir 40-56 
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Siff kjóll 
Stærðir 40-56 
Verð 17.980 kr.

IVY BEAU Zwenna skyrtukjóll 
Stærðir 36-46 
Verð 10.980 kr.

YEST/YESTA basic kjóll 
Stærðir 36-60 
Verð 11.980 kr.

SANDGAARD basic Helsinki peysa 
Fæst líka í gráu 
Stærðir 36-52 
Verð 13.980 kr.

YEST/YESTA Gallatreggings 
Stærðir 36-60 
Verð 11.980 kr.

SANDGAARD basic Dublin  
pleðurbuxur 

Fæst líka í gráu - Stærðir 36-52 
Verð 9.980 kr.

YEST/YESTA tunika 
Stærðir 38-52 

Verð áður 9.980 kr.
Útsöluverð 6.986 kr. 

MAT shiffontunika 
Fæst líka í vínrauðu - Stærðir 42-48 

Verð áður 11.980 kr. 
Útsöluverð 5.990 kr. 

STUDIO Peysujakki með hettu 
Fæst líka í svörtu  - Stærðir 38-46 

Verð áður 15.980 kr. 
Útsöluverð 11.186 kr. 

YESTA Benoy mynstraður bolur 
Stærðir 46-60 

Verð áður 8.980 kr. 
Útsöluverð 6.286 kr. 

Poncho með hálfermum 
Verð áður 9.990 kr. 

Útsöluverð 6.993 kr. 

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

NÝJAR VÖRUR STREYMA INN

Útsalan er hafin 30-60% afsláttur af öllum útsöluvörum



Í ár er aldamóta
tískan svokallaða 

hvað mest áberandi. 
Lágar buxur, fiðrilda
spennur, slæðutoppar og 
magabolir. Allt í anda 
Paris Hilton og Britney 
Spears. 

Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Helga Kristjánsdóttir starfar 
í markaðsdeild Smáralindar 
og ritstýrir tísku- og lífsstíls-
vefsíðu á hennar vegum, 
HÉRER.IS. Hún fylgist því 
mjög vel með öllu því sem 
gerist í tískuheiminum.

Helga var spurð hverjar væru helstu 
nýjungar vortískunnar. „Ég myndi 
kannski ekki segja að það væri 
mikið um nýjungar, því við höfum 
séð þessi trend öll áður, en litadýrð-
in og fersku stílarnir eru samt svo 
upplífgandi eftir grámyglulegan 
vetur. Ég satt best að segja fæ mikla 
gleði í hjartað við að skoða skærar 
og skemmtilegar litasamsetningar. 
Platform-hælaskórnir koma aftur 
með miklum þunga, mínípilsin 
verða allsráðandi og aldamóta-
tískan tröllríður öllu,“ útskýrir 
hún, en auk þess að skrifa um tísku 
fyrir HÉRER.IS gefur Helga ýmis 
tísku- og förðunarráð og er virk á 
Facebook og Instagram.

Helga segir að tískan virðist 
alltaf leita til fortíðar. „Í ár er 
aldamótatískan svokallaða hvað 
mest áberandi. Lágar buxur, 
fiðrildaspennur, slæðutoppar og 
magabolir. Allt í anda Paris Hilton 
og Britney Spears. Þetta er bara 
eðlileg þróun og mjög týpísk milli 
árstíða. Það er engin 360 gráðu 
beygja finnst mér. Það er einhvern 
veginn allt inni. Allt hvítt, mjög 
litríkt, bóhem, straumlínulaga, 
maxípils og mínípils, karlmann-
legir blazerar í yfirstærð og stelpu-
legir djammkjólar. Og allt þar á 
milli. Eitthvað fyrir alla, sem betur 
fer.“

Magabolir komnir aftur
Verða litir meira sjáanlegir?

„Heldur betur og sem betur 
fer. Gulur, rauður, grænn og blár. 
Skærir litir og pastel, en það er líka 
skemmtilegt að segja frá því að 
það sem Gucci sjálfur sagði að væri 
algert „no no“ í denn, það er pastel-
tónar og brúnt lita-kombó, er að 
poppa upp víða, eins og hjá Tom 
Ford og Valentino,“ svarar hún.

Þegar Helga er spurð hvort það 
sé rétt að magabolir séu að koma 
aftur, játar hún því. „Það er heldur 
betur svoleiðis, þökk sé áhrifum 
frá tískustraumunum í kringum 
aldamótin. Ég sé einhvern veginn 
samt mjög takmarkaðan hóp fyrir 
mér klæðast magabolum, helst 
konur á aldrinum 17-25, myndi ég 
giska á. En það eru engar reglur 

þegar kemur að tísku og engin 
aldurstakmörk fyrir straumum 
eða stefnum. „You do you“ á alltaf 
við.“

Helga segist alltaf hafa haft 
áhuga á tísku. „Já, alveg frá því ég 
man eftir mér. Ég fylgdist agndofa 
með mömmu minni hafa sig til 
fyrir vinnuna sína í Alþingi í denn, 
með tilheyrandi litadýrð á augum, 
Girl Boss-axlapúðum, „indjána-
púðri“ og hárlökkuðu, perman-
entuðu hári, sem var lýsandi 
fyrir tísku níunda áratugarins. Í 
kringum fermingaraldur rambaði 
ég inn í bókabúð á Lækjargötu og 
uppgötvaði franska Vogue. Eftir 
það var ekki aftur snúið. Ég hef 
alla tíð verið dolfallin yfir ljós-
myndum og öllum tilfinningunum 
sem hægt er að tjá í gegnum þær. 
Og ekki síst glamúrnum sem ég 
hef getað gleymt mér í. Það hefur 
ekki síður verið flótti frá raunveru-
leikanum eða hversdagsleikanum 
í gegnum tíðina. Síðasta áratuginn 
hef ég verið svo heppin að geta 
unnið sem tískublaðamaður, 
stílisti, förðunarfræðingur og 
ritstjóri og því fengið að vera með 
puttann í öllu því sem mér þykir 
skemmtilegast. Þar með rættist 
æskudraumur og ég fæ að lifa og 
hrærast í búbblunni minni og fá 
borgað fyrir það,“ segir hún.

Innblástur frá Kryddpíunni
Þegar hún er spurð um innblástur, 
svarar Helga. „Ég fletti enn tíma-
ritum (ég veit, frekar gamaldags!) 
eins og Porter, Vogue og Elle, en 
Porter-vefsíðan og Who What 
Wear eru líka inni í daglega rúnt-
inum mínum. Eins hef ég aðgang 
að myndabanka í vinnunni minni 
þar sem ég get skoðað sýningar 
helstu hönnuða heims, spáð og 
spekúlerað í tísku-trendin og 
skoðað götutískuna. Það hefur 
gefið mér mikið og sett HÉRER.IS 
upp á næsta „level“ þegar kemur að 
tískuumfjöllun.“

Helga segir að Victoria Beckham 
sé í miklu uppáhaldi. „Hún hefur 
verið í uppáhaldi frá því hún var 
Kryddpía,“ segir hún. „Eins má 
ég til með að nefna Yves Saint 
Laurent, sem var auðvitað mikill 
frumkvöðull. Ég er enn sökker 
fyrir Saint Laurent-tískuhúsinu, 
þó þau mættu gjarnan nota fyrir-
sætur í f leiri stærðum og á breiðara 
aldursbili í sýningum og auglýs-
ingaherferðum sínum. Heróín-
útlitið hefur aldrei höfðað til mín. 

