
Það var alltaf betra að 
versla í mynt þess 
lands sem viðkomandi 
er staddur í.

Breki Karls-
son, formaður 
Neytendasam-
takanna
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ALLT AÐ 25% AFSLÁTTUR*
Virkjaðu afsláttarkóðann þinn

* Allt að 25% auka afsláttur af nánast öllu. Gildir á merktum vörum þegar þú virkjar afsláttarkóðann og verslar yfir 15 000 kr.
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Þjóðhátíðardagur Noregs var í gær og gengu Norðmenn búsettir á Íslandi fylktu liði í skrúðgöngu frá Norræna húsinu af því tilefni. Skrifað var undir stjórnarskrá Noregs hinn 17. maí 1814. Þetta var 
fyrsti þjóðhátíðardagur Norðmanna eftir Covid-faraldurinn og var þjóðsöngurinn kyrjaður í þjóðbúningi með gleðina að vopni víða um heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Engin samkeppni er meðal 
íslenskra banka varðandi 
notkun kreditkorta erlendis, 
að sögn formanns Neytenda-
samtakanna. Út úr kortinu, 
segir prófessor í hagfræði.

emd@frettabladid.is 
jonthor@frettabladid.is

NEYTENDUR „Ef þú notar kreditkort 
erlendis ertu alltaf að borga nokkr-
um prósentustigum hærra heldur 
en gengisskráning þess dags segir 
til um,“ segir Breki Karlsson, for-
maður Neytendasamtakanna, sem 
kallar eftir samkeppni bankanna í 
þessum efnum.

Breki segir gengismun í kredit-
kortafærslum vera gífurlegan.

„Þetta er stór tekjuþáttur hjá 
bönkunum. Bankarnir mættu gera 
miklu betur í samkeppni hvað 
varðar gengi þeirra kreditkorta 
sem verið er að nota,“ segir Breki og 
kallar eftir alvöru samkeppni.

„Þessi gengismunur er alveg út 
úr kortinu,“ segir Gylfi Magnússon, 
prófessor við Háskóla Íslands.

Gylfi segir þóknanirnar sem 
bankarnir taka gríðarlega háar, 
þær séu oft mörg prósent. Ofan á 
þær komi færslugjöldin.

Þá tekur Gylfi undir gagnrýni 
Breka varðandi samkeppni á banka-
markaði. „Þetta endurspeglar að 

það er voða lítil samkeppni á þess-
um markaði,“ segir hann. Vonandi 
líði núverandi kortakerfi undir lok 
og nýjar lausnir leiði til samkeppni.

Borið hefur á að íslenskir ferða-
menn erlendis séu óvissir um hvort 
hagstæðara sé að greiða fyrir vörur 
og þjónustu með íslenskum krónum 
eða gjaldmiðli þess lands sem þeir 
eru staddir í. Breki segir Neytenda-
samtökin reglulega fá fyrirspurnir 
þess efnis inn á borð til sín.

„Við gerðum könnun á þessu fyrir 
nokkrum mánuðum sem leiddi í 
ljós að það var alltaf betra að versla 
í mynt þess lands sem viðkomandi 
er staddur í. Gengið var þá bara hag-
stæðara neytendum,“ segir Breki. 

Þetta snúi að því hvort bankinn á 
Íslandi skipti yfir í erlendu myntina, 
eða það fyrirtæki sem verslað er við 
skipti yfir í íslenskar krónur.

„Og það var undantekningarlaust 
hagstæðara fyrir fólk að greiða í 
erlendri mynt,“ segir Breki.

Að sögn sérfræðings innan úr 
fjármálakerfinu sem gjörþekkir til 
þessara mála kostar orðið nánast 
það sama að taka út seðil í banka á 
Íslandi og að nota kortið á Íslandi. 
Ef tekið er út úr hraðbanka erlendis 
bætist 2,75 prósenta álag ofan á upp-
hæðina, sem merkir að þá er orðið 
ódýrara að taka með sér seðla að 
heiman en að nota kortið í hrað-
banka ytra. n

Segja fákeppni bankanna bitna á korthöfum
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nauðganir voru til-
kynntar fyrstu þrjá 
mánuði ársins.

Lögreglufólk æfði sig í blíðunni

Lögreglufólk á bifhjólum var við Kvartmílubrautina í Hafnarfirði í gær í árlegri vorþjálfun undir handleiðslu Árna Friðleifssonar. Í þjálfuninni var meðal annars 
sveigt fram hjá keilum og lært á hjólin, getu þeirra og ýmislegt fleira sem lögreglufólkið þarf að vita.  FRÉTTABLAÐIÐ/NJÁLL

Íslendingur sem flúði Úkra-
ínu í upphafi innrásar Rússa 
er snúinn aftur og byrjaður að 
vinna á fullu við að umbreyta 
gömlu timbri í garðhúsgögn.

tsh@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Örn Pálmason er kominn 
aftur til Úkraínu en hann flúði land-
ið í lok febrúar, nokkrum dögum 
eftir að innrás Rússa hóst. Örn 
hefur starfað í Úkraínu síðan 2018 
við framleiðslu á vörum úr endur-
nýttu timbri. Hann rekur verkstæði 
í vesturhluta landsins nálægt borg-
inni Ívano-Frankívsk.

„Þegar tvær vikur voru liðnar 
af stríðinu og það var komið í ljós 
hverjir af okkar starfsmönnum 
myndu fara í herinn og hverjir ekki 
þá var komin svona óþreyja í menn. 
Þeir vildu frekar vinna heldur en að 
sitja bara og fylgjast með hörm-
ungum. Ég var til í að taka sénsinn 
með þeim og við settum þetta bara 
í gang,“ segir Örn.

Hann f laug frá Íslandi til Var-
sjár um síðustu helgi og keyrði svo 
þaðan yfir til Úkraínu. Hann segir 
ferðalagið hafa gengið nokkuð 
greiðlega og aðeins tekið um 
klukkutíma að komast yfir landa-
mærin.

„Þetta er orðið mjög breytt. Þegar 
ég yfirgaf landið nokkrum dögum 
eftir að stríðið byrjaði þá voru 
varðpóstar úti um allt. Maður var 
stoppaður úti um allt og tékkað á 
pappírum og maður sá hermenn 
alls staðar. Núna sér maður miklu 
minna af þessu, það er búið að koma 
upp fullt af skotbyrgjum hérna en 
það eru ekki verðir,“ segir Örn og 
bætir við að hann sé þó enn stopp-
aður reglulega og beðinn um að 
sýna pappíra.

Að sögn Arnar er mannfallið farið 

að hafa veruleg áhrif hjá Úkraínu-
mönnum en ljóst er að mikið hefur 
mætt á úkraínska hernum eftir 
tæpa þrjá mánuði af linnulausum 
átökum á fjölda vígstöðva.

„En þetta fólk ber sig afskaplega 
vel. Það er mikill húmor í Úkraínu-
mönnum en það kraumar alveg 
mikill harmur. Því nú eru byrjaðar 
að koma fréttir frá vígvellinum og 
það eru f lestir einhvern veginn 
tengdir einhverjum sem eru fallnir.“

Úkraínski herinn birtir ekki opin-
berar tölur um mannfall en að sögn 

tímaritsins Time er talið að Úkra-
ínumenn hafi misst 10 prósent af 
herafla sínum, um 25.000 manns, 
síðan í febrúar. Breska varnarmála-
ráðuneytið telur Rússa hafa misst 
þriðjung af þeim herafla sem þeir 
sendu til Úkraínu en úkraínska 
varnarmálaráðuneytið segir Rússa 
hafa misst 27.900 manns.

Örn er nú búinn að ræsa vinnu-
vélarnar á verkstæði sínu aftur og 
byrjaður að framleiða vörur ásamt 
samstarfsfélögum sínum.

„Við erum nú að framleiða garð-
húsgögn úr þessum eðal endur-
unna við sem við ætluðum að 
f lytja til Íslands. En sumarið er nú 
svo stutt á Íslandi að væntanlega 
náum við ekki sumrinu þar. Þann-
ig að þau fara væntanlega niður til 
Hollands og Danmerkur,“ segir Örn 
og bætir við að hann ætli að reyna 
að senda gám til Íslands í næstu 
viku. n

Nánar á frettabladid.is

Framleiðir garðhúsgögn í 
Úkraínu í skugga stríðsins

Örn Pálmason og kollegi hans Ivan sem er kallaður Mr. Snake eftir að hann 
var bitinn af snáki síðasta sumar.  MYND/AÐSEND

Það er mikill húmor í 
Úkraínumönnum en 
það kraumar alveg 
mikill harmur. 

Örn Pálmason

Ársfundur Lífeyrissjóðs  
Tannlæknafélags Íslands

Ársfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands 
verður haldinn föstudaginn 3. júní 2022 kl. 16:00 
í Landsbankanum, Austurstræti 11.

Dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum 
sjóðsins.

Upplýsingar um fundinn og ársreikning má nálgast  
á vefsvæði sjóðsins, www.landsbankinn.is/ltfi. 
 
Stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands.

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Vigdís Hauksdóttir, frá-
farandi borgarfulltrúi Miðflokks-
ins, vonast til að tveggja f lokka 
stjórnkerfi taki gildi sem fyrst á 
Íslandi á ný. Núverandi þriggja 
flokka ríkisstjórn þýði stóraukinn 
kostnað fyrir skattgreiðendur af því 
að hver flokkur þurfi að fá sitt.

„Enn kostnaðarsamara hefur 
verið að vera með fjóra f lokka í 
borgarstjórninni,“ segir Vigdís.

Hún veltir fyrir sér hvort tveggja 
f lokka ríkisstjórn Framsóknar-
f lokksins og Sjálfstæðisf lokksins 
gæti aftur orðið veruleiki eftir nokk-
urt hlé.

„Ég veit samt ekki hvað þarf til 
að rífa Sjálfstæðisflokkinn aftur í 
gang. Bankasölumálið skemmdi 
svakalega fyrir f lokknum,“ segir 

hún um úrslit sveitarstjórnarkosn-
inganna. Á sama tíma bendir hún 
á að Framsóknarf lokkurinn sé á 
miklu f lugi. Því kunni að fara svo 
að Íslendingum bjóðist á ný tveggja 
flokka ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknar.

Vigdís viðurkennir að Miðflokk-
urinn hafi ekki riðið feitum hesti frá 
kosningunum um helgina en bendir 
á að fyrir fjórum árum hafi unnist 
góður sigur í borginni þegar hún var 
oddviti. n

Fjórir flokkar í borgarstjórn er bruðl

Vigdís  
Hauksdóttir

svavamarin@frettabladid.is  

LÖGREGLUMÁL Fram kemur í upp-
lýsingum frá Embætti ríkislögreglu-
stjóra að f leiri tilkynningar hafi 
borist um annars vegar nauðganir 
og hins vegar heimilisof beldi og 
ágreiningsmál fyrstu þrjá mánuði 
ársins en á sama tímabili í fyrra.

Lögreglunni bárust tilkynningar 
um 59 nauðganir fyrstu þrjá mánuði 
ársins, sem samsvarar 17 prósenta 
fjölgun frá síðustu þremur árum þar 
á undan. Þá bárust um 610 tilkynn-
ingar vegna heimilisof beldis og 
ágreinings milli skyldra eða tengdra 
aðila fyrstu þrjá mánuði ársins. Um 
er að ræða 19 prósenta aukningu frá 
síðustu þremur árum þar á undan.

Þá segir að alls hafi verið tilkynnt 
um 176 kynferðisbrot á þessu tíma-
bili sem er sex prósentum fleiri en 
voru skráð að meðaltali á sama 
tímabili síðustu þrjú árin á undan 
og er fjöldi tilkynninga um heim-
ilisof beldi að meðaltali sjö á dag á 
landsvísu. Það er um 19 prósenta 
aukning á sama tímabili. n

Heimilisisofbeldi 
er tilkynnt sjö 
sinnum á dag

2 Fréttir 18. maí 2022  MIÐVIKUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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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

DACIA JOGGER
ÁREIÐANLEGUR 7 SÆTA BÍLL
Á ÓTRÚLEGU VERÐI

Þessi verklegi fjölskyldubíll boðar algerlega nýja tíma. Í honum er 
nægt pláss fyrir fólkið þitt og allt sem þið þurfið til að takast á við 
hversdaginn og svala ævintýraþránni. Komdu og skoðaðu traustan 
bíl á verði sem ekki hefur sést áður.

Verð frá:

DACIA JOGGER. 7 SÆTA

3.890.000 KR.
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Við fögnum því 
almennt þegar sakfell-
ingardómar falla því 
almennt eru þessi mál 
felld niður.
Steinunn Gyðu- og Guðjóns-
dóttir, talskona Stigamóta

Við erum byrjuð að 
leita að bæjarstjóra. 
Veistu um einhvern?

Halla Karen 
Kristjánsdóttir, 
oddviti Fram-
sóknarmanna í 
Mosfellsbæ

Guðríður María Stefánsdóttir og Jón Sigvaldason
Sauðárkróki

Bakverðir frá upphafi

Nýlega buðum við 30 þúsundasta Bakvörðinn velkominn 
í hópinn. Af því tilefni fórum við vítt og breitt um landið 
til að þakka fyrir stuðninginn. Hver einasti Bakvörður 
björgunarsveitanna skiptir miklu máli og við erum 
auðmjúk, þakklát og umfram allt stolt af ykkur öllum. 

Við sendum þúsund þakkir til Bakvarða sem standa  
með okkur í hverjum mánuði. Þið vitið hver þið eruð. 

Sjáðu svipmyndir frá ferðalaginu okkar á  
landsbjorg.is

Þrjátíu 
þúsund þakkir 
til Bakvarða

n Hélt   n Féll   n Á ekki við   n Ný sveitarfélög

Í Mosfellsbæ tífaldaðist Fram-
sóknarflokkurinn að stærð og 
í Reykjanesbæ fór kjörsóknin 
undir 50 prósent. Meirihlut-
arnir héldu á flestum stöðum 
en það er ekki ávísun á áfram-
haldandi samstarf.

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Viðræður eru hafnar 
eða að hefjast í þeim sveitar-
félögum þar sem mynda þarf nýja 
meirihluta eða lappa upp á þá 
gömlu. Staðan er misf lókin eftir 
því hvað kom upp úr kjörkössunum 
og á einum stað, Akureyrarbæ, eru 
fyrstu viðræðurnar þegar farnar út 
um þúfur.

Mosfellsbær er eitt af þeim þret-
tán sveitarfélögum þar sem sitjandi 
meirihlutar féllu. En þar í bæ höfðu 
Sjálfstæðisf lokkurinn og Vinstri 
græn starfað saman síðan árið 
2006. Algjör umturnun varð á mos-
fellskum stjórnmálum í kosning-
unum á laugardag.

Halla Karen Kristjánsdóttir, odd-
viti Framsóknarmanna sem stukku 
úr 3 prósentum í 32, skýrir niður-
stöðuna þannig að bæjarbúar hafi 
þekkt fólkið á listanum af góðum 
verkum og tekist hafi að koma því 
til skila í baráttunni. Árangur Fram-
sóknarf lokksins á landsvísu hafi 
einnig hjálpað sem og að tap meiri-
hlutaf lokkanna hafi verið skýrt 
ákall um breytingar.

Þrátt fyrir þetta gerir Halla 
Karen ekki kröfu um bæjarstjóra-
stólinn heldur verði ráðið í starfið. 
„Við erum byrjuð að leita að bæjar-
stjóra. Veistu um einhvern?“ segir 
hún kímin.

Í Hveragerði féll meirihluti 
Sjálfstæðisf lokksins og viðræður 

Misflóknir samkvæmisleikir víða 
um land eftir sögulegar kosningar

Framsóknar og Okkar Hveragerðis 
standa yfir. Sjálfstæðisflokkurinn 
náði hins vegar hreinum meirihluta 
í Árborg, Framsóknarflokkurinn í 
Borgarbyggð og Í-listinn í Ísafjarð-
arbæ.

Í Reykjanesbæ og tuttugu öðrum 
sveitarfélögum hélt sitjandi meiri-
hluti. Þar á bæ verður látið reyna 
á áframhaldandi meirihluta Sam-
fylkingar, Beinnar leiðar og Fram-
sóknarflokks sem styrktist um einn 
mann í kosningunum.

Samkvæmt Halldóru Fríðu Þor-
valdsdóttur, oddvita Framsóknar-
flokksins, eru óformlegar viðræður 
hafnar og formlegar gætu hafist 
eftir helgi. Línurnar muni skýrast 
um helgina. Ekkert hefur verið rætt 
um bæjarstjórastólinn sem Kjartan 
Már Kjartansson, fyrrverandi bæj-
arfulltrúi Framsóknar, situr nú í.

Reykjanesbær var með verstu 
kjörsóknina, aðeins 47,5 prósent, en 
þar var hún 57 prósent fyrir fjórum 
árum. Halldóra segir þetta áhyggju-
efni. „Fjórðungur íbúanna hér er 
af erlendum uppruna en þeir sem 
hafa búið hér í meira en þrjú ár vita 
að þeir hafa rétt til að kjósa,“ segir 
hún. „Við þurfum að fara í vinnu 
með þetta.“

Kópavogur og Hafnarfjörður eru 
dæmi um sveitarfélög þar sem verið 
er að reyna að framlengja meiri-
hlutasamstarf. Þar hafa valdahlut-
föllin færst frá Sjálfstæðisflokki yfir 
til Framsóknar. Í Vestmannaeyjum 
er stefnt að framlengdum meiri-
hluta Fyrir Heimaey og Eyjalista. 
Í Fjarðabyggð og á Akranesi héldu 
meirihlutar en enn er óljóst hvort 
þeir haldi áfram.

Í Norðurþingi hélt meirihluti 
Sjálfstæðisf lokks, Samfylkingar 
og Vinstri grænna þrátt fyrir stór-
sókn Framsóknarf lokksins. Engu 
að síður eru Sjálfstæðismenn og 
Framsóknarmenn að ræða saman. 
Augljósir erfiðleikar voru komnir 
í samstarfið og í vetur létu Vinstri 
græn bóka óánægju með forgangs-
röðun og verkstjórn Kristjáns Þórs 
Magnússonar, fráfarandi sveitar-
stjóra.

Hafrún Olgeirsdóttir, oddviti 
Sjálfstæðismanna í Norðurþingi, 
segir formlegar viðræður hafnar en 
á grunnstigi. „Við vildum hafa alla 
möguleika opna en fyrsti útgangs-
punktur var að reyna að koma 
saman tveggja f lokka meirihluta,“ 
segir hún. Segist hún gera fastlega 
ráð fyrir að ráðinn verði ópóli-
tískur bæjarstjóri. Hefð sé fyrir því 
í sveitarfélaginu þó að Kristján Þór 
hafi komið úr röðum Sjálfstæðis-
manna. n

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Alls var 56.921 erlendur 
ríkisborgari skráður með búsetu 
hér á landi þann 1. maí og fjölgaði 
þeim um hartnær tvö þúsund frá 
1. desember eða um 3,5 prósent. 
Langmest fjölgaði úkraínskum rík-
isborgurum eða um 236,8 prósent 
og voru þann 1. maí 805 úkraínskir 
ríkisborgarar skráðir í þjóðskrá. 
Sömuleiðis hefur verið umtalsverð 
fjölgun ríkisborgara frá Venesúela 
eða um hartnær helming. Þetta 
kemur fram á vef Þjóðskrár. n

Úkraínumönnum 
fjölgar mikið hér 

benediktboas@frettabladid.is 

SLYS Á síðustu 12 árum hafa 248 
íbúar höfuðborgarinnar leitað til 
Landspítala vegna f lugeldaslysa. 
Hinir slösuðu voru á aldrinum 9 
mánaða til 79 ára. Að minnsta kosti 
13 einstaklingar hlutu varanlegt 
heilsutjón vegna f lugeldaáverka, 
þar af tveir sem hlutu aflimanir og 
þrír urðu lögblindir á öðru auganu.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í BS-rannsókn Björns Vilhelms 
Ólafssonar í læknisfræði. n

Þrír orðið blindir 
eftir flugeldaslys

Litagleði höfuðborgarbúa um ára-
mót er engu lík.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

jonthor@frettabladid.is

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í gær athafnamanninn 
Gísla Hauksson, gjarnan kenndan 
við Gamma, í 60 daga skilorðs-
bundið fangelsi fyrir brot í nánu 
sambandi. Auk þess var hann 
dæmdur til að greiða brotaþola 500 
þúsund krónur í miskabætur. Brot 
af þessu tagi geta varðað allt að sex 
ára fangelsi.

Steinunn Gyðu- og Guðjóns-
dóttir, talskona Stigamóta, fagnar 

dómnum en setur jafnframt spurn-
ingarmerki við margt í honum. „Við 
fögnum því almennt þegar sakfell-
ingardómar falla því almennt eru 
þessi mál felld niður,“ segir hún og 
bendir á að það gerist ekki á hverj-
um degi að menn í valdastöðum fái 
dóm.

Í ljósi þess að játning Gísla lá fyrir 
veltir Steinunn því fyrir sér hvort 
eina leiðin til að ná fram sakfell-
ingu í kynferðisbrotamálum sé með 
játningu. „Varðandi dóminn sjálfan 
þá verður maður mjög hissa á því að 

hann fái tveggja mánaða skilorðs-
bundinn dóm fyrir eitthvað sem 
getur vel flokkast sem morðtilraun. 
Því kverkatak er ekkert annað en 
það,“ segir Steinunn. 

Hún bætir við að kvennahreyf-
ingar og þjónustuúrræði fyrir þol-
endur kynbundins of beldis hafi á 
heimsvísu barist fyrir því að ávallt 
sé litið á kverkatak sem morðtil-
raun.

Enda geti kverkatak valdið með-
vitundarleysi á nokkrum sekúndum 
og dauða á fáeinum mínútum.

Auk þess bendir Steinunn á að 
ef skoðaðir séu hópar kvenna sem 
leita sér aðstoðar vegna of beldis 
maka, þá séu konur sem hafa verið 
teknar kverkataki talsvert líklegri 
til að vera myrtar en þær sem voru 
það ekki.

„Allar rannsóknir sýna að konur 
sem ertu teknar kverkataki af maka 
sínum eru í kjölfarið margfalt lík-
legri til að vera myrtar af mak-
anum,“ segir hún og kallar eftir því 
að dómskerfið taki tillit til þess, sem 
hún telur að sé ekki raunin. n

Stígamót telja sextíu daga vægan dóm fyrir kverkatak 
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NÝTT MERKI, NÝR BÍLL!

NÝR OG SPENNANDI 

100% RAFMAGNAÐUR 

SENDIBÍLL

 

BYD ER MÆTTur TIL ÍSLANDS. BYD er einn stærsti rafbílaframleiðandi í heimi 

og með áratuga reynslu og þekkingu.

soludeild@vatt.is  /  Skeifunni 17  /   Sími 568 5100  

Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.

KYNNINGARVERÐ KR.

4.950.000

VERÐ KR. 
5.300.000

DRÆGNI ALLT AÐ 

310 KM

BYD T3 er glæsilegur sendibíll og nýr valkostur fyrir atvinnurekendur og einyrkja. 

BYD T3 er ríkulega búinn og uppfyllir allar nútíma kröfur um þægindi og öryggi 

og er 100% rafknúinn.

Komdu í heimsókn og kynntu þér BYD T3, við tökum vel á móti þér.

Nánari upplýsingar á vatt.is



Það eru margir sem 
hafa haldið að útstrik-
anir skipti litlu máli.

Árni Einarsson, 
oddviti Flóa-
hrepps

Nú gilda sömu reglur 
um útstrikanir í kosn-
ingum til Alþingis og 
sveitarstjórna.

Ólafur Þ.  
Harðarson, 
 prófessor í 
stjórnmálafræði

Íbúar í Flóahreppi hafa enga 
skýringu á því að kjörinn 
sveitarstjórnarfulltrúi missti 
sæti sitt vegna útstrikana í 
kosningunum um helgina. 
Prófessor í stjórnmálafræði 
segir útstrikanir hafa haft 
meiri áhrif í tímans rás en 
haldið hefur verið fram.

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL T-listinn í Flóahreppi 
fékk tvo menn kjörna síðastliðinn 
laugardag, Sigurjón Andrésson odd-
vita og Elínu Höskuldsdóttur. Þegar 
rýnt var í útstrikanir kom á daginn 
að 29,4 prósent kjósenda T-listans, 
alls 38 kjósendur af 129, höfðu strik-
að yfir nafn Elínar. Hún færðist því 
niður um sæti og nær ekki kjöri sem 
fulltrúi.

Margir eru sagðir miður sín í 
héraðinu vegna niðurstöðunnar 
en Sigurjón Andrésson í Miðholti, 
sem leiddi T-listann, segist ekki 
hafa neina skýringu á takteinum. 
„Þetta kom okkur mjög á óvart,“ 
segir Sigurjón.

Árni Eiríksson, sem vann meiri-
hluta í sveitarfélaginu fyrir hinn 
listann í Flóahreppi sem bauð sig 
fram, segir: „Það eru margir sem 
hafa haldið að útstrikanir skiptu 
litlu máli. En það er augljóslega hægt 
að senda mjög sterk skilaboð eins og 
í þessu tilviki.“

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir náði 
Fréttablaðið ekki tali af Elínu.

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í 
stjórnmálafræði, segir að með nýju 
kosningalögunum sem tóku gildi nú 
í ársbyrjun, hafi verið teknar upp 
samræmdar reglur um þingkosn-
ingar, sveitarstjórnarkosningar, for-
setakosningar og þjóðaratkvæða-
greiðslur.

„Áður höfðu verið sérstök lög um 
hverja tegund þessara kosninga. Nú 
gilda sömu reglur um útstrikanir í 
kosningum til Alþingis og sveitar-
stjórna,“ segir Ólafur.

