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Mikill fornleifauppgröftur stendur nú yfir í manngerðum helli á hjáleigunni Langekru við Odda á Rangárvöllum. Samkvæmt Kristborgu Þórsdóttur fornleifafræðingi er hellirinn frá árabilinu 950 til
1100. Hellarnir mynduðu kerfi en eru flestir hrundir. Í þessum helli hafa lífræn efni varðveist ótrúlega vel og sjást heillegar gróðurleifar við og við, sem er talið sjaldgæft.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sýktur eldisfiskur á borð neytenda
Sýktur eldislax hér við land fer
á neytendamarkað, en dýralæknar Matvælastofnunar gefa
grænt ljós á það, enda berist
veiran úr fiskinum ekki í fólk.
ser@frettabladid.is

NEYTENDUR Allt aðrar reglur virðast
gilda hér á landi um kjöt af riðuveiku sauðfé, sem öllu er fargað, en
eldislaxi, sem sýkst hefur í kvíum
af veirusjúkdómum, er slátrað til
manneldis.
Nýverið kom upp veirusýking í
einu eldissvæði í Reyðarfirði, sem í
fyrstu var talið að væri einangruð við
þann fjörð, en svo kom í ljós að sam-

bærileg sýking var líka komin upp í
kvíum í Berufirði.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur þessum sýkta
eldisfiski verið ekið í svokölluðum
meltutönkum til frekari meðferðar
á Djúpavogi og er afurðin seld að
hluta til manneldis, að mestu leyti
til útlanda en líka innanlands.
Fréttablaðið hefur undir höndum
bréf þessa efnis frá sérgreinalækni
dýralækna hjá Matvælastofnun. Þar
segir: „Sláturfiskur til manneldis
fer allur ferskur, slægður, ísaður og
pakkaður beint á markað. Nánast
allur lax úr Reyðarfirði fer á erlendan markað, aðallega Bandaríkin en
einnig á Evrópumarkað (s.s. Frakk-

Sláturfiskur til manneldis fer allur ferskur,
slægður, ísaður og
pakkaður beint á
markað.
Bréf sérgreinalæknis dýralækna
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land, Pólland, Holland og Portúgal)
og síðan verður eitthvert lítilræði
eftir á heimamarkaði.“
Fisksjúkdómurinn sem komið
hefur upp á Austfjörðum er svokölluð laxaflensa sem nefnd er blóðþorri. Segir í bréfi stofnunarinnar
að til að gæta alls öryggis vegna sýkingarinnar á svæðinu „og koma í veg
fyrir frekari smitdreifingu á svæðinu var ákveðið að slátra upp öllum
öðrum laxi á sjókvíaeldissvæðinu“.
Sérgreinalæknir dýralækna hjá
Matvælastofnun segir jafnframt
í bréfi sínu að veiran sé skaðlaus
mönnum og dreifist ekki með
slægðum fiskafurðum og það gildi
um aðrar fiskaveirur. ■

Þarf ekki lengur
að berjast fyrir
fyrirtækinu
VIÐSKIPTI Kári Stefánsson segir
óumdeilt að Íslensk erfðagreining
sé leiðandi í erfðafræði á heimsvísu.
Ekki lengur þurfi hann að sannfæra
neinn um ágæti fyrirtækisins.
Kári hefur gengið í gegnum hæðir
og lægðir á 25 árum sem liðin eru frá
stofnun fyrirtækisins. Um tíma var
það á leið í þrot en var bjargað af
hópi fjárfesta á síðustu stundu.
Í dag vilja öll stærstu lyfjafyrirtæki heims stofna líftæknifyrirtæki
sem stunda rannsóknir á borð við
þær sem stundaðar eru í Vatnsmýri.
SJÁ SÍÐU 12
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Milda högg vegna Ekki lengi að snara þann fyrsta
vaxtahækkana
Í aðsendri grein í blaðinu í dag leggur Jakob Frímann Magnússon, þingmaður Flokks fólksins, til að brugðist verði til varnar fyrir almennt
launafólk og viðkvæmustu hópa
samfélagsins vegna vaxtahækkana
Seðlabankans.
Jakob bendir á að mögulegt sé að
láta verðbótaþátt óverðtryggðra
vaxta ekki greiðast á gjalddaga
heldur leggist hann við höfuðstól.
Með þessu megi milda höggið af
vaxtahækkunum tímabundið og
kosturinn við þessa nálgun sé að
lánin haldi að mestu óverðtryggðum eiginleikum sínum.  SJÁ SÍÐU 18

Öldungaráð ósátt
með nýtt skipulag
íþróttasvæðis
kristinnpall@frettabladid.is

EGILSSTAÐIR Öldungaráð Múlaþings
gerði athugasemd við fyrirhugaða
vinnslutillögu að nýju íþróttasvæði
á Egilsstöðum þar sem þær áætlanir
séu ekki í samræmi við fyrri skipulagslýsingar sem búið var að taka
fyrir. Með því sé verið að þrengja
verulega að svæði sem hafi verið
ætlað undir frekari starfsemi heilbrigðisstofnana.

Öldungaráðið hefur
farið fram á að svæðið
verði nýtt til uppbyggingar íbúða og hjúkrunarheimila.

Öldungaráðið hefur áður lýst
yfir áhyggjum vegna fyrirhugaðrar
uppbyggingar íþróttasvæðisins á
kostnað þjónustuíbúða fyrir eldri
borgara vegna vaxandi þarfar á slíku
húsnæði. Samkvæmt nýjustu tillögunni eru mörk íþróttasvæðisins
komin að lóð hjúkrunarheimilisins
Dyngju, sem kemur í veg fyrir frekari
uppbyggingu á svæði hjúkrunarheimilisins.
Öldungaráðið fór fram á þær
breytingar að gert yrði ráð fyrir íbúðum fyrir aldraða á svæðinu og frekari
uppbyggingu hjúkrunarrýmis og
heilbrigðisþjónustu á svæðinu. ■

Það tók aðeins átta mínútur að næla í fyrsta laxinn við Urriðafoss í Þjórsá þegar veiðitímabilið á svæðinu hófst í gær. 

Nóg er að gera á hótelunum í ár.

Fimmfalt fleiri
gistinætur í apríl
ser@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Gistinætur í apríl
ríflega fimmfölduðust á milli ára og
var aukningin fyrst og fremst drifin
áfram af fleiri erlendum ferðamönnum, að því er fram kemur í nýjum
tölum Hagstofu Íslands.
Gistinætur á skráðum gististöðum
voru um 459.000 í apríl síðastliðnum
samanborið við 84.900 árið áður.
Gistinætur Íslendinga voru um 28
prósent gistinátta, eða um 127.000,
og erlendra ferðamanna um 332.000,
eða sem nemur 72 prósentum. n

FRÉTTAVAKTIN

KL. 18.30

Fréttaumfjöllun fyrir alla.
í opinni dagskrá á virkum dögum
á Hringbraut og frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nú er hægt að baða sig í
skógarkyrrð Norðurlands
Hvert baðlónið af öðru er
opnað á Íslandi og það nýjasta
er að finna í skógarkyrrðinni
í botni Eyjafjarðar, þökk
sé jarðgöngunum á næstu
slóðum.
ser@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Skógarböðin eru
heiti á nýjasta baðlóni landsmanna,
en þau voru opnuð um síðustu helgi
í skógarjaðrinum fyrir botni Eyjafjarðar, þar sem þjóðvegurinn liggur
út með Vaðlaheiði.
„Viðtökurnar hafa verið framar
vonum,“ segir Tinna Jóhannsdóttir
staðarhaldari og segir gesti baðanna
upplifa það svo sem þeir hverfi um
stund inn í náttúruna, enda lykur
skógur um böðin á þrjá vegu „með
fuglasöng og fossanið“, útskýrir
Tinna og minnist líka á útsýnið „þar
sem Súlur rísa eins og höfuðdjásn í
vestri“.
Skógarböðin eru í landi Ytri-Varðgjár í hlíðarfæti Vaðlaheiðar og eru
til komin vegna hitavatnsæðar sem
opnaðist við gröftinn á Vaðlaheiðargöngum fyrir réttum sjö árum og
gerði það að verkum um tíma að
óvinnufært var inni í þeim sakir
hita og kófs.
Það voru svo akureyrsku hjónin
Finnur Aðalbjörnsson og Sigríður
María Hanner sem fengu þá flugu
í höfuðið fyrir tveimur árum að
nota vatnið úr göngunum í baðlón
skammt þar frá sem heitavatnið
fossar úr heiðinni og hófust framkvæmdir í ágúst í fyrra „og gekk
verkið hratt og smurt fyrir sig“,
segir Tinna og tekur fram að hún sé
aðflutt að sunnan.
Skógarböðin geta tekið á móti
204 gestum í senn, en þau skiptast í
tvær heitar laugar, samtals 600 fermetra að flatarmáli, en auk þess er
kaldur pottur og sána á staðnum.
Sjálft baðhúsið er sömuleiðis 600
fermetrar að stærð og þar er veit-

Skógarböðin sjálf státa af tveimur baðlaugum, samtals 600 fermetrum að
stærð, köldum potti og sánu.

Viðtökurnar hafa verið
framar vonum.

Tinna Jóhannsdóttir, staðarhaldari í Skógarböðunum.

ingastaður og bar sem býður upp á
létta rétti.
„Svo er þyrlupallur norðan við
húsin,“ tekur Tinna fram og býst við
fjölda útlendinga í böðin á næstu
árum, „en líklega verða Íslendingarnir fleiri fyrsta sumarið,“ bætir
hún við og segir heimamenn einkar
áhugasama um baðstaðinn.
Skógarböðin fyrir botni Eyjafjarðar eru komin í hóp að minnsta
kosti tíu jarðbaða af sama tagi,
en eftir að Bláa Lónið var opnað
á Reykjanesskaga árið 1992 hefur
fjöldi álíka baðstaða komið til
sögunnar og má nefna Krauma í
Borgarfirði, Giljaböðin í Húsafelli,
Jarðböðin við Mývatn, Sjóböðin á
Húsavík, Vök við Egilsstaði, Gömlu
laugina á Flúðum, Fontana á Laugarvatni, Sky Lagoon í Kópavogi – og
loks núna Skógarböðin í Eyjafirði. n
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Framlengjum
Mörg þúsund vörur á tilboði

HÚSASMIÐJU

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.

DAGURINN
20-30% afsláttur

Allar vörur í Blómavali 25% • Sumarblóm, garðplöntur, trjáplöntur 25% • Pottaplöntur 25%
Blómapottar 25% • Pallaolía og viðarvörn 30% • Útimálning 30%
LADY málning 30% • Gasgrill, (Nexgrill og Outback) 20% • Garðhúsgögn 25%
Garðverkfæri og klippur (Wolf Garten) 20% • Sláttuvélar 20% • Claber slönguhjól 20%
Rafmagns- og garðverkfæri (Black+Decker) 20% • Hekkklippur (Black+Decker) 20%
Háþrýstidælur (Nilfisk) 20% • Tröppur og stigar 20% • Verkfæri (Worx) 20% • Reiðhjól 20%
Rafmagnshjól 20% • Búsáhöld 25% • Pottar, pönnur, diskar og glös 25%
Parket og flísar 25% • Inni og útiljós (Gildir ekki af Hue) 20% • Vaskar, handlaugar og salerni 30%
Blöndunartæki, eldhús og bað (GROHE og Damixa) 30% • Uppblásnir rafmagnspottar 20%
... og margt fleira

Garðaráðgjöf
Skútuvogi kl. 16-19
Vilmundur Hansen
garðyrkjufræðingur
gefur góð ráð fyrir
garðverkin

Opið til
kl. 21:00
í Skútuvogi
í kvöld

Allir fá íspinna
á meðan birgðir
endast í Skútuvogi
kl. 12-19

Litaráðgjöf
Skútuvogi kl. 17-19
Maja Ben hjálpar þér
að velja réttu litina
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Veruleg hækkun á
leiguverði líkleg
bth@frettabladid.is

HÚSNÆÐI Líklegt er að leiguverð

hækki verulega frá því sem nú er.
Már Wolfgang Mixa hagfræðingur
segir að fjöldi íbúða sem áður
hýstu fasta leigjendur sé eftir hlé
aftur kominn í útleigu Airbnb með
vaxandi ferðamannastraumi. Það
minnki framboð fyrir fasta leigjendur.

2. júní 2022 FIMMTUDAGUR

Segja húsnæðisstuðning beinast að efnafólki
ser@frettabladid.is

LÍFSK JÖR Húsnæðiskostnaður á
Íslandi er nú einn sá allra hæsti
í Evrópu, bæði fyrir eigendur og
leigjendur, segir í nýrri samantekt
forkólfa Eflingar, sem telja nýjar tillögur starfshóps þjóðhagsráðs um
aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði vera margar ágætar og
mikilvægar, en aðrar ófullnægjandi,
einkum hvað húsnæðisstuðning
varði.

Tillögurnar um húsnæðisstuðning séu skrýddar jákvæðum markmiðum en þær megi heita ófullnægjandi vegna skorts á beinum
viðmiðum, segir í samantektinni,
en húsaleigubætur og vaxtabætur
hafi ekki fylgt verðhækkunum á
húsnæði.
Þá hafi vaxtabætur fjarað út um
leið og boðið hafi verið upp á skattalækkun vegna nýtingar séreignasparnaðar til íbúðarkaupa sem
mest hafi nýst hærri tekjuhópum.

Sólveig Anna
Jónsdóttir, formaður Eflingar

Húsnæðisstuðningur stjórnvalda
hafi því í reynd verið fluttur frá lágtekjuhópum til tekjuhærri hópa.

Ef lingarfólk bendir einnig á að
reglum á leigumarkaði sé áfátt, en
loforð frá Lífskjarasamningnum
2019 um sterkari samningsstöðu
leigjenda og aukna leiguvernd, þar
á meðal leiguþak, hafi þegar verið
svikin.
Tillögur nefndarinnar um úrbætur á þessu sviði séu of almennt orðaðar og sýni ekki hvernig böndum
verði komið á taumlausar verðhækkanir, bæði á leigu og kaupverði íbúðarhúsnæðis. ■

Bregðast við hækkun fasteignamats
Már Wolfgang
Mixa

Í bloggpistli segir Már að leiguverð hafi hækkað um tvö prósent
milli mánaða á höfuðborgarsvæðinu og komi ekki á óvart. Ólíkt húsnæðisverði hafi leiguverð lækkað
fyrst eftir að heimsfaraldur Covid
skall á þar sem íbúðir sem áður
voru nýttar fyrir ferðamenn urðu
leiguíbúðir. Nú hafi staðan snúist
við.
Þá segir Már að með því að fjöldi
fólks af erlendum uppruna komi
til landsins til að vinna við vaxandi umsvif í atvinnulífi, einkum
í ferðaþjónustu, kreppi enn frekar
að fyrir aðila á leigumarkaðnum.
„Þar sem húsnæðisverð og leiguverð hefur almennt mikla samfylgni þá er líklegt að leiguverð
hækki mikið næstu mánuði,“ segir
Már Wolfgang Mixa. n

Króatar taka upp
evruna á nýju ári
kristinnpall@frettabladid.is

KRÓATÍA Framkvæmdastjórn ESB
staðfesti í gær að Króatar stæðust
allar kröfur til að taka upp gjaldmiðilinn evru og var lagt til að evran
myndi taka við hlutverki gjaldmiðils landsins um áramótin.
Aðlögunarferlið hefur staðið yfir
í tæp tvö ár. Hluti af því var eftirlit
með efnahag landsins og stóðust
Króatar kröfur Framkvæmdarstjoórnarinnar og Seðlabanka Evrópu.
Þetta kom fram í tilkynningu
frá framkvæmdastjórn ESB í gær.
Með því verður Króatía tuttugasta
landið sem tekur upp evruna sem
gjaldmiðil, 24 árum eftir að hún var
fyrst skráð á markað. n

Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hyggjast almennt
lækka álagningu fasteignagjalda til að mikil hækkun á
fasteignamati skelli ekki af
fullum þunga á heimili og
fyrirtæki á næsta ári.

Fasteignamat hækkar
mikið um allt
land, meira á
höfuðborgarsvæðinu en á
landsbyggðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/

olafur@frettabladid.is

SKATTAR Heildarverðmat fasteigna á
Íslandi hækkar um næstum 20 prósent og verður 12.627 milljarðar á
næsta ári.
Þetta er niðurstaða nýs fasteignamats Þjóðskrár fyrir árið 2023. Þetta
er næstum þreföld hækkun frá því
sem var á síðasta ári, þegar fasteignamat á landinu öllu hækkaði
um 7,4 prósent.
Á höfuðborgarsvæðinu hækkar
matið um 20,2 prósent en um 19,2
prósent á landsbyggðinni.
Mest er hækkunin á Suðurlandi,
22,4 prósent, 19,3 prósent á Vestfjörðum, 18,8 prósent á Suðurnesjum og Norðurlandi eystra. Hækkunin á Vesturlandi er 18,1 prósent,
15,2 á Norðurlandi vestra og 14,9 á
Austfjörðum.
Af einstökum sveitarfélögum
hækkar fasteignamat mest í Hveragerðisbæ, um 32,3 prósent, og
Árborg kemur á hæla hans með 32,1
prósents hækkun.
Minnst er hækkunin í Dalvíkurbyggð, 8,1 prósent, og í Dalabyggð
og Skútustaðahreppi, 9,3 prósent.
Sérbýli hækkar meira en fjölbýli,
eða um 25,4 prósent á móti 21,6 prósent.
Atvinnuhúsnæði hækkar um 10,2
prósent og sumarhús um 20,3 prósent.
Að óbreyttu getur þessi mikla
hækkun fasteignamats leitt til
verulegs útgjaldaauka almennings
og fyrirtækja á næsta ári vegna þess
að fasteignamatið er gjaldstofn fasteignagjalda sem geta því hækkað
um tugi prósenta.

ERNIR

Að óbreyttu getur
þessi mikla hækkun
fasteignamats leitt til
verulegs útgjaldaauka
almennings og fyrirtækja á næsta ári vegna
þess að fasteignamatið
er gjaldstofn fasteignagjalda.

Fréttablaðið hafði samband við
forystufólk í nokkrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til að
grafast fyrir um hvort áform væru
af hálfu sveitarfélaganna um að
bregðast við þessari miklu hækkun

fasteignamatsins með lækkun fasteignagjalda.
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, segir að komið verði
til móts við íbúa bæjarins með
lækkun fasteignagjalda, eins og gert
hafi verið undanfarin ár til að vega
upp á móti miklum hækkunum
fasteignamats. Segir Rósa sérstaklega kveðið á um þetta í nýjum
málefnasamningi meirihlutans
í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, sem
skrifað var undir í gær.
Almar Guðmundsson, verðandi
bæjarstjóri Garðabæjar, segir að
fasteignagjöld verði lækkuð líkt og
gert hafi verið undanfarin ár þegar
gjaldstofninn hefur hækkað.
Sama máli gegnir um Þór Sigurgeirsson, verðandi bæjarstjóra Seltjarnarness. Hann segir Sjálfstæðismenn á Nesinu ætla að standa við
stóru loforðin sem þeir gáfu í kosningabaráttunni. Fyrsti punktur í
stefnuskrá flokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í síðasta
mánuði hafi verið að lækka gjöld og
álögur á bæjarbúa. Fasteignagjöld í

bænum verði ekki hækkuð umfram
almennar verðlagshækkanir.
Ásdís Kristjánsdóttir, verðandi
bæjarstjóri í Kópavogi, segir kveðið
á um það í nýjum málefnasamningi
meirihlutans að álögur á heimili og
fyrirtæki í bænum verði ekki hækkuð og að tryggt verði að þrátt fyrir
hækkun fasteignamatsins hækki
fasteignaskattur ekki að raungildi
umfram almennar verðlagsbreytingar.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir að þessi mál séu meðal
þess sem rætt er um í viðræðum
um nýjan meirihluta í Reykjavík.
Hann segir mikilvægt að horfa á
gjaldtöku sveitarfélaga í samhengi,
þar komi fleira til, á borð við sorphirðugjöld, leikskólagjöld og fleira.
Reykjavíkurborg komi mjög vel út
úr slíkum samanburði. Dagur segir
Þjóðskrá yfirleitt hafa birt ítarlegri
forsendur fyrir fasteignamatinu en
nú og kallað hafi verið eftir frekari
upplýsingum sem verði að liggja
fyrir áður en gengið verði frá fjárhagsáætlun í haust. n

EIGUM BÍLA
TIL AFHENDINGAR
STRAX!
Jeep® Wrangler Rubicon 4xe goðsögnin rafmagnaða
hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi
sitt við íslenskar aðstæður. Bjóðum upp á 35”-37”
og 40” breytingapakka.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR

PLUG-IN HYBRID

JEEP.IS

Hringferð SA 2022 → Reykjavík → 7. og 10. júní, Hús atvinnulífsins, Borgartúni 35, kl. 9:00.

Fyrirtækin okkar
og framtíðin
Í maí og júní fundum við með félagsfólki SA um allt land. Ræðum efnahags
málin, komandi kjaraviðræður og það sem þér finnst skipta máli.
DAGSKRÁ HVERS FUNDAR

Fyrri hluti → Sérfræðingar SA kynna
stöðu efnahagsmála og eiga vinnufund með
félagsmönnum til að fá þeirra innlegg í komandi
kjaraviðræður.
Síðari hluti → Fræðsla til félagsmanna um
starfsmanna- og kjaramál. Sérfræðingar vinnumarkaðssviðs SA fara yfir starfsmanna- og kjaramál
sem félagsmenn óska eftir að tekin verði fyrir og
skipta fyrirtækin okkar máli.

sa.is

DAGSKRÁ

5 . maí → Borgarnes

11 . maí → Ísafjörður

12 . maí → Akureyri

17 . maí → Vestmannaeyjar

18 . maí → Selfoss

25 . maí → Egilsstaðir
7 . júní → Reykjavík

10 . júní → Reykjavík

Nánari upplýsingar um
fundina og skráningu
má finna á sa.is.
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Afgreiðslufólk fjölmennast í starfsendurhæfingu
kristinnhaukur@frettabladid.is

Meirihlutinn í Norðurþingi stefnir
að 100 manna íbúafjölgun á fjórum
árum.

Meginmarkmið
Húsvíkinga að
fjölga sér um 100
bth@frettabladid.is

NORÐURÞING Nýr meirihluti í Norð

urþingi hefur ákveðið að ráða fag
legan bæjarstjóra en ekki pólitísk
an. Eitt meginmarkmið meirihluta
sveitarstjórnar er að fjölga íbúum
um 100 á kjörtímabilinu, eins og
segir í málefnasamningi. Húsavík
er langstærsti byggðakjarni sveitar
félagsins.
Framsóknarflokkur og Sjálfstæð
isflokkur skipa nýjan meirihluta. Í
málefnasamningi er tíundað hvor
flokkurinn fái helstu embætti.
Þá er nefnt í málefnasamningi
mikilvægi þess að stuðla að upp
byggingu í anda grænna iðngarða
á iðnaðarsvæðinu Bakka. Áhersla
verður lögð á barnvænt samfélag og
margt fleira, að því er fram kemur í
málefnasamningi. n

Um átta þúsund manns komu að
Hengifossi í maímánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fasteignamatið
hækkaði um nær
fjörutíu prósent
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Það hefur verið ein
hver sala á eignum og það er verið
að byggja og verið að endurgera.
Ætli það sé ekki útskýringin,“ segir
Helgi Gíslason, sveitarstjóri Fljóts
dalshrepps, en fasteignamat íbúða
hækkaði mest í hreppnum á lands
vísu, um hartnær 40 prósent.
Heildarmat fasteigna á Íslandi
hækkar um 20 prósent frá yfir
standandi ári samkvæmt fasteigna
mati Þjóðskrár fyrir árið 2023, sem
kynnt var á þriðjudag.