Litaglöð tíska  
með hækkandi sól Helga Kristjáns hefur allt frá unga aldri haft einstakan áhuga á öllu því sem snýr að tísku og tísku-

straumum. Hún er í draumajobbinu.  MYND/ ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Emili Sindlev í 
fallegri pastel-
litri dragt og 
appelsínugulri 
skyrtu við, en 
hún er gott 
merki um sum-
arið 2022. 

Annabel Rosendahl, Tine Andrea og Darja Barannik í litríkum jökkum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ofurfyrirsætan Gigi Hadid sýnir 
topp sem Versace var með á tísku-
sýningu fyrir sumartískuna 2022.

Litlu magatopparnir eru alla vega. 
Þessi var sýndur á tískuviku í Mílanó 
fyrir sumartískuna 2022.

Eins hef ég alltaf heillast af Tom 
Ford. Hönnun Toms Ford fyrir 
Gucci seint á tíunda áratugnum 
er kynþokkafull og spennandi 
með meiru,“ segir Helga og bedir 
á að hún hafi alltaf verið heilluð 
af kápum og blazer-jökkum. „Ég á 
svolítið erfitt með mig þegar versl-
anir fyllast af ferskri hausttísku. 
Zara í Smáralind er veikleikinn 
minn, ég viðurkenni það fúslega.“

Finnst þér Íslendingar hafa verið 
duglegir að leita að fallegum fötum 
hér heima í Covid – eða voru það 
bara jogginggallar?

„Vegna þess hve lengi við vorum 
í heimagallanum held ég að þörfin 
fyrir glamúr hafi verið extra mikil 
núna yfir jólahátíðina. Það var 
allavega þannig í mínu tilfelli, ég 
bókstaflega féll fyrir öllu glimmeri. 
Eins þegar það opnaði fyrir allt þá 
held ég að fólk hafi haft einstak-
lega gaman af því að klæða sig upp 
á.“ n
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Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardagar 11-15

@ggsport.is @gg_sport

K2 fjallaskíðin þín  
fást í GG Sport!

20% 
afsláttur af

skíðapökkum!



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Þjónusta

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Löggiltur málarameistari. 
Löggiltir málarar. Vönduð vinna, 
vanir menn. www.regnbogalitir.is 
malarar@simnet.is. Sími 8919890

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér að endurmála íbúðir 
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og 
sanngjörn verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu 
í verkið í síma 786-3211 eða sendu 
okkur póst á verk@edalverk.is

 Nudd

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

 Rafvirkjun
Lampa og ljósakrónu viðgerðir 
& almenn rafvirkja vinna. Jens G. 
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Heilsa

 Heilsuvörur

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

RÚNAR MÚRARI EHF.
Óskar eftir starfsmanni við 
utanhússviðhald, kunnátta 
við múrvinnu æskileg. Laun 
samkomulag. Uppl. Í s. 774 3800 
eða runarmurari@gmail.com 
runarmurari.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

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

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

FYRIR EFTIR

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

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Varahlutir í lyftara
- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3 FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

BÍÓBÆRINN
FÖSTUDAGA KL. 20.00�

Gunnar Anton og Árni Gestur 
fara yfir þær kvikmyndir sem 
eru væntanlegar í bíóhús lands-
manna og dusta einnig rykið af 
gömlum gullmolum og fræða 
áhorfendur um leyndardóma 
kvikmyndaheimsins.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Settu saman þína veganpizzu, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana eða 
pantaðu Vegas eða Veganveislu af matseðli. Við bjóðum líka upp á úrval af 

meðlæti sem smellpassar í Veganúar.

Njóttu vel!



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

Brún, Flúðum,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands  

1. janúar. Hjartans þakkir til starfsfólks 
HSU fyrir einstaka hlýju og góða umönnun. 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu hefur athöfnin farið fram.

Margrét Böðvarsdóttir
Sigríður Thorsteinson
Axel Thorsteinson  Heiða Snorradóttir
Böðvar Bjarki Thorsteinson  Sigurveig Guðmundsdóttir
Þorsteinn Thorsteinson

barnabörn, barnabarnabörn og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir,  

afi, langafi og langalangafi,
Meinert Johannes Nilssen

Grænulaut 22, Reykjanesbæ, 
áður Borgarvegi 11, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
fimmtudaginn 6. janúar. Útförin fer fram frá Ytri- 

Njarðvíkurkirkju, föstudaginn 14. janúar klukkan  13.00.

Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur 
vera viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt á 

https://www.facebook.com/groups/meinert

Gyða Eiríksdóttir
Erna Nilssen Unnar Már Magnússon
Júlíanna María Nilssen
Gyða Minný Nilssen Sigfús K. Magnússon
Eiríkur Arnar Nilssen

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, vinur,  
faðir okkar, tengdafaðir, bróðir,  

afi og langafi,
Óli Árni Vilhjálmsson

frá Bustarfelli Vestmannaeyjum,
lést á Landspítala að morgni 

aðfangadags. Útförin mun fara fram  
í kyrrþey að ósk hins látna.

Streymt verður frá athöfninni kl. 13, föstudaginn  
14. janúar 2022 á: http://promynd.is/oliarni.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ólafía Skarphéðinsdóttir

Ástkær móðir mín og amma,
Guðrún Björnsdóttir

lést fimmtudaginn 22. desember. 
Útför hennar fer fram frá Mosfells- 
kirkju föstudaginn 14. janúar kl. 11.

Vegna sóttvarnatakmarkana verða aðeins 
aðstandendur og nánir vinir viðstaddir.

Björn Þór Vilhjálmsson
Magnús Kolbjörn Björnsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Þorbergsdóttir 
(Sísí)

lést á Hrafnistu Ísafold,  
föstudaginn 31. desember 2021.  

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
mánudaginn 17. janúar klukkan 13.00. Þeim sem vilja 

minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin.

Vegna samkomutakmarkana verður pláss fyrir  
50 kirkjugesti. Streymi verður frá athöfninni á  

https://youtu.be/sg8SDazZ7co

Þórir Aðalsteinsson Þorbergur Aðalsteinsson
Hilmar Már Aðalsteinsson Sigrún M. Hallgrímsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,
Jóna Sigurbjörg 

Guðmundsdóttir
fædd á Horni í Mosdal, Arnarfirði, 

lést þann 14. desember sl. á dvalar- 
heimilinu Eir í Reykjavík. Aðstandendur 

senda starfsfólki á 2. hæð suður ástarþakkir fyrir góða 
og hlýja umönnun. Útför Jónu fer fram í Garðakirkju, 

föstudaginn 14. janúar kl. 13. 