Um frambjóðandann í Flóa-
hreppi sem ekki fékk kjörið sæti 
vegna margra útstrikana og kemst 
því ekki inn í sveitarstjórn segir 

Ólafur að því hafi ranglega verið 
haldið fram að slíkt hafi aldrei gerst 
áður. Hann nefnir fjölmörg dæmi 
um útstrikanir sem höfðu áhrif á 
öldinni sem leið.

Brynleifur Tóbíasson féll tvisvar 
sinnum um sæti. Hann var efstur á 

lista Framsóknarmanna á Akureyri 
árið 1938 en vegna útstrikana datt 
hann niður í þriðja sæti og komst 
ekki inn. Í næstu kosningum, árið 
1942, kom hann aftur við sögu, þá 
efstur á Borgaralistanum á Akur-
eyri, en var strikaður svo mikið út 

að annar maður listans, Jón Sveins-
son, varð eini bæjarfulltrúi listans.

Síðan reglur um vægi útstrikana 
voru rýmkaðar árið 2000 hefur það 
gerst fjórum sinnum að sögn Ólafs 
að frambjóðandi hafi færst niður 
um eitt sæti vegna útstrikana, allt-
af hjá Sjálfstæðisf lokknum. Árni 
Johnsen á það sameiginlegt með 
Brynleifi forðum að hafa tvisvar 
færst niður um sæti. Björn Bjarna-
son einu sinni og Guðlaugur Þór 
Þórðarson, núverandi ráðherra, 
einu sinni, árið 2009.

Eftir því sem næst verður komist 
er kosningin í Flóahreppi söguleg 
fyrir þær sakir að um fyrstu konuna 
er að ræða sem missir sæti vegna 
útstrikana. Ólafur bendir þó á að 
áður fyrr hafi nánast aðeins karlar 
verið í framboði.

Sætisröð frambjóðenda á fram-
boðslista og fjöldi kjörinna þing-
manna listans hefur áhrif á hve 
margar útstrikanir þarf til að hrekja 
frambjóðanda úr sæti sínu. n

Miður sín vegna útstrikana á Elínu
Útstrik-
anir í Flóa-
hreppi höfðu 
síðastliðinn 
laugardag áhrif 
á kjör fulltrúa í 
sveitarfélaginu. 
Kjósendur hafa 
margoft náð að 
hrekja fulltrúa 
úr sætum með 
handafli inni 
í kjörklefum 
landsins.
 MYND/AÐSEND

Á. Guðmundsson ehf. er lokað  
á morgun 19.maí vegna útfarar  

Ásgeirs J. Guðmundssonar 
stofnanda Á. Guðmundsson ehf.

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur 
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

 linda@frettabladid.is

NATÓ „Auðvitað eru þetta söguleg 
tíðindi,“ segir Albert Jónsson, sér-
fræðingur í alþjóðastjórnmálum, 
um inngöngu Finnlands og Sví-
þjóðar í Atlantshafsbandalagið. 
Albert var gestur á Fréttavaktinni á 
Hringbraut í gær. „Aðalatriðið við að 
tengjast NATO er að tengjast Banda-
ríkjunum, það er auðvitað mesta 
herveldi jarðar og langvoldugasta 
ríki NATO.“

Um hvort innganga ríkjanna 
tveggja geti aukið á ófrið í Evrópu 
segir Albert ekki svo vera. „Aðild 
Svía og Finna mun efla NATO veru-
lega, hernaðarlega og pólitískt. 
Aðild Finna mun styrkja svokallaða 
fælingarstefnu NATO mjög verulega 
í þessum heimshluta og almennt. 

Þetta eru ríki sem hafa öfluga heri, 
vel búna og vel þjálfaða.“

Löndin tvö hafa haft náið sam-
starf við NATO-ríkin svo skrefið um 
inngöngu er ekki jafn stórt og ætla 
mætti af ríkjum sem eru að koma 
út úr hlutleysi og sér í lagi Svíþjóð, 
segir Albert. „Þessi ríki hafa verið 
í nánast þrjátíu ár í Evrópusam-
bandinu og það er ekki hlutleysi í 
sjálfu sér.“

Ríkin hafi átt í nánu samstarfi 
við NATO á undanförnum árum og 
í margháttuðu samstarfi sem lýtur 
að vopnabúnaði, samráði, þjálfun 
og æfingum.

Öll aðildarríkin þurfa að styðja 
inngönguna og segir Albert það 
verða vandræðalaust þrátt fyrir að 
Tyrkir hafi hreyft andmælum á köfl-
um innan varnarbandalagsins. n

Innganga Svía og Finna eflir NATO

Albert hefur verið einn helsti ráðgjafi Íslands í alþjóðamálum í áratugi og var 
sendiherra í Rússlandi 2009-2011.   MYND/SKJÁSKOT

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin hefur 
markvisst fækkað embættisbú-
stöðum undanfarin ár. Þetta kemur 
fram í svari Jóns Gunnarssonar 
dómsmálaráðherra við fyrirspurn 
Ingibjargar Isaksen, þingmanns 
Framsóknarflokksins. Hún spurði 
hvort til greina kæmi að kaupa hús-
næði fyrir lögreglumenn í dreifð-
um byggðum til að betur gengi að 
manna stöður. Illa hefur gengið að 
manna lögregluna á Langanesi.

Í svarinu kemur fram að enn 
þekkist að embættisbústaðir séu til 
afnota á landsbyggðinni en þeim 
fari hratt fækkandi og séu aflagðir 
þegar viðkomandi starfsmaður 
lætur af störfum. 

Jón segir vel koma til greina að 
húsnæðis verði af lað til að leysa 
vandann á Langanesi. Slíkt verði 
þó að vera undantekning en ekki 
varanlegt úrræði. n

Undantekning að 
ríkið kaupi hús

Jón Gunnars-
son, dómsmála-
ráðherra

bth@frettabladid.is

FJALLABYGÐÐ Elías Pétursson, starf-
andi bæjarstjóri í Fjallabyggð, segir 
í pistli til heimafólks á heimasíðu 
sveitarfélagsins að hann sækist ekki 
eftir endurráðningu í starf bæjar-
stjóra að liðnum ráðningartíma.

Myndun meirihluta í Fjallabyggð 
milli A-lista jafnaðarfólks og Sjálf-
stæðisflokks stendur yfir. n

Elías hættir sem 
bæjarstjóri
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Stjórn Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson hf. (hér eftir nefnt „Ölgerðin“) hefur óskað eftir því að öll hlutabréf í félaginu 
verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og hefur í tengslum við umsóknina og fyrirhugað almennt 
útboð á hlutabréfum í Ölgerðinni birt skráningarlýsingu dagsetta 17. maí 2022 (hér eftir nefnt „lýsingin“). Lýsingin, 
ásamt fjárfestakynningu, er gefin út á íslensku og birt á vefsíðu félagsins, www.olgerdin.is/fjarfestar og á vef út-
boðsins www.kvika.is/olgerdin. 

Almennt útboð á hlutabréfum Ölgerðarinnar hefst kl. 10.00 mánudaginn 23. maí 2022 og lýkur kl. 16.00 föstu-
-daginn 27. maí 2022, nema útgefandi taki ákvörðun um að fresta útboðinu eða lengja áskriftartímabilið. Útboðið 
tekur til 827.299.496 hluta eða 29,5% af heildarhlutafé félagsins. Tvær áskriftarleiðir eru í boði og mun endanleg 
stærð hvorrar tilboðsbókar taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn. Hægt er að nálgast 
nánari upplýsingar og taka þátt í útboðinu á vefsíðunni www.kvika.is/olgerdin.

Tilboðsbók A Tilboðsbók B

Tilboðsverð Fast verð 8,9 kr. á hlut Tilboð skulu gerð á eða yfir lágmarksverði 8,9 kr. á 
hlut. Salan fer fram á föstu verði, sem ákvarðast jafnt 
og það lægsta af samþykktum tilboðum

Áætluð stærð bókar 330.919.798 hlutir (40% af útboðinu) 496.379.698 hlutir (60% af útboði)

Stærð áskrifta Áskriftir að kaupverði 100 þ.kr. – 20 m.kr. Áskriftir að kaupverði yfir 20 m.kr.
Tilboð ekki yfir stærð útboðs

Meginreglur varðandi úthlutun Áskriftir verða skertar hlutfallslega, þó þannig að 
leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 
1.000.000 kr.

Komi til umframáskrifta er meginreglan sú að áskriftir 
verða metnar á grundvelli verðs. Við ákvörðun verðs 
verður þó horft til markmiða útboðsins, þ.e. að 
auka fjölbreytni í hluthafahóp, aukins seljanleika 
hlutabréfanna, virka verðmyndun, heilbrigð viðskipti á 
eftirmarkaði og annarra langtímasjónarmiða félagsins. 
Ef skerðing út frá verði nægir ekki til þess að jafngilda 
fjölda boðinna hluta verða áskriftir skornar niður 
hlutfallslega. Þó verður horft til tímanlegra skila á 
tilboðum. Þannig munu áskriftir sem berast á fyrsta 
og öðrum degi útboðsins vera skornar niður um ¾ á 
við áskriftir sem koma inn síðar

Boðið verður upp á opinn kynningarfund föstudaginn 20. maí næstkomandi kl. 10.00. Fundurinn verður 
haldinn hjá Ölgerðinni að Grjóthálsi 7-11 og verður einnig boðið upp á vefútsendingu. Þeir aðilar sem hafa 
áhuga á að fylgjast með fundinum eru beðnir um að skrá sig á vef félagsins, www.olgerdin.is/fjarfestar, og tilgreina 
hvort þeir hyggist taka þátt í persónu eða með rafrænum hætti. 

Nánari upplýsingar: 

Nánari upplýsingar um Ölgerðina, skilmála útboðsins og áætlaða tímalínu útboðs og uppgjörs má finna í lýsingu 
Ölgerðarinnar auk fjárfestakynningar. Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskipti Kviku banka hf. hafa umsjón með því 
ferli að fá hluti félagsins tekna til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. auk umsjónar með almennu útboði á 
hlutabréfum í Ölgerðinni. 

Nánari upplýsingar og aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá Kviku banka í gegnum netfangið olgerdin@kvika.is 

eða í síma 540-3200. 

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 
flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga.

Hjá fyrirtækinu starfar fjölbreyttur hópur af kraftmiklu, skapandi 
og framsæknu starfsfólki. Við stefnum að því að aldrei verði 
hærra hlutfall en 60% af einu kyni í stjórnunarstöðum.

Við erum stöðugt að vinna að umbótum í rekstri og nýtum 
stafræna tækni til að skapa okkur samkeppnisforskot.

Við viljum vaxa með hagkvæmum og sjálfbærum hætti. 

Stöðugt er leitað nýrra leiða til að efla starfsemina og ná fram 
meiri framleiðni með því að gera hlutina betur og fyrr en aðrir.

Þetta er gert til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar, neytendur, 
starfsfólk og eigendur.

Fjögur gildi marka hegðun 
okkar og ákvarðanir: 
Jákvæðni, áreiðanleiki, 
hagkvæmni og 
framsækni.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. Grjóthálsi 7–11, 110 Reykjavík. Sími 412 8000 www.olgerdin.is



Það þurfa að koma 
skýrar leikreglur fyrir 
okkur og leiðbeiningar 
um hvernig við eigum 
að hátta okkar við-
skiptum. 

Dagur Már Ingimarsson, 
 fjármálastjóri Acan Wines

Samkvæmt rann-
sóknum ÁTVR eru um 
22 prósent af þeim sem 
reyna að kaupa áfengi 
undir aldri sem sleppa 
í gegn.

n Skoðun

Guðmundur  
Gunnarsson

Fjármálastjóri Acan Wines, 
sem er netverslun með 
áfengi, segir að skýrar leik-
reglur varðandi starfsemi 
netverslana með áfengi vanti. 
Vörurnar sem Acan Wines 
býður upp á hafa fengið gífur-
lega góðar viðtökur og hyggst 
fyrirtækið færa út kvíarnar á 
komandi misserum.

magdalena@frettabladid.is

Stofnendur áfengisnetverslunar-
innar Acan Wines kalla eftir skýru 
regluverki í kringum rekstur net-
verslana með áfengi. Dagur Már 
Ingimarsson, fjármálastjóri Acan 
Wines, segir að núverandi fyrir-
komulag skapi ýmsar hindranir 
fyrir reksturinn.

„Það þurfa að koma skýrar leik-
reglur fyrir okkur og leiðbeiningar 
um hvernig við eigum að hátta 
okkar viðskiptum. Eins og staðan 
er í dag getum við ekki fengið lán í 
banka og það kann að reynast erfitt 
að fá fjárfesta að borðinu sökum 
þess að löggjöfin er óskýr,“ segir 
Dagur og bætir við að þeir hafi þurft 
að móta fyrirkomulagið sjálfir.

„Við reynum að gera þetta eins vel 
og við getum. Við auðkennum alltaf 
aldur og erum með skikkanlegan 
opnunartíma.“

Dagur stofnaði Acan Wines 
ásamt Hjörvari Gunnarssyni, fram-
kvæmdastjóra félagsins, árið 2018 
en upprunalega f lutti félagið inn 
áfengar vörur, aðallega handverks-
bjóra, og seldi í gegnum ÁTVR.

„Þegar við byrjuðum rákum við 
okkur á stíft regluverk og sáum 
strax að það væri skemmtilegra ef 
hægt væri að gera þetta einfaldara.“

Þegar netverslunum með áfengi 
fjölgaði árið 2020 hafi þeir velt því 
fyrir sér hvort þeir ættu að fara út í 
þann rekstur.

„Þegar máli ÁTVR gegn Sante og 
Bjórlandi var vísað frá fyrr á þessu 
ári þá ákváðum við að ríða á vaðið 
og stofna netverslun með áfengi. 
Við stofnuðum hana 29. apríl en 
með okkur í þessu er hann Einar 
Freyr Bergsson sem kom inn sem 
eigandi í desember í fyrra og gegnir 

hlutverki sölu- og markaðsstjóra. 
Við þrír eigum Acan Wines alfarið 
sjálfir og fjármögnum það.“

Dagur bætir við að enginn undir 
aldri sleppi í gegn til að kaupa áfengi 
hjá þeim. „Það má í raun segja að 
við séum að sinna lýðheilsu betur 
heldur en ÁTVR. Samkvæmt þeirra 
eigin rannsóknum eru um 22 pró-
sent af öllum þeim sem reyna að 
kaupa áfengi undir aldri sem sleppa 
í gegn. Þetta er hins vegar ekki veru-
leikinn hjá okkur. Við auðkennum 
fólk í gegnum netið þannig að það 
sleppur enginn undir aldri í gegn.“

Dagur segir jafnframt að það sé 
umhugsunarefni að erlendu net-
verslanirnar geti selt löglega áfengi 
til Íslendinga en innlendu netversl-
anirnar sitji ekki við sama borð. 

„Hér er verið að vega að atvinnu-
frelsi á Íslandi. Við fáum ekki að 
selja Íslendingum áfengi en erlendir 
aðilar fá að gera það. Þeir sem hafa 
stillt sér á móti þessu sjónarmiði 
segja að það séu einstaklingarnir 
sjálfir sem eru að f lytja þetta inn. 
En hvert fer peningurinn? Hann fer 
til erlendu netverslananna. Þessi 
löggjöf brýtur fjórfrelsisreglu Evr-
ópska efnahagssvæðisins. Íslensk 

fyrirtæki eiga að hafa sömu réttindi 
þegar kemur að þessu eins og erlend 
fyrirtæki.“

Dagur og Hjörvar eru einnig 
stofnendur og hluthafar í Good Spi-
rits Only sem framleiðir og þróaði  
hard-seltzerinn Bliss en Acan Wines 
flytur inn handverksbjóra, rauðvín, 
hvítvín, freyðivín og fleira.

„Bliss hefur fengið gífurlega góðar 
viðtökur og það eru sífellt f leiri 
staðir sem eru að taka Bliss í sölu. 
Flugfélagið Play byrjar til að mynda 
að selja Bliss í júní og við erum með 
félög úti sem eru að dreifa Bliss í 
Evrópu og þar erum við að selja í 
Tékklandi og erum byrja að selja í 
Austurríki og Sviss í sumar.“

Fyrirtækið hefur háleit markmið 
að sögn Dags og hyggst færa út kví-
arnar á komandi misserum. 

„Við stefnum að því að verða 
stærsta netverslun með áfengi á 
Íslandi og hyggjumst vera með 
afhendingarstaði um allt land. Við 
opnum vonandi bráðlega á Austur-
landi og Norðurlandi. Við viljum 
ekki einskorða okkur við höfuð-
borgarsvæðið. Við viljum að fólk 
úti á landi fái að kaupa frá okkur 
líka.“ n

Kalla eftir skýru regluverki í kringum 
netverslanir með áfengi hér á landi

Dagur Már 
Ingimarsson, 
fjármála-
stjóri, Hjörvar 
Gunnarsson, 
framkvæmda-
stjóri og Einar 
Freyr Bergs-
son, sölu- og 
markaðsstjóri 
Acan Wines, eru 
sammála um 
að breytinga 
sé þörf er 
varðar reglu-
verk í kringum 
áfengisnetversl-
anir.
 MYND/AÐSEND

Netverslanir grafi ekki undan rekstrargrundvelli ÁTVR

Dagur segir að fullyrðingar forstjóra ÁTVR um að netverslanir með 
áfengi grafi undan rekstrargrundvelli ÁTVR standist ekki skoðun.

„Nú hafa netverslanir með áfengi verið hér í nokkur ár en eru samt 
sem áður aðeins að ná 3 prósentum af þessum markaði,“ segir Dagur 
og bætir við að það versli ekki allir Íslendingar á netinu.

„Þannig að grundvöllurinn er enn til staðar og ÁTVR er ekkert að 
fara að deyja út þótt netverslanir með áfengi séu leyfðar. Það er fullt 
af fólki sem hefur vanið sig á að versla við ÁTVR og mun halda því 
áfram alla vega í einhvern tíma.“

Í umræðu um stjórnlausar hækk-
anir á húsnæðismarkaði er gjarn-
an bent á vanda ungs fólks við að 
ná þar fótfestu.

Enda er það varla á færi nema 
afmarkaðs hóps að snara fram 
nokkrum tugum milljóna í 
útborgun samhliða sínum fyrstu 
skrefum á vinnumarkaði.

Eina leið flestra er að treysta 
á útrétta hönd foreldra sinna. 
Þaðan þarf startgjaldið að koma. 
Þetta hafa kannanir staðfest. 

Foreldrar færa þannig hluta 
eignamyndunar síðustu ára 
niður um eina kynslóð. Einfalt.

Eða sko, þetta væri einfalt ef 
allir þeir sem vilja kaupa á höf-
uðborgarsvæðinu væru svo lán-
samir að eiga foreldra sem búa á 
höfuðborgarsvæðinu.

Staða ungs fólks er nefnilega 
æði mismunandi eftir því hvar 
ræturnar liggja. Eða öllu heldur, 
hvar rætur foreldra þeirra liggja. 
Og þegar ég segi rætur þá er ég að 
tala um steinsteypu. 

Tökum dæmi. 
Tvö sæmilega stór hús. Sam-

bærileg að öllu leyti. Byggð á 
sama tíma fyrir sömu upphæð. 
Annað þeirra metið á 40 millj-
ónir í dag, hitt á 140 milljónir. 
Afrakstur ævistarfsins. 

Ástæðan: Annað húsið er á 
Vestfjörðum, hitt er í Vestur-
bænum.

Munurinn liggur sem sagt í 
breiddargráðunni. Í veruleika 
tveggja ólíkra heima verðmynd-
unar og byggðaþróunar.

En svona er hann. Munurinn 
á milli landsvæðis í vörn annars 
vegar og landsvæðis í sókn hins 
vegar. Framboðið, eftirspurnin 
og allt það. Lögmál markaðar-
ins.

Nú er ég ekki að segja að þetta 
sé óeðlilegt á nokkurn hátt. Allt 
á sér sínar skýringar.

Það eina sem ég er að benda á 
er að staða þessara hópa er ger-
ólík. Möguleikar þeirra til að 
stíga inn á sturlaðan fasteigna-
markað er eins og munurinn á 
svörtu og hvítu.  

Geta foreldranna til að hlaupa 
undir bagga með afkvæmum, 
sem af einhverjum ástæðum 
vilja koma undir sig fótunum 
í borginni, er ekki einu sinni 
nálægt því að vera sú sama. 

Nema einhverjum finnist  
að fólkið í þorpinu hefði átt 
að sjá þessa þróun fyrir. Þegar 
þau veðjuðu á uppbyggingu í 
sjávarbyggð. Áður en auðlindin 
hrundi. 

Tala nú ekki um ef þau, og 
öll þeirra afkvæmi, ætluðu svo 
ekkert að dvelja þar til eilífðar-
nóns. n

Tveir heimar

577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is
– FELAST Í UPPLIFUN TIL AÐ NJÓTA

TÖFRAR
ÓSKASKRÍNS
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Hyundai 30 ára!

Afmælisveisla
og ferðadagar
á laugardaginn kl. 12–16

Komdu og skoðaðu nýjustu bílana og úrval af 
ferðavörum, taktu þátt í freistandi verðlaunaleik meðan 
þú gæðir þér á pylsu og gosi í boði afmælisbarnsins.

www.hyundai.is.

Ferðabílar, ferðavörur,
veitingar og verðlaunaleikur!

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is
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Seðlabank i Íslands hef ur nú 
hækkað vexti myndarlega frá því 
að stýrivextir náðu sögulegu lág
marki í 0,75% en eftir síðustu vaxta
hækkun upp á 1%, standa stýri
vextir nú í 3,75%. Jafnframt hefur 
bankinn gefið sterklega til kynna 
frekari vaxtahækkanir næstu mán
uði, enda er verðbólgan mun hærri 
og þrálátari en væntingar stóðu 
til. Með svona hárri verðbólgu og 
hagkerfi í jafnvægi er varðar fram
leiðsluþætti, er ljóst að stýrivextir 
þurfa að hækka þó nokkuð yfir jafn
vægisvexti til að ná verðbólgunni 
niður í markmið. Vaxtabreytingar 

Seðlabankans eru ekki pólitískir 
leikir eða óvæntar aðgerðir heldur 
viðbúnar aðgerðir sem byggja á 
þróun hagtalna, sér í lagi tölum um 
verðbólgu og framleiðsluspennu 
eða slaka sem byggja meðal annars 
á atvinnuleysi.

Það má ekki gleymast í umræð
unni að þegar verðbólgan hjaðnar 
mun Seðlabankinn lækka vexti 
aftur. Í hnotskurn þarf Ísland að ná 
verðbólgunni niður í markmið og þá 
er hægt að lækka vexti aftur í jafn
vægisvexti sem Seðlabankinn metur 
nú ríflega 1% raunvexti, samkvæmt 
ummælum á síðasta vaxtaákvörð
unarfundi, sem gerir þá nafnstýri
vexti í jafnvægi um 3,75%. Og þetta 
er stóra vaxtalækkunin sem Ísland er 
að ganga í gegnum, það er til saman
burðar hafa jafnvægisraunvextir 
verið hér sögulega séð í kringum 4%!

Síðasta vaxtahækkun bankans og 
harður tónn var vel heppnuð aðgerð 
þar sem framvirkar verðbólgu
væntingar á skuldabréfamarkaði 

lækkuðu um hálft prósent um leið 
og væntingar markaðarins fóru að 
myndast um 1% vaxtahækkun, eins 
og sjá má á myndinni. Hér erum 

við að horfa á vænta verðbólgu yfir 
fimm ára tímabil sem byrjar eftir 
fimm ár, en markaðurinn mat fram
tíðarverðbólgu yfir 4% sem þýðir í 

rauninni brostinn trúverðugleika á 
því að Seðlabankinn gæti nokkurn 
tímann náð sínu 2,5% verðbólgu
markmiði. En nú eru framvirku 
verðbólguvæntingarnar komnar í 
ríf lega 3,5% sem er jákvæð þróun 
og gefur til kynna að við gætum 
stefnt hér aftur í jafnvægi, og trú
verðugleiki á stefnu bankans sé að 
myndast aftur.

En til að ná markmiðinu þurfa 
allir að leggjast saman á árarnar og 
róa í sömu átt, núna er meðal annars 
tíminn fyrir ríkissjóð að rifa seglin, 
draga úr sínum umsvifum og byrja 
aftur þá vegferð að greiða niður 
skuldir; safna í sarpinn fyrir næsta 
áfall. Ljóst er nú að mistök voru 
gerð í fjármálalegri tilraunastarf
semi og peningaprentun erlendra 
Seðlabanka og súpa þeir nú seyðið 
af því, en erfitt er að reynast fyrir 
markaðina að aðlagast nýjum veru
leika. Ísland stendur hins vegar mun 
betur en við þurfum að varðveita 
góðan árangur. ■

Vel heppnuð vaxtahækkun Seðlabanka Íslands

Dagskrá

 

Ársfundur LSBÍ
2022

Ársfundur LSBÍ verður haldinn 1. júní nk. kl. 17.15 
í höfuðstöðvum Arion banka að Borgartúni 19.

• Skýrsla stjórnar
• Kynning á ársreikningi
• Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri athugun
• Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
• Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum
• Kjör endurskoðanda
• Kjör eins varamanns til eins árs
• Laun stjórnarmanna
• Önnur mál

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi,eða framboð til stjórnar, 
þurfa að berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund. Tilkynningar 
um framboð skal senda á netfangið lsbi.frambod@arionbanki.is.

Stjórn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.
Fundargögn má nálgast á heimasíðu sjóðsins, arionbanki.is/Isbi.