Um átta þúsund
manns fóru að Hengifossi í maímánuði.
Um 100 manns búa í hreppnum,
sem er dæmigert landbúnaðarsvæði
með sterkri skógræktarhefð. Þá er
veðurblíðan í dalnum þekkt.
„Það er allt að gerast hér,“ segir
sveitarstjórinn stoltur. „Við vorum
að fara yfir tölfræðina yfir aðsókn
ina að Hengifossi og fyrir Covid þá
komu um fimm þúsund manns í
maímánuði. Hún var átta þúsund
núna. Svona tölur sér maður um allt
sveitarfélag,“ segir Helgi, en brátt
mun rísa þjónustuhús við Hengifoss
og nýtt hótel er í burðarliðnum. n

HEILBRIGÐISMÁL Afgreiðslu- og
þjónustufólk í verslunum er fjöl
mennasti hópurinn sem nýtti
sér þjónustu VIRK starfsendur
hæfingarsjóðs. Kennarar og heil
brigðisstarfsfólk eru ekki langt
undan. Þetta kemur fram í svari
Guðmundar Inga Guðbrandssonar
félags- og vinnumarkaðsráðherra

2.739 einstaklingar
hafa nýtt sér VIRK
síðan í janúar 2021.

við fyrirspurn Oddnýjar G. Harðar
dóttur, þingmanns Samfylkingar.
Alls hafa 2.739 einstaklingar
nýtt sér þjónustu VIRK frá janúar
mánuði árið 2021, allt að 235 nýir í
hverjum mánuði.
Alls 562 þessara einstaklinga
koma úr afgreiðslu verslana, þjón
ustu og útkeyrslu á vörum. 452
koma úr menntunar- og tómstunda
starfi og 446 úr heilbrigðisgreinum

og umönnun. Samanlagt er þetta
rúmlega helmingur, 53 prósent,
allra í starfsendurhæfingu.
Alls 297 koma úr skrifstofustörf
um, svo sem innan stjórnsýslunnar
eða fjármálastofnana. 188 úr bygg
ingariðnaði, 149 úr fiskvinnslu og
landbúnaði og 130 úr ferðaþjón
ustu og farþegaf lutningum. 515
koma úr öðrum greinum atvinnu
lífsins. ■

Sakar Svandísi um yfirborðshátt
Fyrrverandi sjávarútvegs
ráðherra bindur ekki vonir
við að starfshópar Svandísar
Svavarsdóttur skapi réttlæti í
sjávarútvegi. Fyrri úttektum
nefnda hefur verið stungið
undir stól.

Þótt enginn efist um hollustu
fiskmetis eru
hörð átök um
hlut þjóðarinnar
í kvótakerfinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/

bth@frettabladid.is

SJÁVARÚTVEGUR Svanfríður Jónas
dóttir, fyrrverandi þingmaður, sem
sat í svokallaðri sáttanefnd sem Jón
Bjarnason ráðherra skipaði, segir að
sá arður sem skapist af fiskveiðum
þurfi að skiptast með skynsam
legum hætti á milli eiganda auð
lindarinnar og þeirra sem fá að
nýta hana. Veiðigjöld þurfi að vera
sveigjanlegri.
Svanfríður minnir á að sátta
nefndin hafi á öðrum áratug þessar
ar aldar gert tillögu að tímabundn
um samningi við hvert fyrirtæki um
nýtingu auðlindarinnar. Útvegs
menn hafi á þeim tíma verið tilbúnir
að fallast á þá niðurstöðu en pólit
íkin ekki fylgt málinu eftir.
Svandís Svavarsdóttir matvæla
ráðherra var spurð á Fréttavaktinni
á Hringbraut hvort sama árangurs
leysi væri viðbúið nú þegar tæplega
50 manns munu starfa í nokkrum
hópum að breytingum á sjávarút
vegskerfinu. Hún svaraði að þrátt
fyrir ítök og hagsmuni hefði hún
trú á að ný vinnubrögð í þessum
efnum yrðu til bóta, ekki síst þar
sem gegnsæi myndi einkenna störf
hópanna.
Þau sem stýra hópunum fjórum,
sem munu aðstoða ráðherra í
vinnunni fram undan, eru Gunn
ar Haraldsson, framk væmda
stjóri Intellexon, formaður sam
félagshópsins. Eggert Benedikt
Guðmundsson, verkfræðingur er
formaður aðgengishóps. Umgengn
ishópi stýrir Gréta María Grétars
dóttir, forstjóri Arctic Adventures.
Tækifærishópi stýrir Ingunn Agnes

ERNIR

Ég er hrædd um að
þetta sé yfirvarp fyrir
VG til að halda áfram í
ríkisstjórninni.

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir

Kro, framkvæmdastjóri Jarðvarma.
Vinnunni á að ljúka fyrir árslok
2023.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,
fyrrverandi sjávarútvegsráðherra,
segir að almenningur hafi horft upp
á óréttlæti í sjávarútvegi áratug eftir
áratug. Hún segir skref Svandísar
góðra gjalda verð, ráðherrann hafi
kallað til sómafólk í starfshópana
og tilgangurinn sé göfugur. Vanda
málið sé að niðurstaðan velti á vilja
þingsins. Þar sé við ramman reip að
draga.
„Ég er hrædd um að þetta sé yfir
varp fyrir VG til að halda áfram í
ríkisstjórninni,“ segir Þorgerður
Katrín.
Hún hvetur Svandísi til að taka
það skref með Framsóknarflokkn
um að storka Sjálfstæðisflokknum
sem hafi tögl og hagldir í sjávarút
vegi og vilji óbreytt ástand. Veiði
gjöldin séu allt of lág. Heildarfjár

hæð veiðigjalda var árið 2028 tæpir
4,8 milljarðar en sú fjárhæð slagar
vart upp í helming þess stjórn
sýslukostnaðar sem hlýst af því að
starfrækja fiskveiðikerfið, að sögn
Þorgerðar Katrínar.
„Þetta eru hlægilegar fjárhæðir
þegar við skoðum kostnað við
þjónustu sem ríkið veitir fyrir
útgerðina,“ segir Þorgerður Katrín.
Ofurgróði útgerðarinnar þessa
dagana, sem Fréttablaðið hefur
fjallað um, leiðir enn til vaxandi
þrýstings á breytingar á kerfinu,
að sögn Þorgerðar Katrínar. Hún
segist þó samfagna fyrirtækjum
þegar gengur vel en það skipti máli
hvernig auður verður til, hvort um
sameiginlega auðlind sé að ræða eða
ekki. Kerfið sé gott í grunninn en
það eigi eftir að klára þátt þjóðar
innar í hlutdeildinni.
„Þetta er óréttlæti og það verður
ekki lengur við það unað.“ n

Segir heilbrigðisdróna geta nýst vel hérlendis
sbt@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Ég veit ekki til
þess að pælingar séu um þetta hér
lendis,“ segir Óskar Reykd alss on,
forstjóri Heilsug æslu höfuðborgar
svæðisins, aðspurður um hvort svo
kallaðir heilbrigðisdrónar séu til
skoðunar hérlendis.
Danskur heilbrigðisd róni f laug
jómf rúarf lug sitt í gær en hann á
með tímanum að f lytja blóðs ýni,
ly f og lækningatæki. Dróninn
f laug fjörutíu mínútna f lug frá
Sve ndb org sjúkra húsinu til eyj
unnar Ærø.
Óskar segist geta ímyndað sér
að heilb rigðisd rónar kæmu að
góðum notum hérlendis. „Þú getur
ímyndað þér hvernig þetta hefði
getað verið í Covid. Það var mjög
erfitt að flytja sýni sums staðar frá
landsbyggðinni,“ segir Óskar.
Hann bendir á að þetta gæti
einnig verið sparnaðarleið, þar sem
bílar hafa oft þurft að keyra sýni frá

Dróninn var fjörutíu
mínútur með fimmtíu
kílómetra ferðalag.

Danski heilbrigðisdróninn mun fyrst um sinn fljúga með blóðsýni en seinna
meir mun hann fljúga með lyf og lækningatæki. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

landsbyggðinni til höfuðb orgar
svæðisins og það geti verið dýrt.
„Sem fyrrverandi landsbyggðar
læknir þá sé ég alveg fyrir mér
hvernig þetta getur nýst, en auð
vitað líka í borginni því hún er eins
og hún er,“ segir Óskar. Hann segir
þetta vera flotta framtíðarsýn.
Aðspurður hvort honum finnist
að skoða eigi þetta frekar hérlendis
segist hann ekki sjá neitt neikvætt
við það. „Mér finnst þetta sannar
lega eitthvað sem gæti nýst í dreif
býlu landi þar sem samgöngurnar
geta verið þannig að það er ekki
alltaf auðvelt að fara á milli staða,“
segir hann. ■

FJÓRHJÓLAVEISLA

Komdu og skoðaðu fjórhjólin og njóttu léttra veitinga.

GRIZZLY

700cc-307kg-fjórgengis-4WD-H/L
drif-driﬂæsing-spil-rafmagnsstýridráttarkúla-götuskráð-hvít númer.

Verð: 2.560.000 kr.

39.653 kr.
afborgun á mánuði **

Kaupauki

Aukahlutapakki að eigin vali
fyrir allt að

250.000 kr.
- gildir til 3. júní 2022.
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Verð: 2.250.000 kr.

Verð: 1.750.000 kr.

700cc-306kg-fjórgengis-4WD-H/L drifdriﬂæsing-spil-rafmagnsstýri-dráttarkúlagötuskráð-hvít númer.

35.133 kr.
afborgun á mánuði ***

421cc-289kg-fjórgengis-4WD-H/L
drif-spil-dráttarkúla-götuskráð-hvít
númer.

BARNAHJÓL

90cc-120kg-fjórgengis-sjálfskiptrafstart-stillanlegur kraftur-2wd.

Verð: 790.000 kr.

27.290 kr.
afborgun á mánuði ****

*Afborganir miðast við Lykillán fyrir 75% af kaupverði til 60 mánaða frá Lykli fjármögnun. Vextir miðast við 7.5% breytilega vexti og eru tengdir við eins mánaða reibor vexti. Viðskiptavinir eru
hvattir til að kynna sér lánaskilmála Lykillána á heimasíðu Lykils www.lykill.is. Árleg hlutfalltala kostnaðar – ÁHK er ** 9,29% - *** 9,31% - **** 9,37% - Öll verð innifela virðisaukaskatt.

ÞÆGILEGT GREIÐSLUFORM Á ALLRA FÆRI

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | S: 540 49 00 | www.yamaha.is
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Íslensk uppgötvun afstýrir mengun í áliðnaði
Íslenska verkfræðifyrirtækið
Arctus vinnur nú að því að
gera álframleiðslu bæði lofts
lagsvæna og sjálfbæra með
nýstárlegum aðferðum sem
vekja athygli á heimsvísu.

Jón Hjaltalín
Magnússon,
verkfræðingur
og framkvæmdastjóri
Arctus, ásamt
samstarfsfólki
sínu.

ser@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/

IÐNAÐUR Álframleiðendur á Íslandi

jafnt sem víða um heim eru að hefja
græna vegferð í átt að kolefnishlut
leysi, en þar nýtast ekki síst nýjar
uppgötvanir á sviði umhverfis
vænnar álframleiðslutækni.
Íslenska verkfræðifyrirtækið
Arctus, sem leitt er af Jóni Hjalta
lín Magnússy ni verk fræðingi,
hefur á undanförnum árum unnið
að þróun á kolefnislausu álfram
leiðsluferli sem losar súrefni í stað
koltvísýrings – og afstýrir með þeim
hætti efnamengun af völdum fram
leiðslunnar.
„Þetta er alger bylting í áliðnaði,“
segir Jón Hjaltalín Magnússon,
framkvæmdastjóri Arctus, sem
hefur ásamt samstarfsfólki sínu –
og vísindamönnum á vegum HR og
tveimur þýskum háskólum – þróað
nýju aðferðina svo árum skiptir og
eru nú að uppskera. „Okkur hefur
loksins tekist að sannprófa hana í
litlu keri og á næstu árum er stefnan
sett á að skala hana frekar. Í fyrstu
upp í tíu þúsund ampera ker árið
2024 og loks upp í fulla kerstærð,
200 þúsund ampera, árið 2028,“
segir Jón Hjaltalín.
Þennan árangur þakkar hann
ekki síst ríkum fjárstuðningi frá
þýska álrisanum Trimet, sem rekur

AÐSEND

Loftslag jarðar er í húfi

Svona virkar nýja aðferðin

Menn hafa lengi brennt viði
og kolum án þess að styrkur
koltvísýrings ykist verulega
í andrúmslofti. Hafið og
gróður jarðar gátu þá tekið
til sín koltvísýringinn sem til
féll svo að styrkur hans í lofti
hélst óbreyttur. Þá var jafnvægi í hringrás koltvísýrings
um hnöttinn, jafnmikið fór
inn og út úr andrúmsloftinu.
En nú nær sjór og gróður
aðeins að taka upp helming
þess koltvísýrings sem berst
inn í andrúmsloftið. Hinn
helmingurinn safnast fyrir
í lofthjúpi jarðar og eykur
gróðurhúsaáhrif.

Kolefnislaust álframleiðsluferli losar súrefni í stað koltvísýrings.
Notuð eru forskaut úr málmblöndum í stað kolefnis og bakskaut
úr keramiki. Þar sem forskautin taka ekki þátt í efnahvarfinu eru
þau sögð vera óvirk. Helsti kosturinn við þessa nýju framleiðsluaðferð er sá að enginn koltvísýringur myndast í framleiðsluferlinu,
eingöngu ál og súrefni. Hágæða ál með þessari nýju aðferð hefur
þegar verið framleitt á tilraunastofu og þar með staðfest virkni
framleiðsluferilsins.
fjögur álfyrirtæki í heimalandinu,
en það fyrirtæki hafi beinlínis veðj
að á uppgötvun Arctus eftir að ein
virtasta rannsóknarstofnun Þýska
lands, Julich, gaf íslensku aðferðinni
afar góða einkunn.
„Þetta er eiginlega stóra fréttin,“
bendir Jón Hjaltalín á, en það sé stór
ávinningur af því að fá þessa eink

unn frá stofnuninni – og til marks
um vigt hennar sé að þar starfi sex
þúsund vísindamenn og verkfræð
ingar.
Fyrir vikið er rannsóknarvinna
Arctus vel fjármögnuð á næstu
árum, en forkólfar Trimet muni
veita 700 milljónum í þróunar
vinnuna. „En þetta er ekki búið.

Okkur hefur loksins
tekist að sannprófa
hana í litlu keri og á
næstu árum er stefnan
sett á að skala hana
frekar.
Jón Hjaltalín Magnússon

Risastórir keppinautar á borð við
Alcoa og Rio Tinto Alcan keppast
líka við að finna upp svipaða leið
og við, en ég er samt bjartsýnn fyrir
okkar hönd,“ segir Jón Hjaltalín
Magnússon. ■

Komum
hlutunum
á hreyfingu
Við bjóðum hagstæðar leiðir
til að fjármagna ný og notuð
atvinnutæki og bíla sem henta
rekstrinum þínum.

L ANDSBANKINN.IS

Auglýsing

Hlutafjárútboð
Nova Klúbbsins hf.
Birting lýsingar, upphaf áskriftartímabils
og opinn kynningarfundur
Móðurfélag Nova hf., Nova Klúbburinn hf. (áður Platínum Nova hf.)
hefur birt lýsingu í kjölfar þess að stjórn félagsins hefur óskað eftir
töku hlutabréfa þess til viðskipta á aðalmarkað Nasdaq Iceland hf.
Nova Klúbburinn býður til opins kynningarfundar í tengslum við
fyrirhugað almennt hlutafjárútboð sem fram fer dagana 3. -10.
júní 2022 og verður fundurinn haldinn föstudaginn 3. júní kl. 10:00
í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19, auk þess sem honum
verður streymt á netinu. Vefstreymið verður aðgengilegt á vefsíðu
Nova (www.nova.is), á vef Arion banka (www.arionbanki.is)
og á vefsíðum ýmissa fjölmiðla.

Almennt útboð á hlutum í Nova Klúbbnum hf. hefst
föstudaginn 3. júní 2022 kl. 10:00 (GMT), þar sem boðnir
verða til sölu 1.416.773.033 hlutir, eða sem samsvarar um
37,1% af útgefnu hlutafé félagsins. Heimilt er að stækka
útboðið í allt að 1.700.127.639 hluti, eða sem samsvarar um
44,5% af útgefnu hlutafé félagsins. Útboðið nær til útgefinna
hlutabréfa í félaginu og skiptist í tvær tilboðsbækur og mun
endanleg stærð hvorrar tilboðsbókar taka mið af eftirspurn
í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.

Nova hf. er alhliða fjarskiptafyrirtæki sem stofnað var árið
2006 þar sem viðskiptavinir eru fyrst og fremst einstaklingar
ásamt litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Að baki samstæðu Nova hf. standa sterkir hluthafar og hefur Nova verið í fararbroddi við að kynna nýjungar á fjarskiptamarkaði
hér á landi. Helstu tekjustraumar félagsins tilheyra farsímaþjónustu, netþjónustu og vörusölu og hefur félagið átt
ánægðustu viðskiptavinina í farsímaþjónustu samkvæmt
Íslensku ánægjuvoginni síðastliðin 13 ár.

Áskriftarbók A

Áskriftarbók B

Stærð útboðs

495.870.562 hlutir sem samsvara um 13,0% af félaginu.

920.902.471 hlutir sem samsvara um 24,1% af félaginu.

Stækkunarheimild
og breytingar á
stærð áskriftarbóka

Heimild er til þess að stækka heildarútboðið um 20%, eða í allt að 1.700.127.639 hluti. Seljendur áskilja sér rétt til að breyta grunnstærðum
áskriftarbóka A og B, auk þess sem heimilt er að ráðstafa stækkunarheimild að vild á áskriftarbækur A og B.

Áskriftir

Geta verið að lágmarki 100 þ.kr allt til 20 m.kr að kaupverði.

Geta verið að lágmarki yfir 20 m.kr. að kaupverði, en þó ekki hærri
en stærð útboðs.

Tilboðsverð

5,11 kr. á hlut.

Lágmarksverð 5,11 kr. á hlut.

Úthlutun

Áskriftir í áskriftarbók A kunna að verða skertar hlutfallslega.
Leitast verður eftir að skerða ekki áskriftir starfsmanna Nova hf. undir
5.000.000 kr., viðskiptavina félagsins undir 1.000.000 kr. og annarra
fjárfesta undir 500.000 kr.

Áskriftir í áskriftarbók B kunna að verða skertar hlutfallslega og/eða
hafnað að heild eða hluta samkvæmt ákvörðun seljenda.
Úthlutun úr áskriftarbók B grundvallast á verði og tímasetningu
áskrifta þar sem horft verður til þess að sala fari fram á föstu verði
sem ákvarðast jafnt og lægsta samþykkta verð í úthlutun.

Seljendur í útboðinu eru Nova Acquisition Holding ehf.,
Nova Acquisition Iceland LLC og Atrium Holding ehf.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um félagið og skilmála útboðsins á vefsíðunni www.arionbanki.is/nova-ipo
en þar er meðal annars að finna lýsingu félagsins
og fjárfestakynningu.
Vakin er athygli á því að fjárfesting í hlutabréfum felur í
sér áhættu og má kynna sér nánar áhættuþætti vegna
starfsemi og hlutabréfa Nova Klúbbsins hf. í lýsingu
dagsettri 1. júní 2022.
Arion banki hefur umsjón með útboðinu og er einnig
söluaðili í útboðinu.

Helstu skilmálar almenna útboðsins:
Tekið verður við áskriftum á vef Arion banka hf. (www.arionbanki.is/nova-ipo)
frá 3. júní 2022 kl. 10:00 (GMT) til 10. júní 2022 kl. 16:00 (GMT).
Hver áskrift í almenna útboðinu skal vera að lágmarki 100.000 kr. í áskriftarleið A
og að lágmarki yfir 20.000.000 kr. í áskriftarleið B.
Fjárfestar hafa heimild til að bæta við áskrift sína eða fella hana niður á
útboðstímabilinu.
Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar opinberlega 13. júní 2022.
Eindagi kaupverðs er áætlaður 16. júní 2022.
Áætlað er að hin nýju bréf verði tekin til viðskipta og afhent þann 20. júní 2022.
Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Arion
banka í síma 444-7000 milli kl. 09:00 og 16:00 dagana 3. júní til 10. júní 2022
og tölvupóstfanginu nova-utbod@arionbanki.is.

Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar um Nova Klúbbinn hf., hlutabréf félagsins og skilmála útboðsins má finna í lýsingu
félagsins sem dagsett er 1. júní 2022 auk fjárfestakynningar sem birt er á www.nova.is/fjarfestar.
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Biðlistar kynleiðréttingaaðgerða lengjast enn
Trans fólk á Íslandi bíður
lengi eftir kynleiðréttandi eða
kynstaðfestandi skurðaðgerðum. Nokkrar tegundir slíkra
aðgerða standa trans körlum
til boða og sálfræðingur trans
teymis Landspítala telur heilbrigðisþjónustuna færa um að
sinna þeim.
Þorgrímur Kári
Snævarr
thorgrimur@
frettabladid.is

thorgrimur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTA „Biðtíminn
er orðinn svo svakalegur að fólk veit
varla lengur hvað það á að gera.“
Þetta segir Daníel E. Arnarsson,
framkvæmdastjóri Samtakanna ‘78,
um biðtíma trans fólks á Íslandi eftir
kynleiðréttandi skurðaðgerðum.
Fréttablaðið ræddi fyrr í vikunni
við Snævar Óðin Pálsson, trans
karlmann sem sagði biðtíma eftir
lífsnauðsynlegri lokaaðgerð „óboðlegan“. Meðalbiðtíminn hefur lengst
mikið síðustu þrjú árin, úr 6,6 mánuðum árið 2019 í 31,1 mánuð árið
2021.
„Við höfum verið að pressa á það
að trans fólk, sérstaklega það sem er
að fara í neðanaðgerðir, eða jafnvel
ofanaðgerð, viti hvenær þau mega
eiga von á þjónustu,“ sagði Daníel.
„Við þurfum að vita hve lengi þau
þurfa að bíða því þetta hefur svo
gríðarleg áhrif á alla heilsu og getur
haft afleiðingar; félagslega einangrun, kvíða, sjálfsvígshugsanir.
Eitt foreldri sem var í viðtali
komst svo að orði að annaðhvort
ætti hún dáinn son eða lifandi
dóttur. Það eru fleiri aðstandendur
sem tala svona. Fólk er komið að
niðurlotum.“

Valkostir við kynleiðréttingu
Skurðaðgerðum til kynleiðréttingar
eða kynstaðfestingar er almennt
skipt í tvo hópa, ofanaðgerðir og
neðanaðgerðir. Áður en skurðaðgerð er framkvæmd gengst viðkomandi jafnan undir hormónameðferð. Að henni lokinni er hægt
að velja á milli nokkurra tegunda
skurðaðgerða. Þegar um er að ræða
kynleiðréttingu trans karls er yfirleitt gert brjóstnám þar sem brjóstvefir undir húðinni eru fjarlægðir og
lögun og staðsetningu geirvartanna
breytt. Karlhormónameðferðin
örvar svo vöxt á bringuhári.
Neðri skurðaðgerðir ganga aðallega út á breytingar á kynfærum,
sér í lagi með legnámi sem ýmist er
gert að hluta eða í heild. Í legnámi
að hluta er eingöngu legið sjálft fjarlægt en þegar lengra er gengið er
leghálsinn einnig fjarlægður. Þegar
lengst er farið í skurðaðgerð á kynfærum við kynleiðréttingu er einnig
hægt að fjarlægja eggjastokkana og
eggjaleiðarana.
Nýr limur með aðgerð
Með frekari skurðaðgerð er hægt að
byggja nýtt typpi úr snípnum. Þessi
aðferð nefnist á ensku medoidoplasty en gæti útlagst sem uppbygging smáreðurs eða uppbygging á
typpi með framlengingu þvagrásar.
Aðferðin felst í því að stækka snípinn með hormónagjöf. Í aðgerðinni
eru leggöngin fjarlægð, þvagrásin
er lengd og hún lögð í gegnum nýja
typpið. Í skurðaðgerðinni eru vefir
sem teknir eru úr skapabörmum í
kringum píkuna eða hlutum legganganna notaðir til þess að gera
lengri þvagrás. Þetta geri manneskjunni kleift að pissa standandi.
Kostur við þessa aðferð er að með
typpi sem byggt er úr snípnum
getur karlinn hlotið holdris. Hins
vegar er typpi sem byggt er með
þessum hætti yfirleitt of smátt til
þess að hægt sé að stunda kynmök
um leggöng með því.
Önnur aðferð við byggingu nýs
typpis felst í því að nota ágrædda
húð annars staðar að úr líkamanum.
Sú aðferð heitir á ensku phalloplasty
en gæti útlagst á íslensku sem upp-

Okkur vantar ekki
skurðstofur, okkur
vantar fólk. Það er
mannekla.

Daníel E.
Arnarsson, fram
kvæmdastjóri
Samtakanna ‘78.

bygging á typpi með flipa. Húðin er
þá yfirleitt tekin úr framhandlegg,
mitti, læri eða kvið. Með þessari
aðferð verður typpið stærra en ef
það væri búið til með umbreytingu
á sníp. Hins vegar er holdris ekki
mögulegt með typpi af þessu tagi
nema með reðurígræði í annarri
skurðaðgerð. Þessi aðferð er yfirleitt
dýrari en sú fyrri og til þess að fullkomna hana þarf að gangast undir
fleiri skurðaðgerðir.
Í sumum tilvikum er einnig gengist undir aðgerð til að skapa pung.
Í slíkri aðgerð er skapabörmum
hliðrað til þess að búa til punginn
og eistum úr sílikoni komið fyrir í
honum.
Bataferli eftir kynleiðréttingaraðgerð af þessu tagi getur tekið nokkurn tíma og skiptir heilsa og lífsstíll
viðkomandi þá nokkru. Yfirleitt
þarf viðkomandi að dvelja á spítala í nokkra daga og forðast síðan
líkamlega áreynslu í um sex vikur,
auk þess sem þurfi jafnan að notast
við þvaglegg í þrjár eða fjórar vikur
eftir lengingu á þvagrásinni.
Þurfi ekki að fara utan
Daníel bendir á að samkvæmt

Skurðaðgerðum til
kynleiðrétttingar eða
kynstaðfestingar er
almennt skipt í tvo
hópa, ofanaðgerðir og
neðanaðgerðir.

Áralangir biðlistar í
kynjaleiðréttingu hér
á landi stafa meðal
annars af manneklu og
takmörkuðum fjölda
skurðstofa.
McKinsey-skýrslunni um ástand
Landspítala, sem skilað var til
heilbrigðisráðuneytisins haustið
2020, sé skurðstofunýting aðeins í
kringum 52 til 53 prósent.
„Okkur vantar ekki skurðstofur,
okkur vantar fólk. Það er mannekla. Önnur rými á spítalanum eru
mjög vel nýtt ef ekki yfirfull. Það er
munur á því að komast inn á skurðstofu eða ekki.“
Elsa Bára Traustadóttir, sálfræðingur hjá trans teymi Landspítalans, segist ekki kannast
við að trans karlar hafi þurft að
leita út f yrir landsteinana að
kynleiðréttingaraðgerð, þrátt fyrir
langa biðtíma.
„Fólk í þessum hópi virðist ekki
hafa fjárráð til þess, eða þau bara
kjósa að vera heima og fá þjónustu
á sínu móðurmáli.“
Ekki „annars flokks aðgerðir“
Daníel gerði athugasemd við það
að kynleiðréttingaraðgerðir væru
f lokkaðar sem lýtaaðgerðir hjá
Landspítalanum þar sem um væri
að ræða lífsnauðsynlegar aðgerðir.
Elsa Bára segir þessa f lokkun þó
ekki hafa haft áhrif á forgangsröð-

Það er ekki þannig að
spítalinn líti á þetta
sem annars flokks
aðgerðir eða setji þetta
fólk aftast.

Elsa Bára
Traustadóttir,
sálfræðingur
hjá trans teymi
Landspítalans

un skurðaðgerðanna. „Það er ekki
þannig að spítalinn líti á þetta sem
annars f lokks aðgerðir eða setji
þetta fólk aftast. Það hefur ekki
verið aðgengi að skurðstofum. Það
er líka eins og hálfs árs biðlisti eftir
mjaðmaaðgerð. Skurðstofur hafa
ekki verið opnar, í Covid var mjög
lítið af stofum og bara bráðnauðsynlegar aðgerðir voru gerðar. Við
í trans teyminu myndum gjarnan
vilja hafa meiri aðgang að skurðstofum og hafa jafnvel fasta skurðstofudaga á ári, en við höfum það
ekki í dag.“
Elsa Bára segir íslensku heilbrigðisþjónustuna vera því starfi
vel vaxin að gera þessar aðgerðir
þegar rými er til þess.
„Framan af fengum við sérfræðinga erlendis frá til að gera
aðgerðirnar en síðan hefur Hannes
Sigurjónsson lýtalæknir verið að
gera þær eftir að hann f lutti aftur
hingað frá Svíþjóð. Við höfum fagþekkingu til að gera þær. Þær eru
misvinsælar, það er meiri eftirspurn eftir phalloplasty [uppbyggingu reðurs með flipa] en hinu. Og
svo kjósa sumir trans karlar að fara
bara alls ekki í aðgerð.“ n

Ör á mitti eftir
töku húðvefja
til að nota við
uppbyggingu
nýs typpis. Þessi
aðferð, upp
bygging á typpi
með flipa eða
phalloplasty,
er eftirsóttari
á Íslandi en hin
aðferðin sem
er notuð í botn
skurðaðgerðum
til kynleið
réttingar trans
karla, sem felst
í uppbyggingu
smáreðurs úr
snípnum. 
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Áttu ekki fyrir launagreiðslum þegar verst lét
Af fimmtán líftæknifyrirtækjum sem voru stofnuð í
sama tilgangi er Íslensk erfðagreining það eina sem enn
lifir. Öll stærstu lyfjafyrirtæki heims reyna um þessar
mundir að kaupa eða stofna
fyrirtæki sem skapa þekkingu
á borð við þá sem verður til í
Vatnsmýri.

Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar, rakti
sögu fyrirtækisins á Hringbraut
í gærkvöldi.

MYND/HRINGBRAUT

ggunnars@frettabladid.is

Líftæknifyrirtækið Íslensk erfðagreining stendur á tímamótum því
25 ár eru liðin frá því fyrirtækið var
stofnað.
Með rannsóknum á erfðaefni
Íslendinga leitar fyrirtækið orsaka
margra alvarlegustu sjúkdóma sem
þekkjast í heiminum.
Yfir 160 þúsund Íslendingar hafa
tekið þátt í rannsóknum Íslenskrar
erfðagreiningar og gefið lífsýni og
samþykki til að upplýsa um arfgerð, heilsufar og lífshætti. Vegna
þessarar nálgunar fyrirtækisins
við rannsóknir hefur það oft verið
á milli tannanna á fólki og jafnvel
þótt ganga of langt.
K á r i St e f á n s s on , for st jór i
Íslenskrar erfðagreiningar, segir
það oft hafa tekið á að berjast fyrir
tilverurétti fyrirtækisins. Ekki síst
á upphafsárunum. Íslenskt vísindasamfélag hafi til að mynda haft
miklar efasemdir um fyrirtækið.
Í dag sé staðan hins vegar önnur.
„Það hefur aldrei í sögunni verið
jafnmikil gróska í rannsóknum á
sjúkdómum og einmitt nú. Þessi
gróska er tilkomin vegna þess að
þeir möguleikar hafa opnast að
vinna á jafnkerfisbundinn hátt og
við gerum.“
Að sögn Kára hefur Íslensk erfðagreining alltaf verið skrefi á undan
öðrum í faginu. Það hafi einkennt
fyrirtækið frá upphafi. „Þá er ég líka
að tala um gífurlega kraftmiklar
háskólastofnanir í Bandaríkjunum
sem hafa reynt að gera það sama og
við erum að gera.“
En 25 ára saga félagsins hefur
ekki verið samfelld sigurganga. Að
mörgu leyti voru fyrstu árin dæmigerð saga sprotafyrirtækis að mati
Kára. Stofnendur hafi farið af stað
með hugmynd en síðan hafi bilið
á milli þess sem verið var að skapa
og möguleikans á að nota það til að
afla fjármagns verið stærra en talið
var í upphafi.
Árið 2008 fór Íslensk erfðagreining nánast í þrot en var bjargað af
sömu fjárfestum og tóku þátt í að
stofna félagið. „Við vorum næstum
því tíu árum of snemma í að setja
þetta upp. Þær aðferðir, sem gerðu

Árið 2008 fór Íslensk
erfðagreining nánast
í þrot en var bjargað
af sömu fjárfestum og
tóku þátt í að stofna
félagið.

það að verkum að við skiluðum
árangri, komu of seint. Þær komu
ekki til sögunnar fyrr en í kringum
2006,“ rifjar Kári upp.
Af fimmtán sambærilegum fyrirtækjum sem stofnuð voru á sama
tíma er Íslensk erfðagreining það
eina sem lifir enn í dag.
„Þetta bjargaðist en þetta voru
erfiðir tímar. Þess vegna er ég alveg
einstaklega montinn af starfsfólkinu sem vinnur niðri í Vatnsmýri.
Þegar við vissum ekki einu sinni
hvort við ættum fyrir laununum
þeirra um næstu mánaðamót þá
mætti þetta fólk alltaf í vinnuna,
vann af einstökum dugnaði og skilaði gífurlega góðum árangri. Sem er
meðal annars ástæðan fyrir því að
fjárfestarnir höfðu trú á okkur og
komu okkur aftur á fætur.“
Sú ákvörðun reyndist farsæl því
nokkrum árum síðar steig stórt
lyfjafyrirtæki inn og keypti fyrirtækið. „Amgen keypti okkur fyrir
tíu árum og þau voru skrefi á undan
öðrum í þessum iðnaði. Nú eru allir
að reyna að fylgja þeirra fordæmi og
eru ýmist að reyna að kaupa sam-

Ég er alveg einstaklega
montinn af þessu
starfsfólki sem vinnur
niðri í Vatnsmýri.
Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar

bærileg fyrirtæki eða byggja þau
upp frá grunni,“ segir Kári.
„Það má raunverulega segja að allt
frá árinu 2002 hafi allir í okkar geira
verið á þeirri skoðun að við værum
sá hópur sem væri leiðandi í heiminum á sviði erfðafræði.“
Kári segist vart geta verið stoltari
af því sem Íslensk erfðagreining
hefur áorkað. „Við höfum gert tímamótauppgötvanir á sviði erfðafræði
allf lestra algengustu sjúkdóma
mannsins.“
„Hópurinn sem skipar Íslenska
erfðagreiningu í dag er að stórum
hluta sá sami og byrjaði hjá okkur
fyrir 25 árum. Gífurlega reynslumikill hópur og flott fólk. Það er í
raun merkilegt, þegar maður veltir
því fyrir sér, að þessi hópur vísindamanna er settur saman úr mengi
360 þúsund manns. Engu að síður
hefur okkur tekist að raða saman
teymi sem er betra en nokkurt
annað í heiminum. Við þá gerð af
vísindarannsóknum í líffræði sem
eru einna lengst komnar. Þannig
að ég er feikilega stoltur,“ segir Kári
Stefánsson. ■

Mikilvægt að tryggja að tækin tali íslensku
magdalena@frettabladid.is

Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri Almannaróms,
segir að mikilvægt sé að tryggja að
tækin sem við notum á degi hverjum tali íslensku.
Sendinefnd hélt út til að heimsækja stóru tæknifyrirtækin í
þeim tilgangi að stuðla að því að
tækin tali íslensku. Nefndin var
skipuð forseta Íslands, forsetaritara,
Jóhönnu Vigdísi, framkvæmdastjóra Almannaróms, Björgvini
Inga Ólafssyni, stjórnarmanni
Almannaróms, Stefaníu Halldórsdóttur, stjórnarformanni Almannaróms, Halldóri Benjamín Þorbergssyni, framkvæmdastjóra Samtaka
atvinnulífsins og Lilju Alfreðsdóttur
menningar- og viðskiptaráðherra.
Markmið nefndarinnar var að
koma máltæknilausnum inn í
tækni- og hugbúnaðarlausnir þessara tæknirisa sem eru með lausnir

Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem við notum alla daga. Nefndin
heimsótti Microsoft, Apple, Amazon, Meta/Facebook og Open AI.
„Það var magnað að upplifa alla
möguleikana sem gervigreindin
opnar og mun breyta öllu sem við
gerum,“ segir Jóhanna Vigdís og
bætir við að tryggja þurfi að tækin
tali íslensku.
„Við áttum góða fundi með forsvarsmönnum tæknirisanna en
næsta skref er að fylgja þessu eftir.
Því það er eitt að eiga stefnumótandi
fundi og annað að koma hlutunum
í verk.“
Jóhanna segir auk þess að í þessari sendiför hafi þau myndað sterk
tengsl við rannsóknar- og þróunaraðila hjá tæknifyrirtækjunum og
að þau tengsl muni nýtast mjög vel í
komandi vinnu.
„Næst á dagskrá er að ráðast í
nokkurs konar viðskiptaþróun og
koma íslenskunni í þessi helstu
tæki.“

Jóhanna segir að þetta skref sé
einnig liður í að varðveita menningarlegan fjölbreytileika.
„Þetta snýst ekki bara um að
tr yg g ja f ramtíð íslensk unnar
heldur líka að ryðja brautina fyrir
önnur smærri tungumál í tæknina
og með því varðveita menningarlegan fjölbreytileika. Tungumálafjölbreytileiki er forsenda menningarlegs fjölbreytileika þar sem
menningin er í raun varðveitt í
tungumálinu. Það er þetta sem er
svo mikilvægt.“
Jóhanna bætir við að það sé í
raun undir tæknirisunum komið
hvort smærri tungumál lifi áfram.
„Það hvort tungumál séu í tækjunum hefur mikið að segja varðandi hvort þau lifi áfram eða ekki.
Því er mikilvægt að það eigi sér
stað vitundarvakning hjá tæknirisunum og að þeir séu leiðandi í
því að koma smærri tungumálum
inn í tækin sín.“ n

MARKAÐURINN
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Reykjavík uppáhaldsborgin yfir sumartímann
n Svipmynd

Telma Eir hefur
mikinn áhuga
á að smakka
og pæla í mat
en maðurinn
hennar er matreiðslumeistari.

FRÉTTABLAÐIÐ/

Telma Eir Aðalsteinsdóttir

Nám:
MBA gráða frá Háskóla Íslands og
BA próf í heimspeki, hagfræði og
stjórnmálafræði frá Háskólanum
á Bifröst.

ERNIR

Störf:
Ég starfa í dag sem COO (rekstrarstjóri) hjá SalesCloud.
Ég hef á síðustu árum starfað
sem verkefnastjóri, vörustjóri og
framkvæmdastjóri.
Fjölskylduhagir:
Ég er gift Eyþóri Mar Halldórssyni, matreiðslumeistara og
framkvæmdastjóra, og saman
eigum við einn son, Elmar Loga Eyþórsson, sem er 12 ára og gengur
í Melaskóla. Nýlega bættist síðan
kötturinn Ostur við fjölskylduna
en hann er þriggja ára fress sem
við fengum hjá Villiköttum, það
má segja að hann hafi fullkomnað
fjölskylduna.
Telma Eir Aðalsteinsdóttir starfar
sem rekstrarstjóri Sales Cloud. Hún
hefur einstaklega gaman af því að
ferðast, sjá og upplifa nýja hluti.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Maðurinn minn er matreiðslumeistari og eitt af mínum helstu
áhugamálum er að tala um, smakka
og pæla í mat – í raun allt sem kemur
að mat annað en að elda hann en
ég læt meistarann alveg sjá um þá
hlið. Einnig finnst mér einstaklega
gaman af því að ferðast og sjá, upplifa og læra nýja hluti.
Hvernig er morgunrútínan þín?
Hún einkennist aðallega að því að
sofa sem lengst og koma sér samt í
vinnuna á skikkanlegum tíma.
Undanfarið hefur ein dós af 105
koffínvatni bæst við þessa rútínu og
er morgunninn smá ónýtur ef dósin
gleymist heima.
Hvaða bók hefur haft mest áhrif
á þig?
Nýlega las ég bókina Meydómur

SalesCloud er að
stækka mjög hratt svo
helstu áskoranir eru að
finna rétta fólkið til að
taka þátt í þeirri vegferð með okkur.

eftir Hlín Agnarsdóttur en í bókinni
lýsir Hlín samskiptum sínum við
föður sinn. Ég átti sjálf oft og tíðum
stormasamt samband við föður
minn sem lést í fyrra og í bókinni
náði Hlín að lýsa svo mörgu sem ég
hafði sjálf ekki komið í orð. Alger
heilun að lesa bókina, sem ég kláraði á nokkrum klukkutímum og
vitnaði svo í nokkra daga á eftir.
Af eldri bókum langar mig að
nefna „Engla alheimsins“ eftir Einar
Má Guðmundsson. Sem aðstandandi aðila sem glímdi við andleg
veikindi tengdi ég við svo margt í
bókinni og hún hjálpaði mér að sjá
aðrar hliðar veikindanna, til dæmis
þær spaugilegu.
Hver hafa verið mest krefjandi
verkefnin á undanförnum misserum?
Það var einstaklega krefjandi
verkefni að finna nýtt virði fyrir
félagsmenn Félags viðskipta- og

hagfræðinga á tímum heimsfaraldurs, í raun þurfti félagið að endurhugsa algerlega starfsemi sína til að
koma á móts við félagsmenn og má
segja að það hafi tekist með góðu
samstarfi stjórnar og framkvæmdastjóra þar sem fjöldi félagsmanna
hélst óbreyttur milli ára.
Einnig má nefna algera endurhönnun og uppbyggingu húsnæðis
sem við fjölskyldan festum kaup á
og þurfti að eiga sér stað á einum
og hálfum mánuði þar sem húsfrúin var búin að ákveða að þar yrði
haldin útskriftarveisla við lok MBA
náms. Sú vinna er nú öll að skila sér
þar sem okkur líður einstaklega vel
á nýja heimilinu.
Hvaða áskoranir eru fram undan?
SalesCloud er að stækka mjög
hratt svo helstu áskoranir eru að
finna rétta fólkið til að taka þátt í
þeirri vegferð með okkur. Við erum
einnig að stefna á erlendan markað

og er undirbúningur í fullum gangi.
Ef þú þyrftir að velja annan starfsframa, hvað yrði fyrir valinu?
Það yrði klárlega eitthvað sem
kæmi að innanhússhönnun og
endurbótum á húsnæði. Við hjónin
höfum tekið þrennt húsnæði í gegn
og það er ekki hægt að lýsa tilfinningunni þegar árangur erfiðisins
kemur fram í gjörbreyttu útliti og
flæði.
Hver er þín uppáhaldsborg?
Kannski klisja en Reykjavík er
uppáhaldsborgin mín og þá sérstaklega á sumrin. Friðurinn, hreina
loftið, stuttar vegalendir og allir
möguleikarnir sem borgin hefur
upp á að bjóða er erfitt að toppa.
Erlendis er Berlín í fyrsta sæti.
Fyrir matgæðing eins og mig er
úrval veitingastaða í fyrsta sæti en
svo er sagan, samgöngurnar og fjölbreytileikinn það sem gerir borgina
einstaka. n
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SKOÐUN

Leiguþakið

F

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

En skattar
þessa fólks
hækka
bara ef það
upplifir
góðæri.
Og þar er
enginn
afsláttur
gefinn.
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n Halldór

orystumenn Sjálfstæðisflokksins eru
andsnúnir því að leiguþak verði sett
á almennum húsnæðismarkaði hér
á landi og tala fyrir því að leigusalar
hafi sjálfdæmi um að ákveða leigu-

verðið.
Enda þótt mörgum kunni að finnast þetta
harðneskjuleg pólitík, einkum í tilviki efnaminna fólks, þar á meðal einstæðra mæðra,
innflytjenda og skólafólks, sem hafa vart eða
ekki efni á því að leigja sér mannsæmandi
húsnæði, er þessi stefna Sjálfstæðismanna
skiljanleg í tilviki hægrimanna; þeir trúa á
frjálsan markað og harða samkeppni – og þá
skoðun ber einfaldlega að virða, enda þótt
aðrir kunni að vera ósammála henni.
Leynt og ljóst eru þessir sömu hægrimenn
þó hlynntir leiguþaki í sjávarútvegi. Þar skulu
gæðin ekki vera verðlögð með sama hætti og
gengur og gerist í tilviki almennings.
Þar er við hæfi að gefa efnaðasta fólki landsins verulegan afslátt af eftirsóttustu náttúruauðlindum þjóðarinnar, en veiðigjöld eru
á engan hátt í samræmi við ríkulega framlegð
í greininni, sem hefur gert það að verkum að
stærstu útgerðirnar hafa bólgnað svo af eiginfjárstöðu á allra síðustu árum að öll alþýða
manna á erfitt með að skilja upphæðirnar.
Þær nema enda langt á annað hundrað milljörðum.
Hægrimenn bera því við að atvinnugreinin
starfi í viðkvæmu umhverfi, en náttúrulegar
sveiflur geri það að verkum að aldrei sé á vísan
að róa, hvað fiskinn og verðmæti hans varðar.
Því beri að hafa veiðigjöldin hófleg, raunar
langt undir markaðsvirði og eðlilegri rentu
sem greinin ætti að inna af hendi, en góðæri í
sjávarútvegi gefi einfaldlega ekki rétta mynd
af stöðu hans til lengri tíma.
Akkúrat það sama er upp á teningnum hjá
launafólki landsins. Það veit sjaldnast hvað
það getur fengið mikla vinnu, þar á meðal
yfirvinnu og aukavinnu til að ná endum
saman – og í tilviki margra er atvinnuöryggi
ekkert sérlega mikið eins og dæmin sanna í
ótryggu efnahagsumhverfi á Íslandi.
En skattar þessa fólks hækka bara ef það
upplifir góðæri. Og þar er enginn afsláttur gefinn. Aldrei. Og borgi það ekki sitt er reiknað á
það álag – og álag ofan.
Leiguþakið á Íslandi er ætlað efnaðasta
fólkinu í landinu, raunar því allra ríkasta. Það
er raunaleg þversögn sem æ fleiri stjórnmálaflokkar, aðrir en Sjálfstæðisflokkurinn, átta
sig á að gengur ekki lengur, þar á meðal Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn. ■

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?

n Frá degi til dags
benediktboas@frettabladid.is

Hjónavígsla í Hafnarfirði
Hafnfirðingabrandarar voru einu
sinni mikið sagðir en með PCvæðingunni má auðvitað ekkert
gera grín að fólki sem býr einhvers
staðar. Einhver gæti jú móðgast
fyrir þeirra hönd. Það er alveg
bannað. En nýr brandari hlýtur að
hafa fæðst í gær þegar nýr málefnasamningur Framsóknarflokksins
og Sjálfstæðisflokksins var
undirritaður við hátíðlega athöfn
undir hjartalaga tré í Hellisgerði.
Munduðu Rósa Guðbjartsdóttir
og Valdimar Víðisson samningspennann, hún í fallega bláu en
hann í virðulegum jakkafötum.
Miðað við hvað sniðuga fólkið á
samfélagsmiðlum er oft sniðugt
þá hljóta einhverjir góðir brandarar að hafa orðið til. Annað væri
skandall.
Landsleikur í kvöld
Ísland mætir Ísrael í kvöld í Þjóðadeildinni en leikurinn fer fram
á Sammy Ofer-vellinum í Haifa.
Varla hefur komið ein jákvæð frétt
um landsliðið alla vikuna og því
kannski ágætt að landsliðið æfði
bara í Danmörku í aðdragandanum. Allt frá búningamálum,
samskiptaleysi við leikmenn að
vali landsliðsþjálfara að þá hamra
sérfræðingar á Arnari Þór landsliðsþjálfara enda járnið glóandi heitt.
Hann virðist ekki geta gert neitt rétt
til að róa sérfræðinga eða landsmenn almennt. Það eina sem gæti
bjargað honum eru góð úrslit. n

Óhóflegir vaxtaverkir
kalla á deyfingu

Jakob Frímann
Magnússon

þingmaður Flokks
fólksins

Með því
að leggja
verðbótaþáttinn við
höfuðstól
mundi
„höggið“
af vaxtahækkununum
deyfast og
dreifast.