Gestir eru beðnir um að framvísa neikvæðu hraðprófi 
sem ekki er eldra en 48 klst. gamalt. Streymt verður frá 

athöfninni á vefsíðunni streyma.is undir nafni hinnar látnu.

Alda Björk Marinósdóttir Trausti Hauksson
Guðmundur Marinósson Guðbjörg A. Magnúsdóttir
Finnbogi S. Marinósson Kerstin Haug Marinósson
Guðrún Björk Marinósdóttir Vigfús Eiríksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Henry Þór Henrysson
skógarbóndi, 

Efri-Sumarliðabæ,
lést á Landspítalanum  
laugardaginn 8. janúar.

Guðrún Katla Henrysdóttir Helga Sigurjónsdóttir
Henry Alexander Henrysson Regína Bjarnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Ragnheiður 
Björnsdóttir
áður Ásenda 19,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 14. janúar klukkan 13.

Vegna gildandi samkomutakmarkana er fólk beðið  
að framvísa hraðprófi frá viðurkenndum aðila eigi eldra 

en 48 klst. gömlu. Athöfninni verður streymt á  
www.youtube.com/watch?v=kxzEEdL7UhQ

Jóhanna Guðríður Linnet Kristján B. Ólafsson
Ragnheiður Linnet Runólfur Pálsson

Hrafnhildur Linnet Runólfsdóttir    
Bjarni Páll Linnet Runólfsson
Ingibjörg Ragnheiður Linnet   

Herdís Ágústa Linnet 
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra 
Auður Perla Svansdóttir 
lést á Landspítalanum, Fossvogi,  

6. janúar síðastliðinn. 

Kjartan Már Ásmundsson
Kolfinna Kjartansdóttir
Karitas Kjartansdóttir

Eiríkur Friðjón Kjartansson
og aðrir aðstandendur. 

Elskuleg eiginkona mín, mamma, 
tengdamamma, amma og langamma,

Svanhildur H. 
Sigurfinnsdóttir

Lilla
lést á Landspítala 31. desember.  

Útförin fór fram í kyrrþey.

Grímur Davíðsson
Sigurgeir Grímsson Hlíf Halldórsdóttir
Margrét Sigrún Grímsd. Erlendur Sigurður Sigurjónsson
Sigurfinnur Óskar Grímsson, Inga Katrín Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg dóttir mín, móðir og amma,
Hrafnhildur Björnsdóttir 

(Bartels)
lést á líknardeild Landspítalans  

31. desember 2021.

Erla Ólafsdóttir, börn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Sigurlaug 
Eyjólfsdóttir

frá Framnesi, Borgarfirði eystra,
lést á Hjúkrunarheimilinu Dyngju á 

Egilsstöðum 2. janúar. Útför hennar fer 
fram frá Bakkagerðiskirkju laugardaginn 15. janúar og 

hefst athöfnin klukkan 14.00. 

Í ljósi aðstæðna verður einungis nánasta fjölskylda 
viðstödd, en streymt verður frá útförinni á  

facebook – Bakkagerðiskirkja.

Sigrún Skúladóttir  Gunnlaugur Haraldsson
Björn Skúlason
Eyjólfur Skúlason Sigrún Bjarnadóttir
Valgeir Skúlason Lára Vilbergsdóttir
Anna Bryndís Skúladóttir
Andrés Skúlason Gréta Jónsdóttir
Emil Skúlason Oddný Jökulsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

arnartomas@frettabladid.is

Næsta laugardag fer fram málþing í 
Þjóðarbókhlöðunni, undir yfirskriftinni 
Áhrif jarðskjálfta á Íslandi fyrr á öldum.  

Málþingið er haldið á vegum Félags 
um átjándu aldar fræði og verða þar flutt 
fjögur erindi. En hvers konar áhrif verða 
í brennidepli?

„Það er með vilja gert að hafa umræðu-
efnið opið því það er hægt að skipta áhrif-
um jarðhræringa niður í marga flokka,“ 
segir Ingi Þorleifur Bjarnason, jarðeðlis-
fræðingur og fundarstjóri málþingsins. 
„Áhrifin geta meðal annars verið sam-
félagsleg, sálarleg, byggingarfræðileg og 
svo auðvitað jarðfræðileg.“

Eitt af erindum fyrirlestrarins flytur 
Helgi Torfason jarðfræðingur, sem segir 
frá því hvernig hveravirkni getur breyst 
þegar stórir skjálftar skella á.

„Geysir hefur til dæmis oft tekið við sér 
eftir stóra jarðskjálfta,“ segir Ingi. „Það 
skeði aðeins núna árið 2000 en hann 
hresstist nú ekkert voðalega mikið.“

Einnig mun Sveinbjörn Björnsson jarð-
eðlisfræðingur fara yfir tjónasvæði jarð-
skjálfta á Suðurlandi 1784 og 1896, og Páll 
Halldórsson, jarðskjálftafræðingur og 
sagnfræðingur, segir frá áhrifum skjálft-
anna á byggð og búskap.

Þá mun Bjarni Bessason, prófessor 
við umhverfis- og byggingarverkfræði-
deild Háskóla Íslands, f lytja erindi um 
áhrif jarðskjálfta á byggingar fyrr og nú.

„Við skulum samt aldrei vera of örugg 
þegar jarðskjálftar eru annars vegar,“ 
segir Ingi. „Þótt jarðskjálftasaga Íslands 
sé þúsund ára gömul þá er það ekki lang-
ur tími á jarðfræðilegum mælikvarða. 
Það gæti enn þá eitthvað komið okkur 
mjög á óvart, þótt það verði nú ekki tekið 
fyrir á þinginu!“ n

Jarðhræringar þá og nú
Í erindi Helga 
Torfasonar 
verður fjallað 
um hvernig 
hveravirkni 
breytist 
í kjölfar 
jarðskjálfta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Þótt saga Íslands sé þús-
und ára gömul þá er það 
ekki mjög gamalt á jarð-
fræðilegan mælikvarða.
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ÍÞRÓTTAVIKAN MEÐ BENNA BÓ
FÖSTUDAGA KL. 21.00 
Benedikt Bóas fær til sín góða gesti til að ræða 
íþróttavikuna sem leið og skoðar það helsta sem 
gerðist á léttu nótunum. 



15.205 kr

10.990kr

Veggskál
Vegghengd skál án setu. 7920010

60%

Eldhústæki
Eldhústæki Algeo Square.
7810115

17.635 kr

6.990kr

25%

Skoðaðu 
80 síðna 
útsölublað 
á husa.is

Vefverslun

husa.is

Sendum
um land allt

Gerðu súperkaup

Súper kaup á heimilistækjum

Mörg þúsund vörur á útsöluverði

ÚTSALA
SÚPER

Flísar

35%
afsláttur

Hnífapör og 
eldhúsáhöld

30%
afsláttur

Geymslubox 
og körfur

25%
afsláttur
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Parket

25%
afsláttur

84.990 kr

64.990kr

7.990kr

4.995kr

37%

9 ltr.