Framkvæmdu Áreiðanleikakönnun og nálgastu allar upplýsingar 
um þína viðskiptavini á þjónustuvef Creditinfo.

Er þitt fyrirtæki tilkynningarskylt?
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nFramvirkar 5 ára verðbólguvæntingar   n Verðbólgumarkmið 

Framvirkar 5 ára verðbólguvæntingar skuldabréfamarkaðar

Valdimar 
Ármann, for-
stöðumaður 
Eignastýringar 
Arctica Finance

magdalena@frettabladid.is

Gústaf Steingrímsson, hagfræð
ingur í Hagfræðideild Landsbank
ans, segir að þróunin á innlenda 
hlutabréfamarkaðnum komi ekki 
á óvart í ljósi aukinnar óvissu í 
heiminum. Um þessar mundir hafa 
verið miklar lækkanir á hlutabréfa
mörkuðum. Frá áramótum hefur 
hlutabréfavísitala Kauphallarinnar, 
OMXI10, lækkað um 17,2 prósent.

„Eftir innrásina lækkaði markað
urinn verulega hér heima eins og 
erlendis. Hann tók síðan aftur við 
sér og náði tímabundnu hámarki 
um miðjan apríl og var þá á svip
uðum slóðum og hann var í upphafi 
ársins,“ segir Gústaf og bætir við að 
þróunin á innlenda markaðnum 
hafi fylgst náið að við verðþróunina 
erlendis á undanförnum mánuðum. 
Lækkanir á erlendum hlutabréfa
mörkuðum á síðustu vikum hafa 
því átt stærstan þátt í verðlækk
unum hér heima á sama tíma.

„Á síðustu mánuðum hefur verð
bólguógnin í heiminum orðið 
áþreifanlegri. Bæði hefur verð
bólgan vaxið hratt og verðbólgu
væntingar hækkað. Verðbólga er 

víða í heiminum í áratugahámarki 
og við því hafa seðlabankar þurft 
að bregðast,“ segir Gústaf og bendir 
á að nokkrir seðlabankar, líkt og sá 
bandaríski, hafi hækkað stýrivexti 
sína.

„Bandaríski seðlabankinn hefur 
orðið herskárri í yfirlýsingum 
sínum á síðustu vikum en hann var 
áður og gera fjárfestar nú ráð fyrir 
að vextir verði hækkaðir meira en 
þeir héldu fyrir nokkrum mánuðum 
síðan. Evrópski seðlabankinn hefur 
enn ekki hækkað sína stýrivexti en 
hann hefur tekið af allan vafa um að 
vaxtahækkun sé að næsta leiti.“

Gústaf segir auk þess að vextir 
seðlabanka hafa töluverð áhrif á 
almennt vaxtastig í hagkerfum. 
Hækkun stýrivaxta hækkar ávöxt
unarkröfu á fjáreignir eins og hluta
bréf en hækkun ávöxtunarkröfu 
hefur þau áhrif að verðið lækkar. 
Hann bætir við að erfitt sé að spá 
fyrir um þróunina á næstunni.

„Eftir töluverðar lækkanir síðustu 
vikur virðist sem markaðurinn hafi 
staðnæmst. Hvort frekari lækkanir 
séu fram undan eða markaðurinn 
hækki á ný hér á landi mun ráðast að 
miklu leyti af þróuninni erlendis.“ ■

Þróunin á mörkuðum 
komi ekki á óvart

Miklar lækkanir hafa verið á hlutabréfamörkuðum að undanförnu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 
háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunar-
ráðherra, kynnti áherslur nýs 
ráðuneytis í Grósku síðastliðinn 
mánudag í tilefni Nýsköpunar-
vikunnar. Hún segir að það séu 
mörg forgangsverkefni sem hún 
muni setja á oddinn, einkum það 
að innleiða nýsköpun í heilbrigðis-
þjónustu.

„Það helsta sem maður tekur 
eftir er að heilbrigðiskerfið okkar 
er frekar lokað fyrir nýsköpun. Ég 
hef hitt fjöldann allan af frum-
kvöðlum sem komast ekki inn í 
eigið kerfi þótt þau séu að selja sína 
vöru til milljóna manna erlendis,“ 
segir Áslaug og bætir við að hún 
muni ráðast í það verkefni að inn-
leiða nýsköpun í heilbrigðisþjón-
ustu með sérstöku átaki.

„Við ætlum að taka stórt skref og 
úthluta 60 milljónum sem er ein-
göngu ætlað til innleiðinga á nýjum 
lausnum í heilbrigðisþjónustuna. 
Þetta mun vonandi stuðla að auk-
inni hagkvæmni í heilbrigðisþjón-
ustu sem og að ýta við heilbrigðis-
stofnunum sem oft geta ekki sett 
orku og forgang í slík verkefna enda 
störfum hlaðnar.“

Áslaug segir að það séu fjölmörg 
dæmi þar sem heilbrigðiskerfið 
hafi farið á mis við að nota íslenskt 
hugvit.

„Til dæmis hefur fyrirtækið Ker-
ecis lausn sem lætur sár gróa hraðar 
og það myndi stytta tíma fólks inni 
á spítala en sökum þess að það er 
dýrari lausn þá tökum við ekki inn 
í myndina að það myndi mögulega 
spara okkur á öðrum stöðum.“

Áslaug bendir á að það sé afar 
brýnt að heilbrigðiskerfið noti 
íslenskt hugvit í meiri mæli.

„Það kom fram í skýrslu McKins-
ey að miðað við óbreytt ástand, ef 
tekið er tillit til öldrunar þjóðar-
innar, þarf starfsfólki spítalans að 
fjölga um 45 prósent ef reksturinn 
verður óbreyttur og kostnaður 
spítalans muni aukast um 90 pró-
sent til ársins 2040. 

Aftur á móti að ef kerfið nýti 
stafrænar lausnir og nýsköpun 
þá líti tölurnar allt öðruvísi út. Þá 
þarf starfsfólki spítalans aðeins 
að fjölga um 3 prósent og heildar-
kostnaður mun hækka um 30 pró-
sent,“ segir Áslaug og bætir við að í 
rauninni megi engan tíma missa í 
þessum efnum.

„ Nýsköpu n er ek k i aðeins 
mikilvæg heldur nauðsynleg. Við 
þurfum að stuðla að því að hug-
vitið verði stærri útf lutningsgrein 
en verið hefur og því þurfum við 
að styðja betur við nýsköpun hér 
á landi.“ ■

Nýsköpun er ekki 
aðeins mikilvæg held-
ur nauðsynleg.

Áslaug Arna 
Sigurbjörns-
dóttir, háskóla-, 
iðnaðar- og 
nýsköpunar-
ráðherra

MARKAÐURINNFRÉTTABLAÐIÐ

magdalena@frettabladid.is

Jafnréttis- og fjölbreytnifyrirtækið 
Empower hefur fengið 300 milljónir  
íslenskra króna í fjármögnun. Fjár-
mögnunin kemur frá framtakssjóð-
unum Frumtaki og Tennin.

Empower er nýsköpunarfyrirtæki 
sem sinnir jafnréttis- og fjölbreytni-
ráðgjöf en fyrirtækið mun nýta fjár-
mögnunina í að þróa hugbúnaðar-
lausnina Empower Now.

Þórey Vilhjálmsdóttir Proppé, 
stofnandi og framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, segir að markmiðið 
sé að koma nýsköpunarlausninni á 
alþjóðlegan markað.

„Við ákváðum snemma í ferlinu 
að við vildum koma okkar aðferða-
fræði á alþjóðlegan markað. Hug-
búnaðurinn Empower Now gerir 
fyrirtækjum og stofnunum kleift 
að ná yfirsýn yfir stöðu jafnréttis-
mála, setja sér mælanleg markmið 

og fræða starfsfólk í gegnum staf-
rænar leiðir þar sem áherslan er að 
styðja við uppbyggingu á jákvæðri 

fyrirtækjamenningu með jafnrétti 
og fjölbreytni að leiðarljósi.“

Þórey segir að fjármögnunin frá 
Frumtaki og Tennin hafi mikla þýð-
ingu fyrir fyrirtækið.

„Við erum nú að leggja af stað í 
vegferð þar sem við erum að ráða 
inn fleira fólk til að þróa hugbúnað-
inn. Við ætlum að hasla okkur völl á 
alþjóðlegum vettvangi og stefnum 
að því að setja hugbúnaðinn á 
alþjóðlegan markað á næsta ári.“ ■

Empower fær 300 milljóna króna fjármögnun

Þórey  
Vilhjálms-
dóttir Proppé, 
stofnandi og 
framkvæmda-
stjóri Empower

Heilbrigðiskerfið 
er of lokað fyrir 
nýsköpun

Viltu verða öruggur hlekkur  
í alþjóðlegu aðfangakeðjunni?

AEO er alþjóðleg gæðavottun sem felur í sér að fyrirtæki er talið vera öruggur hlekkur 
í aðfangakeðjunni, hefur tileinkað sér ábyrga tollmeðferð og uppfyllir kröfur um 
alþjóðlega vöruflutninga.

Markmiðið er að tryggja samkeppnishæfni íslensks inn- og útflutnings, stuðla 
að bættu markaðsaðgengi íslenskra útflutningsgreina og greiða fyrir lögmætum 
viðskiptum.

Fyrirtæki sem eru með starfsemi hér á landi og eru hluti af alþjóðlegu aðfangakeðjunni 
geta sótt um vottunina: Inn- og útflytjendur, framleiðendur, farmflytjendur, toll- og 
skipamiðlarar.

Ávinningurinn felst meðal annars í hraðari tollafgreiðslu, minni tilkostnaði, auknum 
fyrirsjáanleika í vöruflutningum og viðurkenningu tollyfirvalda í öðrum ríkjum.

Nánari upplýsingar veitir Elvar Örn Arason, umsjónarmaður AEO,  
í gegnum tölvupóst elvar.o.arason@skatturinn.is eða í síma 894 2409.

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík, aeo@skatturinn.is

Fyrirtæki sem er þátttakandi í alþjóðlegu aðfangakeðjunni getur sótt um  
að verða viðurkenndur rekstraraðili (AEO) hjá Skattinum.  
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Þrátt fyrir 
að hafa í 

áratugi og 
aldir tekið 

íslensku 
flóttafólki 

opnum 
örmum, 

hefur 
Reykjavík 
lagt miklu 

minna á sig 
en hún ætti 
að gera til 
að bjóða 

flótta-
fólk frá 

hrjáðum 
löndum 

velkomið.

Drífa Snædal
forseti Alþýðu-

sambands Íslands

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is

gar@frettabladid.is 
ser@frettabladid.is

Flogist á mis
Forseti lýðveldisins flaug vestur 
um haf í byrjun vikunnar til að 
reka erindi íslenskunnar við 
tækniiðnaðinn. Meðal þeirra sem 
rætt er við eru fulltrúar Meta, 
móðurfélags Facebook. Sann-
færa á þá um að íslensk tunga 
eigi að vera í nýjustu máltækni-
lausnum „svo unnt verði að tala 
íslensku við tölvur og tæki“, eins 
og segir í tilkynningu. Guðni Th. 
var ekki fyrr lentur í Kaliforníu 
en stofnandi Facebook, Mark 
Zuckerberg, flaug þaðan beint 
til Íslands þar sem hann mun nú 
dvelja í vellystingum í Fljótunum, 
líklega að æfa sig í íslensku með 
norðlenska framburðinum.

Sykurpokinn
Og talandi um norðlensku, þá 
hvínandi mállýsku sem syngur 
í tálknum. Sú var tíðin í árdaga 
sjónvarps á Íslandi að þulir 
landsmanna voru teknir í læri af 
reynslumestu raddþjálfurunum 
sem hvað vanastir voru að standa 
á leiksviðum landsmanna svo að 
allur salurinn heyrði til smæstu 
sérhljóða. Munu þulirnir hafa 
tekið tilsögninni vel, einkum og 
sér í lagi í norðlenskri skýrmælgi, 
svo mjög raunar að einn þeirra, 
Sigurjón Fjeldsted, fór lítið eitt 
fram úr sér, enda var Sigurboginn 
í París farinn að hljóma á vörum 
hans sem Sykurpokinn í þeirri 
ágætu borg. n

Á mánudag kynnti Bandaríkjaforseti einn stærsta 
björgunarpakka Bandaríkjanna nokkurn tíma í 
húsnæðismálum. Það er nefnilega kreppa, fólk hefur 
ekki efni á að leigja, kemst ekki inn á húsnæðismark-
aðinn og viðvarandi skortur er á viðunandi húsnæði. 
Þetta kallar á mikil og skjót viðbrögð. Staða mála 
minnir á Ísland, hér er leigan allt of dýr, fólk kemst 
ekki inn á eignamarkaðinn og viðvarandi skortur 
er á húsnæði. Stóri pakkinn frá íslenskum stjórn-
völdum hefur eitthvað látið bíða eftir sér en neyðin 
hefur verið ljós um langan tíma. Hátt húsnæðisverð 
sviptir fólk launahækkunum og lífsgæðum og staðan 
fer síversnandi með aukinni verðbólgu og hækkun 
vaxta.

Byggjum á því sem hefur gengið vel
Það má ætla að fljótlega dragi til tíðinda í hús-
næðismálum en það var ánægjulegt að sjá áherslur í 
aðdraganda sveitarstjórnarkosninga á húsnæðismál 
enda eitt stærsta lífskjaramálið. Ríki og sveit þurfa að 
taka höndum saman ekki seinna en í gær og það mun 
ekki standa á verkalýðshreyfingunni að ganga til sam-
starfs í öllum góðum tillögum. Þar verður að byggja 
á því sem hefur reynst farsælt hingað til, stuðningi 
við fyrstu kaupendur og áherslu á óhagnaðardrifnar 
lausnir, þannig að hagræði í uppbyggingu skili sér 
raunverulega í húsnæðisöryggi.

Efst á blaði nýrra meirihlutasáttmála
Ég brýni það forystufólk sem nú stendur í meiri-
hlutaviðræðum að setja húsnæðismálin efst á blað og 
hafa þau sem útgangspunkt í þeim sáttmálum sem 
fljótlega fara að líta dagsins ljós. Annað væri undarlegt 
svo ekki sé meira sagt miðað við tóninn síðustu vikur. 
Eftir fjögur ár verður árangur sveitarstjórnarfulltrúa 
mældur að stórum hluta til eftir því hvernig til hefur 
tekist í uppbyggingu húsnæðis.

Húsnæði – fyrir fólk en ekki fjármagn. n

Nú reynir á 
húsnæðisloforðin

Steinhella 17a / 221 Hafnarfjörður / s. 577 5050 / www.gluggasmidjan.is

gæða veka PLaSTgLuggar

• Útlit eins og timburgluggar 
• Henta mjög vel í gluggaskipti!
• Þarf ekki að skrapa og mála
  eins og timburglugga!

Gott verð og stuttur 
afhendingartími!

Reykjavík er á margan hátt allra besta 
sveitarfélag Íslands. Hún er höfuð-
borgin okkar. Á síðustu árum og 
áratugum hefur hún lært betur og 
betur að gegna því hlutverki. Hún 

sinnir yfirleitt vel því fólki sem á undir högg 
að sækja í lífinu og rúmar vel fólk af öllum 
gerðum. Þetta vita þeir Íslendingar sem til 
hennar hafa f lúið en borgin er full af íslensku 
flóttafólki sem hefur ekki getað skapað sér 
það líf sem það óskar sér í átthögum sínum úti 
á landi. Eitt dæmi um þetta er fjöldi hinsegin 
fólks sem ekki gat komið út úr skápnum án 
þess að eyðileggja líf sitt í leiðinni. Það þurfti 
fyrst að f lytja til Reykjavíkur.

Það var áhugaverð grein í bandaríska tíma-
ritinu The Atlantic nýverið um flóttamanna-
krísu, sem upp gæti komið í Bandaríkjunum 
á næstunni vegna þeirrar alvarlegu árásar 
á mannréttindi kvenna sem stendur fyrir 
dyrum af hálfu Hæstaréttar landsins. Vanda-
málið er að utan um frjálslyndari ríki Banda-
ríkjanna hefur verið reistur múr óyfirstígan-
legs kostnaðar sem liggur fyrst og fremst í 
háu húsnæðisverði. Fólk sem ekki vill búa 
við sturlaða mannvonsku á ekki undankomu 
auðið. Í útúrdúr í greininni er vísað til lista 
bandarískra stjórnvalda yfir borgir sem tekið 
gátu á móti f lóttafólki frá Afganistan og Írak. 
Engin af stærstu og frjálslyndustu borgum 
landsins, þeirra á meðal New York og Wash-
ington DC, var á listanum.

Við könnumst við þetta, því miður. Þrátt 
fyrir að hafa í áratugi og aldir tekið íslensku 
flóttafólki opnum örmum, hefur Reykjavík 
lagt miklu minna á sig en hún ætti að gera til 
að bjóða flóttafólk frá hrjáðum löndum vel-
komið.

Það er kaldhæðnislegt að f lóttafólkið sem 
hefur þegið sérstakt boð íslenska ríkisins til 
að f lytjast hingað til lands á síðustu árum til-
heyrir oftar en ekki sömu minnihlutahópum 
og hafa f lúið hina íslensku landsbyggð. Þetta 
eru fátækar mæður, hinsegin fólk og fólk með 
ýmsar heilsutengdar sérþarfir. Við komuna 
til landsins er þetta fólk svo sent umsvifalaust 
út á land til að setjast að í íbúðum þeirra sem 
flúðu til Reykjavíkur.

Reykjavík er eina borgin okkar og langfjöl-
mennasta sveitarfélag landsins. Í fjölmenninu 
felst sú fjölbreytni og fjölmenning sem tryggir 
best mannréttindavernd minnihlutahópa. 
Hvorki húsnæðisokur né ógestrisni mega 
verða til þess að okkar eigin landar eða fólk 
sem til okkar leitar í neyð verði af réttinum til 
að ráða sér og lífi sínu sjálft. n

Lokuð borg
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Landsliðskonan Sif Atladóttir finnur mikinn mun á húðinni eftir að hún byrjaði að nota Oh My Cod serumið frá Feel Iceland á andlitið.  MYND/AÐSEND

Ekki sjálfgefið að spila enn á 
hæsta stigi í fótboltanum
Eftir að Sif Atladóttir, landsliðskona í knattspyrnu, var búin í sínum öðrum keisara þurfti 
hún að leita leiða til að endurheimta styrk og uppbyggingu líkamans til að koma sér aftur 
á völlinn. Feel Iceland kollagen hjálpaði henni með endurheimt og ekki síst keisaraörið. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

thordisg@frettabladid.is

Mikilvægt er að foreldrar séu góðar 
fyrirmyndir barna sinna þegar 
kemur að hreyfingu. Börn sem 
alast upp við hreyfingu sem hluta 
af daglegri venju fjölskyldunnar 
eru líklegri til að hreyfa sig á full-
orðinsárum.

Lítil börn eru venjulega á 
sífelldri hreyfingu. Þau eru að upp-
götva heiminn og drifin áfram af 
forvitni um allt sem þau sjá. Fátt 
stoppar hreyfingu þeirra eins og 
litríkur skjár með myndum sem 
hreyfast. Þegar börn eru mjög ung 
má sjá hreyfingar þeirra stoppa 
þegar kveikt er á skjá sem þau sjá 
eða heyra í. Sé slökkt á skjánum 
byrja þau aftur að hreyfa sig. Það 
sem er spennandi við að upp-
götva heiminn færist inn í skjáinn 
og þar getur barnið uppgötvað 
annan heim án þess að hreyfa 
sig. Vandinn er hins vegar sá að 
hreyfing er barninu nauðsynleg til 
að vaxa og þroskast eðlilega. Það 
er því nauðsynlegt að viðhalda for-
vitninni um umhverfi sitt og gefa 
barninu tækifæri til að þroskast og 
dafna á hreyfingu.

Varðveitum hreyfigleðina
Það er mikilvægt verkefni foreldra 
að viðhalda hreyfigleði barns. Það 
er hins vegar ekki alltaf auðvelt 
því mörgum finnst börnin best 
þegar sem minnst fer fyrir þeim. 
Hreyfiþroskinn eflist aðeins með 
hreyfingu og hreyfing er forsenda 
þess að líkami barnsins þroskist 
eðlilega. Besta leiðin til að örva 
hreyfigleðina er fjölbreyttur, frjáls 
leikur með foreldrum, systkinum 
eða jafnöldrum. Hvort sem er úti 
eða inni. n

 HEIMILD: HEILSUVERA.IS

Áhrif uppalenda
Hreyfing er börnum nauðsynleg.



Sif er 36 ára, gift Birni Sigur
björnssyni og eiga þau tvö börn, 
Sólveigu 7 ára og Sigurbjörn Egil 
1 árs. Sif spilaði erlendis í tólf ár 
og er nýflutt aftur til Íslands eftir 
atvinnumennsku í Þýskalandi og 
Svíþjóð.

„Ég var svo heppin að fá mögu
leika á að vinna með manninum 
mínum erlendis og á Selfossi 
höldum við áfram þeirri veg
ferð, þar sem hann er aðalþjálfari 
kvennaliðs Selfoss. Þannig að 
við getum sagt að fjölskyldan sé 
mjög vel fléttuð inn í fótboltann 
saman. Meðan á atvinnumanns
ferli mínum stóð eignaðist ég 
bæði börnin, kláraði BS í lýð
heilsu fræðum og hóf mastersnám 
í íþróttavísindum. Ég stefni á að 
klára námið á næsta ári og fram 
undan eru spennandi tímar á 
Íslandi hjá okkur fjölskyldunni,“ 
segir Sif.

Brennandi áhugi á íþróttum
Sif hefur mikinn áhuga á íþróttum 
og eftir að hún hóf mastersnámið 
hefur áhugi hennar fyrir íþrótta
hreyfingunni og því hvernig 
hlutirnir ganga fyrir innan hennar 
aukist til muna.

„Ég sat í stjórn leikmannasam
takanna í Svíþjóð í tvö ár þar sem 
ég hafði mikinn áhuga á að lyfta 
vandamálinu sem íþróttakonur 
verða fyrir þegar þær vilja stofna 
fjölskyldu og leiðinni til baka í 
íþróttina eftir barnsburð. Ég sjálf 
lenti í því að verða réttindalaus 
þegar ég eignaðist mitt fyrsta barn 
og fann þá hvað við sem íþrótta
fólk erum illa tryggð og vernduð 
meðan á ferlinum stendur. Eftir 
að ég flutti heim fékk ég vinnu hjá 
Leikmannasamtökum Íslands, 
þar sem við erum að vinna að því 
að gefa leikmönnum rödd inni á 
borði hjá samböndum og félögum, 
því þrátt fyrir að við eigum fullt af 
afreksfólki á hæsta stigi íþróttanna 
þá hefur íþróttafólkið okkar 
afskaplega lítil réttindi á Íslandi 
og við viljum reyna að hafa áhrif á 
það. Því það er engin íþrótt án leik
mannanna og eiga þeir að hafa rétt 
að því að þróa íþróttina samhliða 
samböndunum og félögum.“

Besta deildin og EM á Englandi
Þessa dagana er Sif að reyna að 
sinna fjölskyldunni, spila fyrir Sel
foss í Bestu deildinni, klára önnina 
sína í skólanum og vinna hjá Leik
mannasamtökum Íslands. Þannig 

að það er nóg að gera á öllum víg
stöðvum.

„Næstu vikur er full einbeiting á 
Bestu deildina með Selfossi þar til 
í lok júní þegar landsliðið kemur 
saman og hefur undirbúning fyrir 
EM á Englandi,“ segir Sif full til
hlökkunar.

Sif hefur ekki alltaf verið í fót
bolta, þegar hún var krakki færðist 
hún á milli íþrótta.

„Ég er þakklát foreldrum mínum 
fyrir að hafa haft þolinmæði fyrir 
því að ég var lítil í mér og fékk að 
færa mig eftir því hvað vinkonur 
mínar gerðu. Ég byrjaði ekkert af 
alvöru í fótbolta fyrr en um 15 ára 
þannig að ég hóf minn fótboltaferil 
frekar seint miðað við aðra. Ég hef 
alltaf verið íþróttakrakki og tók 
hratt við mér þegar ég hóf æfingar 
og foreldrar mínir töluðu oft um 
að það hefði líklega ekki skipt máli 
hvaða íþrótt ég hefði stundað af 
kappi; ég hefði alltaf getað náð 
einhverjum árangri. Kannski ekki 
hæsta stigi en verið þokkalega góð.“

Sá sig sem atvinnukonu  
í knattspyrnu
Aðspurð segist Sif ekki hafa haft 
það sem markmið þegar hún 
byrjaði að komast í landsliðið.

„Því þegar ég var yngri vissi ég 
ekki af því að við áttum kvenna
landslið, en skrifaði samt í bekkjar
bókina í 10. bekk að ég sæi mig eftir 
20 ár sem atvinnukonu í knatt
spyrnu. Þetta kom bara frá því að 
pabbi var atvinnumaður og fannst 
mér ekkert óeðlilegt að ég gæti 
líka verið það, þó að ég hefði ekki 
séð að konur gætu verið í atvinnu
mennsku. En þegar ég komst fyrst í 
úrtakshóp fyrir yngri landsliðið þá 
hugsaði ég að það væri gaman að 
geta spilað í Alandsliðinu einhvern 
tímann eins og pabbi gerði lengi 
vel,“ segir Sif.

„Það var alltaf draumurinn að 
vinna titil, en því miður náði ég 
því ekki erlendis og á leiðinni 
komu alls konar aðrir draumar 
sem fengu að rætast. Því eldri 
sem ég verð í þessu breytast 
markmiðin líka og nú langar 
mig að gefa af minni reynslu til 
yngri leikmanna til að hjálpa 
þeim á þeirri vegferð.“

Undraverður árangur
Eftir barneignir fannst Sif hún 
þurfa að endurheimta fyrir 
styrk og sérstaklega þegar kom 
að því styrkja húð og liði.