Árið 2020 urðu hér mestu vaxtalækkanir síðari tíma.
Ekki virtist fyrirséður sá mikli fjöldi fólks sem kaus
að nýta sér umræddar vaxtalækkanir til fjárfestinga í
fasteignum. Þessi atburðarás hefur meðal annars leitt
til alvarlegs skorts á húsnæði og mikilla verðhækkana
sem nú blasa við með tilheyrandi verðbólgu og vaxtahækkunum.
Nú hafa stýrivextir hækkað mjög og því fylgja
síhækkandi afborganir af óverðtryggðum húsnæðislánum. Þetta veldur venjulegu launafólki og viðkvæmum hópum samfélagsins mikilli streitu og vaxandi
greiðsluerfiðleikum. Draga má í efa raunverulega
gagnsemi slíkra „meðala“ við verðbólgupínunni. Alltént blasir við veruleg eignatilfærsla og auknar álögur
á lántakendur renna auðvitað beint í vasa lánveitenda,
fjármagnseigendanna. Þeirra hagur vænkast verulega á
meðan öðrum blæðir.
Í lánakerfi Reiknistofu bankanna er til sá valmöguleiki að verðbótaþáttur vaxta óverðtryggðra lána
greiðist ekki á gjalddaga, en leggist þess í stað við
höfuðstól. Umræddur verðbótaþáttur er mismunur
vaxta verðtryggðra lána og óverðtryggðra.
Við þessar erfiðu aðstæður ber að hjálpa skuldurum
óverðtryggðra íbúðalána með því að gefa þeim kost á að
gera einmitt þetta. Það er jú verðbótaþáttur vaxtanna
sem nú hækkar stöðugt vegna aukinnar verðbólgu.
Með því að leggja verðbótaþáttinn við höfuðstól mundi
„höggið“ af vaxtahækkununum deyfast og dreifast.
Þegar skuldarar „sjá til lands“ geta þeir svo breytt láninu
í fyrra horf. Kosturinn við þessa leið er að lánið heldur
að mestu eiginleikum óverðtryggðs láns, þótt greiðslubyrðin léttist. Til að þetta megi verða þarf að leita
samkomulags við bankana sem ætti að vera auðsótt
mál. Telji bankarnir hins vegar annmarka á þessu þyrfti
Alþingi að bregðast skjótt við og bæta úr, að frumkvæði
bankamálaráðherra. Miklu skiptir að með þessum
hætti getum við komið til móts við hina verst settu í
samfélaginu, sem ella kynnu að missa heimili sín. n
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Reykingar hafa minnkað en notkun
á nikótínpúðum aukist umtalsvert.

Púðar í stað sígó
elin@frettabladid.is

Svíar hafa löngum verið taldir
mestu snusarar í Evrópu. Nýjar
tölur sem birtust á tóbakslausa
deginum 31. maí sýna hins vegar að
Norðmenn eru engu skárri. Ungar
norskar konur nota níkótínpúða
mun meira en jafnöldrur þeirra í
Svíþjóð. Eldri sænskir menn eru
hins vegar í miklum meirihluta
þegar kemur að herrunum í Noregi
á sama aldri. Frá árinu 2008 hefur
snusnotkun aukist meira í Noregi
en í Svíþjóð og er þá verið að tala
um fólk sem notar það daglega, að
því er segir á forskning.no.
Í Noregi eru nikótínpokar mest
notaðir hjá yngri aldurshópum og
konur eru þar í stærsta hópnum. Ef
heldur fram sem horfir þá munu
Norðmenn sigla fram úr Svíum í
snusi, að því er heilbrigðisyfirvöld
í Noregi segja. Snus er tiltölulega
nýtt fyrirbæri í Noregi og útbreidd
ast meðal yngri aldurshópa. Snus á
sér langa sögu í Svíþjóð.
Margir hafa prófað
Talið er að norsk reykingalög sem
sett voru á árið 2004 hafi stuðlað að
aukinni notkun á nikótínpúðum.
Nikótínpúðarnir hafa komið í
staðinn fyrir reykingar hjá miklum
fjölda fólks í Noregi.
Samkvæmt könnun sem Gallup
gerði hér á landi árið 2020 hefur
notkun á nikótínpúðum aukist hér
eins og á hinum Norðurlöndum.
Þannig höfðu alls 24% notað eða
prófað slíka púða. n

Íris Gunnarsdóttir, í miðjunni, dóttir hennar Díana, til vinstri, og sonurinn Jóhann, til hægri, eru öll sammála um að það vantaði vörur á markað sem einfaldaði
fólki inntöku á bætiefnum. Þess vegna hófu þau þróun á númer eitt bætiefnalínunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Öll bætiefnin sem þú þarft í
aðeins einu bréfi
Bætiefni eru nauðsynlegur hluti af daglegri rútínu margra og geta skipt sköpum í heilsufari
einstaklinga. En framboðið af bætiefnum á markaðnum er satt að segja yfirþyrmandi og
sannleikurinn er sá að vörurnar sem þar má finna eru jafn misjafnar og þær eru margar.
Írisi Gunnarsdóttur hefur alla
tíð verið umhugað um inntöku
á bætiefnum sér til heilsubótar.
Hún hefur starfað við geirann um
nokkurt skeið, bæði sem innkaupa
stjóri bætiefna hjá Heilsuhúsinu og
sem markaðsstjóri Lyfju. „Einnig
njótum við ráðgjafar næringarþer
apista hérlendis og hjá framleið
endum okkar í Danmörku sem
svara fyrirspurnum viðskiptavina,“

segir Íris. Hún, dóttir hennar, Díana
Íris Guðmundsdóttir, og sonurinn,
Jóhann Berg Guðmundsson, voru
sammála um að það vantaði vörur á
markað sem einfölduðu fólki bæti
efnainntökuna. Þau eru því mjög
spennt að kynna nýja vörulínu frá
númer eitt, sem eru bætiefnabox,
þróuð með það að markmiði að
einfalda val á bætiefnum. „Þessi
bætiefnaáhugi minn hefur greini

lega smitast í börnin,“ segir Íris og
hlær. Hún rekur fjölskyldufyrirtæki
þeirra mæðgina sem flytur inn og
dreifir heilsuvörum, framleiðir
númer eitt handsprittið og kom
nýlega með númer eitt bætiefna
línuna á markað.
Skápar fullir af vítamínum
„Það er vandi hjá mörgum að eld
hússkáparnir fyllist af bætiefna

glösum með vítamínum sem eiga
að gera kraftaverk. Sannleikurinn
er líka sá að flest erum við ekki
sérfræðingar í því hvaða bætiefni
passa best saman til að ná fullri
virkni,“ segir Íris.
Díana Íris hefur glímt við
mígreni í mörg ár en einnig kvíða
og streitu. „Ég þurfti því að taka
mataræðið í gegn og spá mikið
í vítamíninntöku. Ég hef ávallt
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reynt að vera dugleg að taka inn
vítamín en fann ekki blöndu sem
hentaði mér. Skáparnir voru fullir
af vítamínum og ég var hætt að
muna hvers vegna ég keypti þau.
Frá því í febrúar hef ég tekið inn
bætiefnin frá númer eitt og finn
að ég fæ nauðsynlegan bætiefnaskammt daglega,“ segir Díana.
Jóhann Berg hefur verið
atvinnumaður í fótbolta síðastliðin tólf ár og alltaf hugsað vel um
heilsuna og mataræðið. „Bætiefni
eru stór partur af því að hafa heilsuna í lagi. En þrátt fyrir að vera
með fullan skáp af þeim átti ég það
til að gleyma því að taka þau inn,
ýmist öll eða sum. Bætiefnaboxin
hafa því komið sér einstaklega vel
fyrir mig þar sem öll bætiefni sem
ég þarf er að finna í einu bréfi. Því
er auðvelt að muna eftir að taka
þau daglega. Ég ferðast einnig
mikið og það er virkilega hentugt
að geta tekið með sér þann fjölda
bréfa sem þarf fyrir hverja og eina
ferð,“ segir Jóhann.
Einfaldar bætiefnavalið
Einn stærsti kosturinn við bætiefnapakkana frá númer eitt er
einfaldleikinn; allt í einum pakka
og ekkert flækjustig. „Öll erum
við ólík og þess vegna settum
við saman sex mismunandi box
fyrir fólk með ólíkar þarfir fyrir
bætiefni. Bætiefnin frá númer eitt
koma í sex handhægum og heildstæðum bætiefnaboxum sem eru
sérsniðin fyrir ákveðna heilsufarsþætti. Hvert bætiefnabox inniheldur 30 dagsskammta í handhægum
umbúðum. Hver dagsskammtur
inniheldur sérvaldar jurtir, vítamín, steinefni, fitusýrur, Q10 eða
góðgerla. Enn fremur eru þau valin
með samvirkni í huga. Þau hafa
ekki neikvæð áhrif á virkni hvert
annars í líkamanum heldur stuðla
að hámarksupptöku og nýtingu.
Þú velur einfaldlega pakkann
sem hentar þér hverju sinni og
tekur svo daglegan skammt. Fimm
hylki og töflur sem koma saman
í einu bréfi. Hentugra verður það
ekki. Það er bæði auðveldara að
muna eftir bætiefnunum og svo
þarf heldur ekki að opna mörg
mismunandi pilluglös til að plokka
eitt og eitt úr, jafnvel oft á dag. Þar
sem þau eru sérsniðin fyrir hvern
og einn notanda þá er líka mun
líklegra að bætiefnin hafi tilskilin
áhrif. Auk þess er ólíklegra að inntakan gleymist. Þú þarft aldrei að
horfa á eftir stútfullu og útrunnu
pilluglasi í ruslið.“
Gæði ofar öllu
„Við lögðum strax ríka áherslu á
að gæðin yrðu ofar öllu. Því leituðum við til virtra framleiðenda
í Danmörku sem vinna bætiefni
beint úr fæðu. Þeir uppfylla alla
nauðsynlega gæðastaðla og vottanir sem og allar okkar kröfur um
gæði, framleiðsluhætti, umhverfisvernd og sjálf bærni.“
Innihaldið í númer eitt bætiefnunum er þróað af dönskum
jurtalæknum og samsetning
bætiefnanna í boxunum er
úthugsuð út frá rannsóknum og
aldagamalli þekkingu á jurtum
og virkni þeirra og samvirkni.
Bætiefnin eru af hæsta gæðaflokki
hvað varðar hreinleika og virkni,
innihalda staðlað jurtaextrakt og
mjög virka skammta. Skammtastærð hvers efnis í bætiefnaboxunum er hárnákvæmt ákvörðuð
og samsvarar þeim meðferðarskömmtum sem jurtalæknar
mæla með.

2. júní 2022 FIMMTUDAGUR

Fjölskyldan rekur saman fjölskyldufyrirtæki sem flytur inn og framleiðir heilsuvörur. Nú nýlega komu þau með
númer eitt bætiefnalínuna á markað.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fjölskyldumeðlimir númer eitt
bætiefnafjölskyldunnar eru
sex talsins.

Það er einstaklega þægilegt að ferðast með bætiefnin
frá númer eitt. Þú tekur bara þann fjölda bréfa með þér
sem samsvarar fjölda daga sem þú ert í fríinu.

Vítamín og steinefni á
náttúrulegu formi
„Bætiefni eru misjöfn að gæðum og
búin til á mismunandi hátt. Næringarefnin eins og þau koma fyrir
í náttúrunni, í mat, nýtast okkur

best. Þess vegna völdum við framleiðanda sem notar vítamín og
steinefni sem eru unnin beint úr
grænmeti, ávöxtum og jurtum til
að tryggja gæði og hámarksvirkni.
Það er hornsteinninn í því sem við
köllum vítamín og steinefni á náttúrulegu formi (e. Food State).
Ímyndum okkur tvo möguleika:
Í öðru dæminu er búið að
einangra tiltekið vítamín, búa til
gerviútgáfu af því á tilraunastofu,
blanda því ef til vill við önnur
sambærileg vítamín og steypa öllu
saman í töflu. Taflan inniheldur
ýmis aukaefni og er húðuð með
enn öðru aukefninu. Oftar en ekki
skilar líkaminn töflunni nánast
heilli út hinum megin vegna þess
að hann nær ekki að brjóta hana
almennilega niður.
Í hinu dæminu tökum við ávexti,
grænmeti og jurtir, vinnum úr því
bætiefnablöndu við ströngustu

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Fimm hylki og töflur eru í hverju bréfi. Sérvalin og samverkandi bætiefni fyrir þig á hverjum degi.

gæðakröfur og notum tæknina
til að stilla skammtastærðirnar
rétt af. Afurðin er þurrkuð og sett
í hylki án flestra þeirra aukaefna
sem oftast má finna í bætiefnum.
Líkaminn veit hvað hann á að gera
við svona næringarefni vegna þess
að þau eru alveg eins og þau fyrirfinnast í náttúrunni.
Hvort ætli nýtist nú betur?
„Að okkar mati er síðarnefndi
kosturinn augljós. Því völdum
við að fara í samstarf með framleiðanda sem er sama sinnis, til að
bjóða upp á vörur sem innihalda
það sem þær eiga að innihalda
og nýtast og virka eins og best
verður á kosið. Við sættum okkur
ekki við neinar málamiðlanir í
gæðum. Bætiefni geta verið frábær
baktrygging fyrir heilsuna, þess
vegna er mikilvægt að velja gæði
og muna svo eftir að taka þau
inn,“ segir Íris.

Bætiefnaboxin eru sex
Kona 45+ er fjölvítamín- og steinefnablanda með auka magnesíum,
omega 3 úr laxi og sérvalinni
jurtablöndu sem stuðlar að jafnvægi og góðri orku. Boxið hentar
mjög vel fyrir konur yfir fertugu
sem ef til vill finna fyrir hormónabreytingum.
Karl 45+ er fjölvítamín- og steinefnablanda með auka D-vítamíni,
sínki, burnirót og jurtablöndu.
Bætiefnaboxið hentar mjög vel
fyrir karla frá 45 ára aldri sem
vilja viðhalda orku og huga að
heilbrigði hjarta, ónæmiskerfis og
blöðruhálskirtils.
Kjarni er fjölvítamín- og steinefnablanda með auka magnesíum,
omega 3 úr laxi og vinveittum
meltingargerlum. Kjarni hentar
mjög vel fyrir þau sem vilja viðhalda orkunni og baktryggja sig
með fjölvítamíni til að líkaminn

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

fái öll helstu næringarefnin daglega.
Kyrrð er B-vítamínblanda með
C-vítamíni, inósitóli og kólíni,
magnesíum, D-vítamíni og jurtablöndu með schisandra og sítrónumelissu. Kyrrð er hönnuð fyrir
fólk sem glímir við svefnvandamál
eða streitu. Boxið hentar vel þeim
sem eru undir miklu álagi, hvort
sem það er andlegt eða líkamlegt.
Orka inniheldur B12-vítamín, kóensím Q10, D-vítamín
og jurtablöndu með burnirót og
síberíug insengi. Orka hentar mjög
vel fyrir fólk sem vill viðhalda
orkunni yfir daginn og efla hana
til að takast á við verkefni dagsins.
Vörn inniheldur D-vítamín,
C-vítamín, B-vítamínblöndu, sínk
og sólhatt og hentar mjög vel fyrir
fólk sem vill efla varnir líkamans,
þeim sem eru undir álagi og þeim
sem vilja styrkja ofnæmiskerfið
fyrir árstíðartengd veikindatímabil.
■ Öll bætiefnin eru glúten- og
mjólkurlaus. Línan inniheldur
engin erfðabreytt innihaldsefni.
■ K ARL, VÖRN OG KYRRÐ eru
vegan.
■ Öll vítamínin eru á sama formi
og þau koma fyrir í náttúrunni;
bundin öðrum næringarefnum
sem efla upptöku og nýtingu
hvert annars.
■ Jurtirnar eru unnar í staðlað extrakt sem þýðir meiri styrkleiki
og gæði.
■ Steinefnin í blöndunum eru á
lífrænu formi og bundin öðrum
næringarefnum sem sér til þess
að þau nýtist sem best.
Engin ónauðsynleg aukaefni
„Flest bætiefnin frá númer eitt eru
í hylkjum, sem þýðir að við getum
komist hjá því að nota mikið af
fylliefnum. Sumar vörurnar eru
þó í töfluformi (B-vítamínblanda,
D-vítamín, B-12, magnesíum og
selen) og innihalda eitthvað af
fylliefnum. Fylliefnin eru öll unnin
úr plöntum og algerlega náttúruleg,
svo við gerum engar málamiðlanir
þar hvað framleiðslugildin okkar
varðar. Þess vegna eru töflurnar
ekki húðaðar og eru þar af leiðandi
með svolitla grófa yfirborðsáferð.
Okkur finnst það samt mun betri
kostur en að hjúpa töflurnar okkar
með óþarfa aukaefnum.“
Gæði og sjálfbærni í fyrirrúmi
„Við erum stolt af því að vinna
með framleiðanda sem gerir ríkar
kröfur til birgja sinni um hráefni
og fullunnar vörur og ver miklu
fjármagni í að tryggja það. Allt
hráefni í bætiefnaboxunum frá
númer eitt er framleitt á sjálfbæran hátt, bæði hvað varðar
siðferði og umhverfi. Framleiðendur setja strangar reglur um
ábyrga öflun hráefna, hvort sem
er um söfnun villtra jurta að ræða
eða ræktun þeirra. Þá vinna þeir
með sérhæfðum búfræðingum og
hráefnabirgjum til að tryggja sjálfbærni. Hluta af ágóðanum af sölu
bætiefnanna er svo varið í að bæta
kjör fólks á þeim svæðum þaðan
sem hráefnin eru fengin.
Umbúðirnar eru að auki endurvinnanlegar, „Cradle to Cradle“,
sem merkir að efnisnotkun,
endurvinnsla og endurnýting er í
algjörum forgrunni. Bætiefnaboxin eru endurvinnanleg og henta
einnig í endurvinnslutunnu heimilisins með lífrænum úrgangi,“
segir Íris að lokum.. n
Upplýsingar og hentugt bætiefnapróf er að finna á vefsíðunni
numereitt.is. Sölustaðir eru Lyf og
heilsa, Apótekarinn, Lyfja, Fræið
Fjarðarkaup, Hagkaup og Heilsuhúsið.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Lífsglöð skvísa sem elskar að hanna
Sædís Ýr Jónasdóttir er
ungur og upprennandi fatahönnuður sem útskrifaðist
frá fatahönnunardeild
Listaháskóla Íslands fyrir
tveimur árum. Frá útskrift
hefur hún haft næg verkefni
og síðustu misserin hefur
hún notið mikilla vinsælda
meðal þekktra áhrifavalda
og tónlistarfólks.
sif@frettabladid.is

„Ég er lífsglöð skvísa sem elskar
að hanna og skapa. Það er alltaf
gleði í kringum mig en þannig vil
ég hafa lífið, létt og leikandi. Ég er
með vinnuaðstöðu og sölugallerí í
Skipholti 35 sem ber heitið VERA
Work_Shop ásamt nokkrum
öðrum hönnuðum og listafólki.
Þangað er hægt að koma og skoða
hvað ég er með undir saumnálinni
hverju sinni,“ segir Sædís.
„Ég kem úr mjög svo skapandi
umhverfi, ólst upp í Sólheimum
í Grímsnesi þar sem ég fékk að
hlaupa um berfætt í grasinu. For
eldrar mínir voru starfsmenn í
Sólheimum. Mamma mín sá um
textílinn og vefstofuna og pabbi
sinnti garðyrkju og ræktun. Ég
var lánsöm að alast upp í svona
vernduðu umhverfi og upplifa
þessa frjálsu og skapandi menn
ingu sem í Sólheimum býr. Ég lærði
mikið af foreldrum mínum og þau
eru mínar fyrirmyndir. Mamma
og pabbi voru miklir fagurkerar
sem lögðu ávallt upp með að hafa

Litríkar buxur og svartur toppur sem
Sædís Ýr hannaði. 
MYND/AÐSEND

Sædís Ýr hefur verið að hanna föt fyrir ýmsa þekkta listamenn en meðal þeirra er söngkonan Bríet.
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Söngkonan Bríet
í kjól sem þær
Sædís hönnuðu
í sameiningu.
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fallegt í kringum sig. Hlutir og
húsgögn sem prýddu heimilið voru
ódýr og oft heimagerð sem var
dæmigert fyrir samfélagið. Þannig
að snemma lærði ég að fegurðin
býr í litlu hlutunum,“ segir hún.
Fann mína hillu
Frá Grímsnesinu flutti Sædís