Vegg- og 
loftamálning
Hentar bæði á loft og veggi, auðvelt í notkun, 
þekur vel. 7119784

Græn
vara

124.990 kr

99.990kr

Þvottavél, 
1600 sn.
Kolalaus mótor, 
Prosense tæknin 
Frábært fyrir rúmfötin 
og skyrturnar, ellefu 
þvottakerfi, orkuflokkur 
C. 1860501

20%
23%

Þvotta-
vél, 1400 sn.
Kolalaus, 
1400 sn., 
með 16 
þvottakerfum, 
allt frá hraðþvotti, ECO, ullar og íþróttafatnaði, 
orkuflokkur er B. 1860472

25%

Sorpflokkunarsett
Hannað til að gera endurvinnslu og flokkun 
auðvelda og aðlaga hana dagegu lífi. Þrjár 13 
lítra flokkunarfötur fara í 76 lítra plastbox. 
Svart eða hvítt. 2002880-1

14.685 kr

11.014kr

25%

Kælir/frystir
Tvöfaldur með klaka og 
vatnsvél, vatnstankur 4 ltr., 
er í kælir, þarf ekki tengingu 
í vatnsinntak. Með Door-in-
Door hurðakerfi, Inverter 
Linear kælipressa, sjálfvirk 
afhríming. Orkuflokkur F. 
1860701

Enn lægra verð

319.990kr

239.990kr

Harðparket
Grá eik, 1286x192x8 mm, 
5G læsing, AC5 rispustuðull. 
147428

2.697kr/m2

3.597kr/m2

25%

Flísar
Style Merengo 30,3x61,3 cm, 
R9. 8611176

2.473kr/m2

3.802kr/m2

35%

15.995 kr

9.597kr

40%

Borvél, 18V
Rafhlaða 1.5Ah, 
hraði 0-6000  sn./mín., 
hersla 37Nm, Led ljós. 5245573

Rafmagnsverkfæri 20% • Handverkfæri 20% • Hillurekkar (Avasco) 20%  • Loftpressur (Stanley) 20%
Verkfæratöskur 20% • Spray, lökk (Painters Touch) 20% • Ryksugur 20% • Leikföng (Fischer) 35% • Glær lökk (Finess) 20%  

Vegg og Tak (Málning) 35% • Allar jólavörur 30-50%  • Parket 25% • Flísar 35% • Gjafavara 25%
Vegg- og loftaþiljur  25%  • Strauborð og þvottasnúrur 25% • Matarstell, glös og könnur 30-50%

Hnífapör og eldhúsáhöld 30% • Glös og diskar 30-50% • Pottar og pönnur 20-40% • Klukkur 25% 

Bökunarvörur 30% • Herðatré 30% • Moppur og kústar 25 • Hreinsiefni og áhöld 25% • Box og körfur 25%
Skálar og eldföst mót 30% • Rykgrímur 30% • Ljós (Gildir ekki af Hue) 25%  • Útivistafatnaður 25%  

Vinnufatnaður 20-25% • Barnaöryggisvörur 30% • Jólaskraut 30-50% • Slökkvitæki og reykskynjarar 25% 

Handsótthreinsivörur 30%  • Seríur og jólaljós 30-50%  og margt fleira

25%

Loftljós
Box, svart. 1x4.5W SELV.
6165793

10.405 kr

7.804kr
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LÁRÉTT
1 söngleikur
5 færa
6 tveir eins
8 ávöxtur
10 íþróttafélag
11 úthald
12 bónbjargir
13 megn
15 skilgreining
17 letrun

LÓÐRÉTT
1 aukast
2 efnasamband
3 kostur
4 gagn
7 dottinn
9 dyntir
12 híði
14 ferð
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 revía, 5 ýta, 6 ff, 8 melóna, 10 kr, 11 
þol, 12 betl, 13 stæk, 15 túlkun, 17 ritun.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 val, 4 afnot, 7 
fallinn, 9 óþekkt, 12 bæli, 14 túr, 16 uu.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðvestan og 
vestan 15-23 
m/s og áfram él 
í dag. Dregur úr 
úrkomu og lægir 
talsvert síðdegis 
og í kvöld, fyrst 
vestanlands. Hiti 
um eða yfir frost-
marki. n

Veðurspá Fimmtudagur

Sudoku

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

Gurevich átti leik gegn Kusovkin í Bakú árið 1978.
1.Dh6+! Kxh6 2.Bf8+ Kh5 3.Be2# 1–0. Skákþing Reykjavíkur hefst á sunnudaginn. Skráningarfrestur rennur út 
á laugardaginn. 

www.skak.is: Nýjustu skákfréttir. n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2 5 6 3 9 7 8 4 1

8 4 3 6 1 5 2 9 7

7 9 1 8 2 4 3 5 6

4 2 7 9 5 1 6 8 3

3 6 5 7 4 8 9 1 2

9 1 8 2 3 6 4 7 5

5 7 9 4 6 3 1 2 8

6 8 2 1 7 9 5 3 4

1 3 4 5 8 2 7 6 9

3 4 5 9 8 6 7 1 2

1 2 9 3 7 4 6 8 5

6 7 8 1 5 2 4 3 9

5 3 2 6 9 7 8 4 1

4 1 6 2 3 8 9 5 7

8 9 7 4 1 5 3 2 6

7 5 4 8 2 9 1 6 3

9 8 1 5 6 3 2 7 4

2 6 3 7 4 1 5 9 8

Segðu mér 
aðeins frá 

sjálfum 
þér!

Ókei! 
Hvað 
viltu 
vita?

Eitthvað 
spennandi! 

Eitthvað sem 
gerir þig ein-

stakan!

Tja...

Ég er 
mjög 

þrifinn!

Svo... Nei!

Blessi 
ykkur.

Eða 
ekki.

ATSJÚ!

KÖNGULÓ!!! 7,5 sekúndur. Ekki 
slæmt, en við 

getum gert betur. 

Já, ég er farinn 
að halda með 
köngulónum.

Ég held það sé nóg komið 
af köngulóaæfingum. 

Þú  nnur allar nýjustu fréttir dagsins á 
frettabladid.is. Innlendar og erlendar fréttir, 
léttar fréttir, íþróttafréttir, viðskiptafréttir, 
skoðanapistlar, Halldór og auðvitað 
blað dagsins ásamt eldri blöðum.

HVAÐ ER
AÐ FRÉTTA?

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
PREN

TU
N
.IS

................................................
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.15 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.10 MasterChef Junior
10.50 Í eldhúsinu hennar Evu
11.05 Mom
11.25 Dýraspítalinn
11.55 The Office
12.35 Nágrannar
12.55 Family Law
13.40 The Office
14.00 X-Factor Celebrity  Einn vin-

sælasti skemmtiþáttur ver-
aldar er hér komin prýddur 
stjörnum héðan og þaðan úr 
bresku skemmtanalífi. 