Sif æfir og kepp-
ir með kvenna-
liði Selfoss í 
knattspyrnu í 
Bestu deildinni í 
sumar og svo er 
stefnan á undir-
búninginn fyrir 
EM á Englandi 
með lands-
liðinu. 
 MYND/AÐSEND

Þegar ég leitaði 
leiða til að koma 

mér aftur á völlinn fór ég 
að lesa mér til um Feel 
Iceland kollagen og hvað 
það getur hjálpað með 
endurheimt og þá sér-
staklega með keisara-
örið.

„Ég var búin að fylgjast með 
vinkonu minni Hallberu í gegnum 
hennar þrálátu meiðsl og hennar 
vegferð með Feel Iceland. Þegar ég 
var búin með minn annan keisara 
og var að leita leiða til að koma mér 
aftur á völlinn fór ég að lesa mér 
til um kollagen frá Feel Iceland 
og hvað það hjálpar með endur
heimtina og þá sérstaklega með 
keisaraörið.“

Sif segir árangurinn hafa verið 
undraverðan.

„Ég fann góðan mun þegar ég var 
búin að nota vörurnar í um það bil 
mánuð. Á undirbúningstímabilinu 
2021 var ég að koma mér aftur af 
stað eftir keisara og fann vel fyrir 
liðum og skurðinum, en eftir því 
sem ég notaði vöruna lengur fór 
ég að finna fyrir minni verkjum í 
miklu álagi. Ég upplifði að ég var 
fljótari að minnka verkina eftir 
barn númer 2 og tengi ég það 
mikið við Feel Iceland vörurnar. Ég 
finn mun þegar ég hef ekki notað 
vörurnar þannig að ég er mjög 
samviskusöm að byrja daginn á 
góðri morgunmatarrútínu.“

Inntaka kollegens er daglegt 
brauð og fastur liður hjá Sif.

„Ég byrja alla daga á hafragraut 
með tveimur skeiðum af Amino 
Marinekollageni í grautinn og 
Joint Rewindtöflum. Kollagenið 
blandast vel inn í hvað sem er. 
Ég hef notað vöruna í þeytinga, 
drykki, vatn, pönnukökur, graut og 
fleira.“

Mikill munur á húðinni
„Einnig fann ég mikinn mun á 
húðinni þegar ég byrjaði að nota 
Oh My Codserumið í andlitið. 
Ég er með PCOS sem hefur 
komið fram með 
þeim hætti að ég 

sem fullorðin virka eins og með 
unglingabólur oft og tíðum, en eftir 
að ég fór að nota einungis Oh My 
Cod í andlitið hef ég náð góðu jafn
vægi á húðina.“

Eftir Sif byrjaði að nota Oh My 
Codserumið á andlitið hefur hún 
ekki notað neitt annað.

„Ég hef oft verið í veseni með 
húðina á mér, sérstaklega þar sem 
ég æfi mikið og sturtur sem fylgja 
æfingunum. Húðin hefur verið 
mjög þurr og oft og tíðum sprungið 
út en hef náð góðu jafnvægi í 
húðinni með Oh My Cod.“

Sif segir að með hækkandi aldri 
fari álagið að taka sinn toll.

„Að vera 36 ára og enn að spila á 
hæsta stiginu, í úrvalsdeildinni og 
landsliðinu, þá hefur ferillinn tekið 
toll af líkamanum. Afreksíþróttir 
fara ekki vel með líkamann þann
ig að ég er stöðugt að leita leiða 
til þess að hjálpa líkamanum að 
takast á við álagið. Feel Iceland 
vörurnar hafa hjálpað mér að geta 
haldið áfram að æfa undir miklu 
álagi í fótboltanum.“

Muna að næra 
sálina
Einnig segir Sif að 
heilbrigt líferni 
fyrir líkama og 
sál skipti máli.

„Ég er viss um að allir vita hvað 
einstaklingur þarf að gera til að 
ná langt: næringu, svefn, æfingu. 
Allir eru með þessa hluti á hreinu, 
en svo er spurning hvað hver 
hlutur inniheldur. Heildarmyndin 
skiptir öllu máli. Það er ekki nóg 
að hugsa um næringu, svefn og 
æfingu ef hausinn hangir ekki 
með, og því miður gleymist það 
oft. Við verðum svo heltekin af 
íþróttinni að við gleymum oft að 
huga að andlega partinum og það 
er að sækja í vini og fjölskyldu. 
Geta nært sálina með góðu fólki 
sem hjálpar þér tilfinninga
lega. Sem afreksfólk er hugurinn 
okkar 24/7 á íþróttinni, þar sem 
við setjum mikið í bið til að geta 
toppað á réttum tíma og oft æfum 
við yfir okkur, andlega og líkam
lega. Að hugsa um hvað veitir 
manni gleði fyrir utan íþróttina 
skiptir líka máli. Að ná að aftengja 
sig skiptir líka máli og fyrir mig 
hefur möguleiki minn á að fá 
útrás fyrir tilfinningar mínar og 
aðstoð við að greiða úr þeim verið 
algjör lykill fyrir mína vegferð 
sem afreksíþróttakona.“

Sif hefur nokkrum sinnum lent í 
miklum meiðslum á ferlinum.

„Ég lenti í innra stoðkerfis
vandamáli árið 2013, þar sem 
líkaminn brást mér í fyrsta sinn á 
ferlinum, en þessi meiðsli undir
bjuggu mig fyrir endurkomur 
mínar eftir ólétturnar. Stoðkerfis
vandamálið gaf mér möguleika 
á að læra betur inn á líkamann 
minn og meðvitund mín um 
hvernig líkama mínum líður er 
lykill að því að ég er enn að spila 
þetta fullorðin í íþróttaheim
inum,“ segir Sif.

„Í amstri dagsins og heimi þar 
sem allt virðist fullkomið annars 
staðar, hugið að ykkur andlega og 
líkamlega. Ein besta tilvitnun sem 
ég hef séð er eftir rithöfundinn 
Maju Angelou sem ég hvet alla 
til  að íhuga: Fólk mun gleyma 
hvað þú sagðir, fólk mun gleyma 
hvað þú gerðir, en fólk mun aldrei 
gleyma hvernig þú lést því líða.“ n

Feel Iceland vörurnar fást meðal 
annars á eftirtöldum stöðum: 
Lyfju, Heilsuhúsinu, Lyfjum og 
heilsu, Hagkaupi, Fjarðarkaupum, 
Apótekaranum, Fríhöfninni, 
Jurtaapótekinu og Nettó.  
Allar nánari upplýsingar er að 
finna á feeliceland.com.
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20% AFSLÁTTUR AF YVES SAINT LAURENT 18.-22. MAÍ
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI

+200% VOLUME*. A CLASH OF MASSIVE VOLUME
AND OVERNOIR COUTURE BLACK FINISH. 

LASH CLASH
EXTREME VOLUME
MASCARA

*Up to.



Munum að ganga 
vel um, skilja ekki 

rusl eftir okkur og gæta 
ítrustu varúðar þegar 
farið er með eld í nátt-
úrunni. 

Það er eitthvað ómót-
stæðilegt við heitan eld 
sem hlýjar köldum og 
rjóðum kinnum en lætur í 
senn hjörtu mætast í góðri 
vinagleði. 

jme@frettabladid.is

Sumarið á Íslandi er fullkominn 
tími til að leita uppi öll útigrillin 
sem finna má í nágrenninu.

Það er þó eitt betra en að fíra 
upp í kolunum og grilla sér pylsu 
í fallegu umhverfi, og það er að 
gera það saman að góðri göngu 
lokinni. Því útiveran er það sem 
kemur roða í kinnarnar og býr til 
eftirvæntinguna eftir grillmetinu 
ljúffenga. Í nágrenni Reykjavíkur 
má finna fjölmörg skemmtileg 
útivistarsvæði sem bjóða upp á 
fjölbreytta afþreyingu og útiveru. 
Á sumum þessara svæða hefur 
sveitarfélagið plantað útigrilli sem 
hægt er að nýta sér. Oftast þarf að 
skaffa eigin kol og eldfæri en þau 
má nú geyma í bílskottinu ásamt 
grillmatnum á meðan gengið er 
um grænt kjarrlendi og lundi. 
Munum svo auðvitað að ganga vel 
um, skilja ekki rusl eftir okkur og 
gæta ítrustu varúðar þegar farið er 
með eld í náttúrunni.

Heimsækjum Heiðmörk
Heiðmörk er gullfallegt útivistar-
svæði með fjöldanum öllum af 
miskrefjandi gönguleiðum. Þar 
má einnig finna fallega áningar-
staði og lundi og sumir hverjir eru 
jafnvel búnir útigrilli sem tilvalið 
er að nýta sér eftir smá áreynslu.

Furulundur er fjölskyldulundur 

búinn leiktækjum, blakvelli og 
grillaðstöðu. Inn af Furulundi er 
Dropinn, áningarstaður með grilli, 
borðum og bekkjum.

Grenilundur er fjölskyldurjóður 
frá 2005. Þar er grillaðstaða, bíla-
stæði og leik- og klifurtæki. Greni-
lundur rúmar um 50 manns.

Á áningarstaðnum við Hellu-
vatn er grillaðstaða undir þaki.

Hjallaflatir eru stærsti áningar-
staður Heiðmerkur. Þar geta 
komið saman meira en 300 

manns. Þar er fótboltavöllur og 
grillaðstaða.

Símamannalaut er afrakstur 
kraftmikils landnemastarfs. Félag 
íslenskra símamanna hóf gróður-
setningu þar strax eftir friðun 
Heiðmerkur árið 1950. Í Síma-
mannalaut er bílastæði, grill, borð 
og bekkir. Svæðið hentar vel fyrir 
hópa upp að 40 manns.

Vígsluflöt er sögufrægur staður 
í Heiðmörkinni, en mörkin var 
stofnuð þar formlega 25. júní árið 

1950. Á Vígsluflöt eru grill, borð, 
bekkir og bílastæði. Svæðið getur 
rúmað um 70 til 100 manns.

Þjóðhátíðarlundur var stofn-
aður árið 1974 af Skógræktarfélagi 
Reykjavíkur til að minnast 1100 
ára afmælis Íslandsbyggðar og 
jafnframt 75 ára afmælis skóg-
ræktar á Íslandi. Þjóðhátíðar-
lundur er í Löngubrekkum og 
skammt frá eru Hulduklettar. Í 
Þjóðhátíðarlundi er grill, borð 
og bekkir, bílastæði, leiktæki og 

fótboltavöllur. Svæðið hentar vel 
fyrir stærri hópa, eða 70 til 100 
manns.

Grillað í Gufunesbæ
Frístundagarðurinn við Gufu-
nesbæ býður upp á fjölbreytta 
afþreyingu og skemmtun sem 
hentar bæði fjölskyldum og 
vinahópum. Stór leikvöllur hefur 
ofan af fyrir þeim yngstu. Einn-
ig er þar að finna frisbígolfvöll 
og strandblakvelli, gönguleiðir, 
rathlaupabraut og margt f leira. 
Fyrir grillglaða gesti er tilvalið 
að panta grillskýlið til notkunar. 
Grillskýlið við Gufunesbæ er opið 
fyrir almenning og er aðstaðan 
öllum að kostnaðarlausu. Grillið 
er kolagrill og því þarf að taka með 
sér kol og grillvökva og svo auð-
vitað að ganga vel frá eftir sig.

Grillaðstaðan er frátekin fyrir 
skóla- og frístundarhópa á virkum 
dögum milli klukkan 08.00-16.00. 
Því gildir það sama og fleyg orð 
Hannesar Hólmsteins um dags-
gróða og kvöldgrill, að hægt er 
að panta grillaðstöðuna eftir 
klukkan fjögur á daginn. Slóðin er 
gufunes.is/grillskyli. n

Grillað úti í guðsgrænni náttúrunni

Útivera er besta meðalið við flestum kvillum nútímasamfélags.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ég tek eitt hylki á 
morgnana með 

vítamínunum og lýsinu. 
Einfaldara verður það 
ekki. Ég finn að þetta 
hefur áhrif á húðina, 
hárið og neglurnar og 
það kemur ekki til 
greina að hætta að taka 
þetta inn.

Karólína Natalía

Karólína Natalía Karlsdóttir 
hefur alla ævi glímt við þurra 
húð, þunnt og líflaust hár og 
lélegar neglur. Hún byrjaði að 
taka inn bætiefnið Húð, hár 
og neglur frá ICEHERBS og 
finnur gríðarlegan mun.

„Þetta hefur alltaf fylgt mér. Ég hef 
alltaf verið með mjög þunnt og 
fíngert hár sem var lítið líf í. Það lá 
frekar flatt og var sleipt viðkomu. 
Ég fann það líka sérstaklega eftir 
að ég fór að eldast og hárlosið varð 
enn meira en áður,“ segir Karólína, 
sem er 41 árs og starfar við sölu- og 
markaðsmál hjá Sólar ræstingu. 
Karólína fór meðal annars í sér-
staka hármeðferð sem hafði ekki 
þau áhrif sem hún vonaðist eftir. 
„Neglurnar voru að sama skapi 
alltaf lélegar. Þær tættust upp og ég 
þurfti alltaf að passa að hafa þær 
stuttklipptar og setja á þær nagla-
lakk til að styrkja þær. Svo var ég 
líka alltaf þurr í framan. Maður 
finnur það sérstaklega þegar 
maður er að meika sig eða púðra, 
þá kemur gróf áferð og þurrka-
blettirnir verða meira áberandi. Ég 
hafði prófað alls konar rakakrem 
en ekkert var nógu öflugt,“ segir 
Karólína.

Það var ekki fyrr en Karólína 
byrjaði að taka inn Húð, hár og 
neglur bætiefnið frá ICEHERBS, 
sem hún fór að finna almenni-
legan mun á húðinni, sem og hári 
og nöglum. „Ég sá þetta bara á 
sölustandi í búðinni og greip með 
mér. Þetta var eitthvað nýtt sem ég 
hafði ekki séð áður og ég ákvað að 
prófa,“ segir Karólína um Húð, hár 
og neglur frá ICEHERBS.

Fann mun áður en glasið 
kláraðist
„Það tók smá tíma fyrir mig að 
finna mun en ég man að þegar ég 

var búin með eitt glas af þessu þá 
hafði ég fundið nægan mun til að 
kaupa annað glas og halda áfram. 
Það er nú komið tæpt ár síðan ég 
keypti fyrsta pilluglasið og ég finn 
mjög mikinn mun á húðinni, en 
líka nöglum og hári. Ég er ekki þurr 
í framan í dag og fæ ekki lengur 
þurrkabletti. Ég nota sömu snyrti-
vörur og áður og þær gefa mér 
núna jafna áferð á húðina.

Neglurnar eru líka mun sterkari 
en áður og þær tætast ekki lengur 
upp. Svo er hárið mun þykkara og 
líflegra. Ég finn að ég fer minna úr 
hárum og hárgreiðslukonan mín 
segir mikinn mun á mér. Ég er að fá 

fullt af nýjum hárum, sérstaklega 
að framan. Ég finn það líka sjálf að 
hárið er heilbrigðara.“

Bætiefnið kemur í hylkjaformi 
og er einstaklega þægilegt inntöku. 
„Ég tek eitt hylki á morgnana með 
vítamínunum og lýsinu. Ein-
faldara verður það ekki. Ég finn að 
þetta hefur áhrif á húðina, hárið 
og neglurnar og það kemur ekki til 
greina að hætta að taka þetta inn,“ 
segir Karólína.

Náttúruleg blanda úr 
íslenskum þörungum
Húð, hár og neglur er öflug og nátt-
úruleg þarablanda úr íslenskum 

sæþörungum. Hylkin eru stútfull 
af steinefnum og vítamínum sem 
hafa ríkuleg áhrif á húð, hár og 
neglur. Sæþörungar eru þekkir sem 
ofurfæða hafsins. Þörungar eru 
þekktir fyrir virk áhrif sín á húð, 
hár og neglur. Þeir hafa gríðarlega 
hreinsandi áhrif á líkamann og 
innihalda ríkulegt magn steinefna 
og trefja ásamt joði. n

Húð, hár & neglur frá ICEHERBS 
fæst í öllum apótekum og heilsu-
vöruverslunum, Hagkaupum, 
Nettó og Fjarðarkaupum. Sjá 
nánar á iceherbs.is.

Líflegra hár, sterkari neglur og mýkri húð

Karólína sér ekki eftir að hafa prófað húð, hár og neglur, bætiefnið frá ICEHERBS. Hárið er nú þykkara, húðin mýkri og 
neglurnar mun sterkari.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í sumarævintýrið þitt!

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Exped Dura 5R Duo M
Vönduð tjalddýna fyrir tvo

67.990 kr.

Ferrino Swift
Létt og meðfærileg tjalddýna

19.990 kr.

Ferrino Lightent 2 Pro
Göngutjald fyrir tvo, lúxus fyrir einn!

44.990 kr.

Ferrino Nemesi 2 Pro
Létt og meðfærilegt göngutjald fyrir tvo

43.990 kr.

Sit Pad Flex
Ferðasessa

2.990 kr.
Exped Ultra 3R M
Fislétt og vönduð tjalddýna

38.990 kr.

Ferrino Lightech 1000 Duvet
Vandaður, hlýr og léttur dúnpoki

42.990 kr.

Ferrino Nightec 800
Hlýr og vandaður poki 
fyrir krefjandi aðstæður

31.990 kr.

ERT ÞÚ KLÁR
FYRIR SUMARIÐ?

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Tribute II GTX  
Léttir og liprir gönguskór

28.990 kr.

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

Superalp GTX  
Fjölhæfir, vandaðir gönguskór

42.990 kr.

Stingum af…



Að blanda saman útivist, 
hreyfingu og ferðalögum er 
skemmtilegur kostur. Hjónin 
Bergljót Sigurðardóttir og 
Guðmundur Sigurjóns-
son hafa hjólað um Ítalíu, 
Króatíu, Slóveníu, Austurríki 
og Rúmeníu. Þau kynntust 
þessum ferðamáta fyrir til-
viljun og féllu fyrir honum.

elin@frettablaidd.is

Bergljót segir að þetta sé ótrúlega 
skemmtilegur ferðamáti þar sem 
hægt er að njóta landanna á allt 
annan hátt en gert er í bíl. „Það var 
algjör tilviljun að við kynntumst 
þessum ferðamáta árið 2010. Við 
erum mikið útivistarfólk, fórum á 
fjöll, til dæmis á Hornstrandir og 
hálendið auk þess að vera í göngu-
hópi. Á leið í eina slíka ferð átti ég 
erindi í Fjallakofann í Hafnarfirði. 
Þetta var á föstudegi og rétt áður en 
við lögðum af stað í bakpokaleið-
angur. Þá rak ég augun í auglýsingu 
sem hékk uppi í glugganum um 
hjólaferð til Ítalíu. Ferðina átti 
að fara fjórum vikum seinna. Ég 
leit til eiginmannsins og spurði 
hvort þetta væri ekki eitthvað fyrir 
okkur. Það reyndist vera pláss fyrir 
okkur í ferðinni og hún varð svo 
frábær upplifun að við höfum farið 
á hverju ári síðan,“ segir Bergljót. 
„Það má segja að þetta hafi verið 
tilviljunarhugdetta,“ bætir hún við 
og hlær.

„Við höfðum ekki hjólað mikið, 
kannski stundum til vinnu en 

vorum vel á okkur komin. Í 
þessari fyrstu ferð okkar var farið 
að Gardavatninu á Ítalíu. Ferðin 
kveikti sannarlega áhugann,“ segir 
Bergljót. „Næsta ár á eftir fórum 
við aftur í ferð með Fjallakofanum 
og Brandi Guðjónssyni. Þegar við 
höfðum klárað allar þeirra ferðir 
leituðum við til ítalskrar ferða-
skrifstofu og fórum með henni í 
hjólaferð. Við höfum hjólað um 
Ítalíu, Króatíu, Rúmeníu, Austur-
ríki og Slóveníu. Flestir hafa ferð-
irnar þó verið um Norður-Ítalíu.“

Þegar Bergljót er spurð hvort 
þetta sé skemmtilegur ferðamáti, 
svarar hún: „Mér finnst þetta lang-
skemmtilegasti ferðamáti sem ég 
hef upplifað. Ég hef einu sinni farið 
í gönguferð í Skotlandi og aðra á 
Grænlandi. Í slíkum ferðum fer 
maður hægt yfir og takmarkað 
hvað hægt er að ganga mikið hvern 
dag. Í hjólaferðum nýtur maður 
útiverunnar, andar að sér sumrinu, 
finnur angan í loftinu, hvort sem 
það er af blómum eða kúamykju. 
Hjólað er á minni vegum og maður 
tekur inn náttúruna og kemst yfir 
miklu stærra landsvæði heldur en 
þeir sem eru fótgangandi,“ útskýrir 
hún.

Bergljót segir að ferðirnar séu 
ekki erfiðar og nú séu rafhjól 
komin til sögunnar sem geta 
auðveldað hjólatúra. „Við höfum 
ekki hjólað á rafhjólum svo maður 
hefur þurft að vera í smá æfingu. 
Það er ekki sniðugt að fara af stað 
alveg óundirbúinn. Maður er að 
hreyfa sig og nota vöðvana því 

Njóta náttúrunnar  
hjólandi um Evrópu

Bergljót og Guðmundur í sinni fyrstu hjólaferð við Gardavatnið á Ítalíu.  MYNDIR/AÐSENDAR

Það er víða fal-
legt á Ítalíu þar 
sem hjónin hafa 
hjólað. 

Hjólaferðir eru 
venjulega lausar 
við stress og 
hægt að njóta 
náttúrunnar. 

Bergljót og Guðmundur gistu um borð í þessum báti í Króatíu og sigldu á 
milli hjólaferðanna.

þetta getur tekið á. Það er einmitt 
það besta við ferðirnar. Það er 
engin ástæða til að hafa sam-
viskubit á kvöldin þegar maður 
sest við þriggja rétta matarveislu 
eftir hreyfingu dagsins. Gisting 
og matur er innifalið sem er mjög 
þægilegt.“

Hjólaferðir eru streitulausar 
eftir því sem Bergljót segir. „Þetta 
er ekki Tour de France í einhverju 
kapphlaupi við tímann. Ég myndi 
frekar segja að þetta væri þægilega 
afslappandi, lagt af stað um tíu á 
morgnana og hjólaðir svona 50-60 
kílómetrar á dag. Þetta eru ferðir til 
að njóta,“ segir hún. „Fólk gefur sér 
tíma til að setjast niður í hádeginu, 
stoppað er til að taka myndir eða 
til að fá sér kaffibolla. Það hentar 
mér mjög vel að geta algjörlega 
kúplað mig út úr stressi hins dag-
lega lífs.“

Bergljót og Guðmundur eru 
hvergi hætt því næsta ferð er á 
dagskrá í haust. „Við viljum ferðast 
síðla sumars því hitinn getur 
verið mikill á þessum slóðum um 
hásumarið. Sú ferð verður um Sló-
veníu og Króatíu. Við höfum farið 
í skemmtilegar ferðir til Króatíu 
þar sem siglt er á bát á milli staða. 
Boðið er upp á gamla eikarbáta 
sem hafa gistirými og það er alveg 
frábært að ferðast með þeim. Við 
höfum siglt á milli eyjaklasans 
við Króatíu. Við stígum af bátnum 
með hjólin og báturinn siglir áfram 
á næsta viðkomustað okkar og 
bíður. Það er alveg einstaklega fal-
legt á þessum slóðum.“

Þau hjónin hafa líka verið dugleg 
að fara í skíðaferðir á vetrum en 
Bergljót segir að sér finnist eigin-
lega hjólaferðirnar skemmtilegri. 

„Sólin, blómin, ilmurinn af land-
búnaði og allt þetta í umhverfinu 
heillar mig algjörlega.“ n

ERT ÞÚ EKKI
NÓGU HARÐUR?

Man Power er hannað fyrir karlmenn sem 
vilja auka orku og úthald í rúminu.  

Man Power inniheldur gingseng ásamt 
amínósýrum sem hafa jákvæð áhrif á þessa 
þætti.
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Mikill er máttur safna



Söfn eru þar að 
auki einstakir 

staðir til að gera upp-
götvanir, þau fræða 
okkur um fortíðina og 
opna jafnframt hug 
okkar gagnvart nýjum 
hugmyndum og sjónar-
hornum.

Anita Elefsen

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jón Þórisson

Alþjóðlegi safnadagurinn er 
haldinn hátíðlegur í dag víða 
um heim. Íslandsdeild ICOM 
og FÍSOS hvetja landsmenn 
til að fara á safn í dag og upp-
lifa á eigin skinni hvers þau 
eru megnug.

Þann 18. maí ár hvert er Alþjóðlegi 
safnadagurinn haldinn hátíðlegur 
víða um heim. Alþjóðaráð safna 
(ICOM) hefur staðið fyrir deginum 
allt frá árinu 1977 með virkri þátt-
töku safna í aðildarlöndunum, 
sem í dag teljast 141. Hér á landi 
taka Íslandsdeild ICOM og Félag 
íslenskra safna og safnmanna 
(FÍSOS) höndum saman um að 
fagna þessum mikilvæga degi, með 
fulltingi safna og safngesta um 
allt land, segja þær Ólöf Gerður Sig-
fúsdóttir, formaður Íslandsdeildar 
ICOM, og Anita Elefsen, formaður 
FÍSOS. „Tilgangur Alþjóðlega 
safnadagsins er að vekja athygli 
á söfnum og hlutverki þeirra í 
samfélaginu. Söfn eru mikilvægir 
staðir til að eiga í samskiptum, 
dýpka menningarlega sjálfsmynd 
og þar að auki stuðla þau að gagn-
kvæmum skilningi, samvinnu og 
friði milli fólks,“ segir Ólöf.