Vatnsvarðar
yfirhafnir
í úrvali
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síðan til Selfoss og eftir grunn
skólann flutti hún til Reykjavíkur
og hóf nám við Menntaskólann
við Sund. „Þar fór ég í einn val
áfanga í fatahönnun og þá allt í
einu kviknar ljós innra með mér.
Á meðan að aðrir voru að berjast
við að gera tvær flíkur þá hannaði
ég og saumaði tuttugu flíkur og
fannst það æði. Þetta var mér bara
svo eðlislægt. Það er því óhætt að
segja að þar fann ég mína hillu. Ég
fann að mig langaði í frekara nám í
fatahönnun og byrjaði að undir
búa möppu sem ég nýtti síðan til
að sækja um í Listaháskólann. Ég
var ekki með miklar væntingar en
það var draumur að komast inn
í skólann og fá að vera partur af
þessu skapandi umhverfi. Í náminu
lærði ég að finna mína rödd með
aðstoð frábærra kennara, en án
þeirra hefði ég ekki orðið að þeim
hönnuði sem ég er í dag. Hönnun
mín varð persónuleg og ég lærði að
tengjast verkefnum mínum betur. Í
lokaverkefninu mínu nýtti ég síðan
allt það sem ég hafði lært þessi þrjú
ár í skólanum. Í útskriftarverkefni
mitt sótti ég innblástur í yndislegu
barnæskuna mína og nefndi ég
línuna mína Eilíf æska.“
Lífsglöð hönnun
Hönnun Sædísar einkennist af
björtum litum og stórum formum.
Hún leggur mikið upp úr lífsgleði í
hönnun sinni. „Ég vil sjá heiminn í

Svartur glanskjóll og hanskar í stíl.
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litum og reyni í allri minni hönnun
að hafa gleðina ríkjandi. Ég reyni
að hanna út frá ákveðnum stað
innra með mér og ég vil hafa kar
akter. Einnig legg ég mikla áherslu
á að draga það fallegasta fram í
fari hvers. Ég elska að sjá flíkurnar
mínar lifna við á fólki, það fyllir
hjarta mitt af stolti og hamingju,“
segir Sædís.
Hver skyldi nú vera uppáhaldshönnuður Sædísar?
„Ég á alveg nokkra uppáhalds. Ef
ég á að draga fram einhvern allra
uppáhalds þá er það dúettinn Vikt
or & Rolf. Þetta eru hönnuðir sem
koma sífellt á óvart og maður veit
aldrei hverju maður á von í næstu

sýningu. Það er einmitt svo mikið
ég, þegar hlutirnir taka óvænta
stefnu. Það er svo skemmtilegt og
spennandi,“ segir hún.
Vinsæl hjá ungu kynslóðinni
Aðspurð um verkefni sem standa
upp úr segir Sædís að það sé alltaf
erfitt að velja eitthvað eitt. „Ég
var nýverið að vinna fyrir Æði
strákana, þá Patrek Jaime, Binna
Glee og Bassa Maraj, en þeir eru
allir áhrifavaldar. Þetta er eitt
skemmtilegasta verkefni sem ég hef
tekið að mér og gaman að vinna
með þeim. Ég hannaði geggjaðan
kjól á Binna Glee fyrir þáttinn sem
ég er svo lukkuleg með. Einnig vinn
ég mikið með áhrifavöldunum
Birgittu Líf og Nadíu Sif. Þær eru
draumur í dós að vinna fyrir. Ég hef
einnig unnið fyrir söngkonuna Brí
eti sem hefur svo sannarlega skotist
upp á stjörnuhimininn. Fataval
hennar er í takt við tónlist hennar
og hefur samstarf okkar verið mjög
svo skapandi og skemmtilegt. Bríet
elskar að skapa og upplifa líkt og
ég. Hún er yfirleitt með ákveðna
sýn enda sannur listamaður og
með fyrir fram ákveðnar hug
myndir sem við vinnum síðan
saman. Einnig hef ég unnið með
Reykjavíkurdætrum, þær eru alltaf
til í eitthvert stuð.“
Aðspurð um draumakúnna að
vinna fyrir segir Sædís: „ Það væri
breska stúlknabandið Little Mix.
Þetta er kannski ekki svo þekkt
band hér á landi en ég elska þær og
stíllinn þeirra er æði. Draumurinn
væri að hanna eitthvað geggjað
dress á þær. Það er nauðsynlegt að
halda í drauma sína.“
Sædís heldur áfram: „Fatahönn
un er oft erfiður bransi. Suma daga
er mikið að gera en aðra ekki. En ég
er heppin og búin að hafa nóg fyrir
stafni, sérstaklega síðustu mánuði.
Ótrúlegt en satt þá er ég bara búin
að vera í rekstri síðan í september
en það gengur vel og ég er sátt,“
bætir hún við.
Ný sumarlína
En hvernig sér ungi fatahönnuður
inn sig í nánustu framtíð? „Ég á
mjög auðvelt með að lifa í núinu.
Ég er ekki að hugsa langt fram í
tímann, tek bara hverjum degi eins
og hann kemur. Sem stendur er
ég að vinna að nýju sumarlínunni
minni. Línan verður að sjálfsögðu í
mínum anda, bjartir litir, stór form
og glamúr en nýrri línu fylgja að
sjálfsögðu ný snið og efni. Svo hefur
vorið verið svo yndislegt og veitt
mér innblástur. Blóm, munstur
og fleira sumarlegt verður einnig
ráðandi í sumarlínunni.“ Það er því
óhætt að segja að það séu bjartir
tímar fram undan hjá þessum efni
lega fatahönnuði.
Sædís Ýr verður með tískusýn
ingu í Bankastræti Club í dag. n

STUDIO kjóll
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

STUDIO kjóll
Stærðir 38-56
Verð 13.980 kr.

STUDIO Jenni long Top
Stærðir 38-56
Verð 8.980 kr.

STUDIO Tunika
Stærðir 38-56
Verð 10.980 kr.

ES&SY Peysa
Stærðir 38-46
Verð 5.980 kr

NO SECRET stuttermabolur
Stærðir 42-52
Verð 7.980 kr

YEST/YESTA Joy gallabuxur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-48
Verð 10.980

NORMANN vendingur
Stærðir 38-52
Verð 32.980

STUDIO Lotte softshelljakki
Stærðir 38-56
Verð 23.980 kr

NORMANN útivistarjakki
Fæst í fleiri litum
Stærðir 38-48
Verð 32.980 kr

YEST/YESTA hálfsíðar leggings
Fást líka í svörtu og bláu
Stærðir 36-60
Verð 5.980 kr

ZE-ZE sanne hnébuxur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-48
Verð 7.980 kr

Zhenzi kósýbuxur
Stærðir 42-58
Verð 6.990 kr

LOU Mommy bag
Fæst líka í svörtu
Verð 7.990 kr

Tamaris inniskór
Fást í fleiri litum
Stærðir 36-42
Verð 9.990 kr

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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María Kristín Jóhannsdóttir
hefur nám í samtímadansi
við Listaháskóla Íslands
næsta haust. Þegar kemur að
tísku sækir hún helst innblástur frá fólkinu í kringum
sig og fólki sem verður á vegi
hennar.
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Líður aldrei eins vel
og þegar hún dansar

starri@frettabladid.is

Dansinn er lengi búinn að vera í
fyrsta sæti í lífi Maríu Kristínar
Jóhannsdóttur, sem hefur nám í
samtímadansi við Listaháskóla
Íslands (LHÍ) næsta haust. „Þegar
ég dansa líður mér eins og ég sé
á réttum stað. Mér líður hvergi
meira eins og ég sjálf en þegar ég
er á dansæfingu eða að skapa eitt
hvað geggjað, eða eitthvað glatað.
Þegar ég er ómöguleg í skapinu,
lítil í mér og vonlaus þá er ég yfir
leitt annaðhvort svöng eða það er
of langt síðan ég fór á æfingu.“
Covid kveikti ástríðuna aftur
María byrjaði mjög ung í ballett
og hefur stundað dansnám með
hléum allt sitt líf. „Ég hætti alveg að
dansa þegar ég fór í menntaskóla,
það hentaði illa með náminu og
ég hugsaði að þá væri rétti tíminn
til að fara að einbeita sér að öðru.“
Þegar henni byrjaði að leiðast
meðan heimsfaraldurinn stóð yfir,
ákvað hún að mæta á dansæfingar
í Klassíska listdansskólanum. „Þar
kynntist ég frábærum kennara
sem heitir Camilo. Það var svo
gaman í tímum hjá honum að það
var ekki séns að hætta að mæta
og þarna var ekki aftur snúið. Þar
mætti ég á hverjum degi í nútíma
danstíma og balletttíma með
Yannier Oviedo sem er einnig
frábær kennari.“
Í framhaldinu gekk hún í dans
flokkinn Forward Youth Company
þar sem hún hefur dansað í
ýmsum verkum ásamt því að sækja
ýmis „work shop“ með innlendum
og erlendum danshöfundum á
borð við Margréti Bjarnadóttur,
Höllu Ólafsdóttur, Jarrko Mand
elin, Cameron Corbett og fleiri.
„Við frumsýndum nýtt verk eftir
Siggu Soffíu í Tjarnarbíói í apríl
sem heitir Avatar en það verður
sýnt aftur á Reykjavík Fringe Festi
val í lok júní. Nú vinnum við að
verki með frönskum danshöfundi,
Sylvain Huc, sem sýnt verður í Iðnó
á Listahátíð Reykjavíkur þann 5.
júní kl. 15 og 20.“
Rými til tilrauna og mistaka
Námið við LHÍ leggst mjög vel í
hana og segist hún hlakka mikið
til. „Í skóla fær maður rými til að
þróa sig og sínar hugmyndir, að
gera tilraunir og að gera mistök. Ég
hlakka til að vinna með og læra af
mismunandi danskennurum og
höfundum en einnig af bekkjar

María Kristín Jóhannsdóttir klæðist hér fallegum bláum kjól frá Geysi og Levi´s gallabuxum sem hún keypti í Spúútnik. Eyrnalokkana gerði Dísa Jakobsdóttir og skórnir eru frá Dr. Martens. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það hafa ekki orðið
mörg tískuslys,
frekar var ég að elta
tískustrauma í blindni í
fortíðinni, án þess að
pæla í því hvað mér
finnst raunverulega vera
flott.
María Kristín Jóhannsdóttir

félögum mínum. Ég veit ekki enn
hvert ég stefni, ég tek einn dag í
einu og sé hvert það leiðir mig.
Hingað til hefur það leitt mig á
ýmsa skemmtilega staði. Eina sem
ég veit er að mig langar að halda
áfram að dansa, skapa og kynnast
nýjum hliðum á sjálfri mér.“
Umhverfið notað sem hljóðfæri
Í sumar mun María vinna að dans
verki í skapandi sumarstörfum í
Kópavogi ásamt Ingu Maríu Olsen.
„Í fyrrasumar unnum við saman í
Listhópum Hins hússins með verk
efnið okkar DANSANDI. Markmið
okkar var að færa gleðina sem
fylgir dansi nær fólki. Við héldum

Buxurnar eru úr Hringekjunni og
vestið er úr Cos. Grifflurnar eru
gerðar af Dísu Jakobsdóttur og
skartið er frá Maria Black. Skórnir eru
úr &otherstories.

Hér klæðist María peysu úr Rauða
krossinum. Buxurnar eru úr Bimba
Y Lola.

pop-up danspartí víðs vegar um
miðbæ Reykjavíkur ásamt því að
mæta á vinnustaði og í staffa-partí
til að rífa upp stemninguna sem
gekk vonum framar.“
Verkefni þeirra kallast Rýmis
greind og verður til í sumar. „Við
munum sækja innblástur frá
umhverfinu okkar og búa til hljóð
mynd úr hljóðunum í umhverfinu.
Þannig verður umhverfi okkar
notað sem hljóðfæri en verkið
verður sýnt í lok júlí.“
Hér sýnir María lesendum inn í
fataskápinn sinn.
Hvernig fylgist þú helst með
tískunni?
Ég geri það sjaldan af ásettu ráði
heldur sæki frekar innblástur frá
fólkinu í kringum mig og fólki sem
verður á vegi mínum.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Í Hringekjunni, Verzlanahöll
inni, ABC í Kópavogi og Rauða
krossinum.
Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Það eru engir uppáhaldslitir
þegar kemur að klæðnaði. En þessa
dagana fíla ég að vera í dökkum
fötum með litríkan augnskugga og
litríka eyrnalokka í stíl, til dæmis
skærappelsínugulan eða skær
grænan.
Áttu minningar um gömul tískuslys?
Það hafa ekki orðið mörg tísku
slys, frekar var ég að elta tísku
strauma í blindni í fortíðinni, án
þess að pæla í því hvað mér finnst
raunverulega vera flott. Ég er bless
unarlega hætt að nenna því. Eitt
sem kemur reyndar upp í hugann
er þegar ég grátbað mömmu mína
um leggings sem litu út eins og
gallabuxur, þar varð stórslys.
Hvaða þekkti einstaklingur er
svalur þegar kemur að tísku?
Rihanna er og verður alltaf
svalasta manneskja í heimi.
Áttu eina uppáhaldsflík?
Uppáhaldsflíkin mín er svartur
síðkjóll sem mamma á og sem við
létum sníða á mig. Ég mun nota
hann alla ævi.
Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu fatakaupin eru svartar
Samsoe Samsoe buxur, þær eru
flottar og þægilegustu buxur sem
ég á en það er fátt verra en óþægi
legar buxur. Verstu fatakaupin
eru kjólarnir sem ég keypti og
notaði einu sinni fyrir Verzló-böll,
fáránleg pæling.
Notar þú fylgihluti?
Ég er alltaf með eyrnalokka. Ef
ég er ekki með þá líður mér eins og
að ég sé nakin. Ég nota líka hringi
og hálsmen og hef verið að vinna
með gull frekar en silfur.
Eyðir þú miklum peningum í föt
miðað við jafnaldra þína?
Ég mundi ekki segja það, enda
kaupi ég mest allt notað og ég er
almennt mjög sparsöm manneskja,
stundum aðeins of sparsöm. n
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Tíska sumarsins
situr á höfðinu
Tíska sem var vinsæl á
tíunda áratugnum er að taka
sig upp aftur með sumarkomu. Það eru svokallaðir „bucket“ hattar sem allt
fræga og fína fólkið er farið
að láta sjá sig með þessa dagana. Prada, Gucci og Loewe
kynntu þá til sögunnar sem
sumartískuna 2022.
elin@frettabladid.is

Margir setja á sig hatt til að verja
sig fyrir sólinni, aðrir til að hylja
óhreint hár og enn aðrir til að
fylgja nýjustu tísku. Það er ákaflega merkilegt að Prada-hattarnir, sem fást í sjö litum, eru
unnir úr endurunnu nælongarni
sem safnað var úr hafinu. Þetta
er hreinsað plastsorp sem hefur

komið frá fiskinetum
og textílú rgangstrefjum.
Mjög ánægjulegt er þegar hátískuhúsin hanna vöru á umhverfisvænan hátt sem síðan slær í gegn,
enda flottir hattar. Skemmtilegir
litir setja síðan punktinn yfir i-ið.
Hattarnir eru sagðir passa vel við
sumarkjóla eða stuttar gallabuxur.
Sumum finnst þessir hattar barnalegir í lögun en eftir að Rihanna
sýndi sig með Prada-hatt ásamt
frægustu fyrirsætum heims varð
ekkert barnslegt við þá. Brad Pitt
sást með „fötuhatt“ á Opna bandaríska meistaramótinu og sömuleiðis Edward Enninful frá breska
Vogue-tímaritinu, meira að segja
við jakkaföt. Það er engin spurning
hvað verður á höfði fólks í sumar
vilji það halda í tískuna og klæða
sig eins og fræga fólkið. n

Prada-hatturinn,
sem er endurunninn úr fiskinetum
úr sjó og öðrum
úrgangsefnum í
hafinu.

Natalia
Verza er
áhrifavaldur sem
ljósmyndarar hafa
mikinn áhuga á. Hér
með svartan Pradahatt í París.

Rihanna lætur sjá sig með Prada-hattinn og er í bol í stíl.

Gabriella Berdugo er enn einn
áhrifavaldurinn sem eftir er tekið. Hér með svartan
nælonhatt frá Maison Michel
en hann er öflugur hattahönnuður og það er gaman
að skoða heimasíðu hans,
michel-paris.com.

Sonia Lyson er leikkona
og er orðin einn
helsti tískuáhrifavaldur. Hún gengur
um með appelsínugulan Pradahatt.

Brad Pitt með tískuhattinn ásamt Bradley Cooper á
Opna ameríska mótinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Þjáist af liðverkjum?
Viðkvæmt ónæmiskerfi? - Of hár blóðþrýstingur?

Arctic Star sæbjúgnahylki

eru framleidd úr íslenskum sæbjúgum
sem eru með:
• Hátt próteininnihald

og lágt fituinnihald

• Fjölbreytar amínósýrur
• Taurín

• Chondroitin súlfat
• Peptíð

• Vítamín og steinefni.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA,
Framleiðandi er Arctic Star ehf.
Allar nánari upplýsingar fast á
www.arcticstar.is

Arctic Star Sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum,
Hagkaupum, Fjarðakaup og Heimkaup.is

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

Verðmætasti skartgripur
kvikmyndasögunnar
Breska heimilistryggingafyrirtækið Confused.com
komst nýlega að þeirri
niðurstöðu að hálsmenið
The Heart of the Ocean, eða
Hjarta hafsins, úr kvikmyndinni Titanic frá 1997,
væri verðmætasti skartgripur í sögu Hollywood.
Tryggingafyrirtækið setti saman
lista yfir frægustu skartgripina
sem hafa sést í kvikmyndum og
sjónvarpi og fengu svo skartgripaverslunina Queensmith til að meta
verðgildi gripanna. Queensmith
komst að þeirri niðurstöðu að
hálsmenið sem tilheyrði persónu Kate Winslet, Rose DeWitt
Bukater, væri það verðmætasta, en
það var metið á rétt tæplega 640,5

Hálsmenið fræga í kvikmyndinni
Titanic. SKJÁSKOT/YOUTUBE

milljónir dollara. Hjarta hafsins
var með bláan 56 karata hjartalaga demant, sem var innblásinn af
Hope-demantinum.
Í öðru sæti var Toussaint-hálsmenið sem persóna Anne Hatha
way, Daphne Kluger, bar í kvik-

myndinni Ocean‘s 8, frá árinu
2018. Menið var með rúmlega 136
karata demant og það var metið
á rúmlega 192 milljónir dollara.
Hálsmenið var endurgerð af hálsmeni sem var til á 20. öld.
Í þriðja sæti var gult 128 karata
demantshálsmen sem persóna Gal
Gadot, Linnet Doyle, bar í kvikmyndinni Death on the Nile, sem
kom út á þessu ári. Það var metið
á tæplega 38,5 milljónir dollara.
Menið var endurgerð á hinum
þekkta gula Tiffany-demanti.
Þegar kom að skartgripum úr
sjónvarpi var niðurstaðan jafntefli
milli trúlofunarhrings Blair Waldorf úr Gossip Girl og trúlofunarhrings Díönu prinsessu úr The
Crown. Báðir voru metnir á rétt
tæplega 641 þúsund dollara. n

Þú færð sumarkjólinn
og sólarfötin í Curvy
Mikið úrval af fatnaði í stærðum 42-58
Sjáðu úrvalið í netverslun www.Curvy.is
eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Opið alla virka daga frá kl. 11-18
og laugardaga frá kl. 11-16

Túnika

6.990 kr

Bómullar kjóll

5.990 kr

Samfestingur

8.990 kr

Kjóll með vösum

5.990 kr

Kvartbuxur

7.990 kr

Verslunin Curvy | Fellsmúli 26 v/Grensásveg | 108 Reykjavík | sími 581-1552 | www.curvy.is
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Ljóminn og fegurðin kemur innan frá
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Laufey Birkisdóttir snyrtifræðingur hefur ávallt verið
þeirrar skoðunar að við
þurfum að huga að hvað
við setjum á húðina ekki
síður en hvað við setjum
ofan í okkur. Sjálf er Laufey
með fallega húð og aðhyllist
heildræna meðferð þegar
kemur að því að hugsa um
húðina.
Laufey trúir ekki á skyndilausnir
heldur að við séum stöðugt að
hugsa um líkama og sál. „Mín upplifun er sú að það skiptir máli hvað
við borðum og hvað við drekkum
mikið af vatni, hvernig við sofum
og ekki síst hvernig við ræktum
sálina,“ segir Laufey.
Laufey býr á Seltjarnarnesi í
reisulegu húsi, á tveimur hæðum
við sjávarsíðuna, með fjölskyldu
sinni. Á fyrstu hæð hússins er
snyrtistofan Leila Boutique sem
Laufey rekur og þar fá gestir stofunnar fyrsta flokks húðmeðferðir
og slökun en Laufey er líka lærður
nuddari sem kemur sér ákaflega
vel í faginu. Sambýlismaður Laufeyjar er Friðrik Karlsson tónlistarmaður og á heimilinu búa tvö
uppkomin börn Laufeyjar og dóttir
Friðriks.
Þegar kom að því hjá Laufeyju
að mennta sig fór hún út fyrir
landsteinana. „Ég menntaði mig
í Englandi í ensku og viðskiptum
og alþjóðlegri snyrti-, förðunar- og
nuddfræði. Ég hef ávallt haft áhuga
á lífsrækt, en andleg og líkamleg
rækt tengist mínu fagi.“

Laufey Birkis
dóttir rekur
snyrtistofuna
Leila Boutique
þar sem gestir
stofunnar fá
fyrsta flokks
húðmeð
ferðir og slökun.
Laufey aðhyllist
heildræna með
ferð fyrir húð
og sál.

„Íslendingar eru gjarnir á að nota
vatn úr krananum til að þvo andlitið, sem getur þurrkað viðkvæma
húð, en við þurfum að viðhalda
rakanum vel.“
Sólina ber að varast
Nú er hækkandi sól á lofti og sólþyrstir Íslendingar spenntir fyrir
að njóta sólarinnar.
Ert þú með einhver töfraráð til
að tryggja að við getum verndað
húðina?
„Eins og sólin getur glatt marga,
þá ber líka aða varast hana, eins og
að setja rakaserum undir og 50+
sólarvörn yfir. Eftir daginn er gott
að nota kornamaska og taka með
sér rakamaska í fríið.“

Umhirða húðarinnar skiptir máli
„Ég fékk áhuga á þessu fagi frá
Maríu móður minni, sem seldi
snyrtivörur á Akureyri. Ég ætlaði
samt í hárgreiðslunám fyrst , en
FRÉTTABLAÐIÐ/
þar sem ég bjó úti á landi fékk ég
ANTON
ekki inngöngu fyrr en árið eftir.
Þá æxlaðist það þannig að ég fór í
nám í Englandi.“
Laufey segist alltaf hafa haft
áhuga á umhirðu húðarinnar.
Getur þú gefið okkur góð ráð
Meðferðin sem hefur slegið í gegn
um hvað skiptir mestu máli þegar
Nýja byltingarkennda meðferðin
kemur að því að hugsa vel um
CACI andlitsmótunin sem þú býður
húðina, sérstaklega andlitið?
upp á, getur þú sagt okkur aðeins
„Það skilar sér alltaf síðar að
frá meðferðinni og eiginleikum
hugsa vel um húðina. Það er nauðhennar?
synlegt að hreinsa húðina vel með
„Ég er með alla almenna snyrtiandlitsmjólk
og andlitsvatni
á
Fimmtudaginn
15. mars
gefur Fréttablaðið út
þjónustu, en legg áherslu á CACI
kvöldin og jafnvel á morgnana.
bráðsniðugt
aukablað
andlitsmótunina. Fyrirtækið CACI
Aldrei að
fara að sofa með
óhreina sem innheldur ótal
er búið að þróa meðferðina í 30 ár
húð. hugmyndir
Síðan þarf að bera
dagog
að fjölbreyttum
fermingargjöfum.
og er ég búin að fá 3 ára reynslu
næturkrem og jafnvel serum eða
í meðferðinni. Hún byggist á því
olíu undir, aldrei að gleyma hálsi
Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki
síst
að þjálfa andlitsvöðvana með
og bringu,“ segir Laufey og bætir
hljóðbylgju- og loftþrýstitækni til
við aðgjafirnar
vert sé að byrja
nota
lifa íað
minningunni
um aldur og ævi.
að fjarlægja dauðar húðfrumur og
augnkrem upp úr 25 ára aldri.

