
Þeir voru fluttir með 
sjúkrabíl á sjúkrahús 
þar sem gert var að 
sárum þeirra.

Páll Winkel, forstjóri Fangelsis-
málastofnunar
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Happy Winter SALE
2-3 daga afhending

Ráðist var á tvo fangaverði 
á Hólmsheiði um helgina. 
Meðal áverka eru beinbrot og 
höfuðáverkar.

adalheidur@frettabladid.is

FANGELSISMÁL Flytja þurfti tvo 
fangaverði með sjúkrabíl á sjúkra-
hús vegna alvarlegrar líkamsárásar 
sem þeir urðu fyrir af hendi fanga 
á Hólmsheiði um helgina. Meðal 
áverka þeirra eru beinbrot og tals-
verðir höfuðáverkar.

„Ég get staðfest að tveir fanga-
verðir hafi orðið fyrir alvarlegri 

líkamsárás á Hólmsheiði um helg-
ina. Þeir voru fluttir með sjúkrabíl á 
sjúkrahús þar sem gert var að sárum 
þeirra,“ segir Páll Winkel, forstjóri 
Fangelsismálastofnunar.

Páll segir að brugðist hafi verið 
við atvikinu af yfirvegun strax í 
kjölfarið og úrvinnsla málsins verið 
til fyrirmyndar af hálfu starfsfólks 
fangelsisins. Lögreglu var strax til-
kynnt um málið og kom hún á vett-
vang, myndaði brotavettvang og tók 
skýrslur af vitnum.

Mennirnir hafa báðir verið 
útskrifaðir af sjúkrahúsi og Páll seg-
ist vonast til að þeir nái fullri heilsu.

Páll vill ekki tjá sig um aðdrag-
anda málsins að svo stöddu að 
öðru leyti en því að hann hafi verið 
mjög skammur og komið starfsliði 
fangelsisins í opna skjöldu. Fanginn 
hefur verið fluttur af Hólmsheiði og 
í annað fangelsi.

Guðmundur Ingi Þóroddsson, 
formaður Afstöðu, segir málið mjög 
hryggilegt. Fangelsið sé ekki nógu 
vel búið til að tryggja öryggi fanga 
og fangavarða. „Fangelsin eru ekki 
nógu vel mönnuð og húsnæðið, þótt 
nýtt sé, er alls ekki nógu gott og ekki 
hannað til að koma í veg fyrir svona 
uppákomur,“ segir hann.

Þá segir Guðmundur að úrræða-
leysi vegna veikra fanga geti reynst 
hættulegt. „Fangaverðir hafa hvorki 
menntun né þjálfun til að veita 
mjög veiku fólki umönnun,“ segir 
hann. Bæði Afstaða og fangaverðir 
hafi haft miklar áhyggjur af því að 
einmitt svona atvik geti komið upp 
og margsinnis hafi verið varað við 
þessu. „Það er ljóst að við verðum 
að mótmæla niðurskurðarkröfu 
stjórnvalda á fangelsin og hvetjum 
stjórnvöld til að funda strax.“

Fréttablaðið hefur ekki fengið 
staðfest hvort árásarmaðurinn 
glímir við einhver veikindi. ■

Alvarleg árás á tvo fangaverði til rannsóknar

Strákarnir okkar höfðu svo sannarlega ástæðu til að fagna naumum sigri á Ungverjum í Búdapest í gær. Sigurinn þýðir að Ísland fór í milliriðlana með tvö stig eftir bestu byrjun Íslands á Evrópumóti í 
sögu karlalandsliðsins. Drengirnir sýndu stáltaugar og létu tæplega tuttugu þúsund háværa Ungverja ekki slá sig út af laginu þegar allt var undir á lokametrunum.  SJÁ SÍÐU 18 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Leiktími í Smáralundi

Krakkarnir á leikskólanum Smáralundi í Hafnarfirði láta örlitla slyddu ekki skemma fyrir sér leiktímann, þótt ef til vill verði þeir að troða sér í úlpur og galla 
áður en haldið er út í sandkassana. Spyrja má þó hvort hægt sé að moka í gaddfreðnum sandkassa með venjulegri plastskóflu!  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Tæplega átján prósent 
íbúa í Reykjavík þann 1. desember 
síðastliðinn voru erlendir ríkis-
borgarar. Þetta kemur fram á vef 
Þjóðskrár Íslands.

Hæsta hlutfall erlendra ríkisborg-
ara á Íslandi er í Mýrdalshreppi þar 
sem 51 prósent íbúa er með erlent 
ríkisfang. Næst hæst er hlutfallið í 
Skaftárhreppi þar sem 32,4 prósent 
íbúa eru erlendir.

Lægst hlutfall erlendra ríkisborg-
ara er í Skorradalshreppi og Skaga-
byggð, 3,3 prósent.

Þegar horft er til landshluta er 
hæsta hlutfall íbúa með erlent rík-
isfang á Suðurnesjum, 23,5 prósent. 
Lægst er hlutfallið á Norðurlandi 
eystra, 8,6 prósent.

Alls búa rétt tæplega 55 þúsund 
erlendir ríkisborgarar hér á landi. ■

Flestir af erlendu 
bergi brotnir búa 
í Mýrdalshreppi

14,6 prósent íbúa á Íslandi eru er-
lendir ríkisborgarar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lagastuldarmálið um Söknuð 
eftir Jóhann Helgason verður 
sent til Hæstaréttar Bandaríkj-
anna með ósk um að það verði 
tekið fyrir þar. Hann óskar 
eftir fjárstuðningi frá STEFi.

gar@frettabladid.is 

DÓMSMÁL „Mjög sterkar forsendur 
eru fyrir því að Hæstiréttur taki 
málið fyrir, en alltaf skal spyrja að 
leikslokum,“ segir Jóhann Helga-
son, sem snýr sér nú til Hæstaréttar 
Bandaríkjanna með lagastuldarmál 
sitt um Söknuð.

Áfrýjunardómstóll í Kaliforníu 
staðfesti í nóvember þá niðurstöðu 
fyrri dómstóls að vísa bæri máli 
Jóhanns frá dómi, þar sem í grein-
argerð tónlistarsérfræðings hans 
hefði ekki verið gerður nægjanlegur 
samanburður á lögunum Söknuði 
og You Raise Me Up við eldri lög sem 
komin væru í almannaeigu.

Bentu dómararnir þrír við áfrýj-
unardómstólinn á að þar sem dóm-
stóllinn í Kalforníu starfaði eftir 
reglu sem útheimti slíkan saman-
burð gætu þeir ekki breytt þeirri 
niðurstöðu að vísa málinu frá. Hins 
vegar væru aðrir dómstólar í land-
inu sem beittu ekki þessari reglu 
og að það væri aðeins Hæstiréttur 
Bandaríkjanna sem gæti skorið úr 
um hvorri aðferðinni ætti að beita. 
Og þangað heldur Jóhann nú með 
mál sitt, sem snýst um að You Raise 
Me Up sé eftiröpun á Söknuði.

„Ef við höfum betur fyrir Hæsta-
rétti fer málið aftur á borð hins upp-
haflega dómara, Andre Birotte Jr. og 
verður flutt fyrir framan kviðdóm,“ 
svarar Jóhann, um hvert framhald 
málsins gæti orðið eftir niðurstöðu 
Hæstaréttar.

Alls ekki er á vísan að róa með 
að Hæstiréttur taki mál Jóhanns 
fyrir. Aðeins ríf lega eitt hundrað 
mál af þeim þúsundum sem berast 

á hverju ári ná því. Til að Hæsti-
réttur taki mál til skoðunar þarf 
það að uppfylla ákveðin skilyrði. 
Misræmi í dómaframkvæmd hjá 
dómstólum er á áhugasviði rétt-
arins. En  það mun  einmitt eiga við 
í máli íslenska tónlistarmannsins, 
ekki síst í ljósi þess að dómararnir 
við áfrýjunardómstólinn hafi í raun 
vísað honum á Hæstarétt og að auki 
tiltekið í úrskurði sínum tvö nýleg 

dómsmál þar sem sitt hvorri aðferð-
inni var beitt.

Útgjöld halda áfram að hlaðast 
upp hjá Jóhanni. Í áranna rás hefur 
Jóhann fengið samtals nokkur 
hundruð þúsunda króna styrk frá 
STEFi auk þess sem samtökin féllust 
á það á árinu 2019 að greiða tónlist-
armanninum samtals 4,9 milljónir 
króna fyrir fram í höfundarréttar-
gjöld, sem hann fær vegna spilunar 
laga sinna á opinberum vettvangi. 
Vegna þessa fyrirkomulags fær 
Jóhann nú ekkert greitt frá STEFi 
næstu árin þar til sú skuld er greidd.

Covid hefur leikið Jóhann grátt 
fjárhagslega eins og marga aðra 
tónlistarmenn og  leitar hann nú 
til STEFs um stuðning til að koma 
máli sínu fyrir hæstarétt. Búast má 
við að málið verði rætt á stjórnar-
fundi hjá STEFi í dag. „Öll aðstoð og 
stuðningur í þessu ferðalagi er mik-
ils metinn,“ svarar Jóhann, spurður 
hvort hann sé bjartsýnn á aðstoð frá 
félögum sínum í STEFi. ■

Jóhann Helgason leitar til 
Hæstaréttar Bandaríkjanna

Jóhann Helgason þarf nú að útvega tæpar tvær milljónir króna til að koma 
máli sínu fyrir Hæstarétt í Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Öll aðstoð og stuðn-
ingur í þessu ferðalagi 
er mikils metinn.

Jóhann Helgason tónlistarmaður

kristinnpall@frettabladid.is

ÓLYMPÍULEIKAR Ísland mun eiga 
fimm fulltrúa sem taka þátt í Vetr-
arólympíuleikunum í Peking eftir 
rétt rúmar tvær vikur. Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands vonast 
til að geta kynnt Ólympíufarana í 
þessari viku en á næstunni fundar 
stjórn ÍSÍ þar sem ákveðið verður 
hvaða einstaklingar verða fyrir val-
inu. Þetta staðfesti Andri Stefáns-
son, framkvæmdastjóri ÍSÍ.

Snorri Einarsson, landsliðsmaður 
í skíðagöngu, hefur þegar tryggt 
sér þátttökurétt með stöðu sinni á 
heimslistanum.

„Það er ekki búið að staðfesta 
nafnalistann, það verður fundað 
um það næstu daga og við kynnum 
lokahópinn og keppnisgreinarnar 
á föstudaginn í síðasta lagi,“ segir 
Andri.

Stjórn ÍSÍ mun taka lokaákvörð-

un um hvaða einstaklingar verða 
fyrir valinu meðal landsliðsfólks 
Íslands í alpagreinum.

Opnunarhátíðin verður 4. febrú-
ar næstkomandi og er því ljóst að 
allir Íslendingarnir sem fara fyrir 
Íslands hönd þurfa að vera bólu-
settir. 

Kínversk stjórnvöld gefa Ólymp-
íuförum kost á að taka út þriggja 
vikna sóttkví þess í stað en það er 
orðið of seint fyrir Íslendingana. 
Tilkynnt var í vikunni að leikarnir 
fari fram fyrir luktum dyrum. ■

Fimm Íslendingar keppa í Peking

Snorri Einarsson
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Tryggðu þér rafmagnað
eintak í janúar

Ekki bíða of lengi! 
Pantaðu rafbíl í janúar og þú færð 
inneign hjá Ísorku í kaupbæti.

GJAFAKORT
50.000 kr. 

Jaguar / Land Rover
Hesthálsi 6-8, 110 Rvk.

525 6500

Hyundai
Kauptúni 1, 210 Garðabæ

575 1200

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Byltingarkennd hönnun
Væntanlegur í júní

Drægni
470 km*

100%
rafmagn

RENAULT
Megane
e-Tech

PANTAÐU NÚNA

Verð frá:
4.990.000 kr.

Eftirspurn eftir snúrubílum hefur aldrei verið meiri, enda eru rafbílar 
umhverfisvænir, tæknilega þróaðir og hagkvæmir í rekstri. Hjá 
okkur finnur þú mesta úrval landsins af rafmögnuðum bílum, í öllum 
stærðum og verðflokkum. Hver þeirra hentar þér og þínum þörfum?

Magnaður
Leiðtogi í tíu ár

NISSAN
LEAF

Verð frá:
4.290.000 kr.Drægni

270 km*

100%
rafmagn

100% rafmagn, Plug-in Hybrid eða Hybrid. Framtíðin er á bl.is
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MG 
EHS
PHEV

Verð frá:    
5.690.000 kr.

Plug-in
Hybrid MG

MARVEL R
Drægni
370 km*

100%
rafmagn

Fjórhjóladrifinn

Verð frá:
7.199.000 kr.

MG
ZS EV

Verð frá:
5.490.000 kr.

Drægni
440 km*

100%
rafmagn

Væntanlegur í júní

Drægni
461 km*

100%
rafmagn

BMW
iX3
Verð frá:
8.590.000 kr.

PANTAÐU NÚNA

Plug-in
HybridRange Rover

Evoque
300e

Verð frá
9.990.000 kr.

Fjórhjóladrifinn HYUNDAI
TUCSON

Plug-in
Hybrid

Fjórhjóladrifinn

Verð frá:
6.290.000 kr.

HYUNDAI
KONA

Drægni
289 km*

100%
rafmagn

Verð frá:
5.290.000 kr.



Farþegafjöldi Ice
land air árið 2021 var 
225.421.

bth@frettabladid.is

ÚTIVIST Magnús Árnason, fram-
kvæmdastjóri skíðasvæða höfuð-
borgarsvæðisins, segist hafa skiln-
ing á því sjónarmiði að leyfa vínsölu 
á skíðasvæðum innalands.

„Í Hlíðarfjalli var veitingsalan 
boðin út og veitingamaðurinn hefur 
eðli máls samkvæmt hag af áfengis-
sölu,“ segir Magnús. „Mögulega 
verður þetta framtíðin á Íslandi en 
við erum ekki að hugleiða þetta að 
svo stöddu, enda erum við rekin af 
sveitarfélögum og íþrótta- og æsku-
lýðssviðum.“

Með öðrum orðum gæti vínsala 
hafist í Bláfjöllum í framtíðinni ef 
reksturinn verður boðinn út.

„Ég framfylgi stefnu bæjarráðs, ég 
vil ekki tjá mig um þetta mál,“ segir 
Ásthildur Sturludóttir, ópólitískur 
bæjarstjóri á Akureyri.

Bæjarráð Akureyrar, að undan-
skilinni Sóleyju Björk Stefánsdóttur, 
fulltrúa VG, hefur tekið jákvætt í 
erindi Sölva Antonssonar veitinga-
manns um að áfengissala verði 
heimiluð í Hlíðarfjalli til klukkan 
20.30 á veturna. Sóley Björk segir að 
mikil andstaða hafi komið við þess-
ar hugmyndir á samfélagsmiðlum.

„Kommentakerfin loga hreinlega 
og aldrei þessu vant er maður ekki 
skotskífa,“ segir hún.

Tilraun var gerð um sölu áfengis 
í fjallinu síðastliðinn vetur. Hafa 
forráðamenn skíðasvæðisins sagt 
að engin vandamál hafi komið 
upp. Sóley Björk segir þó tvennum 
sögum fara af því.

„Ég man að þegar þetta var leyft 
um tíma þá var talað um rosalegt 
fyllerí þarna tvær fyrstu helgarnar. 
Það voru sögur af fólki sem bar bjór 
út úr áfengissölunni, sem er ólög-
legt, að því er virðist vegna kæru-
leysi veitingasalanna,“ segir hún.

Hún segir að vel mætti ræða að 
bjóða upp á vínsölu síðasta klukku-
tímann fyrir lokun dag hvern. Þá 
segir Sóley að nokkur áhersla hafi 
verið á að markaðssetja Akureyri 
sem fjölskyldubæ. Einnig gangi 
markaðssetningin út á ferðamanna-
paradís. Í þessu máli stangist á við-
skiptahagsmunir og forvarnir.

„Það er þannig að þú getur sent 
börn yfir ákveðnum aldri ein upp í 
fjallið og treystir því þá að þau séu 
örugg. Með þessu skrefi er grafið 
undan því,“ segir Sóley Björk.

„Það hefur orðið ákveðin normal-
ísering á áfengi,” segir hún. ■

Segir að vínsala á skíðasvæðinu hafi leitt til rosalegra fyllería

Akureyrarflugvöllur. MYND/VÖLUNDUR

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUMÁL Farþegafjöldi inn-
anlands hjá Icelandair var 225.421 
árið 2021. Árið áður var fjöldinn 
aðeins 126.266 og var aukningin 
því 99.155, eða meira en 78 prósent. 
Árið 2020 varð reyndar mikið hrap í 
innanlandsflugi því að árið áður var 
fjöldinn 260.043.

Stjórnvöld hafa niðurgreitt f lug-
ferðir þeirra sem búa í vissri fjar-
lægð frá höfuðborgarsvæðinu um 
40 prósent frá því í október árið 
2020. Er verkefnið kallað Loftbrú og 
er byggðaverkefni að skoskri fyrir-
mynd.

Fyrr í mánuðinum greindi Frétta-
blaðið frá því að Loftbrúarafslættir 
hefðu verið notaðir í 65 þúsund 
skipti og upphæðin í heildina 414 
milljónir króna. Notkun þessara 
afslátta jókst mikið á árinu 2021. ■

Nærri tvöföldun í 
innanlandsflugi

Dagskrárstjóri sakar Sjúkra-
tryggingar um brot, þar sem 
sjúkraskrár tiltekinna skjól-
stæðinga SÁÁ hafi verið 
rýndar af leikmanni. 
Forstjóri Sjúkratrygginga 
vísar broti á reglum á bug.

bth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Hörður J. Oddfríð-
arson, dagskrárstjóri göngudeildar 
SÁÁ, telur að Sjúkratryggingar 
Íslands (SÍ) hafi framið brot, þegar 
Ari Matthíasson hafi sem starfs-
maður SÍ skoðað sjúkraskrár skjól-
stæðinga SÁÁ og kallað eftir upp-
lýsingum um tiltekna einstaklinga.

SÍ hafa kært SÁÁ til embættis 
héraðssaksóknara fyrir „gríðarlegt 
magn“ tilhæfulausra reikninga, 
meðal annars vegna viðtalsþjón-
ustu við umbjóðendur.

„Þótt við höfum ekki enn séð efni 
kærunnar er hreinlega galið að kæra 
SÁÁ fyrir 175 milljóna króna fjár-
svik, á tímum þar sem var verið að 
bregðast við aðstæðum í rauntíma,“ 
segir Hörður.

Hörður segir að vegna Covid hafi 
SÁÁ breytt vinnureglum með sama 
hætti og starfsmenn heilsugæslunn-
ar, tekið viðtöl með því að hringja 
í stað þess að hitta skjólstæðinga. 
Starfsfólk SÁÁ hafi verið á vinnu-
stað, en starfsfólk heilsugæslunnar 
hafi jafnvel hringt heiman frá sér. 
Þá sé tekist á um fleira, svo sem skil-
greiningu á aldurshópi ungmenna.

Hörður segir að deildarstjóri eftir-
litsdeildar SÍ, Ari Matthíasson, hafi 
fyrr og síðar amast við stétt áfengis- 
og vímuefnaráðgjafa. Hann virðist í 
afneitun á að áfengis- og vímuefna-

ráðgjafar SÁÁ voru að sinna þjón-
ustu við fíknisjúklinga og aðstand-
endur í fordæmalausu ástandi, 
heimsfaraldri Covid-19. Alvarlegust 
sé þó meðferð Ara á sjúkraskrám í 
þessu máli.

„Hann fékk afrit af sjúkraskrám 
okkar skjólstæðinga í nafni rann-
sóknareftirlits. Ég á erfitt með að 
sjá að Sjúkratryggingar hafi haft 
nokkra lagalega heimild til að fara 
inn í sjúkraskrár okkar sjúklinga 
sem voru að þiggja þjónustu á þess-

um tíma, né heldur að miðla þeim 
upplýsingum sem þar koma fram út 
úr stofnuninni,“ segir Hörður.

Hörður segir að SÍ hafi viljað lesa 
sjúkraskrár allra sem fengu ákveðna 
þjónustu á tilteknu tímabili. Það 
stríði gegn anda laga um viðkvæmar 
persónuupplýsingar.

„Við vitum að heilbrigðisstarfs-
fólk má fara inn i sjúkraskrár en það 
var ekki heilbrigðisstarfsmaður sem 
las þessar skrár. Ari Matthíasson er 
ekki heilbrigðisstarfsmaður,“ segir 
Hörður.

Hann segir að Ari hafi sjálfur birst 
í SÁÁ og í krafti embættis síns hafi 
hann lesið sjúkraskrár á staðnum en 
einnig fengið afhentar sjúkraskrár 
og farið með út úr húsi, sérstaklega 
hafi hann kallað eftir gögnum um 
tiltekna einstaklinga.

„Samkvæmt lögum hefur eftir-
litsnefnd heimild til að skoða þessi 

gögn en þá þarf það að vera heil-
brigðisstarfsmaður sem skoðar 
gögnin. Það er, ef ekki ólöglegt, að 
minnsta kosti á mörkum hins sið-
lega, að hringja í skjólstæðinga sam-
takanna og lesa upp úr sjúkraskrám 
þeirra eins og hann lét starfsfólk SÍ 
gera.

Ari er fyrrverandi framkvæmda-
stjóri SÁÁ. María Heimisdóttir, for-
stjóri Sjúkratrygginga, segir það 
ekki hafa gert hann vanhæfan til að 
vinna að þessu eftirliti. „Ég hef engar 
forsendur til að ætla að deildarstjóri 
eftirlitsdeildar beri þungan hug eða 
einhvern kala til SÁÁ. Allir starfs-
menn Sjúkratrygginga átta sig á 
mikilvægi þeirrar þjónustu sem þar 
er veitt,“ segir María.

Þá segir María að Sjúkratrygging-
ar telji sig hafa fylgt öllum reglum 
um meðferð viðkvæmra persónu-
upplýsinga. ■

Saka Sjúkratryggingar um brot í 
meðferð sjúkraskráa sjúklinga SÁÁ

Ari Matthías-
son, fyrrverandi 
framkvæmda-
stjóri SÁÁ og 
seinna starfs-
maður Sjúkra-
trygginga, 
skoðaði sjúkra-
skrárnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Hörður Odd-
fríðarson, 
dagskrárstjóri 
göngudeildar 
SÁÁ

Það hefur orðið ákveð
in normalísering á 
áfengi.

Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjar-
fulltrúi Vinstri grænna
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Þá tel ég mikilvægt að 
bregðast við athuga-
semdum ESA og lagði 
áherslu á það í embætti 
mínu sem umhverfis- 
og auðlindaráðherra.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
félagsmálaráðherra

lovisa@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson félagsmálaráðherra 
segir að þegar hafi verið brugðist 
við bráðabirgðaniðurstöðu ESA 
frá 2020 um meint brot ríkisins 
gegn reglum EES um umhverfis-
mat. Fjallað hefur verið um málið í 
Fréttablaðinu. ESA hefur gefið rík-
inu þrjá mánuði til að bregðast við.

„Ríkið hefur brugðist við. Unnið 
hefur verið að breytingum á lögum 
um fiskeldi, hollustuhætti og meng-
unarvarnir og umhverfismat fram-

kvæmda og áætlana í umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu í samstarfi 
við sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytið. Drög að frumvarpi sem 
bregðast á við bráðabirgðaniður-
stöðum ESA var kynnt í Samráðsgátt 
15. desember og er á þingmálaskrá 
umhverfis-, orku- og loftslagsráð-
herra,“ segir Guðmundur Ingi í svari 
til Fréttablaðsins en spurt var hvers 
vegna ekki hefði verið brugðist við 
strax árið 2020 þegar bráðabirgða-
niðurstaða ESA var birt. Hið sama 
kemur fram í svari við fyrirspurn 
til umhverfisráðuneytisins.