15.05 The Titan Games
15.45 Citizen Rose
16.30 The Office
16.50 Top 20 Funniest
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 Þetta reddast  Sykur, sætt og 

allt sem er.. ætt? Einum fær-
asta plötusnúð landsins er 
margt til lista lagt, en verður 
þó seint talin vera stjörnu-
kokkur og hefur í rauninni 
lítið fyrir sér í eldhúsinu. Hún 
fær því til sín góða gesti sem 
aðstoða hana eftir fremsta 
megni.

19.35 The Cabins
20.20 Curb Your Enthusiasm
21.00 MacGruber
21.30 NCIS
22.15 The Blacklist
22.55 Damages
23.50 Damages
00.45 Euphoria
01.45 Svörtu sandar
02.35 The Righteous Gemstones
03.25 La Brea
04.10 War of the Worlds
05.05 The Congregation
05.45 Castle Rock

11.25 Step Up 6
12.55 Love Exclusively
14.25 The Hummingbird Project
16.10 Step Up 6
17.40 Love Exclusively
19.10 The Hummingbird Project
21.00 Wendy
22.45 Queen & Slim
01.00 Life Itself
02.55 Wendy

07.40 The Open Championship 
2019  Útsending frá öðrum 
keppnisdegi Opna breska.

11.50 The Open Championship 
2019  Útsending frá öðrum 
keppnisdegi Opna breska.

17.50 PGA Tour. The Cut
18.15 The Open Championship 

2019  Útsending frá öðrum 
keppnisdegi Opna breska.

20.15 The Open Championship 
2019  Útsending frá þriðja 
keppnisdegi Opna breska.

23.35 PGA Tour. The Cut
Skyggnst á bak við tjöldin hjá PGA 

mótaröðinni.
00.00 Sony Open  Bein útsending 

frá Sony Open.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 mixed-ish 
15.25 Survivor 
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show 
19.10 Single Parents  Banda-

rískur gamanþáttur um hóp 
af einstæðum foreldrum sem 
stofna stuðningshóp til að 
aðstoða hvert annað.

19.35 A.P. BIO 
20.05 Solsidan
20.30 Ghosts  Bandarísk gamanþátta-

sería um ungt par sem erfir 
fallegt sveitasetur. Þau komast 
hins vegar fljótlega að því að 
þau eru ekki einu íbúarnir.

21.00 The Resident
21.50 NCIS. Hawaii
22.35 The Twilight Zone (2019) 
23.25 The Late Late Show
00.10 Dexter 
01.00 Law and Order. Organized 

Crime
01.45 Yellowstone 
02.30 City on a Hill   Mögnuð þátta-

röð frá Showtime með Kevin 
Bacon í aðalhlutverki. Sagan 
gerist í Boston þar sem 
glæpir fengu að viðgangast 
í skjóli spilltra lögreglu-
manna. 

03.20 Agents of S.H.I.E.L.D
04.05 Tónlist

07.30 Tottenham - Chelsea
09.10 Lokasóknin
10.15 West Ham - Leeds
11.55 Ensku bikarmörkin 
12.20 Nottingham Forest - Arsenal
14.05 Ensku bikarmörkin 
14.30 Manchester United - Aston 

Villa
16.10 Ensku bikarmörkin 
16.35 Lokasóknin
17.40 The Fifth Quarter
17.55 Tottenham - Chelsea
19.40 Liverpool - Arsenal  Bein 

útsending frá leik í und-
anúrslitum enska deilda-
bikarsins.

21.40 NFL Gameday 
22.05 The Fifth Quarter
22.20 Clippers - Hawks
00.15 NFL Gameday

08.00 Keflavík - Njarðvík  Í Subway 
deild kvenna.

09.40 Haukar - Breiðablik
10.50 Þór Þ. - Njarðvík  Í Subway 

deild karla. 
12.30 Breiðablik - KR
14.10 Tilþrifin  Í Subway deild karla. 
14.55 Valur - Stjarnan  Í Olís deild 

kvenna.
16.15 KA/Þór - Fram
17.35 Seinni bylgjan  Í Olís deild 

kvenna 
18.35 Keflavík - Njarðvík  Í Subway 

deild kvenna.
20.20 Haukar - Breiðablik
21.30 Meistarakeppni karla. Þór 

Þ. - Njarðvík
23.05 Subway körfuboltakvöld

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 Spegillinn
18.30 Í ljósi krakkasögunnar 

 Ruby Bridges.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óperukvöld útvarpsins 

 Nefið, gamanópera eftir 
Dmitri Sjostakovitsj.

22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá. 
19.00 Mannamál - Hjalti Árnason 

 Einn sígildasti viðtalsþáttur-
inn í íslensku sjónvarpi. 
Sigmundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga um 
líf þeirra og störf. 

19.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, íþróttirnar, 
menningin og atvinnulífið á 
Suðurnesjum. 

20.00 Sir Arnar Gauti  Lífsstíls-
þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira. 

20.30 Fréttavaktin  
21.00 Mannamál (e) 

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2008-2009  Akureyri - 

Garðabær.
14.25 Fólkið í landinu  Hugleikur.
14.50 Heilabrot 
14.50 Eftir Inez
15.50 Heilabrot
16.20 Fjörskyldan 
17.00 Sætt og gott 
17.20 Nærumst og njótum 
17.50 Landakort  Hversdagsleikinn 

er lífið.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Listaninja 
18.29 Lúkas í mörgum myndum 
18.36 Áhugamálið mitt 
18.42 Úti í umferðinni  Úti að leika.
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Okkar á milli
20.40 Rökstólar. Mötet  Stuttir 

sænskir þættir um ólíkar 
skoðanir fólks á hinum ýmsu 
málefnum. Hvað gerist 
þegar tvær manneskjur hitt-
ast og rökræða það sem þær 
eru ósammála um? Læra þær 
að skilja hvor aðra betur?

21.00 Pressan - 6. Ómun. Press. 
Resonance 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD 

 Leikin þáttaröð um líf og 
störf lögreglumanna í Chi-
cago. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. 

23.05 Verbúðin Kalt stríð  Vina-
hjónin, ásamt Jóni Hjaltalín, 
grípa til örþrifaráða til að 
laga kvótakerfið að þörfum 
sínum. Á meðan heldur 
baráttan um eignarhaldið 
á fiskinum áfram í bæjar-
félaginu.

23.50  Dagskrárlok

Take away 

tilboð

S: 578-0100

Frír forrétta miði að andvirði
allt að 2.000 kr fylgir öllum

pöntunum yfir 5.990 kr
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Íslenskri talsetningu á teiknimynd-
um hefur farið aftur á undanförn-
um árum. Hnignunin hefur síðan 
jafnvel verið meiri í þýðingunum 
sjálfum.

Þetta er sérstaklega áberandi í 
Disney-myndum. Í gamla daga var 
það nefnilega þannig að Disney 
þurfti að samþykkja talsetningar á 
sínum myndum og eitthvað hefur 
nú verið slakað á þeim kröfum því 
þetta er ekki lengur nógu gott. Sem 
er miður.