FERMINGARGJAFIR

Það skilar sér alltaf
síðar að hugsa vel
um húðina. Það er nauðsynlegt að hreinsa húðina vel með andlitsmjólk
og andlitsvatni á kvöldin
og jafnvel á morgnana.
Aldrei að fara að sofa
með óhreina húð.

djúphreinsa húðina. Ljósaþerapía
og CACI fínulínubaninn. Húðendurnýjun og sýnir samstundis
árangur í andliti án þessa að þú
þurfir að fara undir hnífinn. Við
endum síðan meðferðina á öflugri
öldrunarstöðvun með hydratone andlitsmaskanum sem gefur
aukinn raka og endurnýjar og
lífgar upp á húðina.“
Hvernig fréttir þú af þessari
meðferð?
„Ég fór á snyrtisýningu í Bretlandi og sá þar CACI stjörnumeðferðina sem ég heillaðist svo af.“

Meðferðin hefur notið vinsælda hjá viðskiptavinum. „Það
hafa margir prófað hana hjá mér.
Annars vegar kemur fólk reglulega,
eða þá það tekur 3-6-eða 10 skipti
með stuttu millibili. Gaman er líka
að geta þess að augnmaskinn sem
tilheyrir CACI augnmeðferðinni
er verðlaunamaski ársins 2019
og aftur núna í Bretlandi, með
einkunn 15/15. Einnig fékk CACI
andlitsmeðferðin og hydrotone
maskinn verðlaun 2017 og 2020 í
Bretlandi sem bestu andlitsmeðferðir, einkunn 10/10. Allir mínir
CACI-kúnnar hafa fundið fyrir
því að hafa endurheimt æskuljómann, það er meiri raki, þéttari
og stinnari húð og lyfting hefur átt
sér stað.“
Hefur margt breyst í áranna rás
þegar kemur að umhirðu húðarinnar, með aukinni þekkingu og
reynslu?
„Fólk lifir allt öðruvísi lífi í dag.
Það sem hefur breyst er að fólk lifir
hraðar og vill fá skyndilausnir og
hafa snyrtifyrirtækin tekið mið af
því. Fólk gerir kröfur um umhverfisþætti og innihald vara. Allt fer
í hringi. En við verðum að muna
að ljóminn og fegurðin kemur
innan frá, þar byrjum við að bera
virðingu fyrir og þykja vænt um
sjálfið.“ n

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

Laugardaginn 11. júní kemur út sérblaðið

Sjómannadagurinn
Í tilefni af sjómannadeginum 2022 ætlum við
á Fréttablaðinu að gefa út sjómannadagsblað.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Ruth Bergsdóttir, markaðsfulltrúi
Sími: 694 4103 / ruth@frettabladid.is
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

HAFÐU AKU
MEÐ Í VALINU

AKU skórnir
eru framleiddir
á Ítalíu úr 100%
evrópskum íhlutum
og efnum

Superalp GTX

42.990 kr.

Aukin mýkt við ökkla
Gore-Tex filma,
100% vatnsvörn

Náttúruvænt hágæða
leður, LWG vottað

2mm gúmmíborði
(grjótvörn) sem hentar
vel í íslensku hraunlendi

Reimalæsing, sitthvor
stillingin fyrir rist og ökkla

Dempun
Rúllukefli sem heldur
jafnri spennu á reimum

IMS: Kerfi sem gefur
aukna mýkt niður í sólann

AKU Exoskeleton,
innan- og utanfótarstuðningur

2,6mm ekta ítalskt
Nubuck leður

,

…
f
a
m
u
Sting

AKU Alterra GTX

Gönguskór með góðan stuðning

AKU Alterra GTX

35.990 kr.

35.990 kr.

Gönguskór með góðan stuðning

Custom fit innlegg
Vibram sóli

AKU Tribute II GTX
Léttir og liprir gönguskór

28.990 kr.

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar óskast

Til sölu

2. júní 2022 FIMMTUDAGUR

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

Húsnæði í boði
Góð 2. herb. 72 fm íbúð til leigu í
Grafarvogi, langtímaleiga 215 þús
per mán, 2 mán. bankatrygging.
Reykingar ekki leyfðar né gæludýr.
Áhugasamir sendið upplýsingar um
fjöldskylduhagi á habbyhalldors@
gmail.com

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

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

Bátar

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

Umhverfismat framkvæmda
Ákvörðun um matsskyldu

Breytingar á eldisfyrirkomulagi Laxa fiskeldis í
Reyðarfirði, Fjarðabyggð.
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreind framkvæmd
skuli ekki háð umhverfismati samkvæmt lögum nr. 111/2021.
Ákvörðunina er að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.
Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála
til 5. júlí 2022.

Geymsluhúsnæði

Heilsuvörur

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Umhverfismat framkvæmda
Umhverfismatsskýrsla í kynningu

Íþróttamannvirki Hauka á Ásvöllum í
Hafnarfirði
Hafnarfjarðarbær hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu
umhverfismats á íþróttasvæði Hauka á Ásvöllum í Hafnarfirði.

vegna

Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar á Skipulagsstofnun
frá 2. júní til 15. júlí 2022. Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á
vefsíðu stofnunarinnar: www.skipulag.is.

Búslóðaflutningar

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 15.
júlí 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með
tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

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

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

SNORRI TRAVEL /
ÆVINTÝRI ehf.
Til sölu að hluta eða allt saman
• Verkstæði Völuteig 6, Mosfellsbæ.
• Gott útisvæði.
• 4 rútur í góðu ástandi.
• Engin veðbönd.

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

www.snorritravel.is

Þjónustuauglýsingar
Dáleiðsla

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hætta að reykja, betri svefn, léttast/
þyngjast, og láta sér líða betur á
margan annan máta.

www.bernhoft.is

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslukennari
s. 864 2627 • bernhoft@gmail.com

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

Sími 550 5055

FYRIR

EFTIR

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

Formbólstrun

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR
HAFÐU SAMBAND OG
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Sími 550 5055

| smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is
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Pólitík í biðflokki
n Af Kögunarhóli

Þorsteinn
Pálsson

„Ísland er á eftir mörgum þeim
löndum sem við viljum bera okkur
saman við í aðgerðum í loftslagsmálum.“
Þetta er ekki tilvitnun í ólundarfugl í stjórnarandstöðu. Orðin
lét Guðlaugur Þór Þórðarson,
umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra falla á loftslagsdeginum í
Hörpu í byrjun maí.
Þannig er staða loftslagsmála
eftir að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur setið í hartnær fimm
ár.
Vera má að ráðherrann sé að losa
sjálfan sig undan ábyrgð á athafnadofa ríkisstjórnarinnar fram til
þessa. En það breytir ekki hinu að
það er virðingarvert að ráðherra
segi satt um stöðu svo mikilvægra
mála.
Falleinkunn
Fyrir síðustu kosningar gáfu Ungir
umhverfissinnar umsagnir um
stefnu stjórnmálaflokka í loftslagsmálum. VG fékk nánast fullt hús
stiga.
Á dögunum greindi Vísir frá nýju
raunveruleikamati samtakanna.
Það segir að samdráttur í heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá
árinu 2005 til 2030 verði aðeins
4,3% en ekki 55% eins og stefnt er
að. Í vitnisburði um ríkisstjórnina
nota þau orðið: Falleinkunn.
Unga fólkið segir að stjórnvöld
haldi landnotkun og stóriðju fyrir
utan sínar tölur. Í því liggi helsti
munurinn.
Ugglaust má deila um aðferðafræði Ungra umhverfissinna. En
hlutfallið milli álits á stefnunni og
mats á raunveruleikanum sýnir að
VG hefur litlu áorkað á þessu sviði,
þrátt fyrir fimm ár í stjórnarforystu
og endurnýjaðan stjórnarsáttmála.
Von
Stefnan í loftslagsmálum hefur
verið metnaðarfull. En flestar
veigamiklar ákvarðanir um framkvæmdina hafa verið í biðflokki
eins og önnur helstu mál.
Þannig segja Samtök atvinnulífsins að skuldavandi ríkissjóðs hafi
verið settur í biðflokk fyrir næstu
ríkisstjórn að leysa. Ákvarðanir um
ný skref í varnar- og öryggismálum
og evrópskri efnahagssamvinnu
eru líka í biðflokki fyrir næstu
ríkisstjórn. Og sjávarútvegsmálin
eru einnig í þessum biðflokki.
Í mars birti umhverfis-, orku- og
loftslagsráðherra græna skýrslu
um stöðu og áskoranir í orkumálum með vísan til markmiða
og áherslna stjórnvalda í loftslagsmálum.
Skýrslan staðfestir að eftir fimm
ára setu á ríkisstjórnin eftir að taka
allar helstu pólitísku ákvarðanirnar, sem máli skipta á þessu sviði.
En röggsemin við gerð skýrslunnar
á tveimur mánuðum gefur vonir
um að Guðlaugur Þór Þórðarson
hafi ákveðið að leggja allt að veði til
að verða fyrsti ráðherrann á öllum
þessum tíma, sem rífur mál úr biðflokki.
Fyrir þinglok
Þyngsti áfellisdómur skýrslunnar
er sú niðurstaða að fjárfestingar
í orkumálum hafi ekki fylgt eftir
markmiðum í loftslagsmálum.
Skýrslan segir svo að velja þurfi
milli þessara tveggja leiða:

Annars vegar er græn iðnbylting
með áframhaldandi hagvexti og
bættum lífskjörum. Hins vegar er
sá kostur að slá af, horfa inn á við,
draga saman orkusækna atvinnustarfsemi og líta til annarra verðmæta.
Þetta val er kvöl ríkisstjórnarinnar.
Ef fyrri leiðin er farin, á sama
tíma og markmiðum í loftslagsmálum er náð, þarf samkvæmt
skýrslunni að auka raforkufram-

leiðslu sem nemur 100 MW á ári
næstu 20 til 30 ár.
Ætli umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að nema þetta risa
álitaefni úr biðflokki verður hann
að gera tvennt nú fyrir þinglok:
Annars vegar að afgreiða rammaáætlun. Hins vegar að kynna hvora
leiðina ríkisstjórnin ætlar að velja
eftir fimm ára íhugun.
Fyrir kjarasamninga
Velji ríkisstjórnin hagvöxt og virkj-

anir þarf að fylgja tímasett áætlun
um 100 MW á ári til viðbótar. Eigi
aftur á móti að virkja minna en ná
jafnframt markmiðum í loftslagsmálum þarf að ákveða hversu
miklu minna og birta greinargerð
um áhrif þess á lífskjör í landinu.
Til þess að ná fram breytingum
þarf ráðherra að gera samkomulag við VG um nýtt jafnvægi milli
loftslagsverndar og náttúruverndar. Verði það uppgjör áfram
í biðflokki fram á næsta þing fellur

hann einfaldlega á tíma. Þungamiðjan í efnahagsstefnu stjórnarsáttmálans er mikill hagvöxtur.
Kjósi ríkisstjórnin að fara þá leið
í grænu skýrslunni, sem víkur í
einhverju frá þeim markmiðum,
þarf sú ákvörðun augljóslega að
liggja fyrir áður en kjarasamningar
verða endurnýjaðir á allt öðrum
forsendum.
Ráðherra hefur sannarlega
knappan tíma til mikilla ákvarðana. n

Tenerife

Draumaeyjan
FRÁBÆRT VERÐ Í JÚNÍ & JÚLÍ
Tenerife, sem er stærst Kanaríeyjanna, býður frábærar aðstæður. Fallegar strendur,
glæsilega gististaði, fjölbreytta afþreyingu og stórbrotna náttúru. Í boði er fjölbreytt
úrval vinsælla gististaða á vinsælustu svæðunum á einstökum kjörum.
Hingað sækja einstaklingar, pör og barnafjölskyldur til að njóta notalegs loftslags,
strandlífsins, fjölbreyttrar afþreyingar og verslana að ógleymdum góða matnum
sem í boði er.

86.500
á mann

Fyrir 2

Flug & hótel frá

110.000
á mann

BÓKAÐU SÓL

ALLUR PAKKINN

Los Olivos Beach Resort

HG Cristian Sur

27. júní í 8 nætur

Frábært verð!
Flug & hótel frá

aaaaa

27. júní í 8 nætur

aaaaa

Alegría Barranco

27. júní í 8 nætur

aaaaa

Frá kr. 86.500 á mann

Frá kr. 99.950 á mann

Frá kr. 104.050 á mann

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Tamaimo Tropical

HG Tenerife Sur

Iberostar Grand Mencey

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 110.000 m.v. 2 fullorðna

5. júlí í 7 nætur

aaaaa

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 113.950 m.v. 2 fullorðna

5. júlí í 7 nætur

aaaaa

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 118.850 m.v. 2 fullorðna

5. júlí í 7 nætur

aaaaa

Frá kr. 94.500 á mann

Frá kr. 102.250 á mann

Frá kr. 131.975 á mann

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 111.000 m.v. 2 fullorðna

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 123.650 m.v. 2 fullorðna

595 1000 www.heimsferdir.is

verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 149.700 m.v. 2 fullorðna

Fáðu meira út úr fríinu
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Liðsauki í aðild Finna og Svía

Þórdís Kolbrún
Reykfjörð
Gylfadóttir

utanríkisráðherra

Stofnun Atlantshafsbandalagsins
árið 1949 ber vott um mikla framsýni. Í skjóli bandalagsins hefur
tekist að koma í veg fyrir stórstyrjöld í okkar heimshluta í meira en sjö
áratugi.
Friður á milli ríkja verður þó ekki
tryggður í eitt skipti fyrir öll, heldur
þarfnast hann stöðugrar árvekni. Í
Úkraínu geisa nú ógnvænlegustu
hernaðarátök sem átt hafa sér stað
í álfunni frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Þessu hættuástandi
hefur Atlantshafsbandalagið brugðist við af festu og einurð. Það er síðan
til marks um langvarandi mikilvægi
og einstaka aðlögunarhæfni bandalagsins að tvö norræn ríki, Finnland
og Svíþjóð, hafi ákveðið að hverfa
frá langvarandi afstöðu sinni um
að vera utan hernaðarbandalaga
og hafa sótt um aðild.
Þýðing þessarar ákvörðunar
okkar norrænu vina- og samstarfsþjóða verður seint ofmetin. Fái ríkin
aðild, eins og stefnt er að, mun það
skila þeim stórum ávinningi, einkum þar sem sameiginlegar varnarskuldbindingar samkvæmt 5. gr.
Norður-Atlantshafssamningsins ná
þá einnig til Finnlands og Svíþjóðar.
Varnir og fælingarmáttur sjálfra
aðildarríkjanna munu styrkjast
og þar með öryggi ríkja á okkar
slóðum.
Nú þegar Finnland og Svíþjóð
hafa sótt um aðild að Atlantshafsbandalaginu er þess vænst að
aðildarviðræður gangi greiðlega
fyrir sig. Eitt aðildarríkjanna hefur
til þessa hafnað því að fallast á aðild
ríkjanna tveggja, en kappkostað

Nú þegar
Finnland
og Svíþjóð
hafa sótt
um aðild
að Atlantshafsbandalaginu er
þess vænst
að aðildarviðræður
gangi
greiðlega
fyrir sig.

verður að leysa þann ágreining svo
unnt verði að varðveita samstöðu
bandalagsins. Í raun hafa bæði ríkin
uppfyllt langf lest skilyrðin. Þau
hafa t.d. verið aðilar að Samstarfi í
þágu friðar, sem verið hefur við lýði
frá árinu 1994 og lagt af mörkum til
heræfinga með bandalaginu. Bæði
Finnland og Svíþjóð hafa komið að
æfingum í tengslum við loftrýmisgæslu á Íslandi.
Ísland hefur ávallt skipað sér í

hóp ríkja sem lagt hafa áherslu á að
bandalagið standi opið þeim lýðræðisríkjum sem sækjast eftir inngöngu, að því gefnu að þau uppfylltu
öll viðeigandi skilyrði. Markmiðið
með stækkun bandalagsins er ekki
að ógna öryggi annarra ríkja heldur
þvert á móti að treysta í sessi grunnstoðir lýðræðis, mannréttinda og
réttarríkis og renna þannig frekari
stoðum undir stöðugleika og frið í
Evrópu.

Aðild Finnlands og Svíþjóðar að
bandalaginu mun að mínum dómi
þjóna þessu markmiði. Ég er því
stolt af því að hafa í gær lagt fram
tillögu til þingsályktunar þar sem
óskað er heimildar Alþingis til að
staðfesta fyrirhugaða viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn varðandi aðild Finnlands og Svíþjóðar, þegar þeir liggja
fyrir. Ég vænti þess að tillagan hljóti
skjóta afgreiðslu. n

Fyrir hvern starfar Landsvirkjun?

Auður Önnu
Magnúsdóttir

framkvæmdastjóri
Landverndar

Raforkusala Landsvirkjunar í fyrra
fór að mestu leyti til gagnavera og
málmbræðslna, eða 87% af seldri
raforku sem skilaði fyrirtækinu
miklu fé. Í umfjöllun Kjarnans
kemur fram að þetta jafngildir
allri orku frá Kárahnjúkavirkjun,
Blönduvirkjun, Búðarhálsvirkjun,
Búrfellsvirkjun, Búrfellsvirkjun II
og Hrauneyjafossvirkjun.
Úlfur í sauðargæru
Í villandi markaðsherferð Landsvirkjunar hampar fyrirtækið sjálfu
sér sem loftslagsbjargvætti. Um leið
er reynt að sannfæra landsmenn um
að á landinu ríki orkuskortur þegar
staðreyndin er sú að nær öll raforkuframleiðsla landsins fer í stóriðju.
Við eigum að trúa því að við getum
ekki losað okkur við jarðefnaeldsneyti og náð orkuskiptum án þess
að fara út í meiriháttar virkjanaframkvæmdir. Allt skal þetta gert
í nafni umhverfisverndar, til þess
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Á meðan kaupa umhverfissóðar heimsins ódýra raforku af
Íslendingum, sem einmitt hefur
verið réttlætt með útúrsnúningum
um loftslagsávinning en stærstu
viðskiptavinir Landsvirkjunar
eru Alcoa og Rio Tinto sem eru á
listum yfir 100 verstu fyrirtækin í
umhverfismálum.
Flest sjá sem betur fer í gegnum
lélegar áróðursherferðir um meintan loftslagsávinning af því að selja
orku Íslands til umhverfissóða og
margar leiðir eru til orkuskipta
næstu ára án þess að ráðast í meiriháttar virkjanir.

keppni við erlend orkufyrirtæki“ og
„sérstaklega til áframhaldandi uppbyggingar gagnavera, orkuskipta og
ýmissa grænna tækifæra“. Þá hefur
fyrirtækið skrifað undir viljayfirlýsingu um framleiðslu á vetni til
útflutnings við Rotterdamhöfn og
gert nýja samninga um frekari orkusölu til gagnavera. Landsvirkjun
ætlar sér með öðrum orðum ekki
að setja orkuskipti Íslands í algjöran
forgang heldur bara „hafa þau með“.

Raunveruleg áform
Landsvirkjunar
Þrátt fyrir að hafa haldið öðru fram
ætlar Landsvirkjun að selja enn
meiri orku til gagnavera og annarra
alþjóðlegra fyrirtækja eins og fram
kemur í nýlegri starfsauglýsingu
fyrir viðskiptaþróunarstjóra hjá fyrirtækinu. Þar segir að Landsvirkjun
„sæki ný viðskipti í alþjóðlegri sam-

Að bera vatnið yfir lækinn
Verkefnið fram undan er risastórt:
Heimsbyggðin þarf að láta af sjúklegri sókn í auðlindir, m.a. orkuauðlindir. Undirstaða þeirrar vegferðar
er að draga úr sóun og draga úr notkun á hrávöru og orku og koma upp
orkusparandi hringrásarhagkerfi.
Landsvirkjun er í eigu allra landsmanna og ætti því að setja íslenskan

MYND/ ELLERT GRÉTARSSON

Landsvirkjun er í eigu
allra landsmanna
og ætti því að setja
íslenskan almenning
og íslenska náttúru í
forgang.

almenning og íslenska náttúru í forgang. Um leið ætti það að vera sjálfsagt hlutverk fyrirtækisins að standa
fyrir fræðslu og ráðgjöf um orkusparnað og orkunýtni í stað þess að
upphefja eigin ímynd með kostnaðarsömum markaðsherferðum. Á
Íslandi, í samfélagi sem framleiðir
margfalt meiri orku á hvern íbúa
en nokkurt annað ríki, ætti þetta að
vera hrein gullnáma. Þess vegna er
það eðlileg krafa til Landsvirkjunar
að fyrirtækið leiðbeini viðskiptavinum sínum og landsmönnum
öllum um orkusparnað og nýtni – og
ráðstafi að sjálfsögðu orkunni okkar
allra í samfélagslega mikilvæg verkefni eins og orkuskipti. Því miður
virðist þetta ekki eiga upp á pallborðið hjá Landsvirkjun, heldur skal
haldið áfram á sömu braut sóunar.
Því verður að spyrja – fyrir hvern
starfar Landsvirkjun? ■
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Tillaga að nýju deiliskipulagi
Verslunar-, þjónustu- og athafnasvæði á
Blikastaðalandi í Mosfellsbæ
Mosfellsbær auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi, skv.
1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Um er að ræða tillögu að nýju deiliskipulagi suðvestur
af Blikastaðalandi. Fyrirhugað er að reisa byggð fyrir
atvinnukjarna, þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni og
samnýtingu, náttúru og aðlaðandi umhverfi. Samgönguás
borgarlínu mun liggja í gegnum skipulagssvæðið.
Deiliskipulagssvæðið er um 16,9 ha og afmarkast
af Vesturlandsvegi, Korpúlfsstaðavegi, Korpu og
sveitarfélagamörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2 og birt á vef Mosfellsbæjar, www.mos.is, svo
þau sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana
athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal
senda þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2,
270 Mosfellsbæ eða í tölvupósti á skipulag@mos.is
Athugasemdafrestur er frá 2. júní til og með 29. júlí 2022.
Sérstakur kynningarfundur íbúa með skipulagsráðgjöfum
verður auglýstur síðar.
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
Kristinn Pálsson

Guðjón Pétur lýðsson, leikmaður ÍBV, og Hermann Hreiðarsson, þjálfari liðsins, liggja ekki á skoðunum sínum.