Í ár er yfirskrift Alþjóðlega 
safnadagsins „Mikill er máttur 
safna“. Þessi máttur endurspeglast 
í þeim áhrifum sem söfn hafa á 
upplifun gesta, í því hvernig þau 
skapa vettvang til skoðanaskipta 
og hvernig þau stuðla að samhygð, 
skilningi og virðingu milli ólíkra 
hópa, bætir Anita við. „Söfn eru 
þar að auki einstakir staðir til að 
gera uppgötvanir, þau fræða okkur 
um fortíðina og opna jafnframt 
hug okkar gagnvart nýjum hug-
myndum og sjónarhornum. Hvort 

tveggja gerir okkur fært að leggja 
grunn að betri framtíð.“

Gott aðgengi að söfnum
Íslandsdeild ICOM og FÍSOS vilja 
hvetja landsmenn alla til að fara 
á safn í dag og upplifa á eigin 
skinni hvers þau eru megnug. „Hér 
á Íslandi er aðgengi að söfnum 
með besta móti en um allt land 
fer fram metnaðarfullt safnastarf. 
Viðurkennd söfn eru á fimmta tug 
talsins og þar að auki eru setur, 
sýningar og safnvísar starfrækt 
víða um land. Íslendingar búa vel 
að því leyti. Á söfnum landsins er 
menningararfurinn varðveittur, 
sagan og samfélagið rannsakað og 
niðurstöðum miðlað til gesta með 
fjölbreyttum hætti,“ segir Anita.

Söfn hafa fjölþætt hlutverk
Í tilefni dagsins er lögð áhersla 
á söfn sem afl til samfélagslegra 
breytinga, segir Ólöf. „Í fyrsta 
lagi eru söfn lykilþátttakendur 
í að ná markmiðum Sameinuðu 
þjóðanna um sjálf bæra þróun en 
sem áhrifavaldar í sínum nærsam-
félögum skapa söfn mikilvægan 
vettvang til að miðla upplýsingum 
um umhverfisvandann og lofts-
lagsvána. Í öðru lagi eru söfn nú 
orðin að vettvangi nýsköpunar, 
þar sem ný tækni er þróuð og 
innleidd í hversdagslífið. Staf-
ræn þróun og nýsköpun auka 
aðgengi að söfnum til muna og 
stuðla þannig að samfélagslega 
útbreiddum skilningi á f lóknum 
og erfiðum hugtökum.“

Í þriðja lagi styðja söfn við sam-
félagið með öflugri fræðslu. „Sem 
opnar, lýðræðislegar stofnanir 
spinna þau vef sem nauðsynlegur 
er hverju samfélagi og bjóða þau 
þannig upp á símenntunarmögu-
leika fyrir öll. Með þessu leggja 
söfn sitt af mörkum til að móta 
upplýst og þátttökuvænt sam-
félag.“

Heimsækjum söfn, í dag sem og 
aðra daga. Söfn eru upplýsandi, 
fræðandi og gefandi og það er dýr-
mætt að hafa að þeim greitt og gott 
aðgengi. ■

Hægt er að kynna sér dagskrá 
safna á heimasíðum þeirra og 
samfélagsmiðlum.

Söfn eru afl til samfélagslegra breytinga

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir er formaður Íslandsdeildar ICOM.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR Anita Elefsen er formaður FÍSOS.    MYND/ALEX FRANK

Gerðarsafn er eitt fimm 
listasafna sem tilnefnd eru 
til Íslensku safnaverðlaun-
anna í ár. Mat valnefndar er 
að nýjar áherslur í miðlun 
Gerðarsafns nái til fjöl-
breytts hóps gesta á ólíkum 
aldri, þar sem þekkingu á 
sviði safnsins er miðlað á for-
vitnilegan og faglegan hátt.

„Það er stórkostlegt fyrir Gerðar-
safn að fá þessa tilnefningu. Hún 
hvetur okkur til dáða og að halda 
áfram að miðla myndlist á lifandi 
hátt. Það er vitaskuld dásamlegt 
að eftir því sé tekið,“ segir Brynja 
Sveinsdóttir, safnstjóri Gerðarsafns 
í Kópavogi.

Brynja segir listina vilja tala við 
fólk.

„Söfn eru full af listaverkum sem 
eiga erindi, og vilja eiga erindi við 
mannfólkið. Ég hugsa oft um söfn 
sem fyrirmyndarvettvang fyrir 
skoðanaskipti, upplifanir, túlkun 
og tjáningu. Listaverk geta nefni-
lega hjálpað fólki við að sleppa 
tökum á þörfinni fyrir að skilja 
allt hundrað prósent því það er 
tilhneiging að vera gramur yfir 
því að skilja ekki merkingu lista-
verka. Listaverk geta hins vegar 
hjálpað okkur að opna hugann, 
leyfa honum að reika og verða fyrir 
áhrifum; miklu frekar en að það sé 
bara eitt svar.“

Þarf ekki að óttast samtímalist
Gerðarsafn er framsækið nútíma- 
og samtímalistasafn þar sem lögð 
er áhersla á að efla áhuga, þekk-
ingu og skilning á myndlist með 
sýningum, fræðslu og annarri 
miðlun. Í mati valnefndar eru 
nýjar áherslur safnsins einmitt 

taldar íslensku samfélagi og safna-
umhverfi til framdráttar.

„Við leggjum áherslu á að gera 
samtímalist aðgengilega. Sýning-
arnar eru gjarnan framúrstefnu-
legar því okkur þykir spennandi 
að miðla því sem sumum þykir 
torskilið eða óaðgengilegt; að opna 
það og heilla í gegnum hrífandi 
viðburðadagskrá. Oft er talað um 
að skilningur og merking eigi sér 
stað mitt á milli listamanns og 
þess sem upplifir, og listasöfn geta 
sannarlega hjálpað fólki að túlka á 
sinn hátt. Þau eiga heldur ekki að 
vera einstefnugata þar sem er pré-
dikað yfir fólki hvað því á að finn-
ast, heldur á þvert á móti að leyfa 
fólki að skynja eigin merkingu í 
verkunum.“

Unglingar sérfræðingar safnsins
Brynja segir listasöfn skemmtileg. 
Reyndar mjög skemmtileg.

„Mörgum þykir ógnvænleg til-
finning að fara á safn og finnst yfir-
bragðið hátíðlegt, en við reynum 
að sýna fram á að safn geti verið lif-
andi og afslappaður staður. Það má 
meira að segja hlæja að listaverk-
um og það þarf enginn að læðast 
um þegjandi á listasöfnum; maður 
má verða bæði ringlaður, glaður 
og tapa áttum. Það er hluti af því 
að skoða myndlist á skapandi stað 
þar sem er eðlilegasti hlutur í heimi 
að vita ekki svörin. Fólk þarf að 
mega að láta listina hafa áhrif á sig, 
hvort sem það er til góðra verka eða 
sköpunar, og listaverk geta vakið 
upp tilfinningar því maður tekur 
úr augnablikinu alla sína reynslu, 
hvernig manni leið þann daginn, 
eða jafnvel veðrið sem getur breytt 
sýn manns á listaverkin.“

Í verkefninu Í takti tókst Gerðar-

safni sérlega vel upp, þar sem 
markmiðið var að gera safnið 
unglingavænna og stofna sérstakt 
unglingaráð safnsins.

„Verkefnið er algjör draumur, 
unnið í samstarfi við unglinga í 
Vinnuskóla Kópavogs og leitt af 
Salvöru Gullbrá Þórarinsdóttur og 
Helga Grími Hermannssyni sviðs-
höfundum. Við fengum styrk frá 
Barnamenningarsjóði og Safna-
sjóði til að vera með fræðslu fyrir 
hóp unglinga sem urðu í fyrra-

sumar starfsmenn Gerðarsafns og 
titluðu sig Grakkana – ungmenna-
ráð Gerðarsafns. Þá kynntust þau 
myndlist, prófuðu að skapa eigin 
verk, heimsóttu söfn og smiðjur 
spennandi listamanna á ólíkum 
sviðum, héldu sýningu og við-
burðadagskrá. Þetta stendur aftur 
til í sumar en hugmyndin er að 
unglingarnir fái að stjórna hvernig 
myndlist er miðlað til þeirra 
aldurs hóps, í stað þess að við 
finnum leiðir til að tala til þeirra,“ 

útskýrir Brynja og hlakkar mikið 
til sumarsins með unglingunum.

Myndlist lifandi vettvangur
Í þróun er nýr liður í fræðslustarfi 
Gerðarsafns sem kallast Myndlist 
á mannamáli.

„Það eru vikulegar færslur á 
samfélagsmiðlum og heimasíðu 
safnsins. Við höfum undanfarin 
tvö ár deilt safneigninni á sam-
félagsmiðlum, sem við köllum 
Safneign á sunnudegi. Þar setjum 
við inn spennandi glefsur þar sem 
við segjum frá verkum í léttum 
dúr, tilurð þeirra og tengingum 
við samfélagið. Til að útvíkka 
þetta höfum við búið til hugtaka-
banka í tengslum við myndlist en 
markmiðið með því er að lækka 
þröskuldinn fyrir almenning til 
að nálgast listaverk, skilja þau og 
túlka. Þetta er skemmtilegt grúsk í 
myndlist og við finnum á miklum 
viðbrögðum við færslum okkar 
á samfélagsmiðlum að fólk hefur 
mikinn áhuga á að bregðast við 
myndlist þegar hún er sett fram á 
lifandi hátt,“ segir Brynja.

Nýlega fékk safnið styrk frá 
Safnasjóði til að halda áfram 
útvíkkun á starfsemi og fræðslu-
starfi.

„Við erum alltaf að hugsa um 
að gera safnið að áfangastað fyrir 
alla og upphugsa viðburði fyrir 
hvern hóp fyrir sig. Á næstunni 
verðum við með viðburði fyrir fólk 
af erlendu bergi brotnu í samstarfi 
við Helenu Aðalsteinsdóttur og 
Þórhildi Tinnu Sigurðardóttur 
undir yfirskriftinni Komdu’inn, 
þar sem verður skapað virkt 
samtal við ólíka hópa samfélags-
ins. Við viljum gera Gerðarsafn 
að samkomustað þar sem allir fá 
notið sín og geta fundið sýningar 
og fræðslustarf við hæfi.“ ■

Sjá gerdarsafn.is

Listin talar til fólks

Brynja Sveinsdóttir er nýr forstöðumaður Gerðarsafns.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Sérstök áhersla 
hefur verið lögð á 

að líta á stafrænu rýmin 
sem eðlilegt framhald af 
sýningarhúsnæðinu, 
ferðagjöfin er einmitt 
dæmi um þetta.

Sigríður Sigurjónsdóttir

Við renndum 
svolítið blint í 

sjóinn með verkefnið, 
ekki kennaramenntaðar, 
en það hefur tekist með 
eindæmum vel.

Anita Elefsen

Síldarminjasafnið á Siglu-
firði vitnar að sögn Anitu 
Elefsen, sagnfræðings og 
safnstjóra, um sögu eins 
merkasta tímabils þjóðar-
innar, síldarævintýrisins.

Sögu safnsins má rekja ansi langt 
aftur en formlega var það vígt í 
þeirri mynd sem við þekkjum það 
í dag í júlí 1994. Safnið var byggt 
upp af sjálfboðaliðum og fyrir 
samtakamátt fólksins í samfélag
inu á Siglufirði.

Þáttur síldar í sögu þjóðarinnar
„Síldin var örlagavaldur í sögu 
okkar Íslendinga og Siglufjörður 
varð höfuðstaður síldarveiðanna 
fljótlega upp úr 1900 fram til 1968. 
Síldarminjasafnið miðlar síldar
sögu Íslendinga í víðu samhengi 
með sýningum sínum, og varðveit
ir gripi alls staðar að á landinu. Við 
fjöllum þá almennt um síldarævin
týrið og höfum til þess þrjú stór 
safnhús. Þar kynnast gestir öllu 
ferlinu, allt frá veiðum til vinnslu. 
Þá sýnum við þátt síldarstúlkna 
við vinnslu á síldarplaninu, þar 
sem þær verkuðu síldina, söltuðu 
ofan í tunnur og komu síldinni 
í verðmætaform til útflutnings. 
Einnig kynnast safngestir verk
smiðjuþættinum og hvernig unnið 
var bæði mjöl og lýsi úr síldinni.

Síldveiðin og vinnslan er stór 
þáttur í sögu þjóðarinnar og ég held 
það sé óhætt að fullyrða að okkar 
samfélag hefði þróast öðruvísi ef 
ekki hefði verið fyrir síldina. Þegar 
best lét skapaði síldin yfir 40% af 
útflutningstekjum landsins og má 
segja að skapast hafi hálfgert „gull
grafaratímabil“,“ segir Anita.

Safn í vexti
Undanfarin þrjátíu ár hefur Síldar
minjasafn Íslands á Siglufirði vaxið 
og dafnað og er nú meðal stærstu 
safna landsins með sýningarrými 
í yfir 2.500 fermetrum. „Við eigum 
tíu húseignir alls en sýningar 
safnsins eru í fjórum þeirra. Svo 
erum við að endurbyggja 18. aldar 
hús sem mun gegna tilgangi varð
veisluhúss.

Sýningarnar eru hannaðar svo 
ekki sé nauðsynlegt fyrir gesti að 
hafa leiðsögumann, þó svo að við 
bjóðum auðvitað upp á að bóka 
leiðsagnir. Gestir sem heimsækja 
safnið á eigin vegum geta gengið 
um á sínum hraða og í hverju húsi 
er starfsfólk til staðar ef fólk hefur 
frekari spurningar.“

Börnin tóku yfir í einn dag
Síldarminjasafnið er tilnefnt 
til Íslensku safnaverðlaunanna 
fyrir framúrskarandi fræðslu
verkefni en safnið hefur síðustu 
ár haldið úti metnaðarfullu 
verkefni sem nefnist „Safn sem 
námsvettvangur“ í samstarfi við 
Grunnskóla Fjallabyggðar. Fyrir 
tuttugu og tveimur árum þegar 

safnverðlaunin voru veitt í fyrsta 
sinn, komu þau í hlut Síldarminja
safnsins. Þá var safnið bara í einu 
húsi, Róaldsbrakka. „Við renndum 
svolítið blint í sjóinn með verk
efnið, ekki kennaramenntaðar, en 
það hefur tekist með eindæmum 
vel. Í fjörutíu vikur tókum við á 
móti nemendum í hverri viku, 
allt skólaárið, bæði nemendum í 
fimmta bekk og af unglingastigi, 
en þar var um valáfanga að ræða,“ 
segir Anita.

Nemendur kynntust öllum 
þáttum safnastarfsins. „Þau unnu 
í rannsóknum, miðluðu upplýs
ingum, settu upp sýningar, sáu um 
skráningu, ljósmyndun og heim
ildaöflun og fleiri störf sem oft eru 
minna sýnileg hinum almenna 

borgara. Verkefnið endaði á yfir
tökudegi. Nemendur gengu þá inn 
í öll störf safnsins og ráku það í 
heilan dag.

Þetta var frábær leið til að ná 
betur til nærsamfélagsins og vekja 
athygli á fjölbreyttri starfsemi 
safna. Einnig að sýna nemendum 
fram á að söfn séu spennandi 
starfsvettvangur. Þá var stór 
áfangi að starfið væri þáttur í 
stundaskrá nemenda, því hingað 
til hafa safnaferðir skólanna alla 
jafna verið sjálfstæðar eins skiptis 
heimsóknir. Það er okkur því ein
stakur heiður að fá tilnefningu 
til Safnaverðlaunanna í ár,“ segir 
hún. ■

Í dag, á Alþjóðlega safnadaginn, 
er Síldarminjasafnið opið frá kl. 
13-17.

Einstakt framtak í þágu skólanna
Fræðsluverk-
efnið tókst með 
eindæmum vel 
og í lok þess 
tóku nemendur 
yfir safnið í einn 
dag og gengu í 
öll störf.  MYND/
 AÐSEND

Anita Elefsen 
sá um fræðslu-
verkefnið ásamt 
þeim Ingu 
Þórunni Waage 
og Eddu Björk 
Jónsdóttur. 
 MYND/AÐSEND

Í dag verður sýningin Sund 
opnuð í Hönnunarsafni 
Íslands en þar getur almenn-
ingur valið sundferðalag 
um Vestfirði, Vesturland 
eða Suðurland. Safnið er eitt 
fimm safna sem tilnefnt eru 
til Íslensku safnaverðlaun-
anna 2022.

Ferðagjöf Hönnunarsafns Íslands 
verður „opnuð“ í dag, á alþjóðlega 
safnadeginum 18. maí. Um er að 
ræða þrjár sérhannaðar sundferð
ir í tengslum við sýninguna Sund 
sem nú stendur yfir í Hönnunar
safni Íslands. Almenningur getur 
nálgast ferðirnar á síðunni sund
ferdir.com og valið sundferðalag 
um Vestfirði, Vesturland eða 
Suðurland. Á síðunni er vegakort 
sem sýnir í hvaða röð er mælt með 
að fara í laugarnar. Þar má einnig 
finna ýmsan fróðleik svo sem 
upprunalegan tilgang lauganna 
og séreinkenni ásamt fallegu 
myndefni sem lýsir stemningunni 
á hverjum stað. Vefsíðan er blanda 
fróðleiks og skemmtunar og ætti 
að kveikja áhuga á ferðafyrir
komulagi sem er rakið að stunda 
á Íslandi.

Verkefnið fékk styrk úr nýsköp
unarsjóði námsmanna hjá Rannís 
sumarið 2021. Sigríður Sigurjóns
dóttir, forstöðumaður Hönnunar
safnsins, var leiðbeinandi en að því 
komu þrír háskólanemar sem allir 
hafa gríðarlegan áhuga á sund
laugum, þau Katrín Snorradóttir, 
nemandi í MA í þjóðfræði, Móna 
Lea Óttarsdóttir, nemandi í vöru
hönnun, og Ragnheiður Stefáns
dóttir, nemandi í grafískri hönnun 
við Listaháskóla Íslands.

Fróðlegt og áhugavert verkefni
Nemendurnir fóru sjálfir í allar 
laugarnar, hittu gesti og umsjónar

menn lauganna og fræddust um 
hvern stað fyrir sig.

Hvað fannst ykkur áhugaverðast 
í ferlinu?

„Það var vissulega áhugavert 
að kynnast betur sundmenningu 
okkar Íslendinga og skoða sögu 
þeirra sundlauga sem byggðar hafa 
verið hér á landi. Einnig er afar 
fróðlegt hvernig bæði útlit og arki
tektúr geta gefið manni hugmynd 
um aldur og upprunalegt notagildi 
hverrar laugar.“

Eins og sýningin á safninu rekur 
þá hafa einkenni sundmenningar
innar breyst með tímanum, fólk 
kom í upphafi til að læra, seinna til 
að leika líka og í samtímanum er 
áhersla á að njóta. „Þessi einkenni 
eru hvert um sig sýnileg í öllum 
ólíku laugunum á Íslandi. Á ferða
lagi okkar fórum við í gamlar laugar 
sem voru upphaflega byggðar 
í þeim tilgangi að kenna ung

mennum sund, til dæmis Seljavalla
laug eða Gömlu laugina við Flúðir, 
en eru núna orðnar afar vinsælar 
meðal ferðamanna, þótt fáir taki 
þar sundtökin. Í staðinn er þar hægt 
að skyggnast aftur í söguna og njóta 
vatnsins og upprunaleikans. Þetta 
má gera með eða án nútímaþæg
inda, því önnur laugin er enn í sinni 
gömlu mynd á meðan byggð hefur 
verið nútíma aðstaða við hina. Í 
næsta sundstoppi er svo kannski 
laug með rennibraut, barnalaug 
og körfuboltakörfu á bakkanum, 
þar sem fjölskylda og vinir koma 
saman. Þar er líka potturinn 
hjarta laugarinnar og gerir þær að 
þeim hversdagslega samverustað 
sveitunga eða borgara, kunnugra 
sem ókunnugra, sem þær eru.“

Var eitthvað sem þið höfðuð sér-
staklega gaman af að skoða?

„Eftir að hafa stúderað reglur, 
skráðar og óskráðar, í lauginni 

var mjög skemmtilegt að fara í 
þetta margar laugar og sjá hvernig 
skráðar reglur eru að sumu leyti 
ólíkar á milli lauganna og fram
setning þeirra er mismunandi. 
Skilti með reglunum eru allt frá 
handskrifuðum blöðum að sér
hannaðri grafík. Á skiltunum eru 
svo boð og bönn um að raka sig 
ekki í sturtunum, vara sig á á hit
anum, vara sig á bleytunni, dýpinu 
eða grynningu. Upplýsingum um 
að þetta og hitt sé í lamasessi er 
líka oft skemmtilega reddað með 
heimilislegum miðum. Mikil
vægust er þó auðvitað gullna regla 
sundsins, þvottaleiðbeiningarnar!“

Tækifæri leynast í  
stafrænum rýmum
Síðastliðin tvö ár hefur Hönnunar
safn Íslands skoðað sérstaklega 
þau tækifæri sem leynast í staf
rænum rýmum og hvernig nýta 

megi þau safninu til framdráttar 
á líflegan og fræðandi hátt, segir 
Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðu
maður safnsins. „Sérstök áhersla 
hefur verið lögð á að líta á stafrænu 
rýmin sem eðlilegt framhald af 
sýningarhúsnæðinu, ferðagjöfin er 
einmitt dæmi um þetta.“

Meðal verkefna sem safnið 
hefur unnið beint fyrir sam
félagsmiðla má nefna Jóladagatal 
á Facebook sem birtist einnig 
sem sýning í glugga safnbúðar. 
„Á Instagram var unnin sýning í 
tilefni af 100 ára afmæli fullveldis 
Íslands árið 2018. Þá hefur verið 
sent út beint á Facebook hæg
varp frá hönnuðum í vinnustofu
dvöl þar sem hægt hefur verið að 
fylgjast með vefara, módelsmið, 
fuglasmið og f leirum við vinnu 
sína. Á InstaTV má finna stuttar 
heimsóknir með hönnuðum í 
varðveislurými safnsins undir 
heitinu „Geymslur eru geggjaðar“.

Safnið er eitt fimm safna sem til
nefnt er til Íslensku safnaverðlaun
anna 2022. Í umsögn valnefndar 
segir: „Það er mat valnefndar að 
Hönnunarsafni Íslands hefur 
tekist einstaklega vel til við að ná 
til nýrra gesta með því að styrkja 
og nýta enn betur hin stafrænu 
tengsl sem eru orðin hluti af dag
legum veruleika samfélagsins. 
Öflug miðlun safnsins á safnkosti 
og rannsóknum þeim tengdum, 
hvort sem er í sýningum þess eða í 
stafrænum rýmum, er nýstárleg og 
eftirtektarverð og íslensku safna
starfi til framdráttar.“

Hönnunarsafn Íslands er stað
sett við Garðatorg 1. Opið alla daga 
frá 1217 nema mánudaga. ■

Sjá nánar honnunarsafn.is og á 
Instagram og Facebook undir 
honnunarsafn.

Ferðagjöf Hönnunarsafns Íslands

Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands (lengst til 
hægri), ásamt nemunum sem unnu verkefnið Sund.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Á síðustu 60 árum 
hefur orðið til stór 

menningarsögulegur 
lager sem inniheldur yfir 
3.100.000 ljósmyndir og 
30.000 gripi. Úr þessum 
lager er svo miðlað á 
fjölbreyttan hátt með 
sýningum og safn-
fræðslu.

Haraldur Þór Egilsson

Minjasafnið á Akureyri býr 
yfir gríðarstórum menn-
ingarsögulegum lager sem 
er miðlað á fjölbreyttan 
hátt. Safnið vinnur líka náið 
með íbúum á svæðinu til að 
virkja þekkingu þeirra og fá 
hluti til varðveislu. Þar eru 
fjölbreyttar og metnaðar-
fullar sýningar og safnið er 
að halda upp á 60 ára afmæli 
sitt með nýjungum og 
góðum afslætti.

Minjasafnið á Akureyri fagnar 60 
ára afmæli í ár og var tilnefnt til 
íslensku safnaverðlaunanna 2022 
fyrir framúrskarandi safnastarf. 
Undir hatti þess eru fjögur önnur 
söfn eða sýningar; Nonnahús, 
Leikfangahúsið, Davíðshús og 
Laufás, sem er hluti húsasafns 
Þjóðminjasafns Íslands. Þessir 
staðir endurspegla sögu svæðisins 
og líf fólksins hér.

„Safnið er í eigu íbúa fimm 
sveitarfélaga; Akureyrarbæjar, 
Eyjafjarðarsveitar, Hörgársveitar, 
Svalbarðsstrandarhrepps og 
Grýtubakkahrepps,“ segir 
Haraldur Þór Egilsson safnstjóri. 
„Þetta samfélag er grunnurinn að 
safninu og starfi þess.“

Gríðarlegur lager af  
menningarsögu
„Starf safnsins miðar að því að 
varðveita, skrá, miðla og safna á 
markvissan hátt því sem einkennir 
líf svæðisins. Á síðustu 60 árum 
hefur orðið til stór menningar
sögulegur lager sem inniheldur 
yfir 3.100.000 ljósmyndir og 30.000 
gripi,“ segir Haraldur. „Úr þessum 
lager er svo miðlað á fjölbreyttan 
hátt með sýningum og safn
fræðslu. Hann er líka notaður í 
rannsóknum og veitir innblástur 
til sköpunar. Lagerinn er að verða 

sýnilegur á vefnum sarpur.is 
sem sífellt f leiri leita í til að finna 
skemmtun og fróðleik, eða til að 
veita safninu upplýsingar um það 
sem er í safnskránni.