Guðmundur Ingi ítrekar mikil-
vægi þess að félagasamtök og 
almenningur geti tekið virkan þátt 
í stefnumótun og ákvörðunum 
sem varða umhverfi og náttúru, 
en meint brot íslenska ríkisins 
felast samkvæmt ESA í að útiloka 
almenning frá umfjöllun um bráða-
birgðaleyfin og ókleift sé að kæra 
þau. Guðmundur Ingi segir í svari 
til fréttastofu að hann hafi beitt 
sér fyrir því sem ráðherra að auka 
möguleika almennings og félaga-
samtaka til þátttöku.

„Meðal annars með því að þre-

falda f jár framlög til rekstrar 
umhverf isverndarsamtaka. Að 
sama skapi tel ég afar mikilvægt að 
félagasamtök geti kært ákvarðanir 
stjórnvalda er varða umhverfismál 
til óháðs úrskurðaraðila og gerði 
meðal annars gangskör að því að 
flýta málsmeðferðartíma úrskurð-
arnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála með styrkingu nefndarinnar 
á síðasta kjörtímabili. Þá tel ég 
mikilvægt að bregðast við athuga-
semdum ESA og lagði áherslu á það 
í embætti mínu sem umhverfis- og 
auðlindaráðherra,“ segir hann. ■

Ráðherra segir búið að bregðast við ábendingum ESA

ÚTSALA
30-50% AFSLÁTTUR

AF VÖLDUM VÖRUM

SMÁRALIND      KRINGLAN      WWW.UTILIF.IS     

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMFÉLAG Eyðsla Íslendinga í 
vændiskaup minnkaði um rúm 2 
prósent árið sem faraldurinn skall 
á. Samkvæmt gögnum Eurostat, töl-
fræðistofnunar Evrópusambands-
ins, eyddu Íslendingar 16 milljónum 
evra, eða rúmum 2 milljörðum 
íslenskra króna í vændi árið 2020.

Vændi jókst allan áratuginn fram 
að faraldrinum. Árið 2016 jókst 
eyðslan um 16,6 prósent en á bilinu 
6 til 7 prósent árin 2017 til 2019.

Eurostat hefur ekki tölur um 
vændiskaup í öllum aðildarríkjum, 
en í f lestum sem tölur eru til yfir 
hefur vændi hríðfallið í faraldr-
inum. Í Ungverjalandi og Eistlandi 
minnkaði eyðslan um nærri helm-
ing. Í Svíþjóð stóð eyðslan hins 
vegar í stað og í Finnlandi jókst hún 
um 3 prósent.

Eyðsla Íslendinga í fíkniefni hefur 
minnkað meira í faraldrinum, 
það er um 6,6 prósent. Alls eyddu 
Íslendingar rúmri 41 milljón evra í 
fíkniefni á árinu 2020, eða tæpum 
6 milljörðum króna. Þetta þýðir 
að meðaltalið var 17.420 krónur á 
hvern Íslending.

Eyðsla í fíkniefni jókst allan ára-
tuginn fram að faraldrinum, vana-
lega um 3 til 5 prósent, ef frá er talið 
árið 2013 þegar hún dróst saman 
um 1 prósent. ■

Vændi minnkaði 
lítillega samfara 
faraldrinum hér

Vændi og eiturlyf kosta sitt. 
Jafnvægi hefur náðst í íbúa-
flutningum milli höfuðborgar 
og landsbyggðar og stór svæði 
úti á landi sem áður bjuggu 
við langvarandi fólksfækkun 
eru nú í sókn.

ser@frettabladid.is

MANNFJÖLDI Verulegra breytinga 
hefur séð stað í þróun byggðasvæða 
hér á landi á síðustu árum og vekur 
þar einna mesta athygli að fólks-
fækkun utan höfuðborgarsvæðisins 
hefur víðast hvar stöðvast. Þessara 
umskipta varð fyrst vart um síðustu 
aldamót, en svo virðist sem þau séu 
að festa sig í sessi.

Þóroddur Bjarnason, prófessor í 
félagsfræði við Háskóla Íslands og 
rannsóknaprófessor í byggðafræði 
við Háskólann á Akureyri, bendir á 
að fólksfjölgun á höfuðborgarsvæð-
inu hafi verið um eða undir lands-
meðaltali frá aldamótum á sama 
tíma og mikill vöxtur hafi verið á 
byggðasvæðunum í kringum suð-
vesturhornið, suður með sjó, fyrir 
austan fjall og norðan Hvalfjarðar.

Fólki hafi jafnframt fjölgað í flest-
um öðrum landshlutum, en innan 
landshlutanna hafi verið sterk til-
hneiging til þess að íbúum fjölgi á 
stærri stöðunum en fækki í minni 
byggðarlögum. Þóroddur bendir 
á að hluti skýringarinnar felist í 
aðf lutningi fólks frá útlöndum, 
sem hafi dreifst tiltölulega jafnt um 
landið og hafi sérstaklega styrkt 
byggðir í vörn eins og opinberar 
tölur styðji.

Önnur ástæða sé sú – og sæti 
tíðindum – að landsbyggðirnar 
sem liggi fjærst Reykjavík tapi ekki 
lengur mörgum íbúum til höfuð-

borgarsvæðisins, heldur hafi nánast 
náðst jafnvægi á milli þessara svæða 
með minnkandi flutningum utan af 
landi til Reykjavíkur og bæjanna við 
borgarmörkin.

Stóra myndin sé raunar sú að 
höfuð borgarsvæðið leiði ekki leng-
ur íbúafjölgun, landsbyggðin haldi 
sínu og víða gott betur og suðvestur-
svæðið, sem liggur á milli Hvítánna 
í Borgarfirði og Árnessýslu, vaxi 

nú heldur á kostnað höfuðborgar-
svæðisins frá því sem áður var. Stóra 
myndin sýni því öðru fremur að 
langtum meira jafnvægi ríki nú á 
milli þessara þriggja byggðasvæða 
landsins en áður hefur þekkst.

Sem dæmi um breytingarnar á 
byggðaþróun á þessari öld nefnir 
Þóroddur Akureyri, sem sé sér á 
báti, enda langstærsta byggðarlagið 
utan suðvesturhornsins og raunar 
fjölmennari en landshlutar á borð 
við Vestfirði, Norðurland vestra 
og Austurland. Þar hafi fólksfjölg-
unin verið nánast línuleg í heila 
öld, þótt sveiflur hafi verið á milli 
ára. Vöxtur bæjarins hafi samt ekki 
verið á kostnað annarra byggðarlaga 
á Norðurlandi, heldur hafi þau náð 
til sín hluta þess straums sem annars 
hefði farið til höfuðborgarsvæðisins, 

svo sem sýnt er fram á í nýrri rann-
sókn í Journal of Rural Studies.

Hvað allra nýjustu íbúatölur frá 
byrjun nýs árs varði, haldist sama 
þróun áfram á landsvísu, fjölgi fólki 
um 2,0% en fjölgunin á höfuðborgar-
svæðinu sé 1,9% eða rétt undir lands-
meðaltali. Á Hvítársvæðinu fjölgi 
fólki hins vegar um 3,2%, en vöxtur-
inn sé nú mestur fyrir austan fjall 
fremur en á Suðurnesjum.

Áfram fjölgi fólki á stærstu stöð-
unum í öðrum landshlutum en á 
síðasta ári hafi hins vegar orðið sú 
breyting að fólki fjölgar enn meira á 
jaðarsvæðum á borð við Suðaustur-
land og sunnanverða Vestfirði. 
Með svipuðum hætti sé fjölgunin 
á Akureyri rétt yfir landsmeðaltali 
en um 3% á áhrifasvæði Akureyrar í 
sunnanverðum Eyjafirði. ■

Höfuðborgarsvæðið leiðir nú ekki 
lengur í íbúafjölgun eins og lengi var

Akureyri hefur náð til sín hluta þess fólks sem annars hefði farið til höfuðborgarsvæðisins.   FRÉTTABLAÐIÐ/ AUÐUNN

Þóroddur 
Bjarnason,  
prófessor
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Það er stórt skref fyrir 
okkur að stíga inn á 
Bandaríkjamarkað og 
við horfum til þess að 
stækka fyrirtækið hratt 
á næstu misserum.

Helgi Vífill  
Júlíusson

n Skoðun

MARKAÐURINN 19. janúar 2022  MIÐVIKUDAGUR

magdalena@frettabladid.is

Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræð-
ingur Íslandsbanka, segir að miklar 
líkur séu á því að fjölgun starfa verði 
að stórum hluta mætt með aðfluttu 
vinnuafli.

Samtök atvinnulífsins kynntu 
á dögunum niðurstöður könn-
unar sem náði til stjórnenda fjögur 
hundruð stærstu fyrirtækja lands-
ins og var gerð um mánaðamót 
nóvember og desember 2021. Þar 
kom meðal annars fram að áætlað 
sé að starfsfólki fyrirtækja í heild 
fjölgi um 1,7 prósent á næstu sex 
mánuðum.

„Ef vinnuaf lseftirspurnin er 
brotin niður í atvinnugreinar þá 
er fjölgunin ekki síst mikil í mann-

virkja- og ferðaþjónustugreinum og 
þjónustugreinum almennt,“ segir 
Jón Bjarki og bætir við að þetta hafi 
verið þær greinar sem hafi verið 
í gegnum tíðina mannaðar með 
aðfluttu vinnuafli.

Hann bætir einnig við að eftir 
því sem okkur fjölgi sé eðlilegt að 
störfum muni fjölga.

„Til að halda í við mannfjölda-
þróun þarf störfum að fjölga um 

góð 2.000 á ári til að halda hlut-
fallinu stöðugu. Í stórum dráttum 
þá eru þessar niðurstöður í ágætis 
samræmi við það að ástandið sé að 
batna.

Við sjáum það fyrir okkur að það 
muni áfram lækka jafnt og þétt og í 
lok árs verðum við komin með fulla 
atvinnu sem er einhvers staðar á 
bilinu 3-4 prósenta atvinnuleysi.“

Jón Bjarki segir jafnframt að mörg 
fyrirtæki virðist eiga í erfiðleikum 
með að fá starfsfólk til starfa.

„Útlitið er óvissara því fyrirtækin 
eiga sum hver erfitt með að finna fólk 
til starfa þó að atvinnuleysi mælist 
nú 4,9 prósent. Þetta er þróun sem 
er sambærileg því sem hefur átt sér 
stað í öðrum löndum eins og víða í 
Evrópu og í Bandaríkjunum. n

Fjölgun starfa mætt að miklu leyti með aðfluttu vinnuafli

Jón Bjarki 
Bentsson, aðal-
hagfræðingur 
Íslandsbanka

Hugmyndir um að rekstur sam-
félagsbanka hérlendis væri búbót 
fyrir heimilin eru óskhyggja. Slík-
ar tilraunir hafa verið reyndar: 
Annars vegar með rekstri spari-
sjóða og hins vegar Íbúðalána-
sjóði. Þær gengu ekki eftir. Spari-
sjóðir og Íbúðalánasjóður urðu að 
lúta í lægra haldi í samkeppni við 
einkabanka. 

Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þing-
kona Flokks fólksins, fór mikinn 
í útvarpsþættinum Bítið á Bylgj-
unni á fimmtudaginn þar sem 
hún taldi að samfélagsbankar 
væru betur í stakk búnir til að 
þjóna samfélaginu. Í gagnrýni 
sinni á bankana tíndi hún til him-
inháar tölur án þess að setja þær 
í samhengi við umfang rekstrar, 
eigna og arðsemi. Stór banki 
getur hagnast um tugmilljarða 
en engu að síður skilað lítilli arð-
semi. Í umræðu um rekstur þarf 
að kunna að setja fjárhæðir í rétt 
samhengi. Um árabil var arðsemi 
banka ekki nægileg.

Flokka má sparisjóði sem sam-
félagsbanka því þeir hafa f leiri 
markmið en að hámarka hagnað 
eins og til dæmis að styrkja svæð-
ið sem þeir starfa á með ýmsum 
hætti. Þeir eru þó ekki góðgerðar-
stofnanir. Reksturinn verður að 
standa undir sér og sparisjóðir 
þurfa að hafa borð fyrir báru til 
að mæta áföllum í rekstri. Útlána-
starfsemi er áhættusöm.

Hérlendis hafa sparisjóðirnir 
átt tvö sóknarskeið. Hið fyrra á 
19. öld fram til stofnunar Íslands-
banka árið 1904 og hið síðara eftir 
afnám fjármagnshafta árið 1985. 
Blómaskeiðin eiga það sammerkt 
að á þeim tíma voru bankar ekki 
til staðar eða starfsemi þeirra var 
verulega heft. Sparisjóðirnir nutu 
því góðs af tómarúmi.

Fyrir nokkru var umræða um 
að breyta Landsbankanum úr 
ríkisbanka í samfélagsbanka. Það 
er ólíklegt að hann myndi í þeirri 
mynd geta skákað einkabönkum 
í samkeppni um viðskipti. Það er 
enn fremur mikilvægt að hafa í 
huga að ríkisrekin útlánastarf-
semi til að ná félagslegum mark-
miðum hefur reynst illa. Eigið fé 
Íbúðalánasjóðs er neikvætt um 
ríflega 180 milljarða og ekki eru 
horfur á að staðan muni batna. n

Samfélagsbankar
Memento hyggst sækja 
fjármagn síðar á árinu og 
stefnir á frekari markaðssókn 
erlendis. Frá árinu 2017 hefur 
Memento fjárfest fyrir um 
500 milljónir í innviðum. 

helgivifill@frettabladid.is 

Tækni íslenska fjártæknifyrirtæk-
isins Memento er hryggjarstykkið 
í nýrri bankaþjónustu hins banda-
ríska Marygold&Co. sem hleypt var 
af stokkunum í október. Þetta segir 
Arnar Jónsson, framkvæmdastjóri 
Memento, í samtali við Markaðinn.

„Það er stórt skref fyrir okkur að 
stíga inn á Bandaríkjamarkað og við 
horfum til þess að stækka fyrirtæk-
ið hratt á næstu misserum,“ bætir 
hann við.

Memento hyggst sækja fjármagn 
síðar á árinu og stefnir á frekari 
markaðssókn erlendis. Frá árinu 
2017 hefur Memento fjárfest fyrir 
um 500 milljónir í innviðum. Sprot-
inn hefur fengið styrki frá Tækni-
þróunarsjóði, átt í samstarfi við 
Íslandsbanka um þróun á greiðsu-
þjónustu Kass og átt í samstarfi við 
Marygold&Co. og nýtt þær tekjur til 
að þróa tæknina.

Arnar segir að fjármálastarfsemi 
hafi tekið miklum breytingum á 
undanförnum árum, samhliða vax-
andi umsvifum fjártæknifyrirtækja 
sem megi meðal annars rekja til 
þess að upplýsingar um viðskipta-
vini séu ekki lengur læstar hjá bönk-
um heldur geti f leiri fengið aðgang 
að þeim til að bjóða nýja þjónustu 
með leyfi viðskiptavina.

„Lausnir Memento eru eins 
konar stafræn veski,“ segir hann. 
Fjártæknifyrirtækið tengi saman 
lausnir frá fjölda tæknifyrirtækja, 
sem myndi heild fyrir augum við-
skiptavina. Til að mynda tengi 
Memento saman lausnir frá tíu 
fyrirtækjum fyrir Marygold&co. 
Notendaupplifunin sé jafnframt í 
höndum Memento.

„Í veskinu eru til dæmis greiðslu-
upplýsingar, auðkenni, reiknings-
staða og þar er hægt að auka heimild 
á greiðslukortum. Þetta er kjarninn 
sem nýttur er í bankaþjónustu. 
Greinendur spá því að um helm-
ingur jarðarbúa muni nota stafræn 
veski árið 2025. Fyrirtæki geta einn-
ig nýtt lausnina til að halda utan um 
vildarkerfi sem eru í raun stór hluti 
af bankaþjónustu. Vildarkerfi Star-
bucks er til að mynda afar umfangs-
mikið,“ segir hann.

Arnar segir að það sem verði 
byltingarkennt við lausn Memento 

sé að geta boðið fyrirtækjum upp á 
heildstætt bankaapp tengt greiðslu-
korti, þar sem uppsetning taki ein-
ungis um sólarhring. Um sé að ræða 
sambærilega þróun og átti sér stað í 
netverslunum. Áður fyrr urðu net-

verslanir að þróa eigin kerfi, en nú 
sé auðvelt að hefja rekstur netversl-
ana með tækni frá Shopify, Woo-
Commerce og fleirum. Þröskuldur-
inn til opna banka sé sömuleiðis 
nú mun lægri en áður. Tæknilega 
auðvelt sé að opna netbanka sem 
geri það að verkum að fjármála-
fyrirtæki geti lagt meiri áherslu á 
markhópagreiningu og að finna 
sína sérstöðu og þjónusta þá við-
skiptavini vel. Dæmi um slíkt er að 
tvær þjónustur voru nýverið gefnar 
út sem eru sérsniðnar að hinsegin 
samfélaginu í Bandaríkjunum og 
þjónustur sérsniðnar að krökkum, 
starfsmönnum ákveðinna fyrir-
tækja og svo mætti lengi telja.

Arnar segir að fjártæknifyrirtæki 
eigi almennt í nánu samstarfi. Hluti 
af markaðssókn Memento felst í því 
að treysta böndin við fyrirtæki sem 

bjóði upp á grunnbankatækniþjón-
ustu en ekki notendaupplifun, við-
mót og tengingar við fleiri kerfi. Með 
slíku samstarfi opnist margar dyr. n

Íslensk tækni hryggjarstykki hjá 
bandarísku fjármálafyrirtæki

„Lausnir Memento eru eins konar stafræn veski,” segir Arnar Jónsson, framkvæmdastjóri Memento. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Memento átti að verða banki 

Memento var stofnað árið 2014. Ári síðar gaf félagið út fyrsta 
íslenska vinagreiðsluappið, sem fékk nafnið Sway. „Upphaflega 
ætluðum við að reka banka og þróa nýjar lausnir á því sviði. Í ljós 
kom að við erum færari í að vinna með tækni en að sinna markaðs- 
og þjónustumálum. Við fórum því í samstarf við Íslandsbanka sem 
leigði tæknina frá okkur til að geta boðið upp á Kass appið. Við 
höfum getað þróað bankalausnina enn frekar í samstarfi við Mary-
gold&co.“ segir hann.

Starfsmenn eru tíu.

Marygold&Co sniðið 
að þeim sem leggja ríka 
áherslu á sparnað

Bandaríska fjármálafyrirtækið 
Concierge Technologies hóf, 
undir merkjum Marygold&Co. 
að bjóða bankaþjónustu til 
þeirra sem leggja ríka áherslu 
á sparnað til þess að geta 
farið snemma á eftirlaun, að 
sögn Arnars.

Þjónusta Marygold&Co. er 
að öllu leyti stafræn. Bankinn 
rekur ekki bankaútibú heldur 
fer þjónustan fram í gegnum 
snjallsímaapp. Viðskiptavinir 
geta með auðveldum hætti 
sent greiðslur sín á milli, stýrt 
sparnaði og innleyst ávísanir á 
stafrænu formi.

Aðspurður hvernig það 
kom til að Memento hóf að 
aðstoða Marygold&Co. segir 
Arnar að Bandaríkjamennirnir 
hafi sett sig í samband við 
íslenska fjártæknifyrirtækið 
þegar það hafi verið að kynna 
sér markaðinn.

Eftirspurn eftir vinnuafli er ekki síst í mannvirkjagerð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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DUGNAÐARFORKAR
FRÁ NILFISK

Nilfisk gólfþvottavélar til iðnaðarnota eru öflugar endingargóðar og fást
 í mismunandi stærðum og útfærslum. Þær henta vel fyrir skóla, hótel, 

veitingastaði, fyrirtæki og ýmsa iðnaðarstarfsemi. Rekstrarland 
þjónustar Nilfisk vélar á verkstæði sínu í Vatnagörðum 10.

Nilfisk SC100
Lipur og létt. Þvær 
og þurrkar gólf í 
sömu aðgerð.

Nilfisk BR 755
Hreinsar mjög vel, lágvær og auðvelt að stjórna. 
Áhersla á lágmarks vatns- og hreinsiefnanotkun 
en kröftug og mikil afkastageta.

Sölufulltrúar okkar ráðleggja um stærð og gerð sem hentar hverju sinni

Nilfisk SC 351, þráðlaus
Mjög lipur, hagkvæm og afkastamikil, 
auðveld í þrifum, innbyggt hleðslutæki.



Afkoma af skráðum og 
óskráðum bréfum 
hefur verið töluvert 
umfram væntingar.

 Allar forsendur eru til 
að ætla að efnahags-
lífið geti þá tekið hratt 
við sér og langtíma-
horfur góðar ef við 
tökum skynsamar 
ákvarðanir í náinni 
framtíð.

Ásdís Krist
jánsdóttir, 
aðstoðar
framkvæmda 
stjóri Samtaka 
atvinnulífsins

magdalena@frettabladid.is

Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhag-
fræðingur Arion banka, segir að þar 
sem heildarkortavelta landsmanna 
hafi náð hæsta gildi frá upphafi 
mælinga í desember síðastliðnum sé 
líklegt að einkaneyslan á fjórða árs-
fjórðungi síðasta árs muni fara langt 
fram úr væntingum Seðlabankans, 
og þar með styðja við frekari vaxta-
hækkanir.

„Þessar tölur varðandi heildar-
kortaveltuna komu ekki beint á 
óvart enda í takt við fyrri mánuði. 
Það hefur verið mikill kraftur í korta-
veltunni, neyslu heimilanna og inn-
lenda hagkerfinu í heild,“ segir Erna 
og bætir við að Seðlabankinn hafi 
spáð í kringum 5 prósenta einka-
neysluvexti á fjórðungunum. „Miðað 
við hversu mikill kraftur var í korta-
veltunni þá er hægt að leiða líkur að 
því að einkaneysluvöxturinn verði 
umfram spár Seðlabankans. Það 
mun að öllum líkindum leiða til 
frekari vaxtahækkana.“

Aðspurð hversu hratt Seðla-
bankinn komi til með að hækka 
vexti segir Erna að það fari eftir því 
hver þróunin verði hverju sinni. 
„Seðlabankinn er kominn í vaxta-
hækkunarfasa og er að spá því að 
framleiðsluslakinn sé horfinn eða 
við það að hverfa. Síðan er verðlags-
þrýstingur mikill þannig að það er 
fátt annað sem kemur til greina held-
ur en áframhaldandi vaxtahækk-
anir. Hversu miklar þær hækkanir 
verða fer eftir ýmsu, meðal annars 
vaxtamun við útlönd, innlendum 
verðbólguþrýstingi og framleiðslu-
spennu í hagkerfinu. En það er ekki 
alveg jafn aðkallandi að taka stór 
skref í vaxtahækkunum þegar vextir 
eru komnir í 2 prósent og harðar 
sóttvarnaaðgerðir við lýði.“

Hún segir jafnframt að sóttvarna-
aðgerðir stjórnvalda virðist hafa 
sífellt minni áhrif á neysluhegðun 
fólks. „Við sáum í upphafi faraldurs 
að kortaveltan og væntingar voru 
að fylgja sóttvarnaaðgerðum en 
aðgerðirnar eru ekki að hafa sömu 
áhrif og áður. Fyrst um sinn höfðu 
þær meiri áhrif en þær hafa nú.“ n

Segir frekari 
vaxtahækkanir 
vera í kortunum 

Erna Björg 
Sverrisdóttir, 
aðalhagfræð
ingur Arion 
banka
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Starfsfólk óskast  
við PISA rannsóknina í mars - júní

Menntamálastofnun leitar að starfsfólki til að vinna við PISA (Programme 
for International Student Assessment), alþjóðlega menntarannsókn á 
vegum OECD. 
Vinnan fer fram á tímabilinu mars – júní 2022 og felur í sér fyrirlögn PISA  
í 10. bekkjum grunnskóla og kóðun á svörum. 