Encanto er ný teiknimynd frá Dis-

ney. Hún er frábær. Full af ævintýr-
um og litum og alls konar sem börn 
og fullorðnir elska. En það er ekki 
hægt að horfa á hana með íslensku 
tali. Þar hefur eitthvað klikkað.

Það er eins og handritinu hafi 
verið rennt í gegnum þýðingar-
forritið Google translate og ekki 
minnsta tilraun gerð til að fegra þá 
íslensku sem það ágæta fyrirtæki 
býður upp á.

Miðað við hversu Lilja Alfreðs-
dóttir, þáverandi menntamála-
ráðherra, hafði fyrir því að koma 
íslensku inn á Disney plús er til 
háborinnar skammar að bjóða upp 
á svona drasl. Því talsetning En-
canto er ekkert annað en drasl. Og 
það lélegt drasl.

Við fjölskyldan erum held ég 
bara eins og f lest annað fólk. Við 
elskum Disney-myndir og það var 
töluverð spenna að sjá þessa nýju 
mynd. En spennan breyttist í hlát-
ur og grín því textarnir við lögin í 
myndinni eru það léleg að samsett 
fjölskylda gat í besta falli skemmt 
sér konunglega yfir þessum leir-
burði.

Það var einu sinni f lott að vera 
með gott íslenskt mál hjá Disney en 
það er ekki lengur. Gæðastimpill-
inn er horfinn og því ætlum við að 
horfa á næstu myndir á ensku. Ég 
trúi ekki öðru en Disney grípi til 
aðgerða og herði aftur á kröfunum 
því svona vitleysa er ekki krökkum 
bjóðandi. n

Disney-gæðastimpillinn horfinn

Mirabel, aðalpersóna Encanto, hljómar því miður svo miklu betur á frum-
málinu að íslenskir áhorfendur neyðast eiginlega til þess að halla sér að 
enskunni frekar en kjánalegri íslenskri talsetningunni.  MYND/DISNEY

n Við tækin

Bíó
The Lost Daughter

Maggie Gyllenhaal leikstýrir og 
skrifar handritið að kvikmyndinni 
The Lost Daughter sem byggð er 
á skáldsögu Elenu Ferrante. Olivia 
Colman leikur hina miðaldra Ledu 
sem er í fríi á Grikklandi og hittir 
Ninu og unga dóttur hennar og um 
leið leita gamlar minningar á hana.

Colman er hreint út sagt stór-
kostleg í hlutverki sínu og Jessie 
Buckley gefur henni lítið eftir í 
hlutverki hinnar ungu Ledu sem er 
vansæl í móðurhlutverkinu. Hér er 
á ferð gríðarlega sterkt sálfræði-
legt drama. Örugglega ein besta 
mynd ársins. Gyllenhaal á skilið 
mikið hrós og verðlaun fyrir leik-
stjórn sína og handrit.

Sjónvarp
Verbúðin

Þótt Verbúðin 
sé rétt tæplega 
hálfnuð duga þeir 
þrír þættir sem 
RÚV hefur þegar 
sent út til þess 
að taka af öll tví-
mæli um að með 
þáttunum hefur 
hópurinn sem 

kennir sig við Vesturport töfrað 
fram vönduðustu, áhugaverðustu 
og skemmtilegustu leiknu þátta-
röðina sem gerð hefur verið fyrir 
íslenskt sjónvarp í háa herrans tíð.

Sagan og þær persónur sem 
bera hana helst uppi ná greini-
lega sterkum og margvíslegum 
tengingum við áhorfendur auk 
þess sem kjarni málsins, sameignin 
okkar í sjónum, er vægast sagt 
samþjóðlegur „trigger“.

Þá fanga þættirnir tíðaranda 
sögutímans, með öllum sínum 
sjálfsögðu skáldaleyfum, snilldar-
vel þannig að nostalgían hríslast 
um þá sem muna tímana tvenna 
á meðan þau sem yngri eru gapa 
af undrun: „Var þetta í alvörunni 
svona?“

Þannig geta kynslóðirnar sam-
einast yfir Verbúðinni og tölurnar 
benda eindregið til þess að svo 
sé vegna þess að á vorum firrtu 
tímum streymisins má teljast 
afrek að hafa tekist að smala 
saman 57% Íslendinga til að horfa 
á fyrsta þáttinn. Að því ógleymdu 
að samkvæmt mælingu Prósents 
var ánægjan vægast sagt mikil og 
almenn. n

n Allra best

Orðaleikurinn Wordle, og 
íslenska útgáfan Orðla, hafa 
farið eins og eldur í sinu um 
netheima að undanförnu. 
Leikurinn gengur út á að 
giska á orð í sem fæstum 
tilraunum. Arnór Bogason, 
grafískur hönnuður Háskóla 
Íslands, spilar báðar útgáfur á 
hverjum degi og segir að allir 
geti verið með.

ninarichter@frettabladid.is

Arnór Bogason, grafískur hönnuður 
Háskóla Íslands, var í sóttkví þegar 
hann rambaði á orðaleikinn Wordle 
á samfélagsmiðlum, þar sem leik-
menn höfðu verið duglegir að deila 
niðurstöðum úr leik dagsins. Í kjöl-
farið kynnti hann sér málið. „Ég var 
á Twitter og sá að fólk var að pósta 
þessu. Það fylgir þó enginn linkur 
með, þannig að ég gúgglaði þetta 
bara.“

Fimm stafir og fábreytt viðmót
Þrautin snýst um að giska á fimm 
stafa orð í sex tilraunum. Í upphafi 
hefur leikmaður engar vísbendingar 
en getur slegið inn hvaða fimm stafa 
orð sem er, á ensku. „Þá færðu lita-
kóðaða hvaða stafi þú hefur rétta. 
Ef það er réttur stafur verður hann 
grænn í reitnum. Réttur stafur á 
röngum stað verður gulur. Rangur 
stafur verður grár,“ útskýrir Arnór. 
„Þú sérð svo á lyklaborði, sem er 
hluti af leiknum, hvaða stafi þú ert 
búinn að nota.“

Wordle-viðmótið er mjög einfalt 
og berstrípað, en aðeins er hægt að 
spila Wordle einu sinni á dag. Arnór 
segist því ekki hafa áttað sig á leik-
reglum strax. „Ég tapaði í fyrsta 
leiknum, og hélt að þetta væri kross-
gáta sem maður þyrfti að leysa án 
þess að fá vísbendingu,“ segir hann. 
„Svo fattaði ég að þetta snerist bara 
um eitt orð. Þá varð ég frústreraður 
þegar ég fattaði að ég þyrfti að bíða 
fram á næsta dag.“ Hann segist hafa 
náð tökum á leiknum daginn eftir. 
„Þá fór maður að ná þessu.“

Arnór segir að leikurinn hafi á 
tímabili tekið yfir tímalínuna hans 
á Twitter. „Við félagarnir erum 
stundum að bíða til miðnættis og 
leysum þetta um leið og nýtt orð 
kemur inn,“ segir hann. „Ég er líka 
í vinahópi þar sem nokkrir eru að 
spila þetta. Áður en íslenska útgáf-
an, Orðla, kom út, þá var vinafólk 
mitt búið að gera sína eigin íslensku 
útgáfu og annar félagi minn líka.“

Orðla í trássi við höfundarrétt
Sem fyrr segir er Orðla sú íslenska 
útgáfa sem náð hefur mestum vin-
sældum. „Þessi nýja íslenska útgáfa 
sem er í gangi virðist vera besta 
útgáfan af þessum íslensku,“ segir 

Arnór. „Hún kópíerar Wordle alveg, 
útlitið og allt saman,“ segir hann. 
Höfundur Orðlu vildi þó alls ekki 
láta nafns síns getið við vinnslu 

fréttarinnar og vildi ekki tjá sig við 
blaðið. Það er þó kannski ekki und-
arlegt í ljósi höfundarréttarmála.