Skilja sáttir eftir mikinn
hamagang og læti í Eyjum
Guðjón Pétur Lýðsson og Hermann Hreiðarsson tóku fund
í Vestmannaeyjum þar sem
sverðin voru slíðruð eftir átök
þeirra á hliðarlínunni.
aron@frettabladid.is

Þ verholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Auglýsing

um skipulagsmál í Sveitarfélaginu Vogum
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti 27. apríl 2022 að
auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins
Voga 2008-2028 – Íbúðarsvæði ÍB-3-1 vestan Vatnsleysustrandarvegar, skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða er
auglýst breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst m.a. í að mögulegum íbúðum á svæðinu fjölgar
um 400 og verður hverfið fullbyggt eftir breytingu með um 850900 íbúðum, eða um 35-37 íbúðir á hvern hektara. Breytingin
er tilkomin vegna samkomulags landeigenda meginhluta
svæðisins og sveitarfélagsins um uppbyggingu svæðisins með
íbúðafjölda í samræmi við tillögu að breytingu á aðalskipulagi.
Samhliða gerð breytingar á aðalskiplagi er gerð breyting á
deiliskipulagi íbúðarsvæðisins Grænuborgar (sem nær yfir um
helming íbúðarsvæðis ÍB-3-1) sem fellst m.a. í því að auka þéttleika byggðar á svæðinu og fjölga mögulegum íbúðum.
Breytingartillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofu að Iðndal
2 og á heimasíðu sveitarfélagsins www.vogar.is frá 2. júní til og
með 17. júlí 2022.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillögurnar til
17. júlí nk. Skila skal skriflegum athugasemdum á bæjarskrifstofu að Iðndal 2, 190 Vogum, eða á netfangið
byggingarfulltrui@vogar.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Eftir hamagang á hliðarlínunni
milli Guðjóns Péturs Lýðssonar,
leikmanns ÍBV í knattspyrnu, og
Hermanns Hreiðarssonar, þjálfara
liðsins, skilja þeir sáttir. Eftir góðan
fund í Vestmannaeyjum í gær og
agabann Guðjóns var ákveðið að
keyra á verkefnið í sátt, ÍBV til heilla.
Í leik ÍBV og ÍA í Bestu deild karla
á dögunum sló í brýnu milli Guðjóns og Hermanns eftir að sá síðarnefndi ákvað að skipta Guðjóni af
velli. Hörð orðaskipti áttu sér stað
milli þeirra sem leiddu til þess að
þeir voru komnir haus í haus á hliðarlínunni. Myndband af atvikinu
náðist og það fór eins og eldur um
sinu á vefsíðum fjölmiðla sem og
samfélagsmiðlum.
„Ég og Hemmi erum búnir að
takast í hendur og ná sáttum í þessu
máli,“ segir Guðjón Pétur í samtali
við Fréttablaðið í gær. „Nú höldum
við bara fram veginn og erum búnir
að sammælast um að láta ÍBV ganga
fyrir og keyra á þetta. Þetta er bara
það besta í stöðunni fyrir alla hlutaðeigandi. Við áttum góðan fund
saman í fyrradag, ótrúlega gott
spjall.“
Guðjón segir ekkert annað liggja

Nú höldum við bara
fram veginn og erum
búnir að sammælast
um að láta ÍBV ganga
fyrir.
að baki ósættinu þeirra á milli en
pirringur sinn yfir því að vera tekinn af velli í leiknum. „Þarna mættust bara tveir sterkir karakterar. Ég
var ósáttur við að vera tekinn af velli
og fór yfir strikið í pirringi mínum
og Hemmi var skiljanlega ekki
sáttur við það. Maður á náttúrlega
aldrei að sýna slíkan pirring þegar
maður er tekinn af velli en stundum
lætur maður kappið bera fegurðina
ofurliði, eins og Valsarar vinir mínir
segja.“
Svarar fyrir sig innan vallar
Gengi ÍBV hefur ekki verið upp á
marga fiska í upphafi tímabils. Liðið
er nýliði í deild þeirra bestu en situr
í 11. sæti með aðeins þrjú stig eftir
fyrstu átta umferðirnar og er án sigurs. „Það er stutt á milli í boltanum.
Við höfum ekki lent í því hingað til
að vera yfirspilaðir þannig að nú
þurfum við bara að þjappa okkur
saman og nýta þennan tímapunkt
til þess að koma sumrinu hjá okkur
almennilega af stað. Vonandi verður

þetta til þess að neistar kvikni hjá
liðinu og að við förum að ná í stig.“
Aðspurður hvort hann telji að
þessar málalyktir hans og Hermanns muni þétta hópinn hjá ÍBV
og að hlutirnir fari að taka stefnu
til hins betra hjá liðinu segist Guðjón klárlega telja það. „Það er undir
okkur sjálfum komið að snúa gengi
liðsins við. Svona uppákomur eins
og hjá mér og Hemma geta splundrað hlutunum eða búið til tímapunkt
til þess að snúa hlutunum við. Ég er
að minnsta kosti staðráðinn í því að
svara inni á vellinum. Nú hafa málin
bara verið rædd og það var tekist í
hendur. Nú eigum við bara að keyra
á þetta almennilega og undir mér
komið að sýna það inni á vellinum
að ég er í þessu af lífi og sál.“
Málið hafi verið blásið upp
Mikil umræða spratt upp í fjölmiðlum í tengslum við hamaganginn
milli Guðjóns Péturs og Hermanns,
sumir ýjuðu jafnvel að því að Guðjón gæti hafa leikið sinn síðasta leik
fyrir ÍBV. Aðspurður hvort honum
finnist málið hafa verið blásið upp
í fjölmiðlum svarar Guðjón því
játandi.
„Bara 100%. Ég er ekki fyrsti
leikmaðurinn sem pirrast yfir því
að vera tekinn af velli. Mér finnst
þetta hafa verið blásið upp, stormur
í vatnsglasi, en svo sem ekkert meira
um það að segja. Nú er þetta bara
búið og við keyrum á þetta,“ sagði
Guðjón við Fréttablaðið. n

Lykilmenn í litlum hlutverkum en Arnar þarf frammistöðu
hoddi@frettabladid.is

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið er
mætt til Ísrael og mætir þar heimamönnum í fyrsta leik Þjóðadeildarinnar í kvöld, Ísland leikur í B-deild
að þessu sinni. Ísland hafði í fyrstu
tvö skipti Þjóðadeildarinnar leikið
í A-deild eftir magnaðan árangur
landsliðsins árin 2016 og 2018.
Ísland er í riðli með Ísrael og
Albaníu en Rússland átti einnig að
vera í riðlinum. UEFA bannaði hins
vegar Rússum að taka þátt í keppninni vegna innrásar Rússlands í
Úkraínu. Ísland getur ekki fallið
úr B-deildinni sökum þess og fara
Rússar niður í C-deild.
Miklar breytingar hafa orðið á
hópi Íslands undanfarna mánuði
og ár, hópurinn að þessu sinni er

Arnar Þór þarf
að fara að sanna
ágæti sitt sem
þjálfari.

FRÉTTABLAÐIÐ/


ANTON BRINK

reynslulítill og fjöldi leikmanna í
hópnum hefur lítið spilað á undanförnum mánuðum.
Lykilmenn spila lítið
Arnar Þór Viðarsson er með 25
manna leikmannahóp í verkefnið
sem telur fjóra leiki, ljóst er að meiri
pressa er á Arnari að skila úrslitum
og frammistöðu á þessu ári en í
fyrra. Á síðasta ári gekk mikið á í

herbúðum KSÍ, formaður og stjórn
stigu til hliðar þegar sambandið var
sakað um að hylma yfir meint kynferðisbrot landsliðsmanna. Arnar
hefur fengið marga leiki með nýtt
og breytt lið og fær nú tækifæri til
að sanna fyrir íslensku þjóðinni
hvernig sú vinna hefur heppnast.
Helsta áhyggjuefnið er hversu
margir mikilvægir leikmenn eru
að spila lítið. Arnór Sigurðsson fékk
örfáa sénsa með Venezia á liðnu
tímabili á Ítalíu þar sem liðið féll úr
efstu deild, Andri Lucas Guðjohnsen er í lítilli leikæfingu og Ísak
Bergmann Jóhannesson hefur ekki
verið í jafnstóru hlutverki hjá FCK
og fyrir áramót. Hörður Björgvin
Magnússon hefur eftir meiðsli ekki
fest sig í sessi hjá CSKA Moskvu og
er á förum frá Rússlandi.■

Ennþá meira úrval af

listavörum

Listverslun.is

Trönur í miklu úrvali, íblöndunarefni, teiknivörur

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16
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Merkisatburðir

Eftir að
Wagner lést
í Feneyjum
árið 1883
greip Wagneræði um sig í
Evrópu.

1907 Húsavíkurkirkja er
vígð.
1934 Jarðskjálfti verður
norðanlands og
veldur miklum
skemmdum á
Dalvík og nágrenni.
Stærð hans er um
6,2 stig á Richter.
1946 Þjóðaratkvæðagreiðsla sker úr um
að Ítalía verði lýðveldi í stað konungsríkis. Konungur
Ítalíu, Úmbertó 2.,
fer í útlegð.
1953 Krýningu Elísabetar II er sjónvarpað um allt Bretland.
1957 Hrafnista, dvalarheimili aldraðra sjómanna, er
opnuð í Reykjavík á 20. sjómannadeginum.
2004 Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, synjar fjölmiðlafrumvarpinu staðfestingar.
2008 Jarðskjálfti skekur Hveragerði. Skjálftinn mælist 5,5
stig á Richter-kvarða.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Eyjólfur Þ. Haraldsson
læknir,
Skipalóni 20, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 31. maí.
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir
Eggert Eyjólfsson
Hólmfríður Morgan
og barnabörn.

MYND/AÐSEND

Ekki aftur snúið eftir Wagner
Þýska tónskáldinu Richard Wagn
er verður gert hátt undir höfði á
Wagnerdögunum 2.-6. júní.
arnartomas@frettabladid.is

Þökkum auðsýnda
samúð við fráfall

Karls Jónassonar
prentsmiðjustjóra.

Karl Magnús Karlsson
Rósa P. Sigtryggsdóttir
Björg Karlsdóttir
Örn Guðnason
Brynhildur, Helga Lilja og Brynjólfur Gísli Rannveigarbörn
Ari Karlsson
Dóra Camilla Kristjánsdóttir
Kristjana Júlía Jónsdóttir Hulda Lind Eyjólfsdóttir
Björn Karlsson
Svanhildur Rún Þórarinsdóttir
Gísli Stefán Karlsson
Ragna Sigurbjörg Karlsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

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

Matthías Pétursson
fyrrv. skrifstofustjóri,
Strikinu 4, Garðabæ,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði,
21. maí. Hann verður jarðsunginn frá
Vídalínskirkju í Garðabæ 7. júní kl. 13.00.
Kristín Hulda Þórarinsdóttir
Þórólfur Geir Matthíasson
Jóna Guðmundsdóttir
Guðmundur Pétur Matthíasson
Hörður Matthíasson
Sherry Sawitree
barnabörn, barnabarnabörn.

Wagnerdagarnir hefjast í dag og standa
yfir til 6. júní. Hátíðin er undir merkjum
Alþjóðasamtaka Wagnerfélaga og er
ætlað að hylla þýska tónskáldið Richard
Wagner.
„Þegar til stóð að sýna Valkyrjuna
2020 var ákveðið að blása til slíkra daga
hér enda átti Wagnerfélagið hér þá 25
ára afmæli og mikill áhugi erlendis á að
koma,“ segir Selma Guðmundsdóttir, sem
gegnt hefur formennsku í Richard Wagner
félaginu á Íslandi frá stofnun. „Valkyrjan
datt alveg úr skaftinu en félagið sló sér
saman við tónleika hinnar heimsþekktu
Barböru Hannigan 4. júní og efnir auk
þess til tvennra tónleika.“
Richard Wagner félagið á Íslandi var
stofnað 1995 og segir Selma að helsta
verkefni þess hafi verið að stuðla að
rannsóknum á mikilvægi íslenskra bók
mennta fyrir Wagner. Félagar voru um
100 við stofnun en eru í dag um 230.
„Eitt helsta verk Wagner, Niflunga
hringurinn, byggir að verulegu leyti á
Eddukvæðunum, Snorra-Eddu og Völs
ungasögu. Margir fullyrða að Hringurinn
hefði ekki orðið til án aðgangs að þessum
verkum en Wagner var ekki bara tónskáld
heldur víðlesinn og ritfær, enda skrifaði
hann alla óperutexta sína sjálfur,“ segir
hún og vísar til bókarinnar Wagner og
Völsungar eftir Árna Björnsson.
Seintekin hrifning
Verk Wagner eru flestum kunn, hvort
sem um er að ræða Valkyrjureiðina,

Selma Guðmundsdóttir hefur gegnt formennsku Richard Wagner félagsins frá stofnun.
MYND/SIGTRYGGUR ARI


Tónlist hans er afar áhrifarík, ekki síst fyrir magnaða notkun á hljómsveitinni sem færði
óperutónlist í nýjar hæðir.
Brúðarmarsinn eða forleikinn að Tann
häuser, sem gefinn var út í íslensku
poppútgáfunni Hann fór um fjöll.
En hvað er það við Wagner sem heillar
fólk?

Þetta gerðist: 2. júní 2012
Ástkær móðir, dóttir, systir,
vinur og frændsystkini,

María Þorleif Hreiðarsdóttir
Safamýri 46, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans
við Hringbraut laugardaginn 7. maí.
Útför fer fram frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 8. júní klukkan 13.
Blóm afþökkuð en þeir sem vilja
minnast hennar er bent á Þroskahjálp.
Streymi: Streyma.is.
Ottó Bjarki Arnar
María Þ. Þorleifsdóttir
Hreiðar A. Aðalsteinsson
Birgitta Hreiðarsdóttir
Þorleifur Jón Hreiðarsson Anna Margrét Árnadóttir
og aðrir aðstandendur.

„Tónlist hans er afar áhrifarík, ekki
síst fyrir magnaða notkun á hljóm
sveitinni sem færði óperutónlist í nýjar
hæðir,“ útskýrir Selma. „Fyrir suma
er hún seintekin en eftir að hún hefur
gripið mann verður ekki til baka snúið.“
Dagskrá Wagnerdaga hefst í dag með
tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur
í Hörpu undir heitinu Wagner í návígi.
Um helgina verður svo málþing um
Wagner í Veröld – húsi Vigdísar, auk þess
sem Barbara Hannigan mun flytja tón
leika og syngja með Sinfóníuhljómsveit
Íslands og margverðlaunaði píanóleikar
inn Albert Mamriev mun leika í Salnum
í Kópavogi. Dagskrána í heild má nálgast
á heimasíðu Richard Wagner félagsins á
Íslandi. n

Mubarak dæmdur í lífstíðarfangelsi
Þann 2. júní 2012 var Hosni Mubarak,
fyrrverandi forseti Egyptalands,
dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir dómstól í Kaíró. Mubarak var fundinn
sekur um að hafa fyrirskipað skotárás
gegn hópi mótmælenda í egypsku
byltingunni sem átti sér stað árið
áður.
Mótmælin í egypsku byltingunni
eru hluti af því sem kallað hefur
verið arabíska vorið sem hófst með
mótmælum í Túnis 2010 og breiddi
úr sér til nágrannalanda. Þann 25.
janúar 2011 fór hópur Egypta á Ta-

hrir-torg í Kaíró og krafðist afsagnar
Mubarak sem bannaði alla andstöðu
við stjórn sína. Alls tóku yfir tvær
milljónir Egypta þátt í mótmælunum
en um 850 manns féllu fyrir hendi
öryggissveita forsetans. Að lokum var
Mubarak steypt af stóli og herinn tók
við völdum.
Eftir dóminn varði Mubarak sex
árum í haldi lögreglu eða í stofufangelsi þar til hann var að lokum
sýknaður af ákærum í Hæstarétti
Egyptalands. Hann lést árið 2020 á
sjúkrahúsi í Kaíró, 91 árs að aldri. n

FRITZ HANSEN, ROSENDAHL, STELTON,
ERIK JORGENSEN, MARIMEKKO,
JOSEPH JOSEPH, CARL HANSEN,
HAY OG ALLIR HINIR
Skeifan 6 / 5687733 / www.epal.is

Í DAG FIMMTUDAG,
Á MORGUN FÖSTUDAG,
OG Á LAUGARDAG,
2. - 4. JÚNÍ

DÆGRADVÖL

Dagskrá

Skák

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.
19.00 Mannamál - Ólafur
Ragnar Grímsson E
 inn sígildasti viðtalsþátturinn í
íslensku sjónvarpi.
19.30 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta M
 annlífið,
atvinnulífið og íþróttirnar
á Suðurnesjum.
20.00 Kaupmaðurinn á horninu
(e) Þ
 áttaröð um sögu og
sérstöðu kaupmennskunnar á Íslandi.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins.
21.00 Mannamál (e) E
 inn sígildasti viðtalsþátturinn í
íslensku sjónvarpi.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.00 Black-ish
15.25 Family Guy
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
19.10 Single Parents
19.40 Missir
20.15 Ræktum garðinn
20.30 How We Roll
21.00 9-1-1
21.50 NCIS. Hawaii
22.35 Love Island Australia
23.35 The Late Late Show
00.20 Strange Angel
01.20 Law and Order. Special Victims Unit
02.05 Billions
03.05 Dexter. New Blood

Stöð 2
07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Shrill
09.50 Shipwrecked
10.40 MasterChef Junior
11.20 Einfalt með Evu
11.45 Mom
12.05 Besti vinur mannsins
12.35 Nágrannar
12.55 Suits
13.40 Fresh off the Boat Gamanþættir um tævanska fjölskyldu sem flytur til Ameríku
og freistar þess að fá að upplifa ameríska drauminn.
14.00 Cyrus vs. Cyrus Design and
Conquer
14.25 The Heart Guy
15.10 X-Factor Celebrity
16.20 Wipeout
16.55 Making It
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 The Titan Games
19.50 The Cabins
20.40 Girls5eva
21.10 NCIS. New Orleans
21.50 The Blacklist
22.35 Conversations with Friends
23.05 Grantchester
23.55 Hotel Portofino
00.50 Barry
01.20 The Mentalist
02.05 Shrill
02.25 Shipwrecked
03.15 Mom
03.35 Making It

Ný og öflug
fasteignaleit
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti
Íslands, fer yfir lífsferilinn í Mannamálsþætti
kvöldsins, en fyrri þátturinn af tveimur var
sýndur fyrir viku þar sem viðmælandinn fór
beinlínis á kostum við að rifja upp margt
það markverðasta á ferðum sínum sem forseti um þvera og endilanga jarðarkringluna.
Nú er komið að seinni þættinum og þar ríkir
sami sagnaandi og í þeim fyrri. Þættirnir
voru upphaflega sýndir undir lok árs 2020,
þegar Ólafur Ragnar sendi frá sér bókina
Sögur fyrir Kára. n

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 þvo
5 tangarhald
6 átt
8 fyrirlestur
10 tveir eins
11 umyrði
12 betur
13 megn
15 upphaf
17 snákur

7

12
13

14

15

Zechkowski átti leik gegn Korenski
í Omsk árið 1973.

LÓÐRÉTT
1 laumast
2 kk nafn
3 kúgun
4 svipan
7 orðaskipti
9 sæmilega
12 unaður
14 málmur
16 tveir eins

1. Dd4! (1...Dxd4 2. Hf8+ og
mátar). 1...Bxc4 2. Dxc5 Hxf7 3.
He1 1-0.
Hannes Hlífar Stefánsson situr
þessa dagana að tafli á alþjóðlegu
móti í Póllandi. Boðsmót TR hefst
á morgun. Öllum opið! Magnus
Carlsen situr að tafli í Stafangri
ásamt mörgum af sterkustu skákmönnum heims.

16

www.skak.is: Norway Chess.

LÁRÉTT: 1 skola, 5 tak, 6 nv, 8 erindi, 10 ll, 11 orð,
12 skár, 13 stæk, 15 tilurð, 17 naðra.
LÓÐRÉTT: 1 stelast, 2 karl, 3 oki, 4 andrá, 7 viðræða, 9 nokkuð, 12 sæla, 14 tin, 16 rr.

Sjónvarp Símans

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2011-2012 S næfellsbær - Vestmannaeyjar.
14.30 Fólkið í landinu M
 agnús
Stefánsson.
14.50 Á tali hjá Hemma Gunn
1989-1990
16.00 Mótorsport R
 allýcross og
torfæra í Hafnafirði.
16.30 Framapot
16.55 Opnun Elín Hansdóttir og
Haraldur Jónsson.
17.30 Veiðikofinn Þingvallaurriðinn.
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ofurhetjuskólinn
18.11 Fótboltastrákurinn Jamie
18.39 Rammvillt í Reykjavík D
 ularfulla stelpan.
18.45 Sögur frá Listahátíð
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós L ifandi og fjölbreyttur þáttur um fréttir,
menningu og dægurmál.
20.05 Húsið okkar á Sikiley Husdrömmar på Sicilien
20.35 Haltu mér, slepptu mér Cold
Feet
21.25 Aldur og yndisþokki
Stolthet og forfall N
 orskir
gamanþættir um hjúkrunarfræðinginn Merethe sem
stendur á tímamótum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD
23.05 VitjanirÍ bláum skugga.Lilja
verður sífellt afundnari við
Kristínu og á endanum springur
allt í loft upp á milli þeirra.
23.55 Dagskrárlok

2. júní 2022 FIMMTUDAGUR

Seinni Mannamálsþátturinn með Ólafi Ragnari

Hringbraut

RÚV Sjónvarp

FRÉTTABLAÐIÐ

17

Sudoku
8

5

3

1

9

6

2

4

7

9

6

5

8

2

7

4

1

3

6

1

7

2

4

3

5

8

9

8

1

3

5

9

4

6

7

2

9

2

4

5

7

8

3

1

6

2

7

4

1

6

3

5

8

9

5

3

8

6

1

9

7

2

4

7

2

6

4

1

9

8

3

5

4

6

1

7

2

5

8

9

3

1

3

8

6

5

2

7

9

4

7

9

2

8

3

4

1

6

5

4

5

9

3

7

8

1

2

6

1

7

6

9

5

2

4

3

8

6

9

1

7

3

5

2

4

8

2

4

9

3

8

7

6

5

1

3

8

7

2

4

6

9

5

1

3

8

5

4

6

1

9

7

2

5

4

2

9

8

1

3

6

7

Pondus

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

Eftir Frode Øverli

Öll höfum við gert
okkar mistök á
lífsleiðinni!
Já ...
jú ...

Á fylleríi
á Ibiza,
til
dæmis!

Hluti sem við
myndum helst
vilja halda
leyndum!

Kannski ekki
svo gott þegar
þú vinnur sem
pípari?

Eiginlega
ómögulegt!

Öflugur fasteignaleitarvefur
með einföldu og notendavænu
viðmóti sem býður upp á
ítarlegar upplýsingar um
fasteignir, þróun verðlags og
fróðleik um fasteignamarkaðinn.