Um verktakavinnu er að ræða. Verkefnin krefjast öryggis í framkomu, 
reynslu af starfi með unglingum, góðrar tölvu- og íslenskukunnáttu og 
skipulags- og samstarfshæfileika. Æskilegt er að umsækjendur hafi  
háskólamenntun. Áhugasamir einstaklingar án tillits til kyns eru hvattir  
til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar og umsóknir skulu sendar 
á pisa@mms.is. Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við Svanhildi 
Steinarsdóttur á sama netfang eða í síma 514-7500.

Framkvæmdastjóri grein-
ingarfyrirtækisins Analytica 
segir að efnahagsbatinn sé í 
fullum gangi þótt vissulega 
sé óvissa. Aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins kveðst vera 
bjartsýnn á framhaldið.

magdalena@frettabladid.is

Leiðandi hagvísir greiningarfyrir-
tækisins Analytica var gefinn út í 
gær.

Yngvi Harðarson, framkvæmda-
stjóri Analytica, segir að hagvísirinn 
sýni að skýr merki séu um að efna-
hagsbati sé í gangi.

„Helstu niðurstöður hagvísisins 
eru þær að það er efnahagsbati í 
gangi og það er ekkert sem bendir til 
þess að það sé neinn viðsnúningur 
á þeirri þróun,“ segir Yngvi og bætir 
við að horfurnar í efnahagslífinu 
á komandi misserum séu nokkuð 
jákvæðar.

Aðspurður um helstu ástæðurnar 
fyrir hækkuninni segir Yngvi að þær 
séu í raun margþættar.

„Í fyrsta lagi eru umsvif innan-
lands að aukast. Það sjáum við bæði 
á því að innflutningur er að vaxa 
og einnig á f leiri undirliggjandi 
þáttum.“

Ásdís Kristjánsdóttir, aðstoðar-
f r a m k væmd a st jór i  S a mt a k a 
atvinnulífsins, segir hagvísinn vera 
ákveðna vísbendingu um að það séu 
bjartari tímar fram undan.

„Þetta er ekki fyrsta vísbending 
þess efnis, en taka ber tillit til þess 
að það ríkir óvissa um framvinduna 
eins og sakir standa, þar sem sam-
félagið allt er enn á ný í mjög hörð-
um sóttvarnaaðgerðum sem hafa 
víðtæk áhrif,“ segir Ásdís og bætir 
við að taka þurfi inn í myndina 
efnahagslegu áhrifin af því þegar 
sóttvarnaaðgerðir eru hertar, enda 
blasi við að takmarkað rými sé hjá 
ríkissjóði til að bæta efnahagslegan 
kostnað nú þegar við erum stödd á 
ári tvö í þessum heimsfaraldri.

„Við teljum hins vegar æskilegt að 
það verði komið strax til móts við 
þau fyrirtæki sem eru enn að sæta 
mjög stífum sóttvarnaaðgerðum. Þá 
er rekstur margra fyrirtækja erfiður 
vegna fjölda starfsmanna í sóttkví 
eða einangrun og mikilvægt að 
stjórnvöld komi til móts við þann 
kostnað sem fellur á atvinnulífið 
vegna einangrunar líkt og gert er 
með sóttkví. Fordæmi þess efnis 
er að finna víða, meðal annars 
á Norðurlöndunum en þar hafa 
stjórnvöld stigið inn og bætt fyrir-
tækjum tjónið að hluta.“

Yngvi bætir við að það séu sex 

undirliggjandi þættir sem ganga 
inn í vísitöluna. „Fyrir utan af la-
magn þá eru vöruinnflutningur og 
ferðamannafjöldi þeir þættir sem 
eru mikilvægustu þættirnir í hækk-
uninni núna. Það hefur átt sér stað 
mikil aukning í ferðamannafjölda 

miðað við það sem verið hefur 
eftir að Covid skall á. Þá má nefna 
að loðnuaflinn í desember er hinn 
mesti í þeim mánuði frá árinu 1988.“

Ásdís bætir við að áhrifa farald-
ursins gæti víða og endanlegu 
áhrifin komi ekki í ljós fyrr en þetta 
ástand er yfirstaðið. Áhrif á ríkis-
sjóð hlaupa þegar á hundruðum 
milljarða. „Beinar efnahagsaðgerðir 
eru metnar á ríf lega 200 milljarða 
og svo eru áhrifin á rekstur ríkis-
sjóðs ríflega 200 milljarðar til við-
bótar vegna minnkandi skatttekna 
og aukinna útgjalda, meðal ann-
ars vegna vaxandi atvinnuleysis á 
árunum 2020-2021. Heildaráhrifin 
á ríkissjóð eru ríflega 400 milljarðar 
króna.“

Yngvi segir jafnframt að sú mikla 
óvissa sem sé uppi um þessar mund-
ir spili ekki beint inn í útreikning-
inn á vísitölunni en geri það óbeint. 
„Óvissan birtist í væntingavísitölu 
Gallup að einhverju leyti. Ég reikna 
með því að þessi óvissa bitni á vænt-
ingum almennings. Við höfum verið 
að sjá að vísitalan hefur verið að 
gefa aðeins eftir og það geti endur-
speglað ákveðið hik í ákvarðana-
töku meðal almennings.“

Ásdís kveðst vera bjartsýn á fram-
haldið. „Ljóst var frá upphafi að for-
senda þess að við gætum vaxið sem 
hraðast út úr vandanum væri að 
treysta á vöxt atvinnulífsins. Efna-
hagsaðgerðir stjórnvalda hafa gegnt 

mikilvægu hlutverki og átt ríkan 
þátt í því að styðja við fyrirtæki og 
heimili sem hafa orðið fyrir tekju-
bresti. Það eru því jákvæð tíðindi að 
atvinnulífið sé að taka við sér, sem 
skilar sér í formi vaxandi tekna til 
samfélagsins og fjölgunar starfa. Við 
vonum öll að þessi fjórða bylgja sé 
jafnframt sú síðasta. Hvort svo sé 
er megin óvissuþátturinn varðandi 
framvinduna. Allar forsendur eru 
til að ætla að efnahagslífið geti þá 
tekið hratt við sér og langtímahorf-
ur góðar ef við tökum skynsamar 
ákvarðanir í náinni framtíð, eins 
og hvað snýr að kjarasamningum 
svo dæmi sé tekið. Ljóst er að þó 
staðan sé afskaplega ólík milli 
atvinnugreina, horft til dæmis til 
ferðaþjónustunnar sem hefur meira 
eða minna legið í dvala síðastliðin 
ár, þá standa innviðirnir traustum 
fótum og mikil geta til að taka  á 
móti miklum fjölda ferðamanna er 
til staðar, en það, líkt og með annað, 
veltur á því hvenær við kveðjum 
endanlega þennan faraldur.“ n

Skýrt að efnahagsbati sé í gangi

Yngvi 
Harðarson, 
framkvæmda
stjóri Analytica

Ferðamönnum hefur nú fjölgað mjög miðað við það sem verið hefur eftir að Covid skall á.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Hermann Björnsson, forstjóri Sjó-
vár, segir að góð af koma skýrist 
aðallega af mjög góðri ávöxtun 
fjárfestingareigna, auk þess sem 
vátryggingareksturinn hafi gengið 
vel. 

Nýlega tilkynnti Sjóvá að félagið 
myndi hækka afkomuspá sína fyrir 
árið 2021 um 300 milljónir króna. 
Drög að uppgjöri fjórða ársfjórð-
ungs 2021 liggja fyrir, en samkvæmt 
þeim mun afkoma af vátrygginga-
starfsemi fyrir skatta vera um 640 
milljónir króna og samsett hlutfall á 
fjórðungnum um 91,5 prósent.

„Afkoma af skráðum og óskráð-
um hlutabréfum hefur verið tölu-
vert umfram væntingar og drífur þá 
góðu ávöxtun sem náðist á fjárfest-
ingareignir á árinu. Tilkynnt var um 
hækkanir á óskráðum hlutabréfum 
í eigu félagsins bæði í tengslum við 
6 mánaða og 12 mánaða uppgjör 

félagsins,“ segir Hermann og bætir 
við að iðgjaldavöxturinn hafi verið 
kröftugur ásamt því að tjónaþróun 
var hagfelld og muni þar mest um 
að færri stærri tjón féllu til á árinu 
en horfur félagsins gerðu ráð fyrir. 
„Því var afkoman umfram vænting-
ar, líkt og tilkynnt var. Erfitt getur 
reynst að spá fyrir um hvenær stærri 
tjón falla til, þau geta komið með 
stuttu millibili eða á lengra tíma-
bili. Við munum svo fara betur yfir 
rekstrarniðurstöðurnar þegar við 
kynnum uppgjör fjórðungsins og 

ársins í heild þann 10. febrúar sem 
og horfur fyrir næsta ár, en áréttað 
skal að uppgjörið er enn í vinnslu.“

Hann segir jafnframt að þróun 
samsetta hlutfallsins hafi verið 
ánægjuleg. „Varðandi samsetta 
hlutfallið þá sögðum við í lok 3. 
ársfjórðungs síðasta árs að við 
myndum klára árið í 92 prósenta 
samsettu hlutfalli en stefnir í að 
niðurstaðan verði um 91 prósent. 
Við sögðum jafnframt á þeim tíma-
punkti að samsett hlutfall fyrir 
næstu 12 mánuði yrði 93 prósent og 
við höfum ekki breytt því. n

Góð afkoma skýrist aðallega af mjög góðri ávöxtun 

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár.
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Heimsmarkmiðasjóður
atvinnulífs
um þróunarsamvinnu

Stjórnarráð Íslands
Utanríkisráðuneytið© World Bank

Photo Collection

Hefur fyrirtæki þitt áhuga á að vinna að framgangi heims- 
markmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun?

Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki sem veittir 
eru úr Heimsmarkmiðasjóði atvinnulífs um þróunarsamvinnu.

Fyrirtæki leggja þannig af mörkum við að draga úr fátækt 
og stuðla að sjálfbærni með eflingu atvinnu- og viðskiptalífs 
í þróunarlöndum. Um leið auka þau samkeppnishæfni sína á 
framtíðarmörkuðum. Sérstaklega er hvatt til þess að verkefni 
stuðli að jafnrétti kynjanna og að jákvæðum umhverfis- og 
loftslagsáhrifum.

• Allar upplýsingar er að finna í verklagsreglum og lista yfir 
gjaldgeng samstarfslönd undir www.utn.is/atvinnulifssjodur

• Umsóknir þurfa að berast í gegnum miðlæga þjónustugátt 
hins opinbera: www.island.is/atvinnulifssjodur

• Styrkir verða auglýstir þrisvar sinnum á árinu 2022 með 
umsóknarfresti 3. febrúar, 3. maí og 3. október 2022.

• Fyrirspurnir um sjóðinn skal senda á netfangið 
atvinnulifssjodur@utn.is

magdalena@frettabladid.is

Kormákur Geirharðsson, einn eig-
enda Ölstofu Kormáks og Skjaldar, 
segir að aðgerðir stjórnvalda, sem 
kynntar voru á dögunum og er 
ætlað að koma til móts við fyrir-
tæki vegna sóttvarnaaðgerða, séu 
illa ígrundaðar.

Aðgerðirnar sem kynntar voru 
snúast um að stjórnendur vínveit-
ingastaða hafi heimild til að fresta 
gjalddögum á sköttum og trygg-
ingagjaldi.

„Þetta er viðlíka því að pissa í 
skóinn sinn. Þetta mun bara gera 
það að verkum að við þurfum mjög 
langan tíma til að borga þau aftur 
upp því síðan þurfum við að borga 
næstu og erum því að borga tvö-
falt,“ segi Kormákur og bætir við 
að það hafi verið afar óheppilegt 
að ríkisstjórnin hafi ákveðið að 
hækka áfengisgjöld nú um síðustu 
áramót.

„Það sem þeir gera er að þeir 
hækka áfengisgjaldið enn frekar 
til að borga þetta upp. Þeir fengu 
15 milljarða í áfengisgjöld í fyrra. 
Það er einfaldlega kominn tími til 

þess að aðrir en við og fólkið í land-
inu blæðum fyrir þetta.“

Aðspurður hvaða aðgerðir hann 
myndi vilja sjá segir hann að stjórn-
völd þurfi að greiða meiri styrki. 
„Við eigum ekki að þurfa að borga 
undir starfsfólk sem fær ekki að 
vinna sökum sóttkvíar eða einangr-
unar. Ef við fengjum slíka styrki yrði 
ég nokkuð sáttur.“

Hann segir jafnframt að fyrir-
komulag viðspyrnustyrkja hafi ekki 
verið ásættanlegt. „Þeir fundu tölu 
þannig að margir aðeins rétt slefa 
í það að uppfylla skilyrðin fyrir 
þessum styrkjum eða einfaldlega ná 
því ekki. Ef ég tek dæmi af okkur þá 
höfum við ekki fengið styrk í marga 
mánuði og ég þekki til margra sem 
hafa aldrei fengið styrk.“ n

Segir aðgerðirnar illa ígrundaðar

Kormákur Geir-
harðsson, einn 
eigenda Ölstofu 
Kormáks og 
Skjaldar

Andrea Róbertsdóttir er fram-
kvæmdastjóri Félags kvenna í 
at vinnulíf inu . Hennar helstu 
áhugamál eru útivist og að berjast 
fyrir jafnrétti. Hún segir að þau bak-
pokaferðalög sem hún hafi farið í 
séu afar eftirminnileg.  

Hver eru þín helstu áhugamál?

Ég er virk manneskja í leik og 
starfi. Útivist, tónlist, myndlist, 
safnaheimsóknir erlendis, umhverf-
ismál og samvera með vinum og 
fjölskyldu er mitt helsta áhugamál. 
Ég næri mig á marga vegu en útivera 
og samvera með mínum nánustu 
gefur mér mest.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Stóru penslarnir eru þessir – 

spretta á fætur, bursta tennur, kaffi 
og bruna út í lífið. Fyrsta bílstjóra-

vakt barnanna hefst þarna snemma 
á morgnana á virkum dögum og ég 
elska að vakna snemma um helgar.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Margt að þakka fyrir en lífið er 
eitt stórt áhættuatriði um þessar 
mundir og ávallt plan A, B og C í 
öllu. Einn dagur getur verið eins 
og vika og að lágmarki þrjár árs-
tíðir en það á við um alla bransa á 

tímum Covid. Sama hvernig ver-
öldin vendist og snýst þá er ég að 
vinna með og þjónusta félagskonur 
FKA um land allt og atvinnulífið. Og 
er að elska það, landsbyggðadeildir 
FKA eru að springa út og fjölmargt 
á dagskrá næstu misserin. Heiðrum 
þrjár konur á morgun, 20. janúar 
2022, þegar við uppljóstrum hvaða 
konur hljóta FKA viðurkenninguna, 
FKA þakkarviðurkenninguna og 
FKA hvatningarviðurkenninguna á 

Hringbraut. Þrjár magnaðar konur 
sem hafa verið konum í atvinnulíf-
inu hvatning og fyrirmynd.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Fjölmargar en vegna þess að ég 
er að hlusta á þættina um Sonju 
Wendel Benjamínsson de Zorrilla 
þá dettur mér í hug ævisaga henn-
ar, Sonja, sem var Fortuna Invest 
síðustu aldar. Það er líka kannski 
vegna þess að ég fór í húsið hennar 
við Hveragerði með Reyni Trausta-
syni sem ritaði ævisögu hennar og 
þarna sátum við í bílnum hennar ef 
ég man rétt. Sonja var mögnuð kona 
og ég hef virkilega gaman af þessum 
þáttum.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Standa í lappirnar, standa með 

mannréttindum og tryggja að jafn-
rétti liggi ekki mínútu lengur sem 
óhreyfð lagervara. Ótrúlega þakk-
lát þeim sem ryðja brautir og fyrir 
þetta ómælda hugrekki sem er að 
birtast víða. Nú síðan er málið að 
byggja upp eftir tímabil í leik og 
starfi sem hefur einkennst af því að 
lifa af.

Hver er þín uppáhaldsborg?
Sú borg sem ég er í hverju sinni og 

vonlaust að gera upp á milli. Ég hef 
búið og starfað erlendis en einnig 
hef ég ferðast mikið og tel mig þann-
ig hafa öðlast mikilvægt menningar-
læsi. Ein með bakpoka ferðaðist ég 
til dæmis um Asíu í nokkra mánuði 
og að vera ein á bakpokaferðalagi á 
Indlandi getur verið aðgangshart 
umhverfi og mjög eftirminnilegt 
vægast sagt. n

Bakpokaferðalögin eru eftirminnileg

Fyrri störf: Tók við sem 
framkvæmdastjóri FKA haustið 
2019 eftir að hafa starfað 
sem stjórnandi í fyrirtækjum 
og stofnunum. Starfaði um 
nokkurt skeið sem stjórnanda-
ráðgjafi. Fjölbreytt verkefni 
stjórnunar, svo sem mannauðs-
stjóri RÚV, framkvæmdastjóri 
hjá Kaffitári og forstöðumaður 
hjá Tali. Fréttamaður og þátta-
stjórnun á Stöð 2. Almanna- og 
fjölmiðlatengsl ásamt kynn-
ingar- og auglýsingamálum. 
Skipulag viðburða fyrir fyrir-
tæki og sveitarfélög og fleira.

Menntun: MA-diplóma í 
jákvæðri sálfræði. MS-gráða 
frá viðskipta- og hagfræðideild 
í mannauðsstjórnun (Háskóli 
Íslands). BA-gráða í félags- og 
kynjafræði (Háskóli Íslands).

Fjölskylduhagir: Jón Þór 
Eyþórsson framkvæmdastjóri 
sambýlismaður og synirnir 
Dreki og Jaki.

n Svipmynd
 Andrea Róbertsdóttir

Andrea segir 
að sú bók sem 
hafi haft hvað 
mest áhrif á 
sig sé ævisaga 
Sonju Wendel 
Benjamínsson 
de Zorrilla.

Kormákur segir  að á svipuðum tíma og vínveitingastaðir fá að fresta 
greiðslu á sköttum hafi áfengisgjaldið verið hækkað.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Vantar þig aðstoð
við uppgjörið?

Láttu okkur sjá um bókhald þitt á einfaldan og öruggan hátt
meðan þú sinnir rekstrinum og hefur góða yfirsýn yfir stöðuna.

Við þjónustum rekstraraðila með bókhald,  
laun, ársreikninga og framtalsskil.
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Það er 
oftar en 

ekki hinn 
ákærði 

sem leggur 
mesta 

áherslu á 
að réttað sé 
yfir honum 

fyrir lukt-
um dyrum.

Það væri 
nú betra 

fyrir þjóðir 
heims að 
eiga heri 

heilbrigðis-
starfsfólks 
heldur en 
heri sem 
berjast 

hver við 
annan.

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is

KCM spítalinn í Póllandi hefur
þjónustað fjölda Íslendinga varðandi

magaermi og sambærilegar aðgerðir.
 

Verð 5.490 EUR, um 825.000 ISK.
Innifalið í pakkanum er aðgerðin, tvær

nætur á spítalanum, dvöl á góðu
nálægu hóteli fyrir og eftir og

akstursþjónusta.  
Flugið er ekki innifalið.
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Magaermi og sambærilegar aðgerðir

Góð heilbrigðisþjónusta er okkur flestum afar mikil-
væg en fullnægjandi mönnun er forsenda heilbrigðis-
þjónustu, hvort heldur í heimsfaraldri eður ei. Því miður 
skortir á að mönnun í íslensku heilbrigðiskerfi sé næg, 
eins og bent hefur verið á í hverri einustu úttekt sem 
Embætti landlæknis hefur gert undanfarin ár. Þetta er 
reyndar alþjóðlegt vandamál en Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunin hefur áætlað að það vanti 18 milljónir heil-
brigðisstarfsmanna fram til ársins 2030 og það einungis 
til að sinna grunnþjónustu.

Það er margt sem þarf að gera hérlendis til að tryggja 
fullnægjandi mönnun, þannig að hún sé í takti við eðli 
og umfang þjónustunnar. Það þarf að fjölga í mörgum 
heilbrigðisstéttum; með því að mennta fleiri en líka 
að gera starfsaðstæður meira aðlaðandi þannig að fólk 
haldist betur í starfi. Líta þarf til meðal annars vinnu-
skipulags, kjara, stjórnunar, samráðs, símenntunar, 
tækifæra til kennslu og vísindavinnu, tækni, húsnæðis, 
aðstöðu, lagaumhverfis og fleiri þátta. Heilbrigðis-
ráðherra skipaði í maí 2021 landsráð um mönnun og 
menntun í heilbrigðisþjónustu, sem ætlað er að vera 
ráðgefandi um aðgerðir til að bæta úr og bregðast við, í 
samræmi við Heilbrigðisstefnu.

Heimsfaraldur Covid-19 hefur svo sannarlega dregið 
fram mikilvægi heilbrigðisstarfsfólks. Það væri nú betra 
fyrir þjóðir heims að eiga heri heilbrigðisstarfsfólks 
heldur en heri sem berjast hver við annan. Heilbrigðis-
starfsfólk og umönnunarstéttir hafa svo sannarlega 
staðið sína plikt í heimsfaraldri Covid-19. Þegar faraldur-
inn var að byrja vissum við ekki nema að fjöldi sjúklinga 
veiktist alvarlega og að heilbrigðisstarfsfólk erlendis 
væri að smitast og veikjast. Það hindraði ekki að okkar 
fólk stæði óhikað í framlínu og að bakverðir kæmu til 
starfa. Faraldurinn hefur nú staðið í tæp tvö ár með 
miklu álagi á kerfið allt. Það er að stærstum hluta sama 
fólkið sem stendur vaktina, dag út og dag inn af mikilli 
ósérhlífni. Ég vil votta öllu því góða fólki mína virðingu 
og þakka fyrir óeigingjörn og vel unnin störf. n

Þakkir til 
heilbrigðisstarfsfólks

Alma Möller
landlæknir

ser@frettabladid.is

Skjólið
Atvinnurekendur á Íslandi kalla 
nú eftir því að stjórnmálin láti 
að sér kveða í viðureigninni við 
heimsfaraldurinn. Það gangi ekki 
lengur að vísindin haldi um alla 
valdaþræði í landinu og stjórni því 
ein hvort fólk megi mæta til vinnu 
eða í skóla, verði að vera heima hjá 
sér eða á sóttvarnahóteli eða geti 
yfirleitt um frjálst höfuð strokið. 
En ætli það sé nú líklegt að stjórn-
málin stökkvi fram og taki þessari 
herhvöt? Varla. Það hefur verið 
svo óskaplega gott að vera í skjóli 
vísindanna undanliðin misseri og 
gott ef það hefur ekki færst værð 
yfir íslensk stjórnmál vegna þessa. 
Og hvers vegna að eyðileggja svo-
leiðis unaðsdaga?