Netmiðillinn The Verge gerði 
því skil á dögunum að fjöldi eftir-
líkinga, í líkingu við hina íslensku 
Orðlu, hefðu sprottið upp í App-
Store síðustu vikur. Flestar hafa þó 
verið teknar niður þar sem þær eru 
í trássi við höfundarrétt.

Wardle þróaði Wordle sem gjöf
Wordle er þó ekki smáforrit heldur 
vefsíða eftir Josh Wardle, hugbúnað-
arverkfræðing frá Brooklyn í New 
York. Í nóvember voru 90 manns að 

nota Wordle, en í dag er talan komin 
upp í tvær milljónir og hækkar 
hratt. Josh Wardle gerði leikinn 
ekki í gróðaskyni, heldur þróaði 
hann Wardle sem gjöf fyrir kærast-
ann sinn. Leikurinn var meðvitað 
þróaður til að vera aðeins spilaður 
einu sinni á dag og án ónæðis í formi 
stöðugra kynninga frá appinu eða 
tölvupóstlista, sem tíðkast gjarnan 
í sambærilegum leikjum, sem flestir 
eru þróaðir í því skyni að fá notand-
ann til að eyða sem mestum tíma í 
leikinn á degi hverjum.

The Guardian segir frá því að í 
upphafi hafi parið leikið leikinn 
saman á sófanum en síðan hafi 
f leiri bæst í hópinn. Josh Wardle 
sagðist við sama tækifæri ekki kæra 
sig um athyglina sem velgengninni 
fylgir. „Ég finn til ábyrgðar gagn-
vart leikmönnum. Mér finnst ég 
skulda þeim að halda þessu gang-
andi og tryggja að allt virki sem 
skyldi.“

Hann segist þó gleðjast yfir því 
að leikurinn veiti fólki ánægju á erf-
iðum tímum. „Ég fæ tölvupósta frá 
fólki sem segist til dæmis ekki geta 
hitt foreldra sína vegna Covid, en 
þau spili þó og deili Wordle-niður-
stöðum með þeim daglega.“ n

Heimurinn sigraður í sex tilraunum

Skjáskot af fyrstu atlögu blaða-
manns sem náði orðinu FAVOR í 
fjórum tilraunum. 

Arnór Bogason er í sístækkandi hópi Wordle spilara.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 Við félagarnir erum 
stundum að bíða til 
miðnættis og leysum 
þetta um leið og nýtt 
orð kemur. 
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Ljósmyndarinn og leiðsögu-
maðurinn Jón Rúnar Hilmars-
son vinnur að heimildarmynd 
um eldgosið í Fagradalsfjalli. 
Hann segir að allir muni fá 
eitthvað fyrir sinn snúð í 
myndinni, Íslendingar, jarð-
fræðingar og túristar.

odduraevar@frettabladid.is

„Ég er byrjaður í heimildarvinnu og 
er að leggja drög að handritinu,“ segir 
Jón Rúnar Hilmarsson ljósmyndari, 
sem hyggst flétta saman myndefni 
frá eldgosinu í Fagradalsfjalli og við-
tölum við ýmsa aðila í veglegri heim-
ildarmynd.

Jón starfaði fyrir Víkurfréttir í 
mars í fyrra þegar gaus og á því eðli 
málsins samkvæmt glæsilegan sarp 
af myndum og myndböndum frá 
eldgosasvæðinu. Miðillinn var enda 
einn sá öflugasti í fréttaflutningi frá 
Geldingadölum, sérstaklega fyrst 
um sinn og muna margir eftir vef-
myndavél Víkurfrétta af gosinu sem 
sló í gegn.

Þrjátíu ferðir að fjallinu
Jón segir þessa vinnu hafa komið 
sér gríðarlega vel. „Þannig að ég er 
sjálfur búinn að fara að eldgosinu 
kannski svona sirka þrjátíu sinnum 

og hef myndað svæðið gjörsamlega 
fram og til baka,“ segir Jón og leggur 
þunga áherslu á mikilvægi þess 
að vel verði haldið utan um þessa 
atburði sem þarna urðu í fyrra.

Ertu viss um að gosið sé búið?
„Sko, hvað sem gerist þá er þess-

um viðburði í raun lokið. Ef 
það byrjar að gjósa aftur 
þá segjum við bara að 
það sé „Part II“ og nýtt 
eldgos,“ seg ir Jón 
hlæjandi. Hann fékk 
úthlutun úr uppbygg-
ingarsjóði Suðurnesja 
vegna verkefnisins og 
vonar að verkefnið verði 
unnið í samstarfi við 
sveitarfélögin á svæðinu.

„Þetta mun koma til 
með að nýtast ferðaþjón-
ustunni hér og verður 
menningararfur fyrir okkur Íslend-
inga um þennan ótrúlega tíma,“ 
segir Jón.

Eitthvað fyrir alla
„Ég á sjálfur töluvert af vídeóefni og 
ljósmyndum af gosinu og held ég sé 
með gott efni til að gera þessu góð 
skil. Við ræðum svo að sjálfsögðu 
við vísindamenn og býst ég við því 
að myndin muni verða með grafík 
sem sýnir þróun gossins og svona. 

Þannig að það ætti að verða eitthvað 
þarna fyrir alla.“

Jón segir alltaf nóg að gera í 
ferðaþjónustunni og að áhuginn á 
Íslandi sé ekkert að minnka. Heim-
ildarmyndin geti því vonandi svalað 

þorsta fróðleiksfúsra ferða-
manna, en Jón vonar 

að Íslendingar muni 
einnig kunna að 

meta hana, að 
ógleymdu jarð-
v ísindafólk inu 
sem sjálft fylgdist 
náið með gos-
stöðvunum.

Alltaf brjálað að 
gera

„Enda var þetta heilmik-
ill viðburður og það er af nægu 

að taka,“ segir Jón. Hann segist 
hafa nóg að gera í ferðamennskunni 
þó að ferðamönnum bjóðist ekki 
lengur að sjá eldgos. „Það er brjálað 
að gera hjá mér þessa dagana og ég er 
að fara með ferðamenn í ljósmynda-
ferðir um land allt,“ segir Jón.