Það er gaman og fróðlegt að 
heimsækja sýningar safnsins og 
á öllum sýningunum reynum við 
að leyfa gestum að taka þátt á ein
hvern hátt,“ segir Haraldur.

Samtvinnað samfélaginu
„Starf safnsins er samtvinnað því 
samfélagi sem það er sprottið úr 
og þessi þráður hefur eflst síðustu 
áratugina. Það finnum við ekki 
síst í gegnum samfélagsmiðla,“ 
útskýrir Haraldur. „Í hverri viku 
leitar fólk til okkar eftir upplýsing
um eða býður gripi og ljósmyndir 
og við metum hverju sinni hvort 
viðkomandi gripur eða ljósmynd 
eigi heima á hinum menningar
sögulega lager. Oft gefur fólk okkur 

líka gripi sem eru ekki eigin
legir safngripir en við notum sem 
fræðslugripi og lánum í skóla eða 
notum á sýningum.

Þó að starfsfólk safnsins sé frá
bært og búi yfir mikilli þekkingu 
þá vitum við blessunarlega ekki 
allt. Þekkinguna er hins vegar að 
finna úti á meðal íbúa og hana 
viljum við virkja og varðveita,“ 
segir Haraldur. „Við erum til 
dæmis að ljúka sýningunni „Hér 
stóð búð“ þar sem við leitum til 
íbúa til að fá sögur úr hverfisbúð
unum sem áður stóðu hér á hverju 
götuhorni. Að sama skapi leitum 
við oft til íbúa um lán á gripum.“

Fjalla vandlega  
um tónlistararfinn
„Ein af sýningunum okkar heitir 
„Tónlistarbærinn Akureyri“, en 
hér hefur tónlist skipað veiga
mik inn sess í menn ing ar lífinu frá 

upphafi,“ segir Haraldur. „Fyrsti 
atvinnutónlistarmaðurinn héðan 
var organisti sem skipulagði kóra
starf, hornaflokk og skellti sér 
með karlakór í söngferð til Noregs 
1905 og tónlistin er enn sívaxandi 
hluti menningar og atvinnulífs 
bæjarins.

Þessum hluta menningarinnar 
vildum við halda á lofti og sýna 
tónlistararfinn bæði í fortíð og 
nútíð. Þess vegna þurftum við að 
fá flesta gripi lánaða á sýninguna, 
þeir eru einfaldlega í notkun,“ 
útskýrir Haraldur. „Efni sýningar
innar varð svo mikið að úr varð 
viðamikið blað sem gestir geta 
skoðað á sýningunni.

Á sviði sýningarinnar eru líka 
haldnir tónleikar þar sem ungt 
tónlistarfólk fær tækifæri til að 
koma fram í bland við þekkt nöfn,“ 
segir Haraldur.

Sögustaurar, hljóðleiðsagnir  
og afmælisafsláttur
„Núna á afmælisárinu er hug
myndin að færa safnið út fyrir 
veggi þess, en við ætlum að 
byrja á að breyta völdum ljósa
staurum á Akureyri í sögustaura!“ 
segir Haraldur. „Staurar þar sem 
áhugaverða sögu er að segja verða 
merktir og þar verða QRkóðar 
sem opna á sögurnar, sem sagðar 
verða með myndum, hljóði og 
myndböndum.

Á árinu tökum við einnig í 
notkun hljóðleiðsagnir á sýning
arstöðum safnsins. Leiðsagnirnar 
verða í símtækjum gesta og líka 
aðgengilegar eftir að heim er 
komið,“ segir Haraldur. „Í tilefni 
afmælisins gildir miði á safnið á 
alla sýningarstaðina allt árið, en 
þeir kosta aðeins 2.000 kr. fyrir 
fullorðna og 1.000 kr. fyrir heldri 
borgara. Þetta er afmæliskortið 
okkar.“ n

Safn í nánum tengslum við samfélag sitt
Haraldur Þór Eg-
ilsson, safnstjóri 
Minjasafnsins á 
Akureyri, segir 
að safnið sé 
nátengt sam-
félaginu sem 
það sprettur úr. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 AUÐUNN

Byggðasafnið í Görðum á 
Akranesi hefur verið með 
nýja sýningu þar sem líf 
íbúa á Akranesi og í Hval-
fjarðarsveit er skoðað. 
Sýningin er ein þeirra 
fimm sem eru tilnefndar til 
íslensku safna verðlaunanna 
þetta árið.

Sagan er rakin frá sjávarþorpi 
og sveitasamfélagi á 17. öld til 
nútímalegs kaupstaðar með um 
áttunda þúsund íbúa. 

Jón Allansson, forstöðumaður 
safnsins, segir að það hafi verið 
mjög skemmtilegt og óvænt símtal 
á mánudagsmorgni þegar honum 
var tilkynnt um tilnefninguna 
en safnið hefur ekki áður hlotið 
þann heiður. „Þetta gerði daginn 
afar ánægjulegan,“ segir hann. 
„Sýningin hefur vakið mikla 
athygli, gott aðgengi, vel lausna
miðuð og tekst að miðla til gesta á 
mjög áhugaverðan hátt.

Það var byrjað að hugsa og 
skipuleggja sýninguna árið 2017 og 
hún var opnuð þann 13. maí 2021. 
Í millitíðinni þurfti jafnframt að 
viðhalda sýningarhúsnæði ásamt 
sýningargerð og tafði það fram
kvæmdir ásamt Covid um alla vega 
rúmt ár,“ segir hann og bætir við:

„Upphaflega var hugmyndin 
sú, þar sem gamla sýningin hafði 
staðið að mestu leyti frá 1974 með 
ýmsum breytingum, að nútíma
væða og skerpa á miðlun, fram
setningu og sögu svæðisins sem 

safnið tekur til; Akraness og Hval
fjarðarsveitar, frá upphafi land
náms til dagsins í dag. Upphaflega 
átti að opna sýninguna á 60 ára 
afmæli safnsins í desember 2019 en 
vegna aðstæðna varð að fresta því 
um rúmlega ár,“ segir hann.

Jón hóf störf við safnið árið 
1996 sem er langur tími og segir að 
aðsóknin sé alltaf að aukast. „Það 
er eins og það hafi orðið einhvers 
konar vakning í þessu,“ bætir hann 
við. „Þetta er grunnsýning safnsins 
en algengt er að slíkar sýningar 
standi í 1015 ár,“ segir Jón en opið 
er í safninu alla daga yfir sumar
tímann frá klukkan 1017.

„Í sérsýningarrými safnsins 
er myndlistarsýning frá lista

Sýning sem miðlar 
miklu til gesta

Sagan lifnar við í gegnum vel unna texta þar sem persónulegar frásagnir 
hljóma í bland við annan fróðleik.   MYNDIR/AÐSENDAR

Jón Allansson, safnstjóri hjá Byggða-
safninu á Akranesi. 

manninum Tinnu Royal. Verið er 
að ljúka við að standsetja stórt og 
mikið bátahús inni á safnasvæðinu 
og þar verður sett upp sýning um 
útgerðarsögu svæðisins. Eins er 
verið að vinna að gerð safnfræðslu 

verkefna fyrir öll skólastig ásamt 
hljóðleiðsögn um grunnsýning
una fyrir börn. Eins erum við í 
startholunum að teikna upp og 
útfæra fræðslusýningu á útisvæði 
safnsins sem hægt er að njóta 

með stafrænni tækni þó safnið sé 
lokað,“ segir hann.

„Safnið á Akranesi var stofnað 
þann 13. desember 1959 af hug
sjónamanninum séra Jóni M. 
Guðjónssyni, svo það er frekar 
skilgreint sem gamalgróið en með 
nútíma ívafi.“

Framúrskarandi verkefni
Textinn sem fylgdi valinu til 
tilnefningar segir: „Það er mat 
valnefndar að ný grunnsýning 
Byggðasafnsins í Görðum sé 
framúrskarandi verkefni, þar 
sem faglegt safnastarf og vönduð 
úrvinnsla fara saman. Þar er hugað 
að því að ólíkir gestir finni eitt
hvað við sitt hæfi og að hver og 
einn geti notið sýningarinnar á 
sínum hraða og forsendum. Það er 
augljóst að grunnsýningin er stórt 
verkefni sem hefur kostað mikla 
vinnu en snjallar lausnir hafa gert 
safninu kleift að skapa sýningu 
sem stenst fyllilega kröfur sam
tímans um fjölbreytta miðlun og 
aðgengileika.“ n
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Vinnan við gerð 
sýningar stóð 
frá byrjun árs 
2017 og fram 
í maí 2021 en 
samhliða grunn-
sýningarvinnu 
var farið í mikla 
viðhaldsvinnu á 
húsnæði safns-
ins og aðgengi 
að byggingunni 
lagað.  





 
 

Ég ákvað 
að láta 
krabba-
meinið 
ekki eyði-
leggja 
ferðina 
fyrir mér. 
Ég vildi 
upplifa 
drauminn 
sem var 
svo nálægt.
Árbjörg

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg 
@frettabladid.is

Fæst hjá N1, OLÍS, 
veiðibúðum og veidikortid.is

veidikortid.is

Frelsi til 
að veiða!

Ertu búinn að fá 
þér Veiðikortið?

  

8.900 kr
  

Vatnaveiðin er 

komin á fullt!

Þrjár konur úr gönguhópnum 
Fjöllum og viðhengjum 
greindust með krabbamein 
í fyrra. Hópurinn Gengur til 
sigurs til að safna áheitum 
fyrir Ljósið 26. til 29. maí.

„Mín fyrsta tilfinning var reiði því 
ég hafði skipulagt gönguna og bar 
ábyrgð ef eitthvað kæmi upp á og 
við þyrftum að snúa við. Eftir á skil 
ég afstöðu Árbjargar vel, að hafa 
ekki sagt mér frá hvers kyns var 
áður en við lögðum upp í ferðina. 
Þá hefði ég sennilega komið öðru-
vísi fram við hana, passað upp á 
hana og í sífellu spurt hvort allt væri 
í lagi, en það var einmitt hugsun 
hennar; að fara á sínum forsendum 
og láta engan vorkenna sér.“

Þetta segir Hanna Gréta Páls-
dóttir, kennari, keramíkhönnuður 
og leiðsögumaður, um þrekvirki 
Árbjargar Ólafsdóttur þroskaþjálfa, 
sem gekk Laugaveginn, frá Land-
mannalaugum yfir í Þórsmörk, 
dagana 15. til 18. júlí í fyrrasumar. 
Hanna Gréta leiðir gönguhópinn 
Fjöll og viðhengi sem samanstend-
ur af tuttugu vinum sem ganga 
saman styttri og lengri gönguleiðir.

„Draumurinn minn hafði lengi 
verið að labba Laugaveginn,“ segir 
Árbjörg sem undirbjó sig fyrir göng-
una allan veturinn á undan. „Ég var 
því orðin afar spennt vikuna fyrir 
brottför og var stödd á Vestfjörðum 
þegar ég fékk símtal frá lækni sem 
sagðist heldur vilja hitta mig en 
að tilkynna mér í síma að ég hefði 
greinst með brjóstakrabbamein. 
Það var auðvitað áfall en staðfesting 
á grunsemdum sem ég hafði haft 
um tíma,“ útskýrir Árbjörg sem 
ákvað að halda sínu striki og fara 
fótgangandi yfir Laugaveginn eins 
og hún hafði stefnt að.

„Ég hugsaði með mér: „Ókei, 
ég ætla að labba Laugaveginn og 
svo verð ég sjúklingur.“ Þar við sat 
og á göngunni vissi enginn nema 
við Sveindís systir mín að ég væri 
komin með krabbamein sem var 
aðkallandi að vinna á. Ég vildi ekki 
að ferðafélagarnir hefðu áhyggjur af 
mér og líka vita meira um krabba-
meinið áður en ég léti það kvisast 
út. Ég vissi líka að ég yrði hæg, enda 
hafði gönguþolið farið ört þverr-
andi og ég staulaðist þetta á hálfum 
tanki,“ greinir Árbjörg frá.

Kvöldið fyrir uppgönguna, eða 
fyrsta og erfiðasta legginn að Álfta-
vatni, skall Árbjörg illilega á trýnið 
fyrir framan skálann í Landmanna-
laugum, en fall reyndist fararheill.

„Guði sé lof að ég var með sól-
gleraugun á nefinu því annars hefði 
ég sennilega misst sjón, auk þess 
sem ég fékk stóran skurð á nefið og 

Þakkar Guði fyrir að vera ekki sófakartafla

Vinkonurnar 
og göngufélag-
arnir Hanna 
Gréta Pálsdóttir 
kennari og 
Árbjörg Ólafs-
dóttir þroska-
þjálfi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

var bólgin, blá og marin í andlitinu. 
Í sjúkratjaldi hjálparsveitanna var 
ég hreinsuð og teipuð en held að 
flestir sem sáu mig ekki taka flugið 
á stéttina hafi spáð í að hringja til 
að tilkynna heimlisofbeldi; svo illa 
leit ég út,“ segir Árbjörg og hlær að 
minningunni.

Gráturinn kom á óvart
Hönnu Grétu er minnisstæð 
stundin þegar þriggja daga Lauga-
vegsgöngunni lauk í Þórsmörk.

„Sigurgleðin var allsráðandi og 
fólk kátt. Ég er ekki vön að knúsa 
fólk en tók í fögnuði létt utan 
um Árbjörgu til að óska henni til 
hamingju með afrekið. Mér varð 
því heldur betur brugðið þegar hún 
hágrét í fangi mínu og átti sannar-
lega ekki von á því, en ég fékk 
ekki að vita hvers kyns var fyrr en 
mánuði síðar. Þá skildi ég fyrst hvað 
hafði verið í gangi og hversu mikið 
afrek gangan var fyrir Árbjörgu, 
enda þurfti hún ekki síður and-
legan styrk til að ljúka göngunni, 
verandi nýbúin að meðtaka þessi 
erfiðu tíðindi,“ segir Hanna Gréta.

Eftir Laugavegsgönguna tóku 
við enn frekari rannsóknir hjá 
Árbjörgu þar sem kom í ljós að 
krabbameinið hafði dreift sér víða.

„Hefði ég vitað hversu útbreitt 
meinið var orðið hefði ég sennilega 
ekki gengið Laugaveginn, en ég 
ákvað að láta krabbameinið ekki 
eyðileggja ferðina fyrir mér. Það 
hvarflaði ekki að mér að leggja árar 
í bát því ég vildi upplifa drauminn 
sem var svo nálægt. Því er svo ekki 
hægt að lýsa með orðum þegar ég 
náði að klára gönguna, auðvitað 
úrvinda og skórnir farnir að meiða 
mig. Ég hafði náð að láta ekki á 
neinu bera en fór að skæla þegar 
ég hitti Hönnu og henni þótti það 
skrýtið, grunlaus um krabbamein-
ið. „Ég græt því ég er svo þreytt,“ 
sagði ég afsakandi, en gagntekin 
sigurtilfinningu og í miklu spennu-
falli. Ég fór þetta á þrjóskunni en 
naut þess virkilega að labba þetta 
og myndi gera nákvæmlega eins 
aftur,“ segir Árbjörg, ekki síst sátt 
við að hafa náð að labba það rösk-
lega að ná Þórsmerkurrútunni 
heim.

Gengið til sigurs
Þær Hanna Gréta og Árbjörg hafa 
gengið saman í fjölmörg ár. Fyrst 
með Ferðafélagi Íslands þar sem 
Hanna var fararstjóri, meðal ann-
ars í göngum fyrir unglinga með 
syni sínum Aroni Frey Stefánssyni, 
en frá árinu 2019 með vinagöngu-
hópnum Fjöllum og viðhengjum.

Á uppstigningardag, fimmtu-
daginn 26. maí, hefst fjögurra 

daga ganga Fjalla og viðhengja til 
styrktar Ljósinu.

„Í fyrra greindust þrjár úr 
hópnum með krabbamein,“ segir 
Hanna Gréta. „Það var mikið áfall 
og vakti okkur öll til umhugsunar 
um að fara í krabbameinsskoðun 
þegar kallað er eftir því og við 
finnum fyrir einkennum. Ég vissi að 
okkar þrjár kæru vinkonur höfðu 
leitað til Ljóssins þegar heilsan 
leyfði og því kviknaði sú hugmynd 
að ganga mismunandi göngur á 
fjórum dögum og safna áheitum 
fyrir Ljósið, því annað getum við 
ekki gert nema að vera til staðar og 
hvetja fólk til að fara í skimun.“

Göngurnar eru miserfiðar og 
öllum velkomið að ganga með á 
sínum forsendum. Áheit er hægt að 
leggja inn á bankareikning Ljóssins 
með skýringunni Gengið til sigurs.

„Við köllum verkefnið Gengið til 
sigurs því við teljum allar göngur 
vera til sigurs, jafnvel þótt þær séu 
bara í kringum húsið. Í meðferð 
hjá Ljósinu er bent á mikilvægi 
þess að fara út og hreyfa sig og ekki 
spurning að það hefur góð líkamleg 
og andleg áhrif, að fara út úr húsi, 
ganga og fá sér frískt loft. Sjálf tala 
ég um að hreinsa hugann þegar ég 
fer út að labba og endurstilla mig 
fyrir næstu átök, því líkami í góðu 
formi er án efa betur í stakk búinn 
til að takast á við erfið verkefni eins 
og krabbamein,“ segir Hanna Gréta.

„Göngurnar okkar snúast um 
samveru og skemmtilegan félags-
skap, og nú að takast á við veikindin 
með okkar kæru vinkonum. Það 
gerum við með því að vera saman 
og sýna samstöðu. Við höldum 
hópinn því lífið heldur áfram og 
það er styrkur fyrir þann veika 
að geta áfram labbað með sínum 
gönguhóp. Við gerum því alltaf ráð 
fyrir þeim, þótt þær séu að glíma 
við þetta verkefni sem krabbinn 
er. Þetta hefur styrkt vinskapinn 
og sem skipuleggjandi gerði ég mér 
grein fyrir hvað þessi hópur skiptir 
mig miklu máli og hversu vænt 
mér þykir um fólkið í honum. Það 
opnaði augu mín fyrir hversu dýr-
mætir þessir vinir mínir eru.“

Hreyfingin er bjargvættur
Árbjörg hóf göngur fyrir alvöru árið 
2019, þegar hún ákvað að ganga 
Jakobsveginn.

„Í dag þakka ég Guði fyrir að vera 
ekki sófakartafla því þá veit ég ekki 
hvar ég væri stödd í þessu stóra 
verkefni. Öll hreyfing, gott líkams-
form og styrkur er afar mikilvægur 
og góður undirbúningur, ef hægt er 
að segja svo, fyrir krabbamein og 
strangar lyfjameðferðir. Hreyfingin 
hefur verið minn bjargvættur; 

ég hef reynt að fara út á hverjum 
einasta degi, þó stundum bara í 
kringum húsið þegar ég var komin 
í sjötta skipti af tíu í lyfjagjöf. Þá 
þvarr þrekið hratt. Ég bý í mið-
bænum og gekk allra minna ferða 
á krabbameinsdeildina og í Bónus 
en var úrvinda á eftir og þurfti að 
leggja mig í klukkutíma á eftir. 
Ég var farin að velja mér göngu-
leiðir þar sem flestir bekkir urðu á 
vegi mínum, en hvíldist þó aldrei 
á neinum þeirra heldur dreif mig 
heim,“ segir Árbjörg, þakklát góðri 
líkamsþjálfun árin á undan.

„Að fara í göngu hreinsar líka 
hugann og hefur bjargað geðheils-
unni frá A til Ö. Það hressir líkama 
og sál, þótt stundum hafi verið 
átak að rífa sig af stað. Ég hef sem 
betur fer aldrei velt mér upp úr því 
hvers vegna ég fékk krabbamein en 
ekki annar, eða vorkennt mér fyrir 
að vera í þessari stöðu, en það að 
geta farið út og hreyft sig eru sönn 
lífsgæði og munar öllu í bataferlinu 
sem hefur gengið vel,“ segir Árbjörg.

Hún er þakklát fyrir Fjöll og við-
hengi, göngufólkið góða sem reynst 
hefur sannir vinir í raun.

„Þegar maður fer í verkefni sem 
þetta kemur í ljós hversu sterkt 
bakland maður á og þar er ég með 
eindæmum lánsöm, hvert sem litið 
er. Gönguhópurinn er mér mikils 
virði, ég skynja svo vel virðingu og 
væntumþykju gönguvina minna, 
það er fylgst með manni og passað 
upp á mann og vináttan er óendan-
lega dýrmæt.“

Heimili að heiman
Þegar Árbjörg greindist með 
krabbameinið leitaði hún strax í 
Ljósið og þangað fer hún oft í viku.

„Ljósið er heimili að heiman. Þar 
er manni tekið fagnandi í hvert 
sinn og andrúmsloftið er heimilis-
legt. Í Ljósinu finna allir sitthvað 
við hæfi og enginn er eyland heldur 
alltaf umvafinn yndislegu fólki. Þar 
á starfsfólkið allt skilið fálkaorðu 
fyrir að vera kærleiksríkir gullmol-
ar. Í Ljósinu hef ég eignast yndis-
legar vinkonur sem halda hópinn í 
sínum veikindum, styðja og styrkja 
hver aðra. Því þótt maður geti talað 
um veikindin við vini og ættingja 
getur enginn sett sig í manns spor, 
nema þeir sem eru í sömu sporum. 
Þess vegna viljum við heita á Ljósið 
og Ganga til sigurs, því starfsemi 
þess er svo mikilvæg.“ ■ 

Allar upplýsingar um Gengið til sig-
urs eru á Facebook og Insta gram. 
Áheit leggjast inn á reiknings-
númer Ljóssins: 0130-26-410520. 
Kennitala: 590406-0740
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Eitt ævin-
týralegasta 
og falleg-
asta göngu-
svæði 
Reykjaness 
felur sig 
við Trölla-
dyngju og 
Grænu-
dyngju, 
skammt 
frá Keili.

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Á Reykjanesi má finna fjölda skemmtilegra 
fjalla auk fallegra gönguleiða. Þótt tindarnir 
á Reykjanesi séu ekki háir er mjög gaman 
að klífa þá og útsýnið er oft stórkostlegt.

Reykjanes er útivistarparadís í nágrenni höfuð-
borgarinnar sem margir eiga eftir að uppgötva. Þar 
má finna fjölda skemmtilegra gönguleiða en ekki 
síður krefjandi og skemmtilega tinda sem gaman er að 
kynnast. Meðal skemmtilegra fjalla má nefni Trölla-
dyngju og Grænudyngju sem tilvalið er að klífa í sömu 
ferð, og eitt helsta kennileiti Reykjaness, Keili. n

 HEIMILD: MARKAÐSSTOFA REYKJANESS

Hrífandi tindar 
Reykjaness

 MYND/ÞRÁINN KOLBEINSSON

 MYND/ÞRÁINN KOLBEINSSON
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Grænadyngja

Grænadyngja er eldfjall sem myndaðist við gos 
undir jökli fyrir lok ísaldar. Til að komast að Grænu-
dyngju er einfaldlega ekin sama leið og að Trölla-
dyngju. Upphaf göngunnar er einnig það sama og 
þegar gengið er á Trölladyngju, upp lítið gil eða 
gengið upp hlíðarnar austan við gilið. Haldið er 
áfram niður í grunnan dal og loks upp eftir suður-
hlíðum fjallsins. Þar uppi tekur á móti manni ein-
stakt svæði, grasi gróið og yfirleitt skjólsælt. Gengið 
er aðeins lengra þar til nokkuð brött skriða blasir við. 
Gengið er upp eftir henni þangað til toppi Grænu-
dyngju er náð. Aðeins sunnar er að finna eitt besta 
mögulega útsýni yfir háhitasvæðið Sogin og vötnin 
þar í kring. Ef tími og aðstæður leyfa er tilvalið að 
bæta við gönguna ferð niður í Sogin og Trölladyngju. 
Ef ætlunin er að komast ofan af Grænudyngju aftur 
á bílastæðið er tilvalið að halda niður vesturhlíðar 
fjallsins, ofan í dalinn þangað til komið er aftur að 
gilinu sem farið var upp í byrjun göngu.

Önnur leið, og ekki síður skemmtileg, að Grænu-
dyngju og Trölladyngju er eftir Vigdísarvallavegi 
(nr. 428). Þá er beygt af Reykjanesbraut á leið úr 
Hafnarfirði inn á Krýsuvíkurveg (nr. 42). Ekið er í um 
9,8 kílómetra. og þá beygt til hægri inn á Vigdísar-
vallaveg sem ætti að vera fær flestum bílum yfir 
sumartímann.

Trölladyngja

Eitt ævintýralegasta og fallegasta göngusvæði Reykjaness felur sig við Trölladyngju og 
Grænudyngju, skammt frá Keili. Trölladyngja er eldfjall sem myndaðist við gos undir jökli 
fyrir lok ísaldar og rétt við hana er Grænadyngja, en oft er talað um fjöllin sem tvíbura og 
saman eru þau gjarnan kölluð Dyngjurnar.