Skíðin
Svo ofurrólegt er raunar yfir 
íslenskum stjórnmálum þessa 
dagana og vikurnar að jafnt ráð-
herrar og flokksformenn eru svo 
til óþarfir í vinnunni. Þeir eru allt 
eins betur geymdir í skíðabrekk-
unum austur á meginlandi Evr-
ópu eða á áhorfendapöllunum þar 
um slóðir, en dægrastytting af því 
tagi er auðvitað einstaklega vel til 
fundin á meðan þríeykið ræður 
yfir eyjunni í útnorðri. Þar fyrir 
utan situr nú endurnýjuð íslensk 
ríkisstjórn að völdum sem ætlar 
sér ekki að breyta neinu til sjávar 
og sveita, svo það er kannski alveg 
inni í myndinni að framlengja 
fríið í útlöndum. n

Tvisvar með stuttu millibili hefur aðal-
meðferð í kynferðisbrotamáli farið 
fram fyrir opnum tjöldum, en það er 
undantekning frá meginreglunni. Í 
báðum tilvikum ákváðu brotaþolar 

að óska ekki eftir lokun. Þær vildu frekar hafa 
réttinn til að vera viðstaddar réttarhöldin, sem 
þær hefðu annars ekki fengið.

Þolendur kynferðisbrota hafa lagt á það 
áherslu í byltingum undanfarinna ára og 
missera að skila skömminni. Fátt hefur sýnt 
þá afstöðu betur en óskir brotaþola í þessum 
tveimur málum um að þinghöld í málum þeirra 
verði opin.

Lögum samkvæmt er tillitssemi við brotaþola 
eitt helsta markmið heimildar til að loka þing-
höldum. Sá viðsnúningur er hins vegar að verða, 
að það er oftar en ekki hinn ákærði sem leggur 
mesta áherslu á að réttað sé yfir honum fyrir 
luktum dyrum. Þannig hefur vernd fyrir brota-
þola snúist upp í vernd og leyndarhjúp hinum 
ákærða til hlífðar.

Hér hafa brotaþolar valdið í hendi sér. Með því 
að leggja áherslu á opið þinghald í réttarhöldum 
sinna mála er skömminni skilað; skömminni 
sem lögin sjálf gera ráð fyrir og bjóða leyndar-
hjúp til að varðveita hana.

Meginreglan um opinbera málsmeðferð er 
ætluð til þess að veita dómstólum aðhald. Það 
þarf að birta dóma og þinghöld eru háð fyrir 
opnum tjöldum, annars vegar er það réttur 
þess sem sakaður er um refsiverða háttsemi, að 
réttum reglum sé beitt og mannréttindi hans 
virt. Hins vegar eiga brotaþoli og allir borgarar 
rétt á að fylgjast með því að réttlætið nái fram að 
ganga með eðlilegum hætti.

Undanfarin misseri hafa konur gagnrýnt 
meðferð kynferðisbrotamála í landinu. Þær 
gagnrýna seinagang í kerfinu, þær gagnrýna að 
þeim sé ekki trúað og að kerfið sé of hliðhollt 
gerendum.

Með því að leggja áherslu á opið þinghald í 
málum sínum, geta þær tryggt betur það aðhald 
sem þarf að vera fyrir hendi gagnvart dómsvald-
inu. Þær geta skilað skömminni sem kerfið hefur 
sagt þeim að þær eigi að hafa, til gerandans, sem 
óskar einskis frekar en að fá dóm í kyrrþey.

Auðvitað er ekki ánægjulegt fyrir þolendur að 
fjölmiðlar fjalli um mál þeirra. En það er senni-
lega eina leiðin til þeirrar viðhorfsbreytingar 
sem þarf að verða bæði í réttarkerfinu og sam-
félaginu. Fyrir meinta gerendur ætti opið þing-
hald ekki heldur að vera svo afleitt enda ein-
kennismerki á réttlátri málsmeðferð fyrir dómi, 
að þar fá sjónarmið allra aðila að koma fram. 
Líka þess sem telur sig saklausan af ákæru. n

Skömm skilað
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Í gær birtist fyrsta stiklan fyrir 
nýja Marvel þætti sem heita Moon 
Knight, á YouTube. Þættirnir fjalla 
um Steven Grant, sem þjáist bæði 
af minnisleysi og minningum úr 
öðru lífi og kemst að því að hann 
deilir líkama með málaliðanum 
Marc Spector. Steven/Marc fær 
ofurkrafta frá egypskum tunglguði 
sem breyta honum í Moon Knight, 
en kraftarnir reynast bæði blessun 
og bölvun.

Ethan Hawke leikur Arthur Har-
row, sem virðist vera aðalillmennið 
í þáttunum. Í myndasögunum er 
Harrow lýst sem færum skurðlækni 
og vísindamanni, en í þáttunum 
virðist hann vera leiðtogi hóps sem 
er mögulega sértrúarsöfnuður.

Byrja í lok mars
Segja má að Moon Knight sé nokk-
urs konar svar Marvel við ofurhetj-
unni Batman, sem er ekki hluti af 
Marvel-heiminum, en þessi riddari 
er mun óstöðugri andlega.

Þættirnir hefja göngu sína á 
Disney+ streymiþjónustunni 30. 
mars næstkomandi og verða sex 
talsins.

Þættirnir fylgja í kjölfar Hawk-
eye, síðustu Marvel-þáttanna á 
Disney+, sem komu út fyrir jól. Þar 
sló Hailee Steinfeld í gegn í hlut-
verki Kate Bishop og Jeremy Renner 
lék aðalhlutverkið. Það eru litlar 
líkur á að þættirnir tengist beint, 
en yfirmaður Marvel, Kevin Feige, 
hefur staðfest að bæði persóna 
Bishop og Moon Knight verði hluti 
af kvikmyndunum. n

Stikla fyrir Moon 
Knight komin

Moon Knight kemur á Disney+ þann 
30. mars.  SKJÁSKOT/YOUTUBE

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

TRI hefur alla tíð lagt mikla áherslu á persónulega og góða þjónustu en hún hefur í auknum mæli færst yfir í vefverslun TRI. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Betri vefverslun og betri þjónusta
TRI verslun býður upp á glæsilegt úrval reiðhjóla af öllum gerðum og mikið úrval af  
gæðavörum fyrir hjólreiðafólk. Vefverslun TRI hefur heldur betur slegið í gegn. 2
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Ingunn Júlía 
Ingimundar-
dóttir og Ingvar 
Þór Bjarna-
son eru tveir af 
starfsmönnum 
TRI.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

TRI verslun er þekkt fyrir frábært úrval Cube hjóla fyrir alla aldurshópa. Cube eru þýsk gæðahjól sem eru fáanleg í 
öllum verðflokkum, með eða án rafmagnsbúnaðar, og njóta mikilla vinsælda. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hjá TRI verslun færðu mikið úrval reiðhjólahjálma frá Cube.  MYND/AÐSEND

Hjá TRI verslun færðu mikið úrval fjallahjóla frá Cube.  MYND/AÐSEND

TRI vefverslun hefur tekið risa-
stökk fram á við undanfarin tvö 
ár. Bæði hefur salan aukist mikið 
en ekki síður hefur stór hluti 
þjónustunnar við viðskiptavini 
færst þangað, segir Valur Rafn, 
markaðsstjóri TRI. „Það má segja 
að heimsfaraldurinn hafi átt 
stóran þátt í því. Í upphafi hans 
færðist verslun mikið á vefinn en 
utan þess hafa hjólreiðar og þátt-
taka í alls kyns útivist aukist mikið 
meðal almennings. Við sjáum 
greinilega að sá hópur sem byrjaði 
að versla í vefverslun okkar í upp-
hafi faraldursins og sótti þjónustu 
þangað, hefur haldið því áfram 
þótt aðstæður í samfélaginu hafi 
breyst við og við undanfarin tvö ár. 
Þessi þróun er vafalaust komin til 
að vera.“

Undanfarin tvö ár hafa því verið 
afar góð fyrir TRI, segir Valur. „Það 
er ekki bara salan sem hefur verið 
mjög góð á þessu tímabili heldur 
höfum við náð að þjónusta við-
skiptavini okkar betur gegnum 
vefinn. TRI hefur alltaf lagt mikla 
áherslu á persónulega þjónustu 
en hún hefur í auknum mæli færst 
yfir á vefinn þar sem við getum 
leiðbeint hjólreiðafólki vel með 
góðum árangri. Sérlausnirnar 
okkar í vefversluninni svara líka 
mörgum spurningum, eins og 
stærðarreiknirinn sem reiknar 
út rétta stærð af hjóli svo dæmi sé 
tekið. Það má því segja að vefversl-
unin okkar hafi slegið í gegn og sé 
í raun ótrúlega vel heppnuð miðað 
við hvað við erum lítið fyrirtæki.“

Gott úrval frá Cube
TRI verslun er þekkt fyrir frábært 
úrval Cube hjóla fyrir alla aldurs-
hópa. Cube eru þýsk gæðahjól sem 
eru fáanleg í öllum verðflokkum, 
með eða án rafmagnsbún-
aðar. „Það sem hefur komið okkur 
skemmtilega á óvart er að Cube 
rafmagnshjólin hafa slegið í gegn 
en um 30% af sölu hjólanna eru 
rafmagnshjól. Fyrstu rafmagns-
hjólin komu til okkar árið 2012 
þannig að þetta hefur verið hröð 
þróun. Helsta snilldin við þessi 
hjól er að þau hafa hjálparmótor. 
Þannig er hægt að hjóla í vinnuna 
með hjálp mótorsins án þess að 
svitna. Á leiðinni heim er svo hægt 
að slökkva á honum og taka góða 
hreyfingu á sama tíma. Þetta eru 
mjög sniðug farartæki með drægni 
upp á allt að 70 km og jafnvel 
aðeins lengra við réttar aðstæður.“

Utan rafmagnshjóla býður TRI 
upp á frábært úrval af barnahjól-
um og götuhjólum frá Cube auk 
alls kyns annarra týpa af hjólum.

Trainerar slegið í gegn
Trainerar hafa heldur betur slegið í 
gegn undanfarin tvö ár og sem fyrr 
hefur heimsfaraldurinn haft þar 
mikil áhrif, segir Valur. „Áður voru 
margir að æfa heima í bílskúrnum 
en þegar allt lokaði í upphafi Covid 
varð algjör bylting í sölu á trainer-
um. Nýjustu tækin eru ótrúlega 

flott og það tekur bara um klukku-
stund að stilla þeim upp heima. 
Í þeim er hægt að velja ýmsa við-
burði til að taka þátt í, t.d. hjóla-
keppnir eða fallegar hjólaleiðir til 
að hjóla eftir, hvort sem hjólarinn 
er einn á ferð eða með hjólavinum 
sínum. Íslendingar hafa tekið 
þessari vöru sérstaklega vel enda 

auðvelt að vera háður henni yfir 
íslenska veturinn þegar erfitt er að 
æfa hjólreiðar úti. Sölumenn okkar 
veita mjög góða ráðgjöf varðandi 
val á trainerum enda allt þaulvant 
hjólreiðafólk.“

Castelli slegið í gegn
Castelli hjólreiðafatnaðurinn 
hefur verið mjög vinsæll hjá lands-
mönnum undanfarin ár. Um er að 
ræða ítalskt merki í algjörum sér-
flokki sem er auðþekkt á skemmti-
legu lógói þar sem sporðdreki er í 
aðalhlutverki. „Við höfum aukið 
mjög vöruúrvalið frá Castelli 
undanfarin ár og bjóðum í dag upp 
á fatnað fyrir allar tegundir hjól-
reiða. Þau sem hafa kynnst þessu 
merki einu sinni fara helst ekki 
til baka í önnur og ódýrari merki 
enda miklar gæðavörur. Castelli 
er sérvara sem fæst eingöngu hjá 
okkur og við erum mjög stolt af því 
að geta boðið íslenskum hjólurum 
upp á þetta frábæra merki.“

Nánari upplýsingar hjá TRI verslun: 
tri.is

Það er ekki bara 
salan sem hefur 

verið mjög góð á þessu 
tímabili heldur höfum 
við náð að þjónusta 
viðskiptavini okkar 
betur gegnum vefinn.

Valur Rafn
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Hvergi var 
ávexti og 
grænmeti 
að finna á 
kassasvæði 
en í öllum 
verslunum 
var þar að 
finna 
óheilsu-
samlega 
fæðu.
Birna  
Þórarinsdóttir

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Nýleg rannsókn sýnir að 
óheilsusamleg fæða fær tvö-
falt meira pláss en heilsu-
samleg fæða í matvöruversl-
unum. Hvergi var ávexti og 
grænmeti að finna á kassa-
svæði en í öllum verslunum 
var þar að finna óheilsusam-
lega fæðu og stundum mikið 
af henni.

Það hendir sjálfsagt flest fólk á 
lífsleiðinni að falla fyrir ýmsum 
mishollum freistingum þegar 
matvöruverslanir eru heim-
sóttar, sérstaklega undir lok dags 
þegar hungrið sækir á. Sælgæti, 
gos, snakk eða kex eiga það til 
að detta í körfuna og fylgja með 
innkaupum dagsins eða vikunnar 
án þess að við hugsum mikið út 
í það. Þetta hefur verið viðfangs-
efni Birnu Þórisdóttur, nýdoktors 
við Félagsfræði-, mannfræði- og 
þjóðfræðideild Háskóla Íslands og 
rannsóknarsérfræðings við Heil-
brigðisvísindastofnun skólans, og 
samstarfsfólks hennar í nýju rann-
sóknarverkefni undanfarið ár.

Árangursríkt samstarf
Birna segir hugmyndina að 
verkefninu hafa kviknað á nám-
skeiðinu Áhrifavaldar næringar, 
sem hún kennir ásamt Bryn-
dísi Evu Birgisdóttur, prófessor 
í næringarfræði, og fleirum við 
Háskóla Íslands. „Á námskeiðinu 
eru skoðaðir þeir fjölmörgu þættir 
sem stýra fæðuvali einstaklinga. 
Tveir meistaranemar í næringar-
fræði, þau Perla Ósk Eyþórsdóttir 
og Guðmundur Gaukur Vigfússon, 
unnu verkefnið síðasta sumar 
með stuðningi frá Nýsköpunar-
sjóði námsmanna undir leiðsögn 
okkar Bryndísar Evu. Verkefnið 
var samstarf Háskóla Íslands og 

Krabbameinsfélags Íslands en með 
heilsusamlegu mataræði og öðrum 
heilsusamlegum lífsvenjum 
minnka líkur á krabbameinum og 
öðrum sjúkdómum.“

Fæðuumhverfið metið
Helstu markmið rannsóknarverk-
efnisins að hennar sögn voru að 
þróa aðferð til að meta fæðuum-
hverfið í matvöruverslunum með 
tilliti til lýðheilsu og nota svo 
aðferðina til að fá upplýsingar um 
stöðuna á Íslandi. „Með fæðuum-
hverfi í matvöruverslunum er átt 
við meðal annars hilluplássið sem 
ólíkar vörur fá að leggja undir 
sig og staðsetningu, svo sem við 

inngang eða kassasvæði, auk fleiri 
þátta. Það hvort fæðuumhverfið 
hvetur viðskiptavini frekar til að 
kaupa heilsusamlegar eða óheilsu-
samlegar matvörur hefur áhrif 
á mataræði, næringarástand og 
heilsu.“

Óhollustan meira áberandi
Guðmundur og Perla, meistara-
nemarnir sem unnu verkefnið, 
gerðu mælingar í tólf verslunum 
fjögurra verslanakeðja. „Þær sýndu 
meðal annars að óheilsusamlega 
fæðan fékk að meðaltali tvöfalt 
meira pláss en heilsusamlega 
fæðan. Verslanir innan sömu keðju 
voru svipaðar innbyrðis en það var 

Óholl fæða fær meira pláss í matvöruverslunum

Aðstandendur rannsóknarinnar (f.v.): Birna Þórisdóttir, nýdoktor og sérfræðingur við HÍ, Guð-
mundur Gaukur Vigfússon og Perla Ósk Eyþórsdóttir, meistaranemar í næringarfræði við HÍ, 
og Sigrún Elva Einarsdóttir, sérfræðingur í fræðslu og forvörnum hjá Krabbameinsfélaginu. Á 
myndina vantar Bryndísi Evu Birgisdóttur, prófessor í næringarfræði við HÍ.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mikill munur á milli keðja. Hvergi 
var ávexti og grænmeti að finna á 
kassasvæði en í öllum verslunum 
var þar að finna óheilsusamlega 
fæðu og stundum mikið af henni, 
eða allt að 10 fermetra af hillu-
plássi. Rannsóknir sýna einmitt 
að fólk sé líklegt til að kaupa vörur 
sem eru staðsettar á kassasvæði án 
þess að hafa endilega ætlað sér það 
fyrir búðarferðina. Við inngang 
og á gangendum, sem einnig eru 
svæði sem geta haft töluverð áhrif 
á kauphegðun viðskiptavina, var 
að finna bæði heilsusamlega og 
óheilsusamlega fæðu.“

Risastórt lýðheilsumál
Verslanakeðjurnar fjórar fengu 
allar endurgjöf frá rannsakendum 
og voru stjórnendur þeirra hvattir 
til að gera breytingar sem styðja 
við heilsusamleg innkaup. „Ég veit 
ekki fyrir víst hvort breytingar 
hafi verið gerðar en tel verk-
efnið leggja lóð á vogarskálar 
jákvæðra breytinga. Við munum 
halda áfram að vinna að því að 
fæðuumhverfið styðji betur við 
heilsusamlegt mataræði þjóðar-
innar, sem er einfaldlega risastórt 
lýðheilsumál og þróun sem er að 
eiga sér stað víða í löndunum í 
kringum okkur.“ n

Sirrý Ágústsdóttir heyrði 
fyrst af krafti túrmeriks árið 
2015. Þá var hún í seinni 
krabbameinsmeðferð sinni 
og leitaði meðal annars 
lausna við bjúgsöfnun. „Ég 
er enn bólgusækin og fæ 
auðveldlega bjúg og liðverki. 
Þar finnst mér hjálpa mjög 
að taka túrmerik og önnur 
bætiefni,“ segir hún.

Sirrý greindist fyrst með leg-
hálskrabbamein árið 2010. „Ég 
var nýbúin að eiga fjórða barnið 
mitt svo þetta var ákveðið áfall,“ 
segir Sirrý. Fimm árum síðar 
tók krabbameinið sig upp aftur. 
„Ég fór í tvær þungar meðferðir 
sem reyndu mjög á kroppinn. 
Eftir svona harkalega meðferð 
fer maður til dæmis á ótímabært 
breytingaskeið. Einnig eykur með-
ferðin á beinþynningu og orsakar 
bólgur í líkamanum. Það fylgja 
miklir liðverkir og svefnraskanir. 
Einnig fylgir léleg upptaka á bæti-
efnum í maga. Ég hætti til dæmis 
alveg að framleiða B12 og þarf að 
hafa fyrir því að halda vítamína- 
og steinefnamagni í líkamanum í 
lagi.“

Kynntist krafti túrmeriks
„Ég heyrði fyrst af túrmeriki 
2015 frá vinkonu minni, Mörtu 
Ernstsdóttur hlaupara og byrjaði 
að taka það inn í olíuformi og í 
hylkjum. Þegar ég prófaði túr-
merik frá ICEHERBS fann ég 
hvað það fór vel í magann á mér 
og mér leið vel af því. Túrmerik-
hylkin frá ICEHERBS eru kröftug 
og ég fann mun á mér á sjötta eða 
sjöunda degi, aðallega í bólgu-

söfnun. Hylkin fannst mér virka 
vatnslosandi og ég fann fyrir mun 
minni þrota í fingrum og fótum. 
Áður var ég í vandræðum með að 
hafa giftingarhringinn á mér. Ég 
var með æxli vinstra megin upp 
við sogæð og síðan hefur sogæða-
kerfið virkað illa. Ég bólgna því 
almennt meira í vinstri helmingi 
líkamans og túrmerik virðist 
hjálpa mér að halda bólgum niðri. 
Margar konur, og örugglega karlar 
líka, glíma við bólgur og eru við-
kvæm fyrir bjúgsöfnun. Ég get 
ímyndað mér að túrmerik frá ICE-
HERBS geti verið hjálplegt fyrir 
mjög marga.“

Hraustari með ICEHERBS
„Regluleg inntaka bætiefna 
hjálpar mér að vinna á sýkingum. 
Eftir meðferðirnar er ég með 
lélegt ónæmiskerfi, enda drepur 
meðferðin hvítu blóðkornin sem 
vernda okkur gegn ýmsum sýk-
ingum. Þarna skiptir auðvitað líka 

máli gott og heilbrigt mataræði og 
svo hreyfing.“

Lífskraftur Sirrýar
Sirrý stofnaði Lífskraft fyrir 
rúmum tveimur árum. „Lífskraftur 
er góðgerðarfélag sem hefur 
staðið á bak við krabbameins-
deildina og meðal annars safnað 
fyrir endurbótum á tækjakosti. 
Við fórum í göngu á Hvannadals-
hnjúk og Vatnajökul fyrir ekki 
svo löngu síðan. Ef faraldurinn 
leyfir kynnum við fljótlega næsta 
verkefni.

Ég sæki mikið í hreyfingu og 
útivist og finn að það skiptir miklu 
máli að taka rétt bætiefni þegar 
ég er undir álagi. Bætiefnin frá 
ICEHERBS virðast hafa þau áhrif 
að ég verð sjaldan, eða eiginlega 
aldrei veik. Þegar við Snjódrífurnar 
vorum að æfa fyrir Lífskraft fann 
ég augljósan dagamun á mér ef 
ég gleymdi að taka inn túrmerik 
og önnur bætiefni. Ég fékk ýmist 

meiri bjúg, var stanslaust að fá 
sinadrætti, var lengur að jafna 
mig í vöðvunum eftir æfingar og 
var almennt þreyttari. Orkan var 
einfaldlega minni. Ég finn líka 
mikinn mun á mér í vinnunni og 
heima, en ég starfa hjá Epal og 
stend í fæturna allan daginn. Svo 
er ég með stórt heimili. Það skiptir 
því miklu fyrir mig að gera allt sem 
ég get til þess að vera heilsuhraust.

Mér líður vel í dag og ég lifi ekki 
í ótta við að krabbameinið taki sig 
upp að nýju. Ég nýt þess að vera til 
alla daga og hef gaman af því að 
stunda útivist og hreyfa mig. Heils-
an skiptir mig gríðarlega miklu 
máli upp á að njóta þess að vera til, 
að vera heilbrigð og hraust. Ég finn 
líka að ég er öflugri ef ég er dugleg 
að nýta mér þau úrræði sem mér 
standa til boða, eins og að taka 
inn bætiefni sem hafa áhrif á mína 
heilsu.“

Árangursrík blanda
Túmerik hefur verið notað í

þúsundir ára til þess að 
vinna gegn ýmsum 

bólgum og sjúkdómum
en virka efnið kúrkúmín 
er talið hafa sterk bólgu-

eyðandi og andoxandi 
áhrif. Þá hafa bólgu-

eyðandi eiginleikar 
túmeriks gefið sér-

staklega góða raun gegn 
gigtarsjúkdómum og lið-
verkjum auk þess sem það 
örvar blóðflæði og hefur 

góð áhrif á húðvandamál 
og sár. Blandan inniheldur 

svartan pipar sem margfaldar 
upptöku túrmeriks. Túrmerik 

blandan frá ICEHERBS inni-
heldur fjallagrös en virkni 

þeirrar lækningarjurtar hefur 
gefið henni viðurnefnið ginseng 
Íslands. Í fjallagrösum er að finna 
svokallaðar betaglúkan trefjar sem 
eru taldar aðstoða við þyngdartap, 
draga úr bjúg, bæta meltingu og 
styrkja þarmana, sér í lagi ristilinn. 
Þau hafa meðal annars reynst 
árangursrík gegn slímmyndun og 
óæskilegum bakteríum. Fjalla-
grösin gera ICEHERBS blönduna 
að ofurblöndu en þau hafa öldum 
saman verið notuð sem náttúru-
leg og viðurkennd lækningajurt á 
Íslandi. Þau eru rík af steinefnum 
og eru talin auka skilvirkni í upp-
töku næringarefna sem gera bæði 
innihaldsefnin sterkari saman. n

ICEHERBS fæst í öllum betri mat-
vöruverslunum, apótekum og 
heilsuvöruverslunum. Sjá nánar á 
iceherbs.is.