Hann viðurkennir að það sé því 
nóg að gera þegar vinnan við heim-
ildarmyndina bætist við. „En ég 
geri ráð fyrir því að verða klár með 
myndina síðar á árinu og hlakka 
til.“n

Eldgosið í Fagradalsfjalli 
mun taka á sig nýja mynd

Jón Rúnar hafði 
góðar gætur á 
gosinu í Geld-
ingadölum fyrir 
Víkurfréttir og 
sankaði að sér 
miklu mynd-
efni sem hann 
er byrjaður að 
vinna úr fyrir 
heimildarmynd 
sína um gosið 
sem vonast til 
að klára síðar á 
árinu.
  MYND/JÓN RÚNAR

Hvernig er að vera vísinda-
maður á þessum tímum?

Jón Magnús 
 Jóhannesson
læknir og rann-
sakandi á Landspítal-
anum og Vísinda-
vefnum
„Það er eiginlega 
bara einfalt svar. 

Þetta er flókinn tími. Maður er 
náttúrlega í vinnu og faraldurinn 
eykur bæði álagið þar en maður 
þarf líka að kynna sér meira af því 
sem maður þarf að miðla áfram.

Því miður er það gjarnan þannig 
að vegna þess að fólkið sem vinnur 
við að rannsaka þetta og sinna 
Covid-sjúklingum er svo upptekið 
að það hefur gjarnan ekki tíma til 
að miðla þessu öllu áfram og þá 
myndast tóm. Inn í það tóm stíga 

aðrir sem því miður hafa ekki sömu 
þekkinguna og sömu getuna í 
vísindamiðlun og aðrir.

Það veldur mér miklum von-
brigðum hversu mikið í rauninni 
fólk tekur mark á því sem það 
heyrir, tekur því jafnvel sem 
heilögum sannleik og heldur þá 
í rauninni að þetta sé bara allt 
spurning um skoðanaskipti og að 
þetta sé bara A á móti B.

Á meðan er staðreyndin sú að 
forsendurnar sem Þórólfur og þrí-
eykið hafa fyrir sínum skoðunum 
eru á allt öðrum grunni byggðar 
en þær sem að þeir sem hlusta á 
sögusagnir og falsvísindi miða sína 
þekkingu við.

Þannig það getur verið mjög 
erfitt að vera vísindamaður nú 
á dögum en ég held að aðalat-
riðið sé að við megum ekki missa 
sjónar á því að það er hluti af okkar 
skyldum að miðla þekkingu áfram 
og það besta sem við getum gert 
til að svara falsvísindum er að 

koma með raunvísindi á móti.“
Jón segir að sér þyki hápunkti 

falsfréttaumræðunnar hafi verið 
náð þegar bandaríska leikkonan 
Betty White lést. „Fólk kom með 
kenningar um að það tengdist 
bóluefnunum, þegar 99 ára 
gömul kona lést af náttúrulegum 
orsökum. Við þurfum að muna það 
þegar við heyrum um gögn annars 
staðar frá að spyrja okkur, hvaðan 
fær fólk þessar upplýsingar og 
hvaða grunn hefur fólk til að skilja 
þær upplýsingar?

Það er mikilvægt að hugsa um 
það. Hvort er líklegra að Þórólfur, 
sem er menntaður sérfræðingur 
í smitsjúkdómum barna og gerði 
doktorsverkefnið sitt um bólu-
efnið, hafi rétt fyrir sér um virkni 
bóluefna eða einhver sem las eina 
grein á einhverjum falsfréttamiðli 
og horfði síðan á YouTube-mynd-
band því til stuðnings? Höfum 
bakgrunn fólks í huga og hvaðan 
það kemur.“ n

Hvort hlustarðu á YouTube eða Þórólf?
n Lykilspurningin

Jón Rúnar 
Hilmarsson

Fréttaumfjöllun
fyrir alla

FRÉTTAVAKTIN
kl. 18.30 á virkum dögum

Fréttavaktin býðum landsmönnum upp 
á fjölbreytta fréttaumfjöllun í opinni 
dagskrá. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir 
fréttayfirlit dagsins ásamt því að fá til 
sín góða gesti að ræða helstu mál líðandi 
stundar. Fréttavaktin er á dagskrá alla 
virka daga kl. 18.30 á Hringbraut 
og frettabladid.is 
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Stefáns Ingvars 
Vigfússonar

n Bakþankar

Einn daginn vakna ég löngu 
á undan vekjaraklukkunni, 
en ekki með andköfum eða í 
köldum svita, þann dag ætla 
ég að horfa út um gluggann í 
stofunni minni. Horfa út á haf, 
eða þá f lís hafsins sem þétt byggð 
skyggir ekki á.

Ég ætla ekki að vera þreyttur. 
Ég ætla ekki að vera sakbitinn 
yfir því að hagnýta þennan tíma 
ekki. Ég ætla ekki að f lýta mér 
neitt. Ég ætla ekki að kalla þetta 
núvitund.

Það verður vont veður og ég 
ætla að hella upp á kaffi. Ég ætla 
að drekka kaffið mitt standandi 
við stofugluggann. Horfa á hafið, 
hlusta á veðrið og bíða eftir 
vekjaraklukkunni. Þegar hún 
hringir kemur Hófí, kærastan 
mín, fram og spyr hvort allt sé í 
lagi. Hvort ég hafi verið andvaka, 
eða dreymt illa, eða hvort eitt-
hvað hafi komið upp á. Það er allt 
í lagi, ég svaf vel og mig dreymdi 
ekkert, segi ég henni og fer inn í 
eldhús og hræri graut, helli upp 
á meira kaffi. Svo horfum við 
saman út um gluggann, hlustum 
á veðrið og bíðum eftir að stiga-
gangurinn vakni. Þegar hann 
vaknar fer Hófí í vinnuna og spyr 
mig hvað liggi fyrir hjá mér. Ég 
segi henni að ég þurfi að undirbúa 
hitt og þetta, senda tölvupósta 
og heyra í hinum og þessum, allt 
mjög loðið. Þegar við kveðjumst 
óskar hún mér góðs gengis og 
ég henni sömuleiðis. Þegar ég er 
viss um að hún hafi náð strætó 
leggst ég aftur upp í rúm og breiði 
yfir mig, undirbý ekkert, sendi 
engan tölvupóst, heyri í engum og 
enginn heyrir í mér. Þessi dagur 
telst ekki með, ég stroka hann út 
af dagatalinu. n

Einn daginn

Vetrarpakki fylgir

Vetrardekk, gúmmímottur, motta í skottið og aurhlífar.

Fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll

Eclipse Cross PHEV 4x4 

Nýja ljósið í
skammdeginu

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is/mitsubishisalur
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Tryggðu þér nýjan fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíl á frábæru verði til afhendingar strax! 

Eclipse Cross PHEV frá 5.970.000 kr. kemur hlaðinn búnaði og þægindum eins og 

lyklalausu aðgengi, bakkmyndavél, hraðastilli, þreytuviðvörun og fleiru. Bættu nýju ljósi í 

skammdegið strax í dag og keyrðu á nýjum Eclipse Cross inn í nýtt tímabil.

 

 

Opið allan 
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