Til að komast að Trölladyngju er ekið eftir Reykjanesbraut og þegar komið er að gatna-
mótum Vatnsleysustrandar er sveigt út af brautinni og farið til vinstri undir brautina og 
inn á malarveg sem merktur er Keili. Þegar komið er að bílastæði fyrir Keili er haldið áfram 
til vinstri. Eftir um 1 kílómetra er aftur beygt til vinstri þar til komið er að gígnum Eldborg 
þar sem hægt er að leggja bílnum. Beint suður frá Eldborg er lítið gil sem markar upphaf 
göngunnar. Gilið krefst ekki tæknilegs klifurs en ef einhver treystir sér ekki þar upp er einn-
ig hægt að ganga upp hlíðarnar austan við það. Þegar komið er ofar í fjallið fer að móta fyrir 
slóða sem liggur upp á topp. Frábært útsýni er af toppi Trölladyngju en þaðan sjást meðal 
annars Keilir, Sogin, Spákonuvatn og auðvitað Grænadyngja. Hægt er að fara tvær leiðir 
aftur niður, annað hvort þá sömu og farin var upp eða áfram í suður. Ef tími og aðstæður 
leyfa er tilvalið að tengja Grænudyngju og háhitasvæðið Sogin við gönguna svo úr verði 
skemmtileg hringferð.

Keilir

Flestir landsmenn hafa séð Keili þegar ekið er eftir Reykjanesbrautinni 
en ekki hafa jafnmargir klifið hann þrátt fyrir ótrúlega skemmtilega 
gönguleið og frábært útsýni af toppnum. Keilir er móbergsfjall sem 
myndaðist á ísöld við gos undir jökli án þess að gosið næði að brjótast 
upp úr jöklinum.

Leiðin að Keili er nokkuð einföld en keyrt er eftir Reykjanesbraut 
(nr. 41) og loks beygt af veginum á sama stað og ef ætlunin væri að 
fara Vatnsleysustrandarveg (nr. 420) en vegurinn að Keili er við sömu 
gatnamót en fer í gagnstæða átt. Áberandi skilti við veginn vísar á Keili. 
Þar tekur við malarvegur sem er í grófari kantinum en þó fær flestum 
bílum á sumrin en minni bíla þarf að keyra hægt. Eftir um 8 kílómetra 
blasir við bílastæði og upplýsingaskilti um gönguna á Keili. Gangan sjálf 
er skemmtileg og við flestra hæfi en tvær leiðir að fjallinu eru í boði. 
Annars vegar eftir stikaðri leið í gegnum hraunið og hins vegar eftir 
hrygg Oddafells. Mælt er með því að gera úr leiðinni hringferð. Upp eftir 
Keili liggur svo slóði sem á endanum leiðir mann að dýrindisútsýni yfir 
stóran hluta Reykjaness.

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Arnar Magnússon, sölu og markaðsfulltrúi 
Sími: 550 5662 / arnarm@frettabladid.is

Út að hlaupa
Blaðið er sérstaklega ætlað þeim sem stunda hlaup, skokk eða 
kraftgöngu, byrjendum jafnt sem lengra komnum.
Boðið verður upp á skemmtilegan fróðleik og áhugaverð viðtöl.

Fimmtudaginn 26. maí gefur Fréttablaðið út sérblaðið

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herb. til leigu á svæði 108. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 892 3341

 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

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes-  

og Grafningshreppur og Hrunamannahreppur 

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

1.  Austurey 1 (L167622) og 3 (L167623); Breytt landnotkun; Breytt vegstæði; Aðalskipulagsbreyting – 2107015
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 17. mars 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur 
til jarðar Austurey 1 og 3. Í breytingunni felst að frístundalóðinni Eyrargötu 9 er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu. Hús er 
til staðar á lóðinni og hefur það verið leigt út fyrir gistingu. Einnig verður gerð breyting á aðkomuleið, Vagnbraut, auk annarra 
minniháttar breytinga á götum

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

2.  Flóaskóli og Þjórsárver; Skólasvæði og félagsheimili; Deiliskipulag – 2204025
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2022 að kynna tillögu er varðar heildar endurskoðun deiliskipu-
lags sem tekur til Flóaskóla og Þjórsárvers. Í deiliskipulaginu eru skilgreindar heimildir fyrir framtíðaruppbyggingu innan 
svæðisins.

3.  Heiðarbær Stórholt L166345, Heiðarbær Litlaholt L204983 og Smáholt L208386; Deiliskipulag – 1907022
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2022 að kynna tillögu deiliskipulags vegna smábýlalóða í landi 
Heiðarbæjar/Stórholts. Alls er gert ráð fyrir 11 lóðum innan skipulagssvæðisins þar sem heimilt verði að byggja íbúðarhús, 
gestahús og útihús eða vélageymslu.

4.  Athafnasvæði við Sólheimaveg; Deiliskipulag – 2204019
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 2. maí 2022 að kynna tillögu deiliskipulags er varðar 
nýtt deiliskipulag sem tekur til athafnasvæðis við Sólheimaveg. Skipulagssvæðið skiptist upp í 52 lóðir og gilda sérskilmálar 
fyrir hverja lóð. Gert er ráð fyrir að heimila hreinlegan léttan iðnað og athafnastarfsemi á svæðinu. Skipulagssvæðinu mun 
verða skipt upp í framkvæmdaráfanga til að stuðla að hagkvæmni og heildstæðu yfirbragði byggðar. Í fyrsta áfanga er gert ráð 
fyrir uppbyggingu á 15 lóðum, 11 í öðrum áfanga, 13 í þriðja og 12 í fjórða. Lóðirnar eru á bilinu 1.575 m2 til 2.400 m2 að stærð.

 

5.  Loftsstaðir-Vestri; verslunar- og þjónustusvæði; Deiliskipulag – 2204020
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2022 að kynna tillögu deiliskipulagsáætlunar innan jarðar Loft-
sstaða-Vestri. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir heimildum er varðar uppbyggingu á allt að 11 gistihúsum 40-75 fm að 
stærð hvert auk þess sem gert er ráð fyrir heimild fyrir uppbyggingu þjónustuhúss allt að 120 fm að stærð. Auk þess er gert ráð 
fyrir heimild fyrir uppsetningu tjalda til útleigu fyrir gistingu.

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

6.  Bergsstaðir L167060; Kringlubraut 1 og 3; Skilgreining lóða; Deiliskipulag – 2201066
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 28. apríl 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem tekur 
til Bergsstaða L167060. Í deiliskipulaginu felst skilgreining lóða og byggingarheimilda á lóðum Kringlubraut 1 og 3.

7.  Þingborg íbúðarbyggð; Endurskoðað deiliskipulag – 2204026
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2022 að auglýsa tillögu er varðar heildar endurskoðun deili-
skipulags vegna íbúðarsvæðis við Þingborg. Deiliskipulagið nær til um 8 ha svæðis þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu á 
fjölbreyttu íbúðarhúsnæði.

8.  Haukholt 2 L166759; Deiliskipulag – 2204009
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. maí 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem 
tekur til Haukholts 2. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreits fyrir íbúðarhús og bílskúr.

9.  Hlíð spilda 1 L221538; Frístundasvæði; Endurskoðað deiliskipulag – 2008063
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. maí 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulagsáætlunar sem 
tekur til Hlíðar spildu 1, L221538. Deiliskipulagið tekur til skiptingu landsins, skilgreiningu byggingarreita og byggingarheimilda 
innan svæðisins. Við gildistöku skipulagsins fellur núverandi deiliskipulags svæðisins úr gildi.

10. Kjóastaðir 1 land 2 L220934; Skjól; Deiliskipulagsbreyting – 2112037 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 10. maí 2022 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi að Kjóastöðum 
1, land 2.  Í breytingunni felst skilgreining á nýjum byggingarreit B3. Innan byggingarreits verði heimilt að byggja allt að þrjú 150 
fm hús.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma 
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélag-
anna: www.blaskogabyggd.is, www.floahreppur.is, www.gogg.is,  og www.fludir.is.
Mál nr. 1-5 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 18. maí 2022 til og með 10. júní 2022.
Mál nr. 6-10 innan auglýsingar eru auglýst frá 18. maí 2022 til og með 29. júní 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
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Smáauglýsingar



Með þessum skila-
áætlunum hefur Seðla-
bankinn búið í haginn 
fyrir þjóðarbúið komi 

til verulegra erfiðleika í 
rekstri bankanna.

Hinn 26. fyrra mánaðar samþykkti 
skilavald Seðlabanka Íslands svo-
nefndar skilaáætlanir fyrir kerfis-
lega mikilvægu bankana á Íslandi: 
Arion banka, Íslandsbanka og 
Landsbankann. Með þessum skila-
áætlunum hefur Seðlabankinn 
búið í haginn fyrir þjóðarbúið 
komi til verulegra erfiðleika í rekstri 
bankanna. Skilaáætlanirnar skapa 
grundvöll fyrir því að hægt verði að 
endurreisa fallandi banka hratt og 
örugglega, án þess að til komi opin-
ber fjárstuðningur frá ríkissjóði 
eða Seðlabankanum. Þá fela skila-
áætlanirnar í sér að þrátt fyrir fall 
kerfislega mikilvægs banka muni 
almenningur og fyrirtæki áfram 
hafa óheftan aðgang að nauðsyn-
legri starfsemi banka og styðja 
áætlanirnar með því við fjármála-
stöðugleika í landinu.

Snurðulaus framkvæmd  
og minni óvissa
Samþyk k t sk ilaáætlana f y r ir 
kerfislega mikilvægu bankana þrjá 
markar ákveðin þáttaskil í endur-
mótun rekstrarumhverfis þeirra 
eftir alþjóðlegu fjármálakrísuna 
2007-2009. Með stofnun skilavalds 
haustið 2020 hefur Seðlabankanum 
verið fengið vald til að taka ákvarð-
anir um endurreisn fallins banka, 
sem leiðir til hraðari framkvæmdar 
við endurreisnina en var árin eftir 
alþjóðlegu fjármálakrísuna. Skila-
áætlanir geta við sambærilegar 
aðstæður og þá komu upp minnkað 
óvissu og gert framkvæmd skila-
meðferðar eins snurðulausa og 
kostur er.

Skilaáætlanir eru hluti af evr-
ópsku regluverki (BRRD) sem 
einnig fjallar um skyldur banka til 
að semja ítarlegar endurbótaáætl-
anir til að geta brugðist við rekstrar-
vanda. Af öðrum endurbótum sem 
orðið hafa á bankamarkaði síðasta 
áratug mætti nefna auknar kröfur 
um eigið fé banka (eiginfjáraukar), 
kröfur um lausafjárhlutföll og fjár-
mögnunarhlutföll. Allar framan-
greindar endurbætur hafa verið 
hluti af viðamiklu breytingaferli 
fyrir banka hér heima og erlendis 
sem miðar að því að þeir verði betur 
í stakk búnir en áður til að bregðast 
við áföllum í rekstri.

Samhliða samþykkt skilaáætlan-
anna tók Seðlabankinn ákvarð-
anir um fjármagnssamsetningu 
eða heildarfjármagnskröfur (MREL 
e. minimum requirements for own 
funds and eligible liabilities) fyrir 
kerfislega mikilvægu bankana. 
Slíkar MREL-kröfur fela í sér lág-
markskröfur varðandi fjármagn, 
þ.e. eigið fé og skuldir, bankanna 
til að styðja við þær aðgerðir sem 
fram koma í skilaáætlununum. 
Kröfunum er því ætlað að tryggja 
að hægt verði að endurreisa fall-
andi banka. Vert er að taka fram að 
bankarnir þrír teljast allir uppfylla 

þær MREL-kröfur sem gerðar eru til 
hvers og eins þeirra.

Ítarleg greining  
á starfsemi hvers banka
Skilaáætlanirnar byggja á ítarlegri 
greiningu á starfsemi hvers banka 
fyrir sig og í þeim ber skilavaldi að 
leggja rökstutt mat á hvaða leið er 
æskilegust til að endurreisa fall-
andi banka. Í einfölduðu máli eru 
þær leiðir sem eru heppilegastar 
tíundaðar í áætluninni og styrk 
hverrar lýst, en jafnframt lagt mat á 
aðrar leiðir með hliðsjón af ólíkum 
sviðsmyndum. Í skilaáætlunum 
skal fjallað bæði um sviðsmynd 
þar sem banki fellur einn og sér og 
sviðsmynd þar sem margir bankar 
falla samtímis vegna óstöðugleika 
á fjármálamörkuðum eða kerfislegs 
ójafnvægis.

Almennt má segja að þær leiðir 
sem hægt er að fara til að endurreisa 
fallinn banka séu af tvennum toga: 
Að beita eftirgjöf (e. Bail-in) vegna 
skulda viðkomandi banka eða að 
gera ráðstafanir vegna eigna hans. 
Eftirgjöf felur í sér að hlutafé fallins 
banka er fært niður eða afskrifað 
og ákveðnum skuldum hans breytt 
í nýtt hlutafé. Bankinn hefur þar 
með minnkað skuldir og endurreist 
efnahag og nýir eigendur tekið við 
rekstri hans.

Öflugra kerfi til að bregðast við 
áföllum í rekstri banka
Stofnun skilavalds innan Seðla-
bankans gerir það að verkum að 
viðbúnaður til að bregðast við 
áföllum í rekstri banka hér á landi 
samanstendur nú af tveimur stoð-
um til viðbótar við öflugt kerfi til 
að vakta og gera kröfur til eigin fjár 
banka. Önnur af þessum stoðum er 
innstæðutryggingakerfið sem er við 
lýði hér á landi en Tryggingarsjóður 
innstæðueigenda tryggir innstæðu-
eigendur fyrir allt að jafngildi 100 
þúsund evra í íslenskum krónum. 
Hin stoðin verður skilavaldið sem 
mun gera það að verkum að ef í 
óefni stefndi yrði hægt að bregðast 
við með skjótvirkum hætti til að 
endurreisa fallinn banka.

Með samþykkt skilaáætlana 
bankanna þriggja er stigið ákveðið 
skref til að tryggja bætta umgjörð 
bankareksturs og þar með styðja 
við fjármálastöðugleika í landinu. 
Markmiðið er einnig að lágmarka 
neikvæðar af leiðingar fjármála-
áfalla með því að vernda tryggðar 
innstæður og viðskiptavini, eignir 
viðskiptavina og nauðsynlega starf-
semi fyrirtækja og lágmarka hættu 
á að veita þurfi fjárframlög úr ríkis-
sjóði. n

Nánari upplýsingar um starfsemi 
skilavaldsins og skilameðferð banka 
má finna á vef Seðlabankans (sedla-
banki.is). 

Hverju hefur 
tilkoma skilavalds 
Seðlabankans breytt?

Flóki  
Halldórsson
forstöðumaður 
skrifstofu skila-
valds Seðlabanka 
Íslands

Hjálmar S.  
Brynjólfsson 
lögfræðingur á 
skrifstofu skila-
valds Seðlabanka 
Íslands

Við verðum að vilja þiggja þá aðstoð 
sem við eigum rétt á. Það eru ekki 
auðveld skref fyrir einstaklinga 
að þurfa aðstoð við allar dag-
legar athafnir, fólk sem var vant að 
aðstoða aðra allt sitt líf, en sumir þó 
allavega sjálfa sig. Þegar aðstoð berst 
við t.d. böðun og klósettferðir hefst 
samningatörnin. Ég vil vera strokinn 
svona en ekki svona. Við verðum að 
taka ábendingum um það sem betur 
má fara á jákvæðan hátt og sama 
gildir um fagmanneskjuna að hlusta 
á okkur. Lífið er samningar alla daga, 

oft á dag. Mannleg samskipti er það 
sem gerir gæfumuninn. Ef ég er dóni, 
kjaftfor leiðindaskjóða, þá fæ ég það 
viðhorf til baka og væntanlega lélega 
eða enga þjónustu, það fæst enginn 
til verksins. Nálgist fólk hvert annað 
af gagnkvæmri virðingu verður til 
hið besta samband sem hægt er í 
stöðunni.

Útvistun verkefna í þessari við-
kvæmu aðstoð er vandasamt verk. 
Að fela einstaklingnum sjálfum að 
sjá um aðstoðina: Notendastýrða 
persónuleg aðstoð (NPA), krefst mik-
illar færni af notandanum og hentar 
alls ekki öllum. Annað nafn á þessu 
eru beingreiðslusamningar, nema 
þá er NPA-upphæðin án umsýslu-
gjalds og f leira sem dugar tæpast 
fyrir aðkeyptri aðstoð ef fylgja á 
landslögum með skattaskil og aðrar 
opinberar greiðslur. Því er mikilvægt 
að aðstoðin dugi fyrir þeim kostnaði 

sem fellur til vegna hennar. Annað 
endar með ósköpum.

Að einkaaðilar, sem taka einstak-
ling að sér, gangi út frá viðkomandi 
á deginum þarfnast frekari skýringa 
og er væntanlega samningsbrot sem 
kallar á lögsókn.

Borgin er að gera margt ágætt og 
má eiga það sem hún á, en við getum 
öll gert betur, berum virðingu hvert 
fyrir öðru og finnum nýjar leiðir 
að sameiginlegum markmiðum. 
Höfum alvöru samráð þeirra sem 
þjónustu veita og svo notenda þjón-
ustunnar. Ekki venjulegt sýndar-
mennskusamráð, þar sem notand-
inn gerir athugasemd við orðinn 
hlut. n

Guðjón er notandi þjónustu 
Reykjavíkur og er í stöðugum samn-
ingaviðræðum við hana. Alls ekki 
alltaf ánægður en fær bað þrisvar til 
fimm sinnum í viku. 

Að vera notandi aðstoðar krefst 
samskiptahæfni

Guðjón  
Sigurðsson
formaður MND  
á Íslandi

Eggertsgata, stúdentagarðar
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 27. apríl 2022 og borgarráðs Reykjavíkur þann 5. maí 2022 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir stúdentagarða að Eggertsgötu. Svæðið afmarkast 
af Suðurgötu til vesturs, Eggertsgötu til norðurs og byggð og opnu svæði til austurs og suðurs. Megin 
aðkoma að svæðinu er frá Eggertsgötu en einnig frá Suðurgötu. Nýtt deiliskipulag gerir ráð fyrir nýrri 
viðbyggingu við leikskóla, þjónustu- og félagshúsi ásamt stækkun á hverfisverslun. Nánar um tillöguna 
vísast til kynningargagna.

Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:30 – 16:00 frá 18. maí 2022 til og með 4. júlí 2022. Einnig má sjá tillöguna á vefnum, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 4. júlí 2022. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 18. maí 2022
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögu 
að nýju deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík

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

ÍTALÍUÆVINTÝRI 

WWW.UU.IS                      HLÍÐASMÁRI 19, 201 KÓPAVOGUR                      SÍMI 585-4000                    INFO@UU.IS

SUMARFEGURÐ Í VERONA VIÐ GARDAVATN

Komdu með í einstaka vikulanga ferð til einnar af 
elstu borgum Evrópu, Verona verður heimsótt ásamt 
þekktustu svæðum við Gardavatn. 

Fáir staðir á Ítalíu hafa notið jafn mikilla vinsælda og 
Verona, sem er oft kölluð borg ástarinnar. 
Í þessari ferð er borgin Verona og Gardavatnið 
heimsótt og allar helstu perlur svæðisins í kring 
kannaðar. 

Í þessari ferð komum við til með að skoða, smakka, 
njóta og upplifa alls hins besta sem Ítölsk menning 
hefur upp á að bjóða með Önnu Ólöfu sem heldur vel 
utan um hópinn á meðan á ferðinni stendur.

BEINT FLUG FRAM OG TIL BAKA, INNRITAÐUR 
FARANGUR OG HANDFARANGUR, GISTING Í 7 

NÆTUR Á HÓTEL ITALIA 3* MEÐ HÁLFU FÆÐI, 
VÍNSMÖKKUN, SKOÐUNARFERÐIR, ÍSLENSK 

FARARSTJÓRN, AKSTUR TIL OG FRÁ FLUGVELLI

INNIFALIÐ Í VERÐI:

12. - 19. JÚNÍ
VERÐ FRÁ 256.900 KR.

                          Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA 

TAKMÖRKUÐ SÆTI EFTIR Í ÞESSA VINSÆLU FERÐ! 

Anna Ólöf Sveinbjörnsdóttir
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Það sem réð því hvað þau 
höfðu varðveist vel að 
mínum dómi var að þau 
höfðu verið í öskulagi sem 
hafði haldið raka frá þeim 
og hindrað fúa.

Sigurður Sigurðarson afhenti 
Þjóðminjasafninu í gær beinvölur 
sem eiga rætur að rekja til land-
námstímans.

arnartomas@frettabladid.is

Á áttunda áratugnum fór fram forn-
leifarannsókn í Reykjavík með það að 
markmiði að staðsetja og kanna fyrsta 
bústað Ingólfs Arnarsonar landnáms-
manns og konu hans Hallveigar Fróða-
dóttur. Rannsóknin var unnin á vegum 
Reykjavíkurborgar og var stjórnað af 
sænska fornleifafræðingnum Else Nor-
dahl. Sigurður Sigurðarson dýralæknir 
var fenginn til að greina dýrabein sem 
fundust við uppgröftinn.

„Ég skoðaði hluta beinanna úr upp-
greftrinum þar sem ég var bundinn 
við baráttu gegn riðuveiki í sauðfé, sem 
þá var að komast á alvarlegt stig og að 
breiðast um landið,“ segir Sigurður. 
„Else hafði samband við mig og fékk 
mér í hendur bein sem fundist höfðu 
við uppgröft.“

Beinin sem Sigurður fékk í hendurnar 
höfðu að sögn Else fundist undir og í 
öskulagi sem var dýpst á rannsóknar-
svæðinu, svokölluðu landnámslagi þar 
sem var eldfjallaaska frá því um 1000.

„Beinin, sem voru flest hver mjög illa 
farin og urðu að mylsnu þegar þau voru 
handleikin, voru úr kindum, hrossum og 
nautgripum,“ segir Sigurður. „Örfá bein 
af þessu safni voru með nokkurn veginn 
eðlilegu útliti og það sem réð því hvað 
þau höfðu varðveist vel að mínum dómi 
var að þau höfðu verið í öskulagi sem 
hafði haldið raka frá þeim og hindrað 
fúa.“

Valnastakkur Andrésar
Beinin voru ekki talin hafa þýðingu fyrir 
rannsóknina en Sigurður hikaði við að 
henda þeim heldur geymdi í stofuskáp á 
heimili sínu þar sem þau hafa varðveist, 
að einni beinvölu undantekinni sem Sig-
urður gaf Andrési Valberg, félaga sínum 
úr Kvæðamannafélaginu Iðunni.

„Andrés hafði gert sér valnastakk sem 
hann fór í við hátíðleg tækifæri en hafði 
ekki fullkomnað hann, þar sem efst á 
stakkinn vantaði eina röð af völum svo 
hann væri varinn gegn óvæntu sverðs-
höggi,“ segir Sigurður. „Ég af henti 
honum völuna á samkomu Iðunnar að 
Löngumýri í Skagafirði árið 1992 og 
sagði honum að ef til vill mætti kalla 

hana landnámsvölu frá Ingólfi Arnar-
syni og Hallveigu Fróðadóttur.“

Andrés eftirlét síðar valnastakkinn 
eða landnámsstakkinn Byggðasafni 
Skagfirðinga á Sauðárkróki þar sem 
valan var aldursgreind að hans sögn á 
árabilinu 870-900.

Heimildabrunnurinn dýpkar
Í gær afhenti Sigurður Þjóðminjasafn-
inu til varðveislu þrjár völur úr haust-
lömbum og eina úr hrossi sem fundust 
í bæjarstæðinu. Meðal viðstaddra voru 
Margrét Hallgrímsdóttir, fyrrverandi 
þjóðminjavörður og Þorbjörg Gunnars-
dóttir, núverandi þjóðminjavörður.

„Það skiptir máli fyrir Þjóðminjasafn-
ið að dýrabein frá fortíðinni skili sér inn 
í heimildabrunninn sem varðveittur er 
í safninu,“ sagði Margrét við afhending-
una. „Þetta fannst fyrir áratugum síðan 
og það er gott að þessar heimildir skili 
sér inn til safnsins.“

Völurnar verða svo sendar til Varð-
veislu- og rannsóknarmiðstöðvar Þjóð-
minjasafnsins í Hafnarfirði.

„Svona bein hafa oft fundist við forn-
leifarannsóknir en fyrr á tímum var 
þess kannski ekki alltaf jafnvel gætt 
að varðveita svona heimildir sem segja 
mikið til um mataræði, veðurfar, lífsstíl 
og annað. Það skiptir jafnmiklu máli að 
varðveita þessar leifar eins og sverð eða 
aðra muni,“ segir Margrét.

Sigurður segist hafa verið alinn upp 
við að hafa virðingu og ást á öllu því sem 
gamalt var.

„Þess vegna gat ég ekki hugsað mér að 
henda þessu,“ segir hann. „Þegar þetta 
var grafið upp var kannski annar hugs-
unarháttur en nú er orðinn.“ n

Landnámsvölur í varðveislu
Sigurður Sigurðarson við afhendingu valnanna ásamt Þorbjörgu Gunnarsdóttur, Joe Wallace og Margréti Hallgrímsdóttur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

 MYND/BYGGÐASAFN SKAGFIRÐINGA

1897 Stokkseyrarhreppi skipt í Stokkseyrarhrepp og 
Eyrarbakkahrepp.

1920 Sambandslögin frá 1918 staðfest með breytingum 
á stjórnarskrá.

1930 Strandferðaskipið Súðin kemur til Íslands.
1973 Breski sjávarútvegsráðherrann Joseph Godber lýsir 

því yfir að herskip muni gæta breskra fiskiskipa við 
veiðar innan 50 mílna landhelgi Íslands.

1978 Selfoss fær kaupstaðarréttindi.
1980 Eldfjallið Sankti Helena í Washington-ríki gýs. 57 

fórust og tjónið var metið á þrjá milljarða dollara.
1989 Verkfalli Bandalags háskólamanna lýkur. Það stóð í 

sex vikur og olli mikilli röskun á skólastarfi.
1991 Helen Sharman verður fyrsti Bretinn í geimnum og 

fyrsta konan sem kemur í geimstöðina MÍR með 
sovéska geimfarinu Sojús TM-12.