Fann lífskraft með túrmerikinu

Sirrý segir túrmerik hjálpa við að halda niðri bólgum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
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 Mitsubishi Outlander Intense Plug 
In Hybrid 5/2018 ekinn 69 þús 
km. Leður og rúskin á sætum. Hiti 
í stýri og sætum. Veglínuskynjari. 
Árekstravari. Dráttarkrókur. Besta 
verðið á markaðinum : 3.490.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Málarar

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

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

 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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

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

 Til sölu

 Heilsuvörur

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

 Atvinna í boði

Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar 
eftir fólki til starfa í snyrtingu og 
pökkun. Vinna hefst kl. 7, ekki er 
tekið við umsóknum á staðnum.

Áhugasamir sendi póst á  
vinna@hamrafell.is

Upplýsingar gefnar í síma  
898-5732.

Tilkynningar

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

Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Samkvæmt 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsingar 
eftirfarandi skipulagsáætlana:

1.  Einiholt 1 land 1 L217088; Úr landbúnaðarsvæði í verslun- og þjónustu; Aðalskipulagsbreyting – 2110061
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til 
breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í breytingunni felst breytt notkun landbúnaðarlands í verslunar- og þjónustusvæði. 
Með breytingunni stækkar núverandi verslunar- og þjónustusvæði VÞ14 sem tekur til ferðarþjónustustarfsemi að Einiholti 1. 

2.  Skálholt L167166; Úr landbúnaðarsvæði í skógræktarsvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2104083
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 6. janúar 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem 
tekur til breyttrar landnotkunar innan Skálholtsjarðar. Í breytingunni felst breytt landnotkun á landbúnaðarlandi í skógræktar-
svæði.

3.  Miðhús II L166580; Landbúnaðarsvæði í frístundasvæði; Aðalskipulagsbreyting - 2101012
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 12. janúar 2022 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til 
breytinga á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017-2029 og nýs deiliskipulags í landi Miðhúsa. Svæðið sem um ræðir er 
á landi Miðhúsa 1 og 2 og liggur beggja vegna Þjórsárdalsvegar (nr. 32). Aðalskipulagsbreytingin felur í sér breytta afmörkun og 
minnkun á frístundabyggð F39. Svæðið neðan vegar minnkar um u.þ.b. 10 ha en svæðið ofan vegar stækkar um um það bil 5 ha.

4.  Hlíð spilda 1 L221538; Landbúnaðarsvæði í skógræktar- og landgræðslusvæði og stækkun frístundasvæðis; 
  Aðalskipulagsbreyting – 2109065

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 13. janúar 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem 
tekur til Hlíðar spildu 1 í Hrunamannahreppi. Í breytingunni felst stækkun frístundasvæðis og skilgreining skógræktar- og land-
græðslusvæðis. 

 
Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

5.  Flatir Réttarholt; Stækkun frístundasvæðis F27; Deiliskipulagsbreyting – 2005080
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 12. janúar 2022 að kynna tillögu deiliskipulagsbreyt-
ingar sem tekur til frístundasvæðis að Flötum, Réttarholti. Í breytingunni felst m.a. stækkun skipulagssvæðis og fjölgun lóða á 
svæðinu

6.  Álfhóll L210521; Deiliskipulag – 2111047
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 15. desember 2021 að kynna deiliskipulagstillögu 
sem tekur til lóðar Álfhóls, L210521. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining tveggja byggingarreita þar sem gert er ráð fyrir 
byggingarheimildum fyrir íbúðarhús, tvö minni hús allt að 60 fm, fjölnotahús tengt atvinnurekstri allt að 600 fm og skemmu/
skýlis í tengslum við skógrækt.

7.  Ásgarður; Kerlingarfjöll; Deiliskipulag – 2110077
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 13. janúar 2022 að kynna deiliskipulagstillögu sem tekur til 
deiliskipulags Ásgarðs í Kerlingarfjöllum. Unnið er nýtt deiliskipulag á grunni gildandi skipulags af svæðinu. Meginmarkmið nýs 
deiliskipulags er að sníða ramma utan um ferðaþjónustu Fannborgar í Kerlingarfjöllum og tryggja þróun hennar til framtíðar í 
sátt við einstaka náttúru. Markmiðin eru þau sömu og markmið gildandi deiliskipulags en útfærð nánar fyrir svæði Fannborgar. 
Í þeim felst að bæta þjónustu við ferðamenn og auðvelda þeim sem sækja svæðið að njóta útivistar og náttúrufars án þess að 
valda röskun eða tjóni á lífríki svæðisins. Hugað verði sérstaklega að gönguleiðum innan svæðisins og þær tengdar við leiðir 
sem liggja fyrir utan skipulagsmörkin. Að bæta gistiaðstöðu og bjóða fjölbreytta gistingu til að koma til móts við ólíkar óskir 
ferðalanga. Að nýta og gera heilsteyptara það svæði sem þegar hefur verið tekið til ráðstöfunar.

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

8.  Dalabyggð; Stækkun frístundasvæðis; Deiliskipulagsbreyting – 2107002 
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 13. janúar 2022 að auglýsinga tillögu sem tekur til breytinga á 
deiliskipulagi að Dalabyggð. Í breytingunni felst fjölgun lóða innan svæðisins.

9  Laufskálabyggð úr landi Grafarbakka II ; Deiliskipulagsbreyting - 2107008
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 13. janúar 2022 að auglýsinga tillögu sem tekur til breytinga 
á deiliskipulagi frístundasvæðis að Laufskálabyggð. Í breytingunni felst stækkun og sameining lóða Laufskálabyggðar 2 og 4 
ásamt stækkun Laufskálabyggðar 1. Einnig breytist aðkoma lóða 1, 2 og 3 innan svæðisins auk þess sem breytingar eru gerðar 
á skipulagsskilmálum innan svæðisins. 

10. Mosató 3 L225133; Aukið byggingamagn; Deiliskipulagsbreyting – 2111083
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 11. janúar 2022 að auglýsa deiliskipulagsbreytingu á deiliskipulagi að 
Mosató 3 L225133. Í breytingunni felst aukið byggingarmagn á lóð hótelsins.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma 
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitar-
félaganna: https://www.blaskogabyggd.is/ , https://www.floahreppur.is/, https://www.fludir.is/, https://www.gogg.is/ og 
https://www.skeidgnup.is/ 
Mál nr. 1 – 7  innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 19. janúar 2022 til og með 8. febrúar 2022.
Mál nr. 8 – 10 innan auglýsingar eru auglýst frá 19. janúar 2022 til og með 3. mars 2022. 

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

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

←

←
←Nýr 2022 Ford Transit 350 Trend

Verð:

5.300.000,- án vsk.
Double Cab 7 manna 
með 3,2 m. palli.

Þessir bílar eru ófánlegir  
í dag en við eigum þennan  
til afhendingar strax !

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Þessi sami söngur 
hefur hljómað undan-

farin ár, en ekkert 
breytist og engar 

alvöru aðgerðir eru 
boðaðar.

Fyrir nokkrum árum kom hingað til 
lands einn af merkustu rithöfund
um hins frönskumælandi heims, 
Patrick Chamoiseau. Hann er frá 
eyjunni Martinique í Karíbahafinu, 
stað sem einkennist af fallegu lands
lagi, bláum sjávarlónum og pálma
trjám og er því afar vinsæl meðal 
ferðamanna, einkum Frakka, enda 
er eyjan í þeirra eigu og íbúar henn
ar tala kreólsku og frönsku. Fyrir 
okkur hér á norðurhjara veraldar er 
slík eyja auðvitað nánast Paradís og 
vissulega mun hún vera það, en rétt 
eins og hér geta náttúruöflin minnt 
hressilega á sig því hvirfilbyljir eru 
árvissir atburðir og þar er einnig 
virkt eldfjall, La Montagne Pelée, 
þar sem gríðarlegt sprengigos varð 
árið 1902 með þeim afleiðingum að 
fimmtungur íbúanna lést, eða um 
þrjátíu þúsund manns. Íbúar þess
arar eldfjallaeyju hafa því gengið í 
gegnum miklar náttúruhamfarir 
sem hafa mótað menningu þeirra og 
sögu rétt eins og við þekkjum hér
lendis. En fleira tengir okkur saman, 
til dæmis sagnamenningin.

Sagnabrunnar
Ég var svo heppinn að fá að skreppa 
með Chamoiseau í nokkrar ferðir 
um landið okkar og þá sem endra
nær var áhugavert að heyra hvað 
vakti helst athygli hins erlenda 
gests. Mér er minnisstætt að hann 
tók meðal annars eftir enn einu 
atriði sem tengir saman eyjarnar 
tvær, Ísland og Martinique. Þar, eins 
og hér, er fátt um glæsilegar hallir, 
kastala og kirkjur frá ýmsum tímum 
eins og sjá má í Frakklandi og um 
alla Evrópu, mannvirki sem búa 
yfir merkri sögu. Á Martinique eins 
og hér er hins vegar aragrúi náttúru
fyrirbæra, fjöll, fossar, uppsprettur, 
klettar og klungur sem tengjast 
sögum. Yfirlætislausir sögustaðir 
eða sagnabrunnar í orðsins fyllstu 
merkingu. Sögur sem sprottnar eru 
af þessum stöðum hafa verið sagðar 
mann fram af manni. Munnlega 

geymdin gæddi þá lífi öldum saman 
og gerir enn, jafnvel eftir að sumar 
þessara sagna voru skráðar á bækur. 
Staður kveikti frásögn og gerir enn.

Skapandi ferðamennska
Enda þótt við höfum mun lengri rit
hefð en íbúar Martinique er þetta að 
mörgu leyti ekki ósvipað hér og þar. 
Við státum vissulega af nokkrum 
myndarlegum mannvirkjum en 
sagnamennskan er engu að síður 
undirstaða menningar okkar. Það 
er vissulega gaman og fallegt að 
aka til dæmis um Borgarfjörðinn, 
Skagafjörðinn og Fljótshlíðina, 
en sá leiðsögumaður sem fer þar 
um með hóp af ferðamönnum án 
þess að minnast til dæmis á Eglu, 
Grettlu og Njálu er sannarlega ekki 
að standa sig. Og alltaf er gaman 
að segja frá manninum sem komst 
undan óvinum sínum með því að 
fara á handahlaupum upp á Eiríks
jökul, frá Bárði Snæfellsás, hóffari 
Sleipnis sem við köllum Ásbyrgi, 
dröngum sem eru leifar af tröllum 
sem urðu að steini, o.s.frv. Flestir 
leiðsögumenn rekja frásagnir úr 
Íslendingasögunum og þjóðsögun
um, en útskýra einnig jarðfræðina 
og tvinna þannig saman skemmtun 
og fróðleik. Sagnamennskan er hluti 
af menningararfi okkar og snar 
þáttur í því sem stundum er kallað 
menningartengd ferðamennska. 
Það mætti jafnvel ganga lengra og 
kalla þetta skapandi ferðamennsku.

Samspil náttúru og menningar
Talið er að um áttatíu prósent 
erlendra ferðamanna komi hingað 
til lands til að skoða náttúruna og 
njóta hennar. Um tuttugu prósent 
koma hingað vegna menningar
innar. Ég leiðsegi til dæmis mest
megnis frönskum eða frönsku

mælandi ferðamönnum. Náttúran, 
frelsið og víðáttan er vissulega aðal
aðdráttaraflið, en langflestir þess
ara ferðamanna hafa aukinheldur 
lesið bækur eftir Arnald Indriðason, 
Auði Övu Ólafsdóttur eða Ragnar 
Jónasson, séð íslenskar kvikmyndir 
eða sjónvarpsþætti og/eða sótt tón
leika með Björk, SigurRós, Barða 
Jóhannssyni, o.s.frv.

Gæfuspor fyrir land og þjóð
Menningin er því snar þáttur í því 
að fólk ákveður að koma hingað, 
skoða landið og kynnast þessari 
undarlegu eyþjóð. Hingað komið 
hefur það mjög marga góða val
kosti í menningarmálum, en ég 
held að við gætum gert enn betur 
í að tvinna saman menningu 
og náttúru, leggja jafnvel meiri 
áherslu á menninguna sem slíka 
og sinna menningarsinnuðum 
ferðamönnum enn betur. Í því 
liggja gríðarleg sóknarfæri fyrir 
ferðaþjónustuna um land allt . 
Fjölmargar skýrslur hafa verið 
skrifaðar um þetta efni á vegum 
ríkis og sveitarfélaga undanfarna 
áratugi og ýmislegt gott hefur verið 
gert. En betur má ef duga skal, nú 
þegar ferðaþjónustan fer vonandi 
að rétta aftur úr kútnum. Því fagna 
ég sérstaklega að ríkisstjórnin skuli 
hafa ákveðið að setja menningar 
og ferðamál undir eitt ráðuneyti 
sem nú er í mótun. Vonandi er það 
gæfuspor fyrir land og þjóð. Loks 
vil ég óska ráðherra, Lilju Alfreðs
dóttur, innilega til hamingju með 
embættið, óska henni velfarn
aðar og lýsi áhuga okkar leiðsögu
manna, framlínufólksins í ferða
þjónustunni, á að leggja okkar af 
mörkum við mótun og framkvæmd 
stefnu sem felst í aukinni áherslu á 
menningartengda ferðaþjónustu. n

Menningarknúin ferðaþjónusta

Friðrik Rafnsson
þýðandi og for
maður Leiðsagnar 
– stéttarfélags 
leiðsögumanna

Árið 2021 fjölgaði íbúum Hafnar
fjarðar um 73 eða 0,02%, en árið á 
undan hafði íbúum fækkað í fyrsta 
skipti frá árinu 1939. Á sama tíma 
er ekkert lát á mikilli fjölgun íbúa 
hjá nágrannasveitarfélögunum, til 
dæmis fjölgar íbúum í Garðabæ um 
760 (4,3%) og Mosfellsbæ um 437 
(3,5%), sem er umtalsvert meira en í 
Hafnarfirði. Fjölgun um 73 er langt 
undir áætlunum bæjarins sem gera 
ráð fyrir 1,22,5% aukningu eða 335
1.260 íbúum á ári. Tölurnar tala sínu 
máli og vitna um þá stöðnun sem 
ríkt hefur í skipulags og byggingar
málum undanfarin ár í Hafnarfirði, 
en síðastliðin átta ár hefur Sjálf
stæðisflokkurinn farið með þau mál 
í Hafnarfirði.

Þegar tölur um íbúa eru skoðaðar 
nánar er fækkunin mest meðal ungs 
fólks og árið 2021 fækkaði til dæmis 
mest í aldurshópnum 2130 ára. Það 
er aldurshópurinn sem er að flytja 
að heiman, enda er meðalaldur 
fyrstu kaupenda um 30 ár. Fækkun 
í þessum aldurshópi merkir að þau 
eru ekki að finna húsnæði í Hafnar
firði við hæfi, þó að meðalverð á fer
metra sé almennt lægra í Hafnar
firði en í nágrannasveitarfélögum. 
Unga fólkið er líka sá hópur sem á 

börn og ef það flytur burt, þá fækkar 
einstaklingum sem búa í hverri íbúð 
og íbúum bæjarins fækkar.

Þessi fordæmalausa stöðnun 
vitnar til um þreytu og úrræðaleysi 
meirihluta Framsóknar og Sjálf
stæðisf lokks við stjórn bæjarins. 
Eina svar þeirra er að það sé bjart 
fram undan í Hafnarfirði og vísað 
er til framtíðaruppbyggingarsvæða 
og úthlutaðra lóða, þar sem byggja 
á í framtíðinni. Þessi sami söngur 
hefur hljómað undanfarin ár, en 
ekkert breytist og engar alvöru 
aðgerðir eru boðaðar, áfram ríkir 
glundroði og stöðnun. Sagan stað
festir að stærstu framfaraskrefin 
voru stigin og mesta gróskan var 
undir forystu jafnaðarmanna í 
Hafnarfirði.

Hér þarf að bregðast við með 
því að setja í forgang uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis í samstarfi við fólk
ið í bænum. Einnig með áherslu á 
fjölbreytt og hentugt húsnæði fyrir 
alla, en einkum fyrstu kaupendur og 
fjölskyldufólk. n

Úr stöðnun til sóknar

Stefán Már 
Gunnlaugsson

varabæjarfulltrúi 
Samfylkingarinn

ar í Hafnarfirði

SsangYong Korando Hlx  ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 39 þús. km. Verð: 3.390.000 kr.

592003 4x4

SsangYong Tivoli Dlx ‘18, beinskiptur,
ekinn 76 þús. km. Verð: 2.290.000 kr.

446829

Notaðir bílar

Meira úrval á
notadir.benni.is

Bílabúð Benna | Krókhálsi 9 | Reykjavík | 590 2035

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl. * Tökum aðeins 1 bíl uppí hvern nýlegan notaðan bíl. **Forsendur: 7 ára lán hjá Lykli. Útborgun 500.000 kr.

Gamli bíllinn þinn gildir að lágmarki sem 500.000 króna innborgun* í nýlegan og öruggan bíl (sérmerktur á plani). Þinn 
gamli þarf aðeins að vera með gilda skoðun og í ökufæru ástandi. Ef þú ert ekki með bíl uppí má alltaf ræða aðra díla.Nota
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egan  500.000Við tökum gamla

bílinn uppí á

Nissan Juke N-Connecta ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 47 þús. km. Verð: 3.790.000 kr.

800415

Opel Corsa Innovation  ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 57 þús. km. Verð: 2.190.000 kr.

4458574x4
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Í sam-
komu-

laginu er 
kveðið 

á um að 
rekstrar-
öryggi á 
Reykja-

víkurflug-
velli verði 

tryggt.             

Við 
umfjöllun 
um tekju-

stofna 
sveitar-

félaganna 
er afar 

brýnt að 
hafður sé 

í huga stöð-
ugleiki í 

fjármálum 
þeirra og 
að fjallað 

sé um Jöfn-
unarsjóð 
sveitar-
félaga á 
ábyrgan 

hátt.

Í innanlandsflugvallakerfinu gegnir 
Reykjavíkurf lugvöllur lykilhlut-
verki, því hann tryggir gott aðgengi 
íbúa á landsbyggðinni að höfuð-
borginni og öfugt. Einnig er öryggis-
hlutverk hans varðandi sjúkraflutn-
inga óumdeilt.

Árið 2019 gerðu samgönguráð-
herra og borgarstjóri samkomulag 
sem kveður á um að Reykjavíkur-
f lugvöllur verði á sínum stað til 
ársins 2032. Í samkomulaginu er 
kveðið á um að rekstraröryggi á 
Reykjavíkurflugvelli verði tryggt, 
meðal annars með eðlilegu við-
haldi og endurnýjun mannvirkja, og 
miðað við að völlurinn geti áfram 
þjónað innanlandsflugi á fullnægj-
andi hátt þar til nýr f lugvöllur sé 
tilbúinn.

Nú hyllir undir að framkvæmdir 
í nýja Skerjafirði hefjist. Rétt er 
að geta þess í þessu sambandi að 
Reykjavíkurborg hefur átt sam-
tal við Isavia Innanlandsflugvelli 
um verkefnið. Á þeim fundum og 
í þeim samskiptum höfum við 

gert borgaryfirvöldum grein fyrir 
áhyggjum okkar um möguleg áhrif 
þessara fyrirhuguðu framkvæmda á 
rekstur flugvallarins og þá sérstak-
lega nýtingu hans.

Starfsemi stórvirkra vinnuvéla 
á framkvæmdasvæðinu og þunga-
f lutningar á milli Einarsness og 
f lugbrautar 13 mun hafa áhrif 

á öryggi loftfara, til dæmis með 
aukinni hættu á foki jarðefna og 
smáhluta inn á f lugbraut. Notkun 
byggingarkrana nærri öryggissvæði 
flugvallarins mun að auki hafa tak-
markandi áhrif á reksturinn.

Fyrirhugað er að byggja hljóð-
mön á milli nýja hverfisins og flug-
brautar til að bæta hljóðvist þar 

Flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli verði tryggt

Sigrún Björk 
Jakobsdóttir 

framkvæmdastjóri 
Isavia Innanlands-

flugvalla

Ávallt þarf að gæta þess að umræða 
um fjármál sveitarfélaganna byggi 
á hlutlægum og málefnalegum 
grunni og að ekki sé vegið að þeim 
rétti sveitarfélaga á Íslandi til sjálf-
stjórnar sem þeim er tryggður sam-
kvæmt íslensku stjórnarskránni, 
þar með töldum heimildum þeirra 
samkvæmt lögum til mishárrar 
álagningar skatta.

Við umfjöllun um fjármál sveitar-
félaga á Íslandi koma málefni Jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga jafnan til 
tals. Af og til, sérstaklega á tímum 
sem sveitarfélögin eiga erfitt með að 
ná endum saman, er það sjónarmið 
reifað að ef sveitarfélag nýtir ekki 
útsvarshlutfall sitt að fullu, eigi að 
skerða framlög þess úr jöfnunar-
sjóðnum sem nemur vannýttum 
útsvarstekjum.

Ávallt þarf að gæta þess að 
umræða um fjármál sveitarfélag-
anna byggi á hlutlægum og mál-
efnalegum grunni og að ekki sé 
vegið að þeim rétti sveitarfélaga á 
Íslandi til sjálfstjórnar sem þeim 
er tryggður samkvæmt íslensku 
stjórnarskránni, þar með töldum 
heimildum þeirra samkvæmt lögum 
til mishárrar álagningar skatta.

Fjármögnun Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er rek-
inn í þremur sjálfstæðum einingum. 
Almenni hlutinn er fjármagnaður 
af ríkissjóði en grunnskólahlutinn 
og sá hluti sjóðsins sem snýr að mál-
efnum fatlaðs fólks, er fjármagnað-
ur af sveitarfélögunum með hluta af 
lögbundnum útsvarstekjum þeirra.

Í Árbók sveitarfélaga er að finna 
nákvæmar upplýsingar um hlut-
deild Jöfnunarsjóðs í útsvarstekjum 
sveitarfélaganna. Stundum er því 
reyndar haldið fram að þetta sé í 
raun ekki framlag sveitarfélaganna 
því þetta fé hafi enga viðkomu í 
sveitarsjóðunum á leið sinni í Jöfn-
unarsjóðinn. Það sjónarmið er hins 
vegar á skjön við ákvæði laga um 
tekjustofna sveitarfélaga og reglu-
gerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 
Þar segir að auk ríkisins fjármagni 
sveitarfélögin Jöfnunarsjóðinn með 
hlutdeild í útsvarstekjum sínum.

Mikilvægt er að fram komi að 
árlegt fjárframlag sveitarfélaga til 
Jöfnunarsjóðs er algerlega óháð 
því álagningarhlutfalli útsvars sem 
sveitarfélögin leggja á. Árlegt fram-
lag hvers sveitarfélags miðast ein-
göngu við álagningarstofn útsvars í 
viðkomandi sveitarfélagi ár hvert og 
er fastsett 1,76% af þeim stofni, þar af 
0,77% vegna reksturs grunnskólanna 
og 0,99% vegna málefna fatlaðs fólks.

Lögbundnir tekjustofnar sveitar-
félaga eru útsvar, fasteignaskattur 
og f ramlög úr Jöf nunarsjóði 
sveitarfélaga. Með því að tilgreina 
hámark og lágmark heimildar til 
álagningar útsvars er í lögum um 
tekjustofna sveitarfélaga beinlínis 
gert ráð fyrir mismunandi skatta-
álögum milli sveitarfélaga. Það er 
því á allan hátt óeðlilegt að skerða 
hlutdeild sveitarfélags í einum til-
teknum lögbundnum tekjustofni, 
sé einhver annar þeirra ekki full-
nýttur. Samkvæmt Árbók sveitar-
félaga 2021 lögðu 17 sveitarfélög 
ekki á 14,52% hámarksútsvar og 
einungis sjö þeirra fullnýttu heim-
ild (0,625%) til álagningar fast-
eignaskatts á íbúðarhúsnæði 2021. 
Það er býsna stór hluti sveitarfélaga 
á Íslandi sem fullnýtir ekki tekju-
stofna sína.

Drjúgt framlag Garðabæjar til 
fjármögnunar Jöfnunarsjóðs
Af 20 stærstu sveitarfélögum lands-
ins lagði Seltjarnarnesbær mest af 
útsvarstekjum sínum til fjármögn-
unar Jöfnunarsjóðs á íbúa á hverju 
einasta ári á árunum 2016-2020 
(2021 er enn óbirt). Næsthæsta fjár-
hæð á hvern íbúa á þessu tímabili 
lagði Garðabær til fjármögnunar 
sjóðsins.

Net tó h lutdei ld Jöf nu na r-
sjóðs sveitarfélaga í lögbundnum 
útsvars tekjum Garðabæjar, það 
er umfram þegin jöfnunarfram-
lög Garðabæjar úr sjóðnum, nam 
718 milljónum króna á árinu 2021, 
verður um 850 milljónir króna á 
árinu 2022 og á tímabilinu 2013-

2022 nam hlutdeild Jöfnunarsjóðs-
ins í útsvarstekjum Garðabæjar 
umfram þegin framlög Garðabæjar 
úr sjóðnum, 4,3 milljörðum króna, 
að undanskildu sérstöku framlagi 
vegna sameiningar Garðabæjar og 
Álftaness.

Þetta dr júga nettó f ramlag 
Garðabæjar fer til fjármögnunar 
þess hluta Jöfnunarsjóðs sem snýr 
að rekstri grunnskóla og málefnum 
fatlaðs fólks. Það byggir á sam-
komulagi ríkis og sveitarfélaga 
vegna yfirtöku sveitarfélaganna á 
öllum rekstri grunnskólanna 1996 
og yfirtöku sveitarfélaganna á mál-
efnum fatlaðs fólks 2011.

Úr hinum almenna hluta Jöfn-
unarsjóðs eru veitt tekjujöfnunar-
framlög og útgjaldajöfnunarfram-
lög. Á þeim undanförnu 25 árum 
sem birt talnaefni Jöfnunarsjóðsins 
nær til, hefur Garðabær aldrei feng-
ið tekjujöfnunarframlag úr sjóðn-
um, enda fær sveitarfélag sem ekki 
nýtir útsvarshlutfall sitt að fullu 
ekki slíkt framlag. Komið hefur til 
umræðu að skerða einnig útgjalda-
jöfnunarframlög til sveitarfélaga 
sem ekki nýta útsvarshlutfall sitt 
að fullu, þar sem ríkið fjármagnar 
þessa tilteknu einingu sjóðsins.

Þegar horft er til Jöfnunarsjóðs í 
heild sinni væri skerðing annarra 
jöfnunarframlaga en tekjujöfnun-
arframlags óásættanleg fyrir sveit-
arfélag eins og Garðabæ, sem, þrátt 
fyrir að nýta sér ekki heimild til að 
leggja hámarksálögur á íbúa sína, 
leggur hlutfallslega meira til Jöfn-
unarsjóðsins af sínum lögbundnu 
útsvarstekjum en öll önnur sveitar-

félög landsins, að Seltjarnarnesbæ 
undanskildum.

Mun skilvirkara fyrir sveitar-
stjórnarstigið í landinu er að halda 
áfram að hagræða í rekstri með 
sameiningu sveitarfélaga og vinna 
þannig að því að minnka fjárútlát 
Jöfnunarsjóðs, öllum sveitarfélög-
um til hagsbóta.

Stöðugleiki í fjármálum 
sveitarfélaganna
Opinber umræða um málefni 
sveitar  félaga er mikilvæg. Við 
umfjöllun um tekjustofna sveitar-
félaganna er afar brýnt að hafður 
sé í huga stöðugleiki í fjármálum 
þeirra og að fjallað sé um Jöfnunar-
sjóð sveitarfélaga á ábyrgan hátt.

Í stað þess að eyða orku í inn-
byrðis deilur um þann lögbundna 
tekjustofn sveitarfélaganna sem 
framlög úr Jöfnunarsjóði eru, ættu 
kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna 
og forystufólk Sambands íslenskra 
sveitarfélaga að leggjast á eitt um 
að styrkja f járhagslegan grunn 
allra sveitarfélaga landsins með 
því að leiða til lykta viðræður við 
ríkið um leiðrétt framlag vegna 
málefna fatlaðs fólks. Þar hallar á 
sveitarfélögin um marga milljarða 
króna árlega, eins og sýnt hefur 
verið fram á af hálfu sambandsins.

Við þurfum stöðugt að minna 
okkur á að lægri skattaálögur á 
íbúa en hámarksheimildir kveða á 
um, eru ekki vannýttir tekjustofnar 
og að „útsvarstekjur sem sveitar-
félag getur af lað en eru felldar 
niður“ eru eign íbúanna og hækka 
ráðstöfunartekjur heimilanna. n

Umræða á villigötum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

Gunnar Valur 
Gíslason

bæjarfulltrúi í 
Garðabæ

– notaður verður jarðvegur af f lug-
vallarsvæðinu í mönina. En hafa 
verður í huga að háreist mön getur 
haft áhrif á vindafar á flugbrautar-
svæðinu, það er, framkallað logn 
eða óvænt vindafar. Jafnframt getur 
yfirborðsvatn af breyttu landslagi 
kallað fram nýjar brautaraðstæður, 
til að mynda ísingu á braut.

Við getum af þessum sökum ekki 
setið hjá á meðan verið er að undir-
búa framkvæmdir í næsta nágrenni 
við Reykjavíkurflugvöll, sem valdið 
geta því að ekki verði hægt að þjóna 
innanlandsf lugi með sama hætti 
og gert var við undirritun sam-
komulagsins. Við hjá Isavia Innan-
landsflugvöllum, sem starfrækjum 
Reykjavíkurf lugvöll á grundvelli 
þjónustusamnings við íslenska 
ríkið, finnum okkur knúin til að 
standa vörð um þá þjónustu sem 
okkur er falið að veita. Því er mikil-
vægt að við bendum á þau áhrif sem 
geta orðið af fyrirhuguðum fram-
kvæmdum þannig að allir séu vel 
upplýstir um áhrif þeirra. n
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Það er 
lítill sómi 
af því að 

stela ann-
arra hug-

myndum, 
enn verra 
að reyna 
að hirða 

hrósið fyrir 
þær. 

Það hefur verið lenska hjá meiri-
hlutanum í borgarstjórn að fella 
allar tillögur sem koma frá okkur í 
minnihlutanum, alveg sama hversu 
góðar og uppbyggilegar þær eru. 
Enda dagskipunin úr ráðhúsinu að 
ekkert gott megi koma frá okkur í 
minnihlutanum.

Það er ekkert við þessu að gera 
og ætla ég ekki að gera athugasemd 
við þessa dagskipun. Hins vegar 
geri ég miklar athugasemdir við 
framkomu meirihlutans gagnvart 
ungmennum, sérstaklega tillögum 
frá ungmennaráðum borgarinnar. 
Í sumar var lögð fram áhugaverð 
og vel rökstudd tillaga frá ung-
mennaráði um að gera sund að 
valfagi á unglingastigi fyrir þá sem 
hafa staðist grunnhæfniviðmið. 
Þessi tillaga dagaði uppi í kerfinu 
og var loks tekin fyrir í skólaráði 
núna hálfu ári seinna. Í stað þess að 
samþykkja tillögu ungmennaráðs, 
þá lagði meirihlutinn fram eigin 
breytingartillögu, útúrsnúning úr 
tillögu ungmennaráðs en efnislega 
þá sömu. 

Og fékk samþykkta. Frekar púka-
legt hjá meirihlutanum. En hreykir 
sér síðan af.

Ég man ekki eftir að nokkur til-
laga ungmennaráðs hafi nokkurn 
tíma farið í gegnum borgarkerfið 
án þess að hljóta þessi ömurlegu 
örlög. En það er meiri óskapnaður 
sem meirihlutinn býður tillögum 
ungmennaráða upp á, það er að 
láta tillögurnar daga uppi í kerfinu, 
sumar árum saman. 

Svo lengi reyndar að meira að 
segja ungmennaráðum var of boðið 
og lögðu núna fram nýja tillögu: Að 
stytta afgreiðslutíma tillagna sinna 
og að gera úrvinnsluferli þeirra 
aðgengilegra og gagnsærra. Ég styð 
þá tillögu. Strax!

Það er lítill sómi af því að stela 
annarra hugmyndum, enn verra 
að reyna að hirða hrósið fyrir þær. 
Ungmenni borgarinnar eiga þetta 
ekki skilið. 

Dagskipunin á að vera að taka vel 
á móti góðum og uppbyggilegum 
hugmy ndum frá ungmennum 
borgarinnar. n

Að hirða hrósið

Örn Þórðarson
fulltrúi Sjálfstæð-
isflokks í skóla- og 

frístundaráði 
Reykjavíkur

Þann 24. nóvember, 2021, var 
haldinn fundur í Fagráði um vel-
ferð dýra, sem er sérstakt ráð innan 
MAST. Snérist fundurinn einkum 
um blóðmerahald, sem MAST 
hefur átt að hafa faglegt og krítískt 
eftirlit með, ekki sízt út frá velferð 
dýranna, í 13 ár.

Tilefni fundar og umræðu var 126 
síðna skýrsla, ásamt myndskeiðum, 
sem þýzk og svissnesk dýraverndar-
samtök höfðu unnið, tekið upp og 
gefið út, nokkrum dögum áður.

Rannsók n dý raverndarsam-
takanna náði til 40 blóðmerabýla 
í landinu, og náðist myndefni, sem 
sýndi atganginn og of beldið við 
dýrin, á hluta þeirra.

Auðvitað reyndu blóðmerabænd-
ur að forðast blóðtökur, meðan að 
þeir vissu af dýraverndarfólkinu 
í nágrenninu. Voru því styggir, og 
erfitt að komast að þeim.

Dýraverndarfólkið mat samt 
umhorf, aðbúnað, blóðtökubása og 
annað fyrirkomulag og ummerki 
þannig, að blóðtaka færi fram með 
svipuðum hætti á öllum þessum 
blóðmerabúum, enda lægi það í 
hlutarins eðli, að hálfvilltar eða 
alvilltar og ótamdar hryssur, flestar 
með folaldi, sem rifið væri frá þeim 
við blóðtöku, létu ekki það ofbeldi, 
þá áverka og þær meiðingar, sem 
blóðtöku fylgja, ganga yfir sig með 
góðu.

Öll væri þessi starfsemi byggð á 
sama of beldinu og sömu meiðing-
unum, sama dýraníðinu, á öllum 
þessum bæjum.

Nú var skuggahlið þessarar misk-
unnarlausu starfsemi loks staðfest 
og skjalfest, líka í myndefnisformi. 
Í raun var ekki lengur um neitt að 
efast í því, að blóðmerahald gæti 
aðeins farið fram með yfirgangi 
við dýrin, með slögum, spörkum 
og annarri valdbeitingu: Þessi 
„búgrein“ byggði á níði.

Auðvitað átti MAST að vita þetta 
allt, sem opinber eftirlitsaðili með 
blóðmerahaldinu, til 13 ára, stofn-
un, sem hafði þær skyldur sam-
kvæmt lögum, að tryggja að þessi 
starfsemi færi fram af mannúð, 
innan skýrs ramma dýravelferðar 
og á grundvelli þeirrar siðfræði, sem 
við viljum kenna okkur við.

Þess vegna á líka fulltrúi frá Sið-
fræðistofnun Háskóla Íslands, 
lögum samkvæmt, að eiga sæti í 
ráðinu.

Þetta var bakgrunnurinn að 
fundinum í Fagráði um dýravelferð, 
sem haldinn var 24. nóvember.

Þátttakendur vor u Sigríður 
Björnsdóttir (staðgengill yfirdýra-
læknis, yfirdýralæknir hrossa-
sjúkdóma og sérfræðingur í dýra-
tilraunum), hún vék reyndar af 
fundi, Katrín Andrésdóttir (f.h. 
Dýralæknafélags Íslands), Henry 
Alexander Henrysson (f.h. Sið-
fræðistofnunar Háskóla Íslands), 
Hallgerður Hauksdóttir (f.h. Dýra-
verndunarsambands Íslands) og 
Baldur Helgi Benjamínsson (f.h. 
Bændasamtaka íslands).

Í fundargerð er því málefni sem á 
dagskrá var, lýst svona:

„Blóðmerar á Íslandi – Ályktun 
Fagráðs um velferð dýra í kjölfar 
frétta af heimildarmyndum alþjóð-
legu dýraverndunarsamtakanna 
Animal Welfare Foundation/Tiersc-
hutzbund Zürich (AWF/TSB) um 
blóðtöku fylfullra hryssa á íslandi“.

Og, hverjar voru svo ályktan-
irnar?

Fyrst kom: „Fagráð um velferð 

dýra skoðar mál fyrst og fremst 
út frá velferð þeirra dýra sem til 
umfjöllunar eru“. Að skoða, er auð-
vitað ágæt byrjun, en gagnslaus, 
ef ekki er farið ofan í mál ítarlega 
og með gagnrýnum og krítískum 
hætti, eins og stofnuninni ber.

Þetta hafði greinilega ekki verið 
gert, eða þá blinda auganu snúið 
að, og kom því fagleg rannsókn 
dýraverndunarsamtakanna og 
niðurstöður þeirra, ráðinu, að því 
er virðist, í opna skjöldu.

Ekki gott mál það. En, þetta varð 
verra, eða furðulegra.

Næsta ályktun var þessi: „Siðferð-
isleg álitamál um að halda fylfullar 
hryssur til blóðtöku eða nýtingar 
afurða hafa ekki verið rædd á vett-
vangi ráðsins“.

Tilgangurinn með þessu ráði, 
Fagráði um dýravelferð, með fulltrúa 
Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands 
innanborðs, var og er auðvitað, að 
tryggja, að sú (háa?) siðfræði, sem 
við viljum kenna okkur við, nái líka 
til dýrahalds og dýraverndar.

Hvernig getur ráðið leyft sér, að 
smeygja sér einfaldlega út úr þessari 
skyldu, með þessum billega hætti!? 
Hvað var Henry Alexander Henrys-
son, frá Siðfræðistofnun Háskóla 
Íslands, að gera þarna!? Var dr. 
Henry bara til punts!?

Síðan kemur þessi líka furðulega 
ályktun:

„Fagráðið fékk þær upplýsingar 
að eftirlit væri með ágætum og að 
stofnunin hafi í gegnum árin stigið 
stór skref í þá átt að hafa betri yfir-
sýn yfir starfsemina“.

Hvaðan fékk ráðið þessar upp-
lýsingar!? Hefði MAST og ráðið 
sjálft ekki átt að afla sér og búa yfir 
þessum upplýsingum!? Þetta er fyrir 
undirrituðum fáránleg ályktun.

Þá kemur þessi ályktun:
„Fagráðið telur brýnt að blóðtaka 

úr hryssum verði gerð leyfisskyld og 
skilyrði MAST fyrir blóðtöku verði 
endurskoðuð. Sömuleiðis að tekið 
verði upp eftirlit af hálfu stjórnvalda 
sem dugir til að tryggja að dýrin 
þurfi ekki að upplifa aðfarir eins og 
þær sem sáust í heimildarmyndinni“.

Hví er MAST og Fagráð ekki fyrir 
löngu búið að beita sér fyrir því, að 
blóðmerahald væri gert leyfisskylt!? 
Hver annar átti að gera það!? Og, er 
það ekki einmitt MAST sjálf, sem 
hefði átt að tryggja það að dýrin 
hefðu ekki þurft að upplifa þessar 
skelfilegu aðfarir!? Um hvaða stjórn-
völd önnur, er ráðið að tala!? Þessi 
liður ályktunarinnar er ekki aðeins 
furðulegur, heldur líka fáránlegur, 
fyrir undirrituðum.

Rúsínan í pylsuendanum í þessari 
ályktanagerð er samt þessi:

„Fagráðið leggur því til að Ísteka 
taki upp myndefni af blóðtökunni 
sem og meðferð hryssanna í leiðingu 
að og frá tökubási eða öðru aðhaldi 
vegna blóðtökunnar“.

Blóðamerabændur munu vera 
um 120, hver að meðaltali með 
um 50 blóðmerar. Samtals 6.000 
blóðmerar. Af hverri er tekið blóð 
8 sinnum. 48.000 blóðtökur. Hver 
blóðtaka, með „leiðingu“ að og frá 
blóðtökubasi og blóðtökunni sjálfri, 
mun minnst taka 20-30 mínútur. Ef 
reiknað er með 20 mínútum, blóð-
taka sjálf tekur 15 mínútur sam-
kvæmt upplýsingum yfirdýralæknis 
hrossasjúkdóma, þá myndi hér 
koma saman 16.000 klukkustunda 
myndefni.

Ef tveir menn sætu yfir þessu 
myndefni, í 8 klst. á dag, til að kanna 
það, tæki 1.000 daga, eða 3 ár, að 
fara yfir myndefni eins hausts.

Önnur eins endaleysa!
Einasta lausnin á þeirri skelfingu 

allri og því níði, sem blóðmera-
haldið er, er auðvitað, að það verði 
bannað, fyrir fullt og allt, og það án 
undanbragða alþingismanna, nú 
fyrir vorið! n

Var dr. Henry Alexander 
þarna bara til punts?

Ole Anton  
Bieltvedt
stofnandi og for-
maður Jarðarvina

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

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

JANÚAR TILBOÐ
1.990 kr. á mann 

FRÁBÆR Í HÁDEGINU

FISKIVEISLA
3 tegundir af ferskasta fiski dagsins
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Í milliriðlinum bíða 
Strákanna okkar 
leikir gegn Dönum, 
Frökkum, Króötum og 
Svartfellingum.

Markaskorun Íslands 
hefur dreifst á tíu aðila 
yfir leikina þrjá.
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Íslenska karlalandsliðið í 
handbolta tryggði sér í gær-
kvöldi sæti í milliriðli Evrópu-
mótsins með því að leggja 
annan gestgjafa mótsins, 
Ungverjaland, að velli, með 
eins marks mun í lokaumferð-
inni í riðlakeppni mótsins í 
Búdapest. Handan við hornið 
eru sterkustu þjóðir heims.

HANDBOLTI   Ísland fer með blúss-
andi sjálfstraust og tvö stig í fartesk-
inu inn í milliriðil á Evrópumótinu 
í handbolta karla, en það varð ljóst 
eftir 31-30 sigur íslenska liðsins gegn 
Ungverjum í gær.

Þar með er ljóst að Ísland fer með 
tvö stig inn í milliriðilinn þar sem 
Danmörk, Frakkland, Króatía og 
Svartfjallaland verða andstæðing-
ar íslenska liðsins. Frændur vorir 
Danir bíða okkar annað kvöld, þá 
Frakkar á laugardaginn, svo Króatar 
á mánudaginn kemur og loks Svart-
fellingar eftir slétta viku.

„Þetta voru stórkostleg úrslit og 
líklega þau bestu í langan tíma. Að 
vinna Ungverja þegar allt er undir, 
á þeirra heimavelli, með tæplega 
20.000 áhorfendur á bandi heima-
manna í höllinni, er gjörsamlega 
frábært,“ segir Einar Jónsson, þjálf-
ari Fram, sem var á meðal íslenskra 
stuðningsmanna í höllinni.

„Það sem gladdi mig mest var 
að sjá hversu vel sóknarleikurinn 
var útfærður, líkt og í leikjunum 
gegn Portúgal og Hollandi. Þá er 
gott og gaman að sjá hversu margir 
leikmenn leggja í púkkið í sóknar-
leiknum.

Að mínu mati á Aron Pálmars-
son aðeins inni og það kemur ekki 
að sök, sem er geggjað. Maður gerir 
auðvitað svakalegar kröfur á Aron 
þar sem hann er einn af þremur 
bestu handboltamönnum heims 
að mínu áliti. Það má ekki misskilja 
mig, Aron hefur spilað vel á mótinu 
en tilfinningin er að hann geti farið 
upp um einn gír í milliriðlinum.

Gísli Þorgeir Kristjánsson og 
Ómar Ingi Magnússon hafa spilað 
einkar vel á þessu móti og gerðu það 
einnig á ögurstundu. Hornamenn-
irnir Bjarki Már Elísson og Sigvaldi 
Björn Guðjónsson áttu svo góðan 
leik og nýttu færin sín vel,“ segir 
Einar enn fremur.

„Björgvin Páll Gústavsson varði 

Algjörlega 
stórkostleg 

úrslit

Með sigrinum í gær varð ljóst að Ísland færi með tvö stig áfram í milliriðlinn eftir stórkostlega frammistöðu í riðlinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ungversku 
varnarmennirnir 
sýndu Strák-
unum okkar 
enga miskunn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

svo á mikilvægum augnablikum og 
mér fannst Arnar Freyr Arnarsson 
eiga góða innkomu inn í vörnina 
síðustu tíu mínútur leiksins um 
það bil. Breiddin í liðinu er sífellt að 
aukast og álagið og ábyrgðin er að 
dreifast vel og betur en hefur verið 
undanfarin stórmót,“ segir hann.

„Þú nærð mér hins vegar ekki í 
Eurovision-stemninguna og til þess 
að segja að við getum farið alla leið. 
Liðin sem við munum mæta í milli-

riðlunum eru enn þá skrefi framar 
en við. Við erum hins vegar að 
nálgast lið á borð við Dani, Frakka 
og Króata. Eins og staðan er núna 
standa þau þó framar, þannig að 
þetta verður erfitt,“ segir þjálfarinn.

„Það sem ég hef mestar áhyggjur 
af er að sóknarleikurinn þar sem við 
opnum fyrir Gísla Þorgeir og Ómar 
Inga til þess að gera árásir á vörn-
ina sé mögulega of einhæfur. Þeir 
munu mögulega eigi erfiðara með 

að vinna mann einn á einn þegar 
mótherjarnir eru orðnir sterkari.

Það er hins vegar vonandi að þjálf-
arateymið eigi ása uppi í erminni og 
nái að koma mér á óvart með ein-
hverjum öðrum útfærslum þegar 
kemur að sóknarleiknum. Það er 
hins vegar fyrst og fremst jákvætt að 
við séum komnir einu skrefi lengra 
á mótinu og fáum tækifæri til þess 
að máta okkur við bestu leikmenn 
heims,“ segir Einar um framhaldið. ■

Hjörvar  
Ólafsson
hjorvaro 

@frettabladid.is

kristinnpall@frettabladid.is

HANDBOLTI Þriðja leikinn í röð var 
það hornamaður sem fór fyrir liði 
Íslands í markaskorun í naumum 
31-30 sigri Strákanna okkar á Ung-
verjum. Sigvaldi Björn Guðjónsson 
og Bjarki Már Elísson hafa skorað 
32 af 88 mörkum Íslands til þessa, 
eða 36,36 prósent marka Íslands. Af 
þeim hafa fimm komið eftir hraða-
upphlaup.

Það sem meira er að hornamenn-
irnir Bjarki og Sigvaldi hafa nýtt 
tæplega áttatíu prósent af skotum 
sínum í þremur leikjum til þessa. 
Sigvaldi, sem er markahæsti leik-
maður Íslands á mótinu til þessa, er 
með 18 mörk úr 23 skotum og Bjarki 
er með 14 mörk úr 18 skotum. Þá 
hefur aðeins Bjarki Már fengið að 
spreyta sig á vítalínunni en hann 

nýtti tvö víti af þremur gegn Ung-
verjum í gærkvöldi.