1993 Danir samþykkja Edinborgarsamþykktina og þar 
með Maastricht-sáttmálann með fjórum fyrirvörum.

2009 Tæplega 26 ára löngu borgarastríði á Srí Lanka lýkur 
með sigri stjórnarhersins.

Merkisatburðir

Valnastakkur

Valnastakkur Andrésar Valberg, 
sem hann gerði handa sér úr 
1.640 sauðavölum 1980. Hann 
gerði stakkinn að gamni sínu 
og sótti hugmyndina í Hellis-
mannasögu, sem getur um átján 
skólapilta frá Hólum sem lögðust 
út og höfðust við í Surtshelli. Þeir 
rændu sauðfé sér til matar og 
fóru vopnaðir margir saman.

Valnastakkur var foringi Hellis-
manna. Sá gekk í valnastakk sem 
engin járn bitu. Þegar ráðist var á 
Hellismenn hrópaði einn þeirra 
„Varaðu þig Valnastakkur, fallinn 
er Fjögramaki“. Einn Hellismanna 
hét Eiríkur. Sá forðaði sér á handa-
hlaupum upp undir jökul sem 
síðan fékk af honum nafn og er 
nefndur Eiríksjökull.

Valnastakkinn má finna á 
Byggðasafni Skagfirðinga.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Finnbogi Siggeirsson
Austurströnd 12,

lést miðvikudaginn 4. maí síðastliðinn á 
Landakoti. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hins látna.  
 Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á  
 Landakoti fyrir hlýja og góða umönnun.

Siggeir Stefánsson Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Elsa Stefánsdóttir 
Jóhannes Stefánsson 

                   barnabörn og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Magdalena Margrét 
Sigurðardóttir

frá Hrísdal, Snæfellsnesi,
lést á hjúkrunarheimilinu Eyri á  

Ísafirði, 16. maí síðastliðinn.  
   Útförin verður auglýst síðar.

Elías Oddsson Ingibjörg Svavarsdóttir
Ólöf Björk Oddsdóttir Valdimar Jón Halldórsson
Haukur Oddsson Margrét Gunnarsdóttir
Jóhanna Oddsdóttir Jón Ólafur Sigurðsson
Pétur Oddsson Sigurlín G. Pétursdóttir
Sigurður Oddsson Birna Björk Árnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
amma og langamma,

Nanna Jakobsdóttir
barnaskólakennari, 

Móabarði 30, Hafnarfirði,
lést á Sólvangi 11. maí. 

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju  
           þriðjudaginn 24. maí klukkan 13.00.

Hildur Sveinbjörnsdóttir  Eyjólfur Gunnarsson
Sindri Sveinbjörnsson
Hjörleifur Sveinbjörnsson  Matthew Whelpton

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Pálína Helga Kristjana 
Thorvaldsdóttir Imsland

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu  
Grund laugardaginn 7. maí. 

Útförin fer fram frá Breiðholtskirkju 
föstudaginn 20. maí klukkan 10.

Thorvald Imsland
Guðrún Sigríður Hilmarsdóttir  Haukur Guðjónsson
Helga Eygló Hilmarsdóttir  Hreinn Ágúst Óskarsson
Hildur Hilmarsdóttir Imsland  Ingi Þór Oddsson
Lars Jóhann Imsland  Ósk Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37 - Sími: 564-5040

hirzlan@hirzlan.is

Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00, 
föstudaga 09:00-17:00, 
laugardaga 12:00-16:00. 

Maí tilboð

af Bjarg skrifborðsstólum

www.hirzlan.is

30% afsláttur

Bjarg HB+
VERÐ NÚ

118.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
169.900 kr.

Bjarg HB
VERÐ NÚ

99.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
149.900 kr.

Bjarg MB
VERÐ NÚ

66.400 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
94.900 kr.

VERÐ NÚ FRÁ 

114.380 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR

163.400 kr.

Borðin koma ýmist með tveimur eða 
þremur mótorum (fer eftir stærð 
plötunnar). Öll þeirra eru þriggja 

þrepa og með minnisstýringu.

Minnsta stærð er 160x120cm og 
sú stærsta 200x200cm, margar 

stærðir þarna á milli.
Litir í boði á plöturnar eru 

svart, hvítt, eik og beyki. 
Fæturnir eru svo til í 

svörtu, hvítu og gráu

30%
afsláttur Horn rafmagnsborð



Verð gildir til og með 22. maí eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Með þér 
í sumar

598
kr./pk.

Smash style hamborgarar
2x 120 g

598
kr./pk.

Hamborgarakrydd
120 g

598
kr./pk.

Bernaisessósa
300 ml

598
kr./pk.

SPG krydd 
130 g 

Með 
íslensku 

flögusalti

345
kr./kg

Buff tómatar

198
kr./stk.

Áfengislaus
0,0%

330
ml

Ómissandi
á hamborgarann

459
kr./stk.

Óáfengur
sumardrykkur

750
ml

139
kr./stk.

298
kr./stk.

1
ltr

1,5
ltr

Íste
með ferskjubragði
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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 
sögulegu samhengi og 
vikið að nýjustu rann-
sóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum. 

20.00 Bíóbærinn  Fjallað um 
væntanlegar kvikmyndir 
og þáttaraðir ásamt 
almennu bíóspjalli. 

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá. 

21.00 Markaðurinn  Viðskipta-
fréttir samtímans í 
umsjón blaðamanna 
Markaðarins. 

LÁRÉTT
1 óhreinka
5 dráttur
6 íþróttafélag
8 dusta
10 hvort
11 gröm
12 nýlega
13 rölt
15 stækka
17 kvk. nafn

LÓÐRÉTT
1 útausa
2 svörður
3 væta
4 tálma
7 notfæra
9 miðar
12 niðurandlit
14 vesal
16 ætíð

LÁRÉTT: 1 útata, 5 tog, 6 fh, 8 hrista, 10 ef, 11 
erg, 12 áðan, 13 lall, 15 aukast, 17 maría.
LÓÐRÉTT: 1 úthella, 2 torf, 3 agi, 4 aftra, 7 hag-
nýta, 9 seðlar, 12 álka, 14 aum, 16 sí.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Lepek átti leik gegn Koonen í fjöl-
tefli árið 1962.

1. Db5! 1-0. Einnig er hægt að 
leika 1. De3. Á morgun fer fram 
undankeppni Landsmótsins í skák 
á Chess.com. Opið öllum grunn-
skólanemendum. Um helgina fer 
fram Meistaramót Skákskóla Ís-
lands. Allar upplýsingar um þessa 
viðburði á skak.is. 
www.skak.is:  Unglingamót fram 
undan.  

Hvítur á leik

Dagskrá

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2
RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi  
13.10 Kastljós  
13.35 Útsvar 2011-2012 
14.35 Söngvaskáld  
15.25 Eitt stykki hönnun, takk  
15.50 Grænmeti í sviðsljósinu  
16.05 Páll á Húsafelli  
17.00 Heillandi hönnun  
17.30 Basl er búskapur  
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Tölukubbar  
18.06 Hrúturinn Hreinn  
18.13 Lundaklettur  
18.20 Skotti og Fló  
18.27 Lestrarhvutti  
18.34 Millý spyr  
18.40 Krakkafréttir  
18.45 Lag dagsins  
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
20.00 Græna röðin með Sinfó       

Tónleikar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands í beinni út-
sendingu frá Hörpu. Hljóm-
sveitarstjóri: Eva Ollikainen. 
Efnisskrá: Dmítríj Shostako-
vitsj Sinfónía nr. 5. Kynnir: 
Halla Oddný Magnúsdóttir.

21.05 Eftir brotlendinguna  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður  
22.20 Louis Theroux - Mæður á 

ystu nöf  
23.20 Þrælahald nútímans – 

Kúguð kona  
00.20 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn  
08.15 The O.C.  
09.00 Bold and the Beautiful  
09.20 Claws  
10.05 Masterchef USA  
10.45 Margra barna mæður  
11.10 Fósturbörn  
11.30 Matargleði Evu  
12.00 Um land allt  
12.40 Nágrannar  
13.00 Ísskápastríð  
13.40 The Cabins  
14.25 Framkoma  
14.50 Lóa Pind: Battlað í borginni  
15.40 Ireland’s Got Talent  
17.05 Last Week Tonight with John 

Oliver  
17.40 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 Fávitar  
19.25 Backyard Envy  
20.10 Grey’s Anatomy  
20.50 The Teacher  
21.35 Gentleman Jack  
22.35 The Blacklist  
23.15 Girls5eva  
23.40 NCIS: New Orleans  
00.20 The Gloaming  
01.10 A Black Lady Sketch Show  
01.40 The O.C.  
02.20 Claws  
03.05 Masterchef USA  
03.45 The Cabins  

06.00 Tónlist
12.30 Dr. Phil  
13.10 The Late Late Show with 

James Corden  
13.50 The Block  
14.50 Superstore  
15.12 Ræktum garðinn  
16.30 Spin City  
16.55 The King of Queens  
17.15 Everybody Loves Raymond  
17.40 Dr. Phil  
18.25 The Late Late Show with 

James Corden  
19.10 No Activity  
19.40 The Neighborhood  
20.10 Survivor  
21.00 Chicago Med  
21.50 Wolfe  
22.40 Love Island Australia  
23.40 The Late Late Show with 

James Corden  
00.25 Strange Angel  
01.25 The Rookie  
02.10 9-1-1  
02.55 NCIS: Hawaii  
03.40 Tónlist

Forstjóri Play fer yfir stöðuna í krefjandi umhverfi

Birgir Jónsson, forstjóri Play,  
mætir í Markaðinn á Hringbraut 
og fer yfir reynsluna af fyrstu 
skrefum nýs flugfélags á tímum 
heimsfaraldurs, stríðsátaka og 
efnahagsþrenginga. Í umhverfi 
þar sem stjórendur þurfa sífellt 
að bregðast við utanaðkomandi 
áhrifum. Markaðurinn er á dag-
skrá klukkan 19.00. Umsjón hafa 
Guðmundur Gunnarsson og 
Magdalena Anna Torfadóttir.
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Hahahahaha! Dirty, 
dirty giiiiirl!

Þetta hár 
getur bara 
þýtt eitt!

Já …

Þú hefur 
skarpt 
auga, 
Jenný! 

Ég fékk  
lús aftur! Vissi 

það!
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Fjölvíðir doktorar 
í flippaðri seríu

Doctor Sleep (2017)

Fimmti doktorinn bar keim af örvæntingu hjá 
stúdíóinu sem reyndi hvað það gat að spila inn á 
nostalgíu með því að tvinna saman við The Shin-
ing úr hugarheimi Stephens King. Dan Torrance 
(Ewan McGregor) vann sér ekki inn mörg stig hjá 
aðdáendum seríunnar og er líklega óvinsælasti 
doktorinn frá upphafi.

Dr. No (1962)

Fyrsti doktorinn er þýsk-kínverski vísinda-
maðurinn Dr. Julius No (Joseph Wiseman) sem 
starfar fyrir samtökin SPECTRE. 
No lendir í útistöðum við 
breskan njósnara sem 
kemur honum loks fyrir 
kattarnef á hrottafeng-
inn hátt. Spin-off sería 
um breska njósnarann 
spratt upp í kjölfarið og 
er enn í gangi í dag – með 
tilheyrandi flækjustigi.

Dr. Strangelove (1964)

Annar doktorinn er hinn þýski Dr. Strangelove 
(Peter Sellers) sem starfar sem vísindaráðgjafi 
Bandaríkjaforseta í aðdraganda kjarnorku-
styrjaldar. Myndin er stútfull af pólitískri satíru 
sem fór öfugt ofan í áhorfendur forverans sem 
bjuggust við meiri njósnaspennu.

Ekkert er útilokað þegar 
margir heima renna saman 
eins og í Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness þar 
sem Marvel skrúfar flækju-
stigið upp í 11 þegar Strange 
mætir nokkrum misbrengl-
uðum útgáfum af sjálfum sér.

arnartomas@frettabladid.is

Furðulegar fjölvíddarpælingarnar 
í nýjustu Marvel-myndinni fölna 
í þeim mögulega heimi þar sem 
Doctor Strange er aðeins einn af 
mörgum doktorum sem hafa á þessu 
ári haldið einhverri ruglingslegustu 
kvikmyndaröð allra tíma og vídda 
gangandi í sex áratugi þótt aðdá-
endum hafi reynst vita vonlaust að 
halda þræði milli mynda. n

Doctor Zhivago (1965)

Þriðji doktorinn (í raun 
sá fyrsti) er Yuri Zhivago 
sem tekst á við afleiðingar 
fyrri heimsstyrjaldar og 
rússnesku byltingarinnar 
ásamt ástkonu sinni Löru 
Antipovu (Julie Christie). 
Þessi þriggja tíma ástar-
epík virtist með öllu 
ótengd forverum sínum 

þótt naskir aðdáendur 
kunni að finna einhvern 
þráð þarna á milli.

Doctor Dolittle (1998)

Nokkrir áratugir liðu áður en fjórði doktorinn 
dúkkaði upp. Myndin segir frá John Dolittle 
(Eddie Murphy) sem býr yfir þeirri náðargáfu að 
geta tjáð sig við skepnur. Spaugið verður varla 
mikið dýrara.

LÍFIÐ

Síðan 1922 - glæsileg hönnun og sérstaklega 
hljóðlátar - alvöru vélar með snertiskjá.

Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar
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Þvottahús  l Hótel l Gistiheimili l SPA 
l Hreingerningarþjónusta l Snyrtistofur 
l Hjúkrunar- og dvalarheimili l Rannsóknarstofur 
l Leikskólar l Clinics l Fjölbýlishús l Hostels l 
Skólar l Minni iðnaðarfyrirtæki l Líkamsræktarstöðvar

Þvottavélar 
og þurrkarar 
fyrir stærri 
notendur

toti@frettabladid.is

„Það er nú bara þrek í þeim gamla. 
Orðinn þetta fullorðinn en ég nátt-
úrlega verð bara svona upp á punt,“ 
segir söngvarinn Jón Kr. Ólafsson 
um fyrirhugaða tónleika sína og 
sveitunga hans Ingimars Oddssonar 
í Jónshúsi í Kaupmannahöfn 17. júní.

„Ég meina strákurinn, sem er 
miðaldra, hann Ingimar, hann sér 
um þetta. Hann er náttúrlega aðal-
pumpan í söngnum, sko. Ég syng 
svona þrjú lög, gamla grasið sko. Ég 
reyni að druslast í það,“ segir Jón en 
þeir félagar tróðu síðast upp saman 
í Jónshúsi 2017.

„Veistu það að tónleikarnir okkar 
Ingimars 2017, þeir voru geggjaðir. 
Það var fullt hús og það kom fólk 

frá Svíþjóð og bara alles. Og það 
var alveg svoleiðis rosalega gaman. 
Ég söng nú fjögur lög þarna 2017 og 
ætlaði nú bara að láta það nægja en 
þá lenti ég í einhverju uppklapps-
veseni þannig að lögin urðu nú óvart 
sjö. Bara eins og gengur.“

Jón hefur í tvo áratugi rekið tón-
listarsafnið Melódíur minninganna 
á heimili sínu á Bíldudal og gerði 
garðinn frægan með hljómsveitinni 
Facon á seinni hluta sjöunda ára-
tugarins og þá ekki síst með laginu 
Ég er frjáls.

Hann segist enn frjáls eins og 
fuglinn, rúmlega áttræður, og tekur 
flugið spenntur til Köben enda telur 
hann í ljósi fyrri reynslu óhætt að 
lofa góðu stuði í Jónshúsi á þjóð-
hátíðardaginn. n

Frjáls eins og fuglinn í Jónshúsi

Eins og síðast verður léttsveit skipuð þeim Jósef Blöndal, Birni Ingimar Blön-
dal og Thorkild Jolin í för með þeim Jóni Kr. og Ingimar.  MYND/AÐSEND
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DULDIR HÆFILEIKAR
AÐ HEYRA ÓSJÁLFRÁTT
ÞAÐ MIKILVÆGASTA

Lí�ð verður áskorun þegar heyrnin fer að skerðast. Allt frá stofnun fyrirtækisins árið 1955 hefur 

Rexton boðið upp á nýjustu tækni í heyrnartækjum. Þau hafa skilað ótal nýjungum og tæknilegum 

lausnum svo að þú getir treyst á góða heyrn. Með MotionCore® tækninni stilla heyrnartækin sig 

sjálfkrafa að hvaða aðstæðum sem er svo að þú getur reitt þig á Rexton. Komdu í ókeypis 

heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

HEYRNARSTÖÐIN
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 Ég bara veit að ég á 
eftir að deyja. Það yrði 
ógeðslega gaman í eina 
mínútu.

Safnvörðurinn og matsmað-
urinn Sigurður Helgi Pálma-
son metur forláta danskan 
kafarahjálm sem hann er með 
í umboðssölu á eina milljón 
króna. Sjálfan dauðlangar 
hann að eignast hjálminn en 
auk þess að vera of höfuðstór 
hefur hann ekki efni á honum.

toti@frettabladid.is

„Þessi fágæti hjálmur er kallaður 
„The Hansen ‘2 bolt’ divers helmet“ 
og er smíðaður árið 1950,“ segir 
Sigurður Helgi Pálmason, fornsali 
með meiru, um forláta kafarahjálm 
kenndan við danska uppfinninga-
manninn og kafarann Peter Hansen 
Hessing sem að sögn Sigurðar Helga 
er víða enn í hávegum hafður hjá 
þeim sem kafa á sögulegum miðum.

Hansen fékk einkaleyfi á tveggja 
bolta hjálminum sínum 1907. Hann 
byggði hönnun sína á eldri búnaði 
sem hann hafði notað til köfunar og 
„Hanseninn“ varð fljótt vinsæll fyrir 
stutta leiðangra í grunnu vatni.

„Þetta er í fyrsta skipti sem ég sé 
svona hjálm hérna heima og þetta 
er alveg sturluð græja. Ef ég ætti 
þennan pening þá myndi ég eiga 
hann sjálfur,“ segir Sigurður Helgi, 
sem er með hjálminn í umboðs-
sölu og metur hann á eina milljón 
króna miðað við ástand og uppboð 
síðustu ára. „Þetta eintak er í afar 
góðu standi.“

Hjálmurinn er frátekinn eins og 
er fyrir hugsanlegan kaupanda sem 
er að kanna hvort gripurinn hafi 
tengingar við íslenskan kafara sem 
notaði hjálma af þessari tegund.

„Þeir voru notaðir alveg til 1986 

og þessi hefur verið notaður við að 
dýpka bryggjur hérna úti um allt 
land,“ segir Sigurður Helgi sem leit-
aði til danskra sagnfræðikafara sem 
staðfestu að hjálmurinn hefði verið 
smíðaður í kringum 1950.

Passar ekki í hjálminn
„Það sem er kannski merkilegt við 
þennan hjálm og gerir hann svo 
fágætan er að Hansen er víða rosa-
lega þekktur meðal kafara og þessi 
hópur í Danmörku heldur svona 
búnaði til haga og kafar enn þá með 
honum.“

Sigurður er sjálfur lærður kafari 
og dauðlangar til þess að stinga sér 
á kaf með hjálminn. „Ég bara veit að 
ég á eftir að deyja. Það yrði ógeðs-
lega gaman í eina mínútu. Þangað 
til loftið klárast,“ segir hann og hlær.

„Ég kem honum samt heldur ekki 
á hausinn á mér. Ég er með svo stór-

an haus og svo er þetta brjálæðislega 
þungt. Þetta er náttúrlega brass,“ 
heldur Sigurður áfram og bendir á 
að það kosti töluvert átak að setja 
hjálminn upp. „Ég þyrfti tvo menn 
sitt hvorum megin við hausinn á 
mér. Þetta er miklu meira en að segja 
það.“

Alveg eins og hjá Tinna
Margir kannast sjálfsagt helst við 
kafarahjálma eins og „Hanseninn“ 
úr Tinna-bókinni um Fjársjóð Rögn-
valdar rauða sem gefur nokkuð 
greinargóða lýsingu á hvernig hann 
er notaður.

„Þú þarft náttúrlega að vera með 
stígvél til að halda þér niðri og svo 
þurfti tvo menn á loftdæluna. Eins 
og í Tinna. En í þessum hjálmi er 
sko talstöð þannig að það er gamall 
hátalari úr járni inni í honum svo 
hægt var að tala við þá uppi á yfir-
borðinu.“

Hanseninn barst Sigurði Helga 
frá gömlum hjálmasafnara. „Hann 
hefur einhvern veginn náð í þetta 
vegna þess að þessu var náttúrlega 
bara hent,“ segir Sigurður Helgi sem 
víkur nánar að mikilvægi safnara 
fyrir minjavernd á frettabladid.is. n

Höfuðstór fornsali passar 
ekki í fágætan kafarahjálm

Margir kannast sjálfsagt við hjálm í 
anda Hansens úr ævintýrum Tinna.

Sigurður Helgi kemur höfði sínu ekki í blýþungan kafarahjálminn sem hann metur á milljón.  MYND/AÐSEND

Eru skoðanakannanir 
dauðar?

Viktor Orri 
 Valgarðsson 
stjórnmála
fræðingur
Nei! Þær hafa 
alveg verið betri, 
af því svarhlut-
fall fer almennt 
lækkandi og 

þau sem svara könnunum eru að 
sumu leyti ólík þeim sem svara 
ekki, en þær hafa samt reynst 

vel við að endurspegla úrslit 
kosninga í til dæmis flestum 
Evrópuríkjum undanfarin ár og í 
þingkosningum (e. midterms) í 
Bandaríkjunum, þótt þeim gangi 
verr með forsetakosningar þar.

Skoðanakannanir á Íslandi eru 
hins vegar ekki kosningaspár, 
heldur er þeim ætlað að mæla 
skoðanir þjóðarinnar í heild sem 
best – og því miður kýs ekki öll 
þjóðin í kosningum, ungt fólk er 
til dæmis sérstaklega ólíklegt til 
þess. Þegar ungt fólk er líka lík-
legra til að styðja ákveðna flokka 
þá þýðir þetta að úrslit kosninga 

endurspegla eðlilega ekki niður-
stöður kannana.

Sem stjórnmálanörd þætti mér 
reyndar alveg gaman ef þau sem 
framkvæma kannanir myndu 
gera eins og mörg í til dæmis 
Bretlandi og Bandaríkjunum, 
og birta niðurstöður um fylgi 
flokka hjá þeim sem eru líkleg til 
að kjósa (til dæmis með því að 
spyrja svarendur sérstaklega út í 
það eða vigta miðað við kjörsókn 
eftir aldri). Þær eru sem sagt ekki 
dauðar, en sumar þeirra þyrftu 
kannski að ganga í endurnýjun 
lífdaga! n

 n Sérfræðingurinn

EKKI MISSA AF ÞESSU!

A F S L ÁT T U R
30-70%

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM

Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum, skiptidýnum, 

sýningareintökum og öðrum vörum 
með veglegum afslætti í verslunum 

okkar í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum vörum 
og rýmum til með því að selja eldri gerðir og 

sýningareintök með veglegum afslætti.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Sveitarstjórnarmálin eru frá
brugðin landsmálapólitíkinni. 
Sveitarstjórnarstigið er svo
lítið „saklausara“ enda miklu nær 
íbúum en landsmálin. Boðnir fram 
listar þar sem nágrannar, vinir, 
frændur og jafnvel systkini bjóða 
sig fram hvert hjá sínu aflinu. Það er 
varla neinn sérstakur hugmynda
fræðilegur og ekki nema í undan
tekningartilfellum einhver alvöru 
málefnaágreiningur milli fram
boða. Það er einhvern veginn ekki 
sérstaklega líklegt að menn berist á 
banaspjótum í umræðu um fjölgun 
leikskólarýma. Almennt er fólk 
bara frekar sammála um það. Sama 
gildir um samgöngur. Fólk er frekar 
mikið fyrir þær.

Að gefa sig að sveitarstjórnarmál
um er að mínu mati aðdáunarvert 
og fólk sem gerir það á að fá ein
hverja sérstaka viðurkenningu, hér 
eða hinum megin. Í fæstum sveitar
félögum eru mál með þeim hætti 
að unnt er að ætla að annað en að 
velvilji í garð samfélagsins og sam
borgaranna ráði för. Vissulega eru 
undantekningar en allt hefur þetta 
yfir sér einhvern sakleysislegri blæ 
og helstu áherslur framboðanna 
snúa að þjónustu við barnafólk og 
aðra sem sérstakan stuðning þurfa 
til að njóta sín í samfélaginu.

Þegar kemur að landsmálunum 
er talsvert annað uppi á teningnum. 
Það er mun harðar tekist á og miklu 
sterkari kúltúr fyrir meirihluta
ræði. Það var talsverður ljóður á 
borgarmálapólitíkinni síðasta kjör
tímabil að þar var reynt af miklu 
harðfylgi að innleiða átök og erjur 
um allt og ekkert og virtist sú stefna 
hafa læðst þessa 200 metra sem eru 
úr Alþingishúsinu yfir í Ráðhúsið. 
Vonandi hefur þeim ósóma verið 
eytt í þessum kosningum og að 
sama hvernig niðurstöður oddvita
viðræðna verða þá njóti borgarbúar 
þess að þokkaleg samstaða sé um 
það sem máli skiptir. n

Sveitarstjórnun

Önnu Sigrúnar  
Baldursdóttur

n Bakþankar

Sumarfötin eru komin

66north.is

sinfonia.is 
Hljómsveitarstjóri: Eva Ollikainen
Í beinni sjónvarpsútsendingu á RÚV

EVA STJÓRNAR
SHOSTAKOVITSJ
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