Þegar rýnt er í tölfræðina hjá 
HBStatz kemur í ljós að markaskor-
unin er að dreifast vel á sóknarlínu 

Íslands. Fyrrnefndir hornamenn, 
Aron Pálmarsson, Gísli Þorgeir 
Kristjánsson og Ómar Ingi Magnús-
son, eru allir komnir yfir tíu mörk í 
leikjunum þremur.

Næstir koma þeir Elvar Örn Jóns-
son, Ýmir Örn Gíslason og Viggó 
Kristjánsson með fjögur mörk 
hver, Elliði Snær Viðarsson með þrjú 
mörk og Ólafur Andrés Guðmunds-
son með tvö mörk.

Í markinu hefur Björgvin Páll 
Gústavsson fengið stærstan hluta 
allra leikja til þessa og varði 25 skot 
af 89 í riðlakeppninni, þar af 1 víti af 
6. Björgvin átti nokkrar mikilvægar 
vörslur undir lok leiksins í gær sem 
innsigluðu sigur Íslands. Í gærkvöldi 
þurfti Viktor Gísli Hallgrímsson að 
fylgjast með af bekknum eftir að 
hafa varið 4 skot af 20 í fyrstu tveim-
ur leikjum Íslands í riðlinum. ■

Rúmlega þriðjungur marka Íslands frá hornamönnunum

Sigvaldi Björn var markahæstur í liði Íslands í riðlakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



Nánar á samsungmobile.is/kaupaukar

Núna!  
Heyrnartól fylgja með
Kauptu nýjan Galaxy S21 FE í dag og fáðu Galaxy Buds Live 
í kaupauka (áætlað virði 39.900 kr.). 



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær bróðir okkar og frændi,  
Tryggvi Garðar Valgeirsson

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju 
fimmtudaginn 20. janúar kl. 13.00.

Vegna fjöldatakmarkana verður 
útförinni streymt: 

www.hljodx.is/index.php/streymi

Kristján Steinar Tryggvason
Stefán Þór Valgeirsson, Bragi Valgeirsson

Anna Eir Guðfinnudóttir, Sandra Björk Bragadóttir, 
Brynhildur Íris Bragadóttir  

Ástkær faðir okkar, 
Guttormur Þormar 

verkfræðingur, 
verður jarðsunginn í Langholtskirkju 

föstudaginn 21. janúar kl. 13.  
Streymt verður frá athöfninni á:  

https://www.youtube.com/
watch?v=MEsgSZB4gU8

Margrét Þormar 
Sigrún Þormar 
Stefán Þormar

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma, 

Sigríður Jóhannsdóttir 
hjúkrunarfræðingur,  

Engjavegi 22, Skógum - Mosfellsbæ,
lést 2. janúar á Landspítala  

við Hringbraut. 
Útförin fer fram í Langholtskirkju, 21. janúar kl. 15.00. 
Hlekkur á streymi er https://youtu.be/kna56eNg-HY 

Baldvin Már Frederiksen 
Bryndís Baldvinsdóttir  Rúnar Berg Guðleifsson 
Jóhann Gunnar Baldvinsson 
Baldvin Már Baldvinsson  Fríða K. Steinarsdóttir 

og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Jónína Þorsteinsdóttir 
yfirröntgentæknir/geislafræðingur,  
síðast til heimilis að Víðilundi 24, 

Akureyri,
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 

fimmtudaginn 20. janúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á ADHD-samtökin og Downs-félagið. 

Vegna fjöldatakmarkana verða aðeins  
nánustu ættingjar og vinir viðstaddir.  

Athöfninni verður streymt á Facebooksíðunni  
Jarðarfarir í Akureyrarkirkju - beinar útsendingar.  
Hlekk á streymi má nálgast á www.mbl.is/andlat. 

Arna H. Jónsdóttir  Guðmundur V. Óskarsson 
Hrafn Kristjánsson   Maríanna Hansen 
Vignir Ö. Guðmundsson   Sólveig Sif Guðmundsdóttir 
Björn E. Guðmundsson 
Inga Dóra Glan Guðmundsd.  Krista Glan 

langömmubörn og langalangömmubarn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ingólfur Björnsson

fyrrum bóndi, 
Drangshlíðardal, Austur-Eyjafjöllum,

lést á Dvalarheimilinu Kirkjuhvoli, Hvols- 
velli, mánudaginn 10. janúar sl. Útför hans 

fer fram frá Eyvindarhólakirkju laugardaginn 22. janúar.

Vegna aðstæðna getur aðeins nánasta  
fjölskylda verið viðstödd athöfnina.  

Hlekk á streymi má nálgast á mbl.is/andlat

Lilja Sigurgeirsdóttir
Sigurgeir Líndal Ingólfsson Drífa Björk Guðmundsdóttir
Guðni Úlfar Ingólfsson Magðalena K. Jónsdóttir
Guðrún Þórey Ingólfsdóttir Þorgeir Guðfinnsson
Hjalti Páll Ingólfsson Kristjana Axelsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Guðni B. Guðnason

fyrrverandi kaupfélagsstjóri,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 

laugardaginn 15. janúar sl. Útför hans fer 
fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn 

21. janúar kl. 10.00.

Vegna aðstæðna í samfélaginu er 50 manna 
samkomutakmörkun og því einungis nánustu 

aðstandendur viðstaddir. Streymt verður frá athöfninni á: 
www.streyma.is

Gunnar Guðnason Erna Olsen
Þórólfur Guðnason Sara Hafsteinsdóttir
Guðni B. Guðnason Ásta Björnsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma, langamma og systir, 

Karen Lövdahl 
lést 14. janúar sl. á hjúkrunarheimilinu 
Eir. Í ljósi aðstæðna fer útförin fram í 

kyrrþey.

Jóhanna Halla Þórðardóttir Rúnar Björgvinsson 
Snorri Þórðarson Sigrún Óladóttir 

Einar Lövdahl
Bergþóra Lövdahl 

barnabörn og langömmubörn.

Ævi og störf Valgerðar Jóns-
dóttur biskupsfrúr er viðfangs-
efni nýuppsettrar sýningar í 
Landsbókasafni Íslands.

arnartomas@frettabladid.is

Í tilefni þess að 250 ár eru liðin frá fæð-
ingu Valgerðar Jónsdóttur biskupsfrúar, 
hefur verið sett upp sýning í Landsbóka-
safni Íslands - Háskólabókasafni, um ævi 
hennar og störf. Valgerður hefur mjög 
sterk tengsl við handritasafn Landsbóka-
safnsins en handrit sem hún seldi safninu 
eru talin marka stofnun handritasafnsins 
1846.

„Það eru þá tæplega 400 handrit sem 
hún selur úr sinni eigu, en síðan þá hefur 
safnið stækkað og telur nú yfir 15 þúsund 
handrit,“ segir Halldóra Kristinsdóttir, 
sérfræðingur á handritasafninu, sem 
er höfundur sýningarinnar ásamt Erlu 
Huldu Halldórsdóttur, prófessor í sagn-
fræði við Háskóla Íslands. „Okkur er ljúft 
og skylt að halda minningu þessarar 
merkilegu konu á lofti.“

Valgerður fæddist árið 1771 og var 
gift tveimur biskupum, Hannesi Finns-
syni (1739–1796) og Steingrími Jónssyni 
(1769–1845).

„Hannes var fimmtugur og hún átján 
ára þegar þau giftu sig,“ segir Halldóra. 
„Hún verður síðan ekkja tuttugu og fimm 
ára eftir sjö ára hjónaband og stendur ein 
fyrir búi í Skálholti í ein tíu ár.“

Valgerður átti töluverðar eignir og 
margar jarðir og stóð í miklum viðskipt-

um á þeim tíma. „Hún stóð í bátaútgerð, 
átti rekaítök og hvað eina,“ útskýrir Hall-
dóra. „Hún giftist svo Steingrími Jónssyni 
sem var á hennar aldri, en hann hafði 
verið skrifari hjá manninum hennar og 
kennari barna þeirra.“

Þegar Steingrímur lést á undan Val-
gerði ákvað hún að selja handritasafnið 
sem hafði orðið til á biskupsheimilunum 
tveimur. „Valgerður hefur verið aðeins 

falin í sögunni,“ segir Halldóra. „Það er 
svo oft talað um hana sem eiginkonu 
þessara manna, sem voru vissulega stór-
merkilegir, en það var hún líka.“

Fjölhæf fyrirmynd
Á sýningunni er rýnt í ýmsa þætti í lífi 
Valgerðar, en auk þess að vera stóreigna-
kona var hún líka mikil fyrirmynd ann-
arra kvenna hvað varðaði tísku og hús-
stjórn.

„Það er talið að hún hafi fyrst klæðst 
því sem er kallaður húfubúningur, og á 
sýningunni drögum við fram áhrif henn-
ar á tísku,“ segir Halldóra og vísar meðal 
annars í fatnað sem má finna í dánarbúi 
hennar. Til þess að fá aukna innsýn inn í 
fatnaðinn fengu Halldóra og Erla Hulda 
til liðs við sig Guðrúnu Hildi Rosenkjær 
sagnfræðing og kjólameistara hjá Ann-
ríki. „Við reynum að draga fram hvað hún 
átti og hvað það segir um hennar stöðu í 
samfélaginu.“

Á sýningunni má líka finna ýmis skjöl 
og sendibréf sem skrifuð voru af Valgerði 
og til hennar, þar á meðal bréfabók sem 
hún hélt á því tíu ára tímabili sem hún 
var ein eftir að hún varð ekkja í fyrsta 
skipti.

„Þar eru bæði persónuleg og viðskipta-
leg bréf sem eru í raun alveg einstök 
heimild því þótt það séu til bréfabækur 
frá þessum tíma þá eru þær aðallega frá 
körlum,“ segir Halldóra. „Við erum ekki 
að reyna að segja ævisögu Valgerðar á 
þessari sýningu en viljum varpa ljósi á 
hvernig kona hún hefur verið.“ n

Kvenskörungur í skugga biskupanna

Halldóra Krist-
insdóttir og Erla 
Hulda Halldórs-
dóttir, höfundar 
sýningarinnar, 
ásamt Guðrúnu 
Hildi Rosenkjær 
sem lagði verk-
efninu lið. 
 MYND/AÐSEND

Merkisatburðir
1903 Þýskur togari, Friedrich Albert, strandar á Skeiðarár-

sandi. 
1908 Verkalýðsfélag Reyðarfjarðar stofnað.
1935 Coopers Inc. selur fyrstu stuttu herranærbuxurnar í 

heiminum.
1949 Kúba viðurkennir Ísrael.
1953 68% allra sjónvarpsviðtækja í Bandaríkjunum eru 

stillt á sjónvarpsþáttinn I Love Lucy til að sjá Lucy 
Ball fæða barn.

1955 Borðspilið Scrabble lítur dagsins ljós.
1957 Kristján Eldjárn ver doktorsritgerð sína, Kuml og 

haugfé í heiðnum sið, á Ís-
landi.

1966 Indira Gandhi kosin for-
sætisráðherra á Indlandi.

1977 Snjókoma í Miami í Flórída í 
Bandaríkjunum, í fyrsta og 
eina sinn í sögu borgarinnar 
sem það hefur gerst.

2007 Íslenska kvikmyndin For-
eldrar er frumsýnd.

Það segir sitt að Valgerður fékk ekki sinn 
eigin legstein, heldur er nafn hennar fest 
neðst aftan á legstein Steingríms.

Áhrif Valgerðar á tísku landsins eru tekin 
fyrir á sýningunni.
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FIMMTUDAGINN 20. JANÚAR 
KL. 20.00 OG AFTUR KL. 22.00

Viðurkenningarhátíð FKA verður sýnd á Hringbraut 
fimmtudaginn 20. janúar kl. 20.00 og aftur kl. 22.00. 
Umsjónarmaður er Sigmundur Ernir Rúnarsson.

Veittar verða þrjár viðurkenningar til kvenna sem hafa 
verið konum í atvinnulífinu hvatning og fyrirmynd. 

FKA viðurkenning

FKA þakkarviðurkenning

FKA hvatningaviðurkenning



LÁRÉTT
1 slitrur
5 nöldur
6 ekki
8 talin
10 tveir eins
11 svolítið
12 mjög
13 verkfæri
15 rembast
17 kryddjurt

LÓÐRÉTT
1 aðstoðar
2 íþrótt
3 regla
4 renta
7 eðli
9 kynngi
12 skynfæri
14 niðurlag
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 hrafl, 5 jag, 6 ei, 8 álitin, 10 ll, 11 ögn, 
12 afar, 13 alur, 15 rogast, 17 karsi.
LÓÐRÉTT: 1 hjálpar, 2 rall, 3 agi, 4 leiga, 7 inn-
ræti, 9 töfrar, 12 auga, 14 lok, 16 ss.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðvestlæg eða 
breytileg átt í dag, 
víða 3-10 m/s. 
Bjartviðri og frost 
0 til 12 stig, kald-
ast í innsveitum 
norðaustantil. n

Veðurspá Miðvikudagur

Sudoku

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

Hannes Hlífar Stefánsson (2.518) átti leik gegn Franz Brauer (2.435) á Marienbad Open. 

16.Bxh6! gxh6 17.Dxh6 He6  (17...Bc5! og svartur getur varist. Nú gefur Hannes engin grið). 18.Dg5+ Kh8 
19.exd5 Dxd5 20.Rf5 Re8 21.Dh5+ Kg8 22.Rg5 Hg6 23.Dh7+ Kf8 24.Dh8+ Hg8 25.Rh7# 1–0. Glæsilega teflt. 
Það er einnig líflega teflt í Wijk aan Zee. Fjórða umferð fór fram í gær. 

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

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Svo … hvað 
hefurðu verið 
mafíósi lengi?

Lengi! Kannski 
allt of 
lengi!

Hvað get ég sagt? 
Þetta eru örlög mín! 
Það var í raun aldrei 
nokkur leið 
hjá því!

Eftir að þú 
sást 

„Guð-
föðurinn“?

Einmitt! 
Fyrir það 

var ég bara 
smíða-
kennari í 

grunnskóla! Don! 
Don 

Hannes!

Pondus!

Ég hef 
tekið 

eftir því!

Jæja! Mafíuforingjar 
eru langt frá því að 
vera það skrítnasta 

sem maður rekst 
á í lökkuðum skóm 

hérna inni!

Mér líður aldrei vel 
í fötum sem hefur 
ekki verð gengið á.

Labbilabbilabb            labbilab

Hvar er Hannes?

Að þykjast 
taka bað.

Ó, gott.
Bíddu, sagðirðu 
„þykjast“ eða 

„að fara“?

Mamma, hann 
meira að segja 
málar hringinn í 
kringum kerið!

Ahhh! Svo 
frískandi!

Labbi       l     abbilabbilabbila

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ALLT AÐ 60% 
AFSLÁTTUR

ÚTSALA
BETRA BAKS

STILLANLEG RÚM | HEILSURÚM OG -DÝNUR 
GAFLAR | SÆNGUR | KODDAR | SVEFNSÓFAR  

STÓLAR | SÆNGURFÖT, O.FL. 

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN  
SÓLARHRINGINN 

EKKI MISSA AF ÞESSU!
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Miðvikudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.20 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 All Rise
10.05 Masterchef USA
10.45 Líf dafnar
11.30 Flirty Dancing
12.15 The Office
12.35 Nágrannar
12.55 GYM
13.15 Gulli byggir  Í þessari þriðju 

þáttaröð með Gulla Helga 
eru verkefnin stór sem smá 
eins og áður. Nú færum 
við til eldhús og breytum 
baðherbergi í Mosó fyrir 
fatlaðan fjölskyldumeðlim. 

13.50 Cyrus vs. Cyrus Design and 
Conquer

14.10 Falleg íslensk heimili
14.40 The Diagnosis Detectives
15.40 Who Do You Think You Are?
16.45 The Cabins  Rómantískir og 

glænýir raunveruleikaþættir.
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 Heimsókn  Í fyrstu átti bara 

að mála tvo eða þrjá veggi 
en fjórum árum seinna var 
Úlfar Finsen, eigandi hús-
gagnaverslunarinnar Mod-
ern, búinn að taka allt í gegn 
og útkoman er stórglæsileg 
enda kom Rut Káradóttir 
arkitekt að verkinu.

19.35 First Dates Hotel
20.30 The Good Doctor
21.10 Angela Black
22.05 Coroner
22.45 Damages
23.30 Damages
00.20 The Blacklist
01.05 MacGruber
01.30 NCIS
02.15 The O.C.
02.55 All Rise
03.40 The Office

11.45 Bridget Jones’s Diary
13.20 Echo in the Canyon
14.40 Valley Girl
16.20 Bridget Jones’s Diary
17.55 Echo in the Canyon
19.15 Valley Girl
21.00 Jumanji. The Next Level
22.55 Abigail  Abigail býr í borg 

sem búið er að loka af vegna 
dularfulls faraldurs sem þar 
geisar og faðir hennar er 
einn þeirra veiku.

00.45 The Hunt
02.15 Jumanji. The Next Level

08.30 Ryder Cup 2018  Sem fór 
fram í Frakklandi.

14.30 Ryder Cup 2018
18.40 Ryder Cup 2018  Útsending 

frá lokadegi.
22.50 Ryder Cup 2018  Útsending 

frá lokadegi.

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 Ghosts   Bandarísk gaman-

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

15.30 A.P. BIO
16.00 Survivor
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 The Block 
20.10 Extreme Makeover. Home 

Edition
21.00 New Amsterdam 
21.50 Station 19 
22.40 The Great 
23.35 The Late Late Show 
00.20 Dexter 
01.00 The Resident  Læknadrama 

af bestu gerð. Sögusviðið 
er Chastain Park Memorial 
spítalinn í Atlanta þar sem 
læknar með ólíkar aðferðir 
og hugsjónir starfa.

01.45 NCIS. Hawaii 
02.30 The Twilight Zone (2019) 
03.20 Tónlist

07.00 Lokasóknin
07.55 Burnley - Huddersfield
09.35 Coventry - Derby
11.15 Leicester - Watford
12.55 Ensku bikarmörkin 
13.20 Lokasóknin
14.15 Luton - Bournemouth
15.55 Derby - Sheffield United
17.35 Football League Show 
18.00 Lokasóknin
19.00 Leikur  Útsending frá leik í 

NFL.
21.20 Pistons - Suns  Útsending frá 

leik í NBA.
23.15 Lokasóknin  Allt það helsta 

sem gerðist í fyrstu umferð 
úrslitakeppni NFL-deildar.

07.30 Úrslitaleikur  Íslandsmótsins 
innanhúss, Futsal.

09.10 ÍR - Vestri  Í Subway deild 
karla.

10.50 Valur - Tindastóll
12.30 ÍR - Stjarnan
14.10 Álftanes - Haukar  Útsending 

frá leik í 1. deild karla í körfu-
bolta.

15.50 Grindavík - Valur  Í Subway 
deild kvenna. 

17.15 Tilþrifin
18.05 Breiðablik - Grindavík  Bein 

útsending frá leik í Subway 
deild kvenna. 

20.05 Keflavík - Haukar  Bein út-
sending frá leik í Subway 
deild kvenna.

22.05 Breiðablik - Grindavík
23.45 Keflavík - Haukar

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
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Þjóðsögukistan  Þjóðsögur 

um fræga afturgöngu og 
sögustein.

18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Samastaður í 

tilverunni   (10 af 24)
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 Markaðurinn  Viðskipta-

fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins. 

19.30 Saga og samfélag  Málefni 
líðandi stundar rædd í sögu-
legu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræði-
manna á margvíslegum 
sviðum. 

20.00 Kvennaklefinn  Heims-
borgaralegur, hreinskilinn, 
fjörugur, óvenjulegur og 
ótrúlega skemmtilegur 
þáttur fyrir konur, um konur. 

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

21.00 Markaðurinn (e)  

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2008-2009  Árborg - 

Hafnarfjörður.
14.30 Mér datt það í hug
15.05 Á götunni 
15.35 Hvunndagshetjur  Örvar og 

Gréta.
16.05 Ungmenni með krabbamein 
16.55 Austfjarðatröllið
17.25 Okkar á milli
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Tölukubbar 
18.06 Hæ, Sámur 
18.13 Refurinn Pablo 
18.18 Múmínálfarnir 
18.40 Krakkafréttir
18.45 Lag dagsins
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Stolin list  Íslensk-grísk 

heimildaþáttaröð í þremur 
hlutum þar sem fjallað er 
um hverjir eru réttmætir 
eigendur menningarlegra 
listmuna. Hornsteinar 
menningar margra fyrrum 
nýlenduþjóða eru til sýnis 
á söfnum fyrrum nýlendu-
herra og í flestum tilvikum 
krefst það langrar baráttu að 
endurheimta munina.

21.05 Kraftaverkið. The Miracle 
 Ítölsk spennuþáttaröð í átta 
hlutum. Stytta af Maríu mey 
sem grætur blóði finnst fyrir 
tilviljun í lögregluaðgerð í 
Róm. Smátt og smátt fara 
allir sem koma að rannsókn 
þessa dularfulla máls að 
missa tökin á raunveruleik-
anum. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Louis Theroux. Taktu 

barnið mitt. Louis Theroux’s 
Altered States. Take My 
Baby  Heimildarþáttur frá 
BBC þar sem Louis Theroux 
fjallar um ættleiðingar barna 
í Kaliforníu. Þar hafa einka-
rekin fyrirtæki milligöngu 
um ættleiðingar og græða á 
því fúlgur fjár.

23.20 Heimur myndasagna með 
Robert Kirkman. Robert 
Kirkman’s Secret History of 
Comics

00.00 Dagskrárlok

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. 

DAGSKRÁ FRÉTTABLAÐIÐ



Menn eru 
auðvitað 
orðnir 
óþreyju-
fullir að 
komast á 
svona 
samkomu.
Sveinn Brynj-
ólfsson

Sjónvarpsþættirnir The Book of 
Boba Fett á Disney+ eru nýjasta 
tilraun Disney til þess að hámarka 
fjárfestingu sína með kaupunum á 
Lucasfilm og þar með öllu tengdu 
Star Wars.

Stjörnustríðsaðdáendur eru í 
seinni tíð orðnir ansi kröfuharður 
hópur, sem hikar ekki við að láta 
í sér heyra sé tilfinningum þeirra 
misboðið með nýju efni. Þætt-
irnir um hina dáðu aukapersónu, 
mannaveiðarann Boba Fett, virð-
ast þó almennt leggjast ágætlega 
í mannskapinn. Þegar 
þrír þættir eru að baki 
kannar Fréttablaðið 
hug Star Wars-aðdá-
enda beggja vegna 
borðsins, en 
fjórði þátturinn 
fer í loftið í 
kvöld.

Hvaða bull er þetta?

Heiðar  
Sumarliðason 
stjórnandi 
hlaðvarpsins 
Stjörnubíó
Ég tók eftir 
því með The 
Mandalorian að 
þegar þættirnir 

fóru mest á flug var Jon Favreau 
hvergi nálægur sem höfundur, eða 
þátturinn var þess eðlis að það 
var ekki hægt að klúðra honum. 
Til dæmis þegar Logi geimgengill 
birtist.

Þeir þættir sem innihéldu atvik 
sem vöktu upp kjánahroll hjá mér 
voru hins vegar alltaf skrifaðir á 
Favreau: froskakonan og eggin, 
einhver? Nú þegar þrír þættir af 
The Book of Boba Fett hafa verið 
sýndir hefur þessi trú mín styrkst: 
Dansar við Tuskens, einhver? Allir 
eru þeir eftir Favreau, þunglama-
legir og lítið spennandi. Svo er 
Boba Fett alls ekki sá töffari sem 
ég hélt; stjórna með virðingu? 
Hvaða bull er þetta? Einnig skil ég 
ekki þessa þráhyggju þeirra hjá 
Lucasfilm fyrir þessum Mandalori-
ans. Tvær fyrstu leiknu seríurnar 
eru báðar um gaura í Mandalorian 
galla og með hjálm. Þessi mark-
aður er mettur og vel það.

Stækkandi stjörnuþoka

Elsa María  
Hertervig 
Stjörnustríðs-
aðdáandi
Fyrstu þrír þætt-
irnir um Boba 
Fett eru alveg 
hreint magnaðir. 
Fyrsti þátturinn 

byrjaði hægt en undirbyggði vel 
það sem á eftir hefur komið. Boba 
sleppur úr Sarlacc-pyttinum á 
Tatooine og er tekinn til fanga af 
Tusken-ættbálki en sýnir fljótt að 
hann er verðmætur bandamaður 
og er innvígður í ættbálkinn.

Þau kenna honum siði sína og 
sögu, sem er saga þjóðar sem lifði 
af hrikalegar hörmungar og þurfti 
að aðlagast lífi í gjörbreyttum 
heimi, sem er táknrænt fyrir það 
sem Boba hefur gengið í gegnum 
og það sem hann á í vændum.
Allar persónur þáttanna eru 
mjög vel gerðar, sviðsmyndin er 
mögnuð og steam-punk þemað 
yfir þeim á svo vel við á eyðimerk-
urplánetu eins og Tatooine. Mér 
finnst frábært að stjörnuþokan 
langt, langt í burtu er ennþá 
sístækkandi og að eftir öll þessi 
ár er hún ennþá að koma okkur á 
óvart. n

Hvernig líst þér á The Book of 
Boba Fett?

n Lykilspurningin

Svarfdælingar neyðast 
annað árið í röð til að halda 
sitt landsfræga þorrablót á 
netinu. Sveinn Brynjólfsson, 
forsprakki þorrablótsnefnd-
arinnar, segir ákvörðunina 
hafa verið þungbæra, en ekki 
dugir að deila við veiruna 
skæðu í jötunmóð

 odduraevar@frettabladid.is

„Fyrir jólin var maður farinn að 
heyra út undan sér að það yrði 
hreinlega að vera þorrablót. Sem 
sagt á staðnum, en við ráðum víst 
eitthvað litlu um það og ætlum að 
feta í fótspor nefndarinnar frá því 
í fyrra,“ segir Sveinn Brynjólfsson, 
ofanflóðasérfræðingur hjá Veður-
stofunni, sem þetta árið á sæti í 
þorrablótsnefnd Svarfaðardals.

Veiran brellna og brögðótta 
hrakti sögulegt blótið í fyrra yfir 
í fjarfundarbúnað og þá gekk fólk 
að því gefnu að það yrði í fyrsta og 
eina skiptið. Nú er ljóst að endur-
taka þarf þvingaðan leikinn og því 
fer þorrablót Svarfdælinga fram 
í tölvum, þann 5. febrúar, í stað 
félagsheimilisins Rimar.

Annállinn á sínum stað
Sveinn segir blótið hins vegar ekki 
muni svíkja neinn og þekktir dag-
skrárliðir verði á sínum stað. Sölvi 
Hjaltason á Hreiðarsstöðum mun 
þannig lesa upp hinn klassíska 
þorrablótsannál Svarfdælinga líkt 
og síðustu ár.

„Það tekur sennilega allt að 
klukkutíma að f lytja hann, með 
skemmtilegum innskotum frá 
nefndinni, gríni og öðru slíku,“ segir 
Sveinn. „Þetta gekk mjög vel í fyrra 
og heppnaðist vel og meira að segja 
ball á eftir með hljómsveit af svæð-
inu sem spilaði danslög í klukku-
tíma eftir á.“

Heldur samfélaginu gangandi
Sveinn segir því ljóst að hvergi verði 
gefið eftir í ár þrátt fyrir vonbrigðin 
sem fylgja því að Svarfdælingar 
þurfi að sitja heima annað árið í röð.

„Þetta leggst þungt á menn. Eða 
þannig, menn eru auðvitað orðnir 
óþreyjufullir að komast á svona 
samkomu. Þetta er það sem heldur 
svona samfélagi gangandi: göngur, 

Svarfdælingar þurfa aftur að blóta 
þorra og þreyja súra veiruna á Zoom

Eitthvað verður fámennara í félagsheimilinu að þessu sinni en Svarfdælingar bjarga sér á Zoominu. MYND/AÐSEND.

Svarfdælingar 
láta veiruna ekki 
buga sig og nú 
mun hver eta 
súrmetið í sínu 
horni.

Sveinn Waage
 skólastjóri Bjór-
skóla.net
Þorrinn gengur 
í garð með 
bóndadeginum 
á föstudaginn 
en þorrabjórinn 
flæddi inn á 
markaðinn fyrir 

síðustu helgi og þar er að venju af 
nægu að taka fyrir bjóráhugafólk 
sem þó er varla búið að rýma fyrir 
nýjum birgðum eftir allt jóla-
bruggið.

„Þetta er alltaf að verða meira 
og meira og umfangsmeira eftir 
því sem árin líða,“ segir Sveinn 
Waage, bjórsérfræðingur og 
skólastjóri Bjórskóla.net, um árs-
tíðabundnu bjórbylgjurnar.

„Við sáum fyrst einhvers konar 
nýja bjóra koma í kringum jólin en 
núna eru árstíðirnar orðnar fleiri 
og verða alltaf stærri.“ Sveinn 
bendir þannig á að eitthvað um 

25 tegundir af þorrabjór séu í 
gangi núna.

„Þetta þorratengda bara 
núna er mest bjórar en eitthvað 
brennivín líka en það sem skýrir 
þetta árstíðabrjálæði er að þar 
opnast gluggi fyrir minni brugg-
húsin til að koma með eitthvað 
nýtt. Sýna sig og sjá aðra, en 
þannig stendur sölutímabilið í 
þorrabjórnum frá 13. janúar til 19. 
febrúar.

Þetta eru rétt rúmlega fimm 
vikur og svo er það bara búið,“ 
heldur Sveinn áfram og bendir 
á að á meðan kerfið í kringum 
sölu í ÁTVR er við lýði verði þessir 
árstíðagluggar, jól, þorri, páskar 
og þess háttar, mikið notaðir til 
þess að koma með nýjungar á 
markaðinn.

„Þetta er kannski ástæðan 
fyrir því að það er svona mikið 
líf á þessum tímabilum sem er 
ofboðslega skemmtilegt fyrir 
bjóráhugafólk. Þetta heldur líka 
öllum brugghúsum á tánum og 
það er að myndast svona pláss 

fyrir árstíðabjóra drjúgan hluta 
ársins sem er bara hið besta mál.“

Þorramaturinn þykir miskræsi-
legur en Sveinn segir ekkert lagt 
sérstaklega upp með að brugga 
„vondan“ þorrabjór í stíl við það 
sem er á troginu. „Núna má svo 
að segja í rauninni allt í þessum 
árstíðabjórum. Það eru engar 
sérstakar reglur. Maður hefði til 
dæmis haldið að súr bjór væri 
stór partur af þorrabjór, og þeir 
eru þarna nokkrir, en það er ekki 
algilt.“

Sveinn bendir á að leikur með 
tungumálið komi einnig við sögu. 
„Eins og til dæmis Frýs í æðum 
bjór, frá Ölvisholti. Það er ekki 
súr bjór. Og Steðji er með bjór 
sem heitir Hvalur 2 sem tengist 
náttúrlega einum frægasta þorra-
bjór allra tíma þegar þeir muldu 
hvals eistu ofan í bjórinn sem ég 
held að enginn hafi beðið um,“ 
segir Sveinn og hlær. 

„Þeir eru að vísa í hann en eru 
þarna með venjulegan „dunkel“ 
sem er bara dökkur lagerbjór 

ættaður frá Þýskalandi en þarna 
eru þeir að nota hvalinn.“

Surtur, frá brugghúsinu Borg, er 
sjálfsagt meðal þekktustu þorra-
bjóranna en Sveinn telur líklegt 
að „Captain Morgan“ kynslóðin 
eigi eftir að eiga erfitt með að 
standast útgáfu þessa árs, Surt 
8.15.

„Surtur hefur komið í alls konar 
útgáfum en það sem þeir hafa 
verið að gera er að láta þennan 
upprunalega liggja í alls konar 
tunnum og ílátum og hér erum 
við að tala um eitthvað í líkingu 
við sykrað og gott romm, sko.“

Sveinn segir aðspurður að 
möguleikarnir í bjórgerðinni séu 
óþrjótandi og engin hætta á öðru 
en að nýjungarnar muni halda 
áfram að flæða fram. „Ef það er 
eitthvað sem við þurfum ekki að 
hafa áhyggjur af þá er það að ekki 
sé verið að reyna á bragðlauka 
bjóraðdáenda. Ég get alveg lofað 
því að það eru allt of mörg tæki-
færi til þess á hverju einasta ári 
að smakka eitthvað nýtt.“ n

Þorrabjórinn þarf ekki að vera súr
 n Sérfræðingurinn

réttir, þorrablót og þessir viðburðir 
sem eru árlegir þar sem menn koma 
saman,“ segir Sveinn.

Enda hafi fólk búist við að síðasta 
ár yrði undantekning. „Svo heldur 
þetta áfram og við erum öll vita-
skuld orðin þreytt. Það er mjög 

slæmt að missa þetta út ár eftir ár.“
Hann tekur fram að það sé hins 

vegar hugur í fólki. „Við gefumst 
ekki upp og munum gera þetta eins 
líkt því sem við könnumst við og 
hægt er,“ segir Sveinn, sem viður-
kennir að hann hlakki til. n
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Hún átti það líka oft til 
að leggjast upp á 
borðin hjá þeim sem 
voru á kafi í lærdómi á 
Háskólatorgi og ósjald-
an ofan á fræðibæk-
urnar.

Jón Atli Bene-
diktsson, rektor 
Háskóla Íslands

Rósalind rektor, kötturinn 
sem getið hefur sér frægðar á 
háskólasvæðinu og víðar, er 
öll. Jón Atli Benediktsson, 
rektor Háskóla Íslands, minn-
ist kisunnar með hlýju.

odduraevar@frettabladid.is

Daglegur viðburður í lífum nem-
enda Háskóla Íslands undanfarin 
ár hefur verið að sjá og fylgjast með 
kisunni Rósalind rektor spóka sig 
á háskólasvæðinu. Svo þekkt var 
Rósalind að hún átti sitt eigið myllu-
merki á samfélagsmiðlum.

Rósalind var einstaklega gæf og 
þekkt fyrir að vera óhrædd við að 
leggja undir sig kennslustofur: uppi 
á borðum og við fætur. Margir hafa 
enda ítrekað lýst því yfir að Rósa-
lind hreinlega eigi háskólann og 
þannig festist rektorstitillinn við 
kisu.

Jón Atli, rektor mannfólksins  við 
HÍ, var meyr þegar hann var beðinn 
um að rifja upp kynni sín af einni 
frægustu kisu landsins. „Kötturinn 
Rósalind auðgaði svo sannarlega 
lífið á háskólasvæðinu með návist 
sinni, sem einkenndist oftast af 
yfirvegun í bland við mátulegt 
æðruleysi. Eins og háttar til með 
háskólaborgara hafði hún dálæti á 
bókum og sótti í að vera innan um 
sem flestar þeirra. Þess vegna virtist 
á stundum sem hún væri hluti af 
öflugu starfsliði Bóksölunnar,“ segir 
Jón Atli og heldur áfram:

„Hún átti það líka oft til að leggj-
ast upp á borðin hjá þeim sem voru 
á kafi í lærdómi á Háskólatorgi og 
ósjaldan ofan á fræðibækurnar, en 
þá lygndi hún bara aftur augunum 
og virtist sjúga í sig þekkinguna, 
svona eins og henni væri fullkunn-

ugt um að þekkingin væri gjaldmið-
ill framtíðarinnar. “

Mætti á skrifstofuna til Jóns
Jón segir líklega ekki hafa farið fram 
hjá neinum að Rósalind hafi ekki 
ætlað sér neitt minna en rektors-
embættið við Háskóla Íslands.

„Hún hafði ekki lengi vanið 
komur sínar á háskólasvæðið þegar 
hún birtist einn daginn í Aðalbygg-
ingunni eins og hún hefði hér lykla-
völd og tiplaði rakleiðis inn á skrif-
stofu mína og kom sér þar fyrir, eins 
og þetta væri nákvæmlega sá staður 
sem henni væri ætlaður. Rósalind 
var að sjálfsögðu afar vel tekið af 
okkur á rektorsskrifstofunni, eins 
og raunar var hátturinn um allar 
byggingar, því Rósalind var yfirleitt 
kærkominn gestur.“

Þakklát Rósalind
Þá segir Jón Atli að Rósalind hafi 
á sinn þátt tekið þátt í starfsemi 
skólans með ýmsum hætti. „Þegar 
við héldum háskóladaginn síðast 
var hún mætt í árdagsins roða á 
Háskólatorg til að taka þátt í undir-
búningi. Þegar allt var að verða klárt 
og bæklingum hafði verið raðað 
snyrtilega á langborð við inngang-
inn, stökk hún þangað upp og lagðist 
kyllif löt á borðið innan um bækl-
ingana. Hún ætlaði ekki að missa af 
neinu og vildi vera öldungis viss um 
að þúsundir gesta fengju réttar leið-
beiningar um nám við hæfi,“ segir 
rektorinn um læðuna og kollega.

„En nú kemur hún því miður ekki 
oftar til okkar þessi fallega læða, hún 
Rósalind rektor, og munu margir 
sakna hennar, því hún lýsti oft upp 
daginn hérna á háskólasvæðinu. 
Við hugsum til hennar með hlýju 
og söknuði og líka með þakklæti. “ n

Rektor minnist Rósalindar

Rósalind rektor hafði góðar gætur á konungsríki sínu á Háskólatorgi þar sem fáir efuðust um völd hennar. 

Jón Atli rektor, 
Steinunn Gests-
dóttir, að-
stoðarrektor, og 
Rósalind rektor 
á góðri stundu.
MYNDIR/AÐSENDAR

Háskólasvæðið 
og nágrenni  var 
allt undir hjá 
Rósalind.

Rektorinn aflaði 
sér þekkingar af 
einurð og hóg-
værri festu.

Lokaðir gluggar 
stöðvuðu ekki 
háskólaköttinn 
sem virtist alltaf 
finna smugu.

Engin skúmaskot, skrifstofur eða borð voru Rósalind óviðkomandi.
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„Staðurinn er með pínulitla og brot-
hætta sál sem er að vaxa og dafna,“ 
segir Dóri DNA, veitingamaður á 
Mikka ref, sem hann opnaði í von 
um að veiran skæða færi að kveðja. 
„Við opnuðum fyrir um ári síðan 
og þekkjum í raun bara reksturinn 
undir þessum kringumstæðum. 
Við erum sem betur fer með góðan 
og dyggan kúnnahóp og bisnisshug-
myndin var að þjónusta Þjóðleik-
húsið, sem hefur verið opið mjög 
stopult.“

Dóri segir Mikka ref þó ganga 
sinn vanagang að einhverju leyti „og 

fólk er að hugsa til manns og hvern-
ig gangi. Við ætlum ekki að kvarta of 
hátt en við þurfum að huga að uppá-
haldsstöðunum okkar svo það verði 
ekki bara hamborgarastaðir eftir,“ 
segir Dóri og upplýsir og hann hafi 
f lutt inn hundrað stykki af hvítum 
stuttermabolum sem eru merktir 
staðnum.

„Það er gott að kúra í þeim og 
vera töff í þeim,“ segir Dóri á léttum 
nótum og bætir við ögn alvarlegri: 
„Við vitum hversu bilað það er að 
við erum að selja boli hérna en 
þannig er ástandið á veitingamark-
aðnum í dag, að vínbarir eru að selja 
boli.“ n

Bilað að þurfa að selja boli

Neyðin kennir veitingamanni að 
selja stuttermaboli.  MYND/AÐSEND

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.

odduraevar@frettabladid.is

Sex vinir af Kársnesi hafa 
nú loksins látið drauminn 
rætast. Þeir hafa lagt niður 
bakaríið Brauðkaup á Borgar-
holtsbraut og stofnað barinn 
og grillið Mossley í höll  æsku-
minninganna.

Ásgeir Þór Jónsson, rekstrarstjóri 
nýjasta veitingastaðarins á Kárs-
nesi – Mossley, segir það alltaf hafa 
verið planið að opna veitingastað 
á Borgarholtsbraut á móti Kópa-
vogslaug í stað bakarísins vinsæla 
Brauðkaups. Ásgeir Þór og félagar 
hans eru allir uppaldir á Kársnesi 
og Ásgeir segir hugsjónina hafa 
ráðið för.

„Okkur hefur frá upphafi langað 
til þess að gera þetta hús að sann-
kölluðu samkomuhúsi Kársnes-
inga. Ég ólst hérna upp í hverfinu 
og f lutti svo aftur hingað til baka 
fyrir þremur árum. Þá var bara 
bensínstöð hérna og ekkert annað,“ 
segir Ásgeir.

Sjálfur hefur hann komið víða 
við, búið erlendis og rekið fjölda 
veitingahúsa og skemmtistaða hér 
á landi eins og Prikið, Laundromat 
og Jamie‘s. „Þannig að við strákarn-
ir vorum alveg sammála um það að 
það vantaði einhverja stemningu 
hérna í hverfið og nú viljum við 
láta á það reyna með þessum nýja 
stað, að bjóða upp á líf og fjör hér í 
götunni.“

Stálu úr sjoppunni
Ásgeir og félagar eiga allir sameigin-
legt að eiga sínar æskuminningar úr 
húsinu, sem áður hýsti sjoppu um 
árabil.

„Við vorum alltaf þarna í þessari 
sjoppu sem krakkar að ræna hlutum 
og skemmta okkur. Það er virkilega 
skrítið að eiga þennan stað allt í 
einu núna og þetta hús, enda mikið 
búinn að vera að hanga í þessari 
sjoppu þegar maður var krakki. 
Fyrsti kossinn og allur pakkinn var 
tekinn þarna,“ segir Ásgeir hlæjandi.

Þeir félagar stóðust ekki mátið 
þegar húsið fór á sölu og keyptu 
það árið 2019. Ásgeir útskýrir að þá 
hafi það atvikast þannig að í skaut 
þeirra féll bakarí, þegar Kornið lét 
af starfsemi í húsinu. Ásgeir segir þá 
félaga þá hafa brugðist skjótt við og 
stofnað Brauðkaup, sem nú er orðið 
að Mossley.

„En markmiðið hefur alltaf verið 
að gera þetta að bar og grilli og að 
samkomustað Kársnesinga,“ segir 
Ásgeir sem segir þá félaga hafa 
fundið nafnið á staðinn í skjalasafni 
ríkisins.

„Þar fundum við kort sem Banda-
ríkjaher hafði notað til að kortleggja 
eftir sínum kennileitum. Þeir skírðu 
Kársnesið Mossley Knoll og það 
fannst okkur bara smellpassa, enda 
góð saga og skemmtilegt nafn. Svo 
er einhver bær í Bretlandi sem er 
líka Mossley, þannig að við erum 
að spá í að sækja um að verða vina-
bær. “

Lofa veislum
Ásgeir segir þá félaga lofa veislu 
þegar veiran skæða hættir loksins 
að hrella landsmenn og mannamót 
verða gjaldgeng á ný.

„Við erum með góðan sætafjölda 
og getum vonandi fyrr en síðar tekið 
á móti stórum og litlum hópum. Svo 
ætlum við að opna efri hæðina hjá 
okkur líka á næstu vikum og þar 
verður hægt að leigja sal, halda partí 
eða hreinlega bara horfa á Eurovisi-
on og hafa gaman.“

Ásgeir segir þá félaga alltaf hafa 
blásið til veislu úti í garði við hvert 
tilefni og segir hann ekkert lát verða 
á því á hinum nýja stað. „Við höld-
um árlega alls konar partí í garðin-
um, á 17. júní, októberfest og á vorin 
og ætlum að halda því áfram, þann-
ig að þetta verði áfram samkomu-
hús fyrir Kársnes og Kópavog.“ n

Steikir hamborgara á grilli  
við Hauskúpuhæðarveginn

Ásgeir Þór er snúinn aftur á slóðir æskunnar og fyrsta kossins og steikir nú hamborgara í húsi sem má segja að sé höll 
æskuminninga hans og stendur í grennd við það sem Kaninn kallaði Mossley Knoll.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kanarnir nefndu Kársnesið

Í seinni heimsstyrjöld gerði 
bandaríski herinn kort af 
höfuðborgarsvæðinu og gaf 
ýmsum stöðum bandarísk ör-
nefni. Hæðin þar sem Hamra-
borg er var nefnd Skeleton Hill 
og Nýbýlavegur/Kársnesbraut 
voru nefnd Skeleton Hill Road. 
Digranes var svo kallað Whale 
Hill og hafnarsvæði Kársness 
Whale Point. Kársnesið sjálft 
fékk nafnið Mossley Knoll.
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 e-Niro 39 kWh verð frá:

4.990.777kr.
 Afborgun á mánuði 35.572 kr.**

Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir 
allar stærðir fyrirtækja og heimila. 
Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km 
akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.

Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro. 

Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur. 
Prófaðu Kia e-Niro 100% rafbíl
með 455 km drægi.  

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000  litrof.is

UMHVERFISVÆN

PRENTUN

Sykur er stundum sagður hinar 
nýju reykingar. Hann eykur líkur 
á háum blóðþrýstingi, þyngdar
aukningu, fitulifur, bólgu og 
sykursýki. Allt þetta eykur hættu 
á alvarlegum veikindum ef ein
staklingur smitast af Covid. Samt 
þykir mörgum eðlilegt að dæla í sig 
sykri á sjúkrabeðinu. Þá teljum við 
okkur umhyggjusöm með því að 
senda sælgæti til þeirra sem urðu 
veirunni að bráð. Gott ef ég hef 
ekki gerst sek um það.

Augljóslega hefur enginn gott 
af viðbættum sykri. Í grein sem 
birtist í Frontiers eru allar rann
sóknir á tengslum sykurs og 
kórónuveirunnar teknar saman. 
Þar kemur fram að sykur eykur 
líkur á alvarlegum veikindum með 
því að ýta undir hvert einasta skref 
sem veiran tekur til að fjölga sér 
og breiða úr sér innan kroppsins.    
Þegar blóðsykur hækkar mælist 
einnig meira af sykri í önd
unarfærum. Sykur gefur veirum 
skjótfengna orku, sem keyra upp 
starfsemi sína og framleiðslu á 
mjólkursýru, sem gerir yfirborð 
lungna súrara, en það dregur úr 
áhrifum sýkladrepandi efna sem 
lungun nota til að verja sig gegn 
veirum. Lungnafrumurnar byrja 
þá að senda frá sér efni til að ná 
sýrustiginu í jafnvægi, en það gerir 
vökvann sem þekur lungun seigari 
og lélegri í að losa sig við veiruna. 
Sykur brýtur þannig niður nátt
úrulegar varnir lungnanna. Sykur 
hjálpar auk þess veirunni að gera 
mikilvæg ensím óvirk, sem eykur 
líkur á líffærabilun og blóðtöppum. 
Síðan eykur sykur líkur á ofur
ofnæmisviðbrögðum og öndunar
bilun, sem dregur flesta til dauða.

Það er því deginum ljósara að 
með því að gefa sætindi erum 
við að hjálpa öðrum að veikjast. 
Kannski líkt og maður myndi 
grunlaus bjóða gestum sínum að 
leggja hinn japanska fisk Fugu sér 
til munns. n

Fugu í boði