ÁRBÓK
FERÐAFÉLAGS
ÍSLANDS 2022
ER KOMIN ÚT
Undir Jökli - Frá Búðum að Ennisfjalli

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS – ÁRBÓK 2022
UNDIR JÖKLI – FRÁ BÚÐUM AÐ ENNISFJALLI
Árbók Ferðafélags Íslands er komin út, sú 95. í röðinni. Í bókinni er
sjónum beint að ysta hluta Snæfellsness. Höfundurinn, Sæmundur
Kristjánsson, fæddist á Hellissandi en ólst að mestu upp í Rifi. Hann
starfaði í áratug sem hafnarvörður í Rifshöfn og síðar sem verkstjóri
hjá sveitarfélaginu í mörg ár. Á níunda áratug síðustu aldar hóf Sæmundur að segja ferðamönnum til vegar um Snæfellsnesfjallgarð og
allt svæðið undir Jökli og árið 2006 lauk hann svæðisleiðsögunámi.
Menningarnefnd Snæfellsbæjar útnefndi Sæmund Snæfellsbæing
ársins 2016 fyrir skerf hans til kynningar á sögu og náttúru Snæfellsness.
Sérkafli er um náttúruna undir Jökli eftir Daníel Bergmann. Eins
og Sæmundur á Daníel ættir að rekja til Snæfellsness og þekkir

náttúrufar svæðisins vel, ekki síst fuglalífið. Hann er einnig höfundur langflestra ljósmynda í bókinni.
Bókin er 263 blaðsíður með 224 myndum og 12 uppdráttum sem
Guðmundur Ó. Ingvarsson dró upp. Bókin er litprentuð með
heimildaskrá ásamt örnefna- og mannanafnaskrám. Í bókarlok er
greint frá starfi FÍ og deilda þess á landsbyggðinni á árinu 2021.
Árbækur Ferðafélags Íslands hafa komið út síðan 1928. Í bókunum er
oftast lýsing á afmörkuðu svæði og sögulegur og þjóðlegur fróðleikur
tengdur því. Nánast öllu landinu hafa verið gerð skil. Árbækurnar
eru því efnisrík Íslandslýsing á um tuttugu þúsund blaðsíðum sem
hefur fyrir löngu sannað gildi sitt sem traust uppspretta upplýsinga.
Með góðri kveðju, Ferðafélag Íslands

Ferðafélag Íslands

•

Mörkinni 6

•

www.fi.is • 568-2533

Nóg að lesa í sumar

Venjulegar konur - Vændi á Íslandi

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

Liðin tíð

Nætursöngvarinn

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

Tíminn á leiðinni

3.999 kr. VERÐ ÁÐUR 4.999 KR.

"

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

Örlagaskipið Arctic

4.499 kr. VERÐ ÁÐUR 5.499 KR.

Heiðríkja

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

Alvaran er mun hættulegri smitsjúkdómur en hláturinn"
- Svava Jakobsdóttir

Enn bætist í úrval frábærra bóka hjá okkur fyrir sumarið!

Reimleikar

Elskhuginn

Getnaður

Fagri heimur, hvar ertu þú?

Arctic Creatures

Klækjabrögð

Fær í flestan sjó

Handbók fyrir ofurhetjur - sjöundi hluti

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

2.899 kr. VERÐ ÁÐUR 3.399 KR.

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

www.penninn.is
s: 540-2000

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.199 KR.
Frí heimsending*

ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar
*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR.

6.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.999 KR.

3.499 kr. VERÐ ÁÐUR 4.199 KR.

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er til og með 6. júní eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

Maðurinn sem dó tvisvar

MENNING

30 Menning

FRÉTTABLAÐIÐ
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Myndin af Jóni
Leifs sem leitað
er að.

MYNDIR/AÐSENDAR

Leitað að Jóni Leifs
og Jóni Þorsteinssyni
kolbrunb@frettabladid.is

Ég er að búa til mín vörumerki, segir Sigurður.

Stór sýning á portrettmyndum og
andlitsmyndum Kjarvals opnar á
Kjarvalsstöðum 16. júní og er um
að ræða stærstu sýningu á þessum
verkum frá upphafi.

Er um að ræða stærstu
sýningu á þessum
verkum frá upphafi.
Nú leita umsjónarmenn sýningarinnar að mynd Kjarvals af
Jóni Leifs frá ca 1958-59, og mynd

Hrein og bein tjáning
Myndlistarmaðurinn Sigurður Ámundason sýnir ný
og nýleg verk á sýningunni
What‘s Up, Ave Maria? í
Hafnarborg.

Myndin af Jóni Þorsteinssyni.

af Jóni Þorsteinssyni sýslufulltrúa
frá 1949. Þeir sem vita hvar þessar
myndir er að finna eru beðnir um
að hafa samband við Aðalstein Ingólfsson listfræðing í síma 898 8466
eða í gegnum netfangið adalart@
mmedia.is. n

Full búð af rafhjólum

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Á sýningunni eru teikningar og
vídeó. „Ég er að búa til mín vörumerki, sem eiga sér enga fyrirmynd
í nútímanum heldur eru hreinn tilbúningur. Fyrir mér geta vörumerki
táknað mjög margt og þótt það megi
finna nostalgíu í verkunum þá eru
þau samt lýsandi fyrir upplýsingatímann árið 2022,“ segir Sigurður.
Myndirnar eru gerðar með trélitum, blýöntum, bleki og kúlupenna.
„Þetta voru einmitt verkfærin sem
ég notaði í skóla þegar ég var að
krota eitt og annað. Verkin geta
minnt á auglýsingar eða byrjun
á kvikmynd og líka verið eintóm
lógó. Ekkert í þeim minnir á fjöldaframleiðslu. Þau geta svo líka verið
tákn fyrir samskipti.“
Þjáning í samskiptum
Samskipti eru listamanninum
ofarlega í huga og hann heldur
áfram: „Það er mín trú að grundvöll mannlegra þjáninga sé að
finna í samskiptum. Við eigum öll
þennan sársauka sameiginlegan,
hvort sem um er að ræða ofdekrað
tólf ára barn eða fátæka gamla
konu. Við þekkjum öll sársaukann
í samskiptum og það að skilja ekki
eða misskilja hvert annað. Þú segir
mér kannski að þig langi til að gera
Hollywood-kvikmynd og í stað
þess að segja að það sé ágætt hjá
þér þá segi ég: Gangi þér vel – og
glotti um leið. Glottið verður eins
konar tákn, en þar sem ég hef verið

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Verkin geta minnt á
auglýsingar eða byrjun
á kvikmynd og líka
verið eintóm lógó.

að gagnrýna þig og særa undir rós
áttu erfitt með að svara því.“
Sigurður ítrekar að lógóin í verkunum vísi ekki í neitt sérstakt.
„Eins og í allri góðri myndlist er
áhorfandanum ekki sagt hvað
verkin þýða, hann verður sjálfur
að túlka það.“ Hann segist nostra
við verkin. „Þau eru hrein og bein
tjáning.“
Aldrei sama tónlistin
Vídeóverkið á sýningunni sýnir
Universal k v ik my ndalógóið í
lúppu en tónlistin sem er spiluð er
aldrei sú sama. Þannig má heyra
Rolling Stones, Bach og Madonnu
svo örfá nöfn séu nefnd. „Við erum
mismunandi einstaklingar með
mismunandi tónlistarsmekk og
þarna er verið að vísa til þess,“ segir
Sigurður.
Sigurður útskrifaðist frá myndlistardeild Listaháskóla Íslands árið
2012. Hann hefur haldið þrettán
einkasýningar og tekið þátt í fjölda
samsýninga. Árið 2020 hlaut hann
tilnefningu til hvatningarverðlauna Íslensku myndlistarverðlaunanna. n

Mæðgur í Borgarbókasafninu
kolbrunb@frettabladid.is
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FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Mæðgur er yfirskrift sýningar
Gunnlaðar Jónu Rúnarsdóttur, sem
verður opnuð í Borgarbókasafninu
Spönginni í dag, fimmtudaginn 2.
júní, kl. 17.
Gunnlöð Jóna Rúnarsdóttir ljósmyndari sýnir myndir af mæðgum,
móðirin er alltaf íslensk en dæturnar eiga föður af erlendum uppruna.
Ásamt myndunum má sjá textabrot og hugleiðingar mæðgnanna
sjálfra, þar er meðal annars komið
inn á hvernig það sé að alast upp og
eiga tvö heimalönd. Eins er rætt um
hvernig er að eiga börn af blönduðum uppruna á Íslandi og vera sjálf

Gunnlöð sýnir myndir af mæðgum.

MYND/AÐSEND

einstaklingur af blönduðum uppruna á Íslandi. Á sýningunni má sjá
fallegan fjölbreytileika og einstök
mæðgnasambönd.
Gunnlöð er búsett í Reykjavík,
hún lauk námi við Myndlistaskólann í Reykjavík árið 2015, Ljósmyndaskólann árið 2018 og árið
2019 lauk hún mastersnámi við
Elisava-háskólann í Barcelona.
Hún hefur búið í Bretlandi, Kólumbíu og á Spáni og sækir mikinn
innblástur til þeirra landa. Gunnlöð hefur sérhæft sig í portrettljósmyndun en tekur að sér ýmis verkefni og er sífellt að vinna að eigin
verkum samhliða því.
Sýningin stendur til 26. ágúst. n
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Listaveisla í Gróskusalnum í Garðabæ
kolbrunb@frettabladid.is

Listaveisla verður í Gróskusalnum
við Garðatorg 1 í Garðabæ og á
Garðatorgi laugardaginn 4. júní. Í
Gróskusalnum verður listasmiðja
opin almenningi kl. 14-16 þar sem
hægt er að læra að búa til gjafakort,
til dæmis lítil blómagjafakort, í sjö
skrefum með vatnslitum. Einnig verða bréfpokar skreyttir með
vatnslitum.
Louise le Roux, myndlistarmaður

Kl. 16 hefst svo götuleikhús.
og varaformaður Grósku, stjórnar
listasmiðjunni.
Á sama tíma gefst fólki tækifæri
til að fylgjast með listamönnum að
störfum því Gróskufélagar verða
á staðnum og mála myndir, meðal
annars málverk sem verða á Jóns-

messugleði Grósku 23. júní. Vinnustofur myndlistarmanna við Garðatorg 1 verða einnig opnar. Kl. 16 hefst
svo götuleikhús á vegum Listahátíðar í Reykjavík á torginu þar sem
götulistamenn ganga um á stultum
með blævængi.
Fyrir framan Gróskusalinn, á
Garðatorgi, stendur nú yfir sýning
á listaverkum frá Jónsmessugleði
fyrri ára en Jónsmessugleði Grósku,
myndlistarsýning með listviðburðum, er haldin á hverju ári. n

Málað á bréfpoka.

MYND/AÐSEND

Verk eftir Dagnýju á sýningunni.

MYND/AÐSEND

Formflæði í Hofi
kolbrunb@frettabladid.is

Sýning myndlistarkonunnar Dagrúnar Matthíasdóttur, Formflæði,
stendur yfir í Menningarhúsinu
Hofi og lýkur 15. ágúst.

Árið 2021 varð hún
bæjarlistamaður Akureyrar og er sýningin
Formflæði hluti af því
starfstímabili.
Dagrún er búsett á Akureyri og
er starfandi listamaður og myndmenntakennari. Árið 2021 varð
hún bæjarlistamaður Akureyrar og
er sýningin Formflæði hluti af því
starfstímabili. n

Ársfundur
2022
Dagskrá

Ársfundur Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga
verður haldinn mánudaginn 20. júní kl. 13 í húsakynnum
sjóðsins að Sigtúni 42 í Reykjavík.

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur 2021

Allir sjóðfélagar sem og fulltrúar launagreiðenda og
viðkomandi stéttarfélaga eiga rétt til fundarsetu á ársfundinum. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta á fundinn en
óskað er eftir því að þeir tilkynni komu sína til sjóðsins á
netfangið lifbru@lifbru.is eða í síma 5 400 700.

3. Tryggingafræðileg athugun
4. Fjárfestingarstefna sjóðsins kynnt
5. Tilnefning stjórnarmanna og varamanna
6. Kynning á breytingum á samþykktum sjóðsins
7. Önnur mál

Yfirlit yfir afkomu ársins 2021

Iðgjöld sjóðfélaga

120

18.302

16.255

233

69

2.425

2.727

2.572

Lífeyrir

-4.886

-486

-3.426

-8.798

-7.658

Hreinar fjárfestingartekjur

33.845

6.693

1.955

42.493

28.127

-405

-74

-110

-589

-559

42.781

10.390

964

54.135

38.737

Hrein eign til greiðslu lífeyris

270.469

54.501

17.005

341.975

287.841

Hrein eign umfram heildarskuldbindingar

-39.800

-9.176

-10.864

Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris

Á höfundaspjalli í Borgarbókasafninu Sólheimum í dag, fimmtudaginn
2. júní kl. 17.30-18.30, stýrir Sunna
Dís Másdóttir spjalli við þau Heiðu
Vigdísi Sigfúsdóttur, Ingunni Snædal, Rebekku Sif Stefánsdóttur og
Þórarin Eldjárn um nýlegar bækur
þeirra og sumarlestur almennt. n

Hér má finna árs- og
sjálfbærniskýrslu
sjóðsins

Hrein eign í hlutfalli af heildarskuldbindingum

-8,0%

-7,4%

-15,9%

Hrein eign í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum

10,2%

-3,2%

-76,3%

Nafnávöxtun ársins

14,4%

14,4%

11,8%

14,3%

10,8%

Raunávöxtun ársins

9,1%

9,1%

6,7%

9,0%

7,1%

Fjöldi virkra sjóðfélaga að meðaltali

kolbrunb@frettabladid.is

2020
Samtals

4.188

Rekstrarkostnaður

Sumarútgáfan
með Sunnu Dís

2021
Samtals

B deild

13.994

Sérstök aukaframlög launagreiðenda

Þórarinn Eldjárn ræðir um nýja
ljóðabók. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

V deild

Fjöldi lífeyrisþega að meðaltali

15.367

5.251

139

20.757

19.906

6.437

1.656

1.929

10.022

8.732

Allar fjárhæðir í milljónum króna

Sigtúni 42
105 Reykjavík

5 400 700
lifbru@lifbru.is

lifbru.is

Birt með fyrirvara um prentvillur.

A deild

Elísabet Alexandra María, prinsessa, fæðist á Bruton stræti nr. 17
í Lundúnum, elsta barn hertogahjónanna af York. Yngri systirin,
Margrét, fæðist fjórum árum síðar

1929

2. júní 2022 FIMMTUDAGUR
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Platínudrottningin
sem ríkti á öld öfganna

1926, 21. apríl

Kreppan mikla skellur á í
kjölfar hrunsins á Wall Street

FRÉTTABLAÐIÐ

Elísabet II tók við krúnunni af föður sínum 1952 og hefur því ríkt í 70 ár, lengur en nokkur annar
breskur þjóðhöfðingi. Krýningarafmælisfögnuðurinn, sem kenndur er við platínu, nær hámarki
í dag og því tilvalið að rifja upp sögulega stórviðburði sem drottningin hefur upplifað.
toti@@frettabladid.is
odduraevar@frettabladid.is

HEIMILD: GRAPHIC NEWS

1933
Adolf Hitler
kemst til valda
og undirokun
gyðinga hefst
í Þýskalandi
nasismans

Tsjernóbyl kjarnorkuslysið

Sprengja um borð í Pan Am
flugi 103 yfir Lockerbie í Skotlandi verður 270 að bana

1989

Berlínarmúrinn fellur

1992 „ Annus Horribilis“
n Hjónabönd þriggja barna Elísabetar enda í ógöngum
n Windsor-kastali brennur

1934

1994

1996

Ermasunds
göngin opnuð

Karl og Díana
skilja

1997, 31. ágúst

Maó Zedong
leiðir þúsundir Kínverja í
gönguna miklu
og verður leiðtogi Kínverska
kommúnistaflokksins

1936

1986
1988

LÍFIÐ
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Díana prinsessa deyr í
bílslysi í París

Föðurbróðir Elísabetar hleypir
öllu í uppnám þegar hann
afsalar sér konungstign í nafni
ástarinnar. Faðir Elísabetar
verður Georg sjötti. Elísabet
er nú aðalerfingi krúnunnar

2001
n Hryðjuverkaárásirnar á
Tvíburaturnana

1939
n Síðari heimsstyrjöld
hefst þegar
Hitler ræðst
inn í Pólland

n Bretar ganga
til liðs við
Bandaríkin í
innrás í Afg
anistan

2002

n Bretar og
Frakkar lýsa
yfir stríði
gegn Þýskalandi

Margrét prinsessa og drottningarmóðirin deyja í upphafi gullvaldaafmælis drottningarinnar

1940

2005

Winston Churchill verður
forsætisráðherra Breta og
leiðir þjóðina
í gegnum
hennar erfiðustu stundir

n Karl Bretaprins giftist
Kamillu
Parker
Bowles

2008

1945

2011

n 8. maí: Þjóðverjar játa sig sigraða og stríðinu lýkur í Evrópu

n 29. apríl: Vilhjálmur Bretaprins
giftist Katrínu Middleton

1946

1950

1963

1979

15. ágú: Anna prinsessa fæðist

Kennedy
myrtur í Dallas,
Texas

n Margrét
Thatcher
verður fyrsti
kvenkyns forsætisráðherra
Bretlands

1952
 . feb: Georg sjötti deyr. Elísabet er
6
í Kenýa þegar hún verður drottning

1953

Ræða Churchill um járntjaldið
markar upphaf kalda stríðsins

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

1947, 20. nóvember
Elísabet giftist Filippusi Mountbatten í Westminster-kirkju

1948
n Ísraelsríki
samþykkt í
Palestínu

n 14. nóv: Karl
Bretaprins
fæðist

Hillary og Tenzing komast á
topp Everest. Fréttirnar berast
til Bretlands degi fyrir krýningu
Elísabetar

1964

1966

2. maí:
Játvarður
prins fæðist

Englendingar
sigra VesturÞjóðverja í
úrslitum HM í
fótbolta

1954
 lvis Presley
E
gefur út sína
fyrstu plötu,
That‘s All Right,
rokkið fæðist

1960
19. feb: Andrés Bretaprins fæðist

1969
n Breski herinn sendur til NorðurÍrlands til að stilla til friðar
n Neil Armstrong stígur fæti á
tunglið. Skilaboð drottningarinnar eru tekin upp og skilin
eftir á tunglinu í málmkassa

n Frændi drottningarinnar,
Mountbatten lávarður, er myrtur
af Írska lýðveldishernum

1980

Efnahagshrunið

n Maí: Drottningin fer í fyrstu
heimsókn bresks þjóðhöfðingja
til Írlands síðan fyrir sjálfstæði

2016
n Drottningin
verður 90 ára

2018

n 14. ágú: Seinni heimsstyrjöldinni lýkur með uppgjöf Japana
í kjölfar kjarnorkusprenginga í
Hiroshima og Nagasaki

n Sjálfsmorðsárásir
í London
verða 56 að
bana

n Bretar
ákveða að
yfirgefa ESB

Harry Bretaprins giftist
Meghan Markle

2021, 9. apríl

John Lennon
er myrtur fyrir
utan heimili
sitt í New York

Filippus
drottningarmaður deyr 99
ára gamall eftir
73 ára hjónaband

1981, 29. júlí

2022, 6. febrúar

 00 milljónir fylgjast með brúð7
kaupi Karls Bretaprins og Díönu
prinsessu

Elísabet kemst fyrst breskra
þjóðarleiðtoga í platínu og fagnar
70 ára valdaafmæli

LAGERSALA
HOLTAGÖRÐUM
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NÝJAR VÖRUR
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70%

AFSLÁTTUR

YFIR 100 VINSÆL VÖRUMERKI
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Lagersala NTC
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Óskar Guðmundsson
dundaði sér í
kófinu við að
selflytja Tinna
og félaga til
Íslands og fann
þeim kunnuglega staði og er
hér meðal annars með blaðamanninn vaska
en verklausa að
baki sér á spjalli
við sjálfan Halldór Laxness að
Gljúfrasteini.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Ævintýri Tinna á Gljúfrasteini
Faraldurinn hægði á ritstörfum Óskars Guðmundssonar
sem lagði subbuleg morð á
prestum til hliðar og sneri
sér að því að mála myndir af
Tinna, Kolbeini kafteini og
félögum í íslensku umhverfi.
toti@frettabladid.is

OPIÐ

ALLA
HELGINA

„Maður dundar sér í ýmsu,“ segir
glæpasagnahöfundurinn Óskar Guðmundsson um myndir sem hann
hefur málað af myndasöguhetjunni
sígildu, Tinna, og félögum hans á
kunnuglegum stöðum íslenskrar
náttúru og borgarlífs.
„Ég náttúrlega las þessar bækur
eins og margir aðrir bara þangað til
kjölurinn gaf sig,“ segir Óskar, sem
var á fermingaraldri þegar hann fékk
fyrst hugmyndina að því að mála
Tinna við íslenskar aðstæður.
„Ég var alltaf að vonast til að Hergé
myndi koma með eina bók sem
gerðist bara hreinlega á Íslandi og
ákvað að ef hann gerði það ekki þá
ætlaði ég einhvern tímann að gera
þetta bara sjálfur. Og þetta gerðist
nú aldrei nema svona að litlu leyti
þegar þeir Tinni og Kolbeinn stoppa
stutt við inni á Akureyri í Dularfullu
stjörnunni.
Það var mjög skemmtilegt. Kolbeinn fær sér í tána og svona,“ segir
Óskar og rifjar upp nokkra sögu-

lega ramma þegar félagarnir koma
við í höfuðstað Norðurlands til þess
að fylla skipið Áróru á leið sinni á
Norðurheimskautið.
Hlé á prestsdrápum
„Þannig að þessi hugmynd er búin að
blunda lengi með mér og alltaf einhvern veginn að þróast.
Það er síðan í rauninni bara í
fyrstu bylgju faraldursins sem ég
dett svolítið út úr skrifunum,“ segir
Óskar, sem var orðinn svo vanur að
skrifa á kaffihúsum að hann missti
taktinn þegar þeim var lokað og
frestaði því krimmanum Boðorðin,
sem fjallar um heldur subbuleg raðmorð á prestum með barnagirnd, til
næsta árs og byrjaði að mála Tinna.
Tinni var einn í heiminum
„Þetta var reyndar frábær tími til að
byrja á þessu vegna þess að ég var
einn í heiminum eins og Palli þegar
ég fór niður í miðbæ að taka ljósmyndir af stöðum sem mér datt í hug
að gaman væri að setja Tinna inn í.“
Óskar bendir til dæmis á að hann
hafi getað staðið úti á miðri Sæbrautinni í kortér á föstudagseftirmiðdegi
þegar hann var að mynda Hörpu og
þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að
fólk skyggði á viðfangsefnið.
Tinni og Kolbeinn áttu því sviðið
þegar Óskar fann þeim stað í borgarlandslaginu og nú eiga þeir vegg-
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plássið í Epal Gallerí á Laugavegi þar
sem Óskar opnar sýninguna Tinni
á Íslandi klukkan 17 í dag en hún
stendur út júlí.
Migið utan í Laxness
„Ég vissi alltaf að þetta yrði mikil
vinna og það er í raun bara ekki
fyrr en núna að ég var tilbúinn til að
setja upp sýningu og það kom mér
skemmtilega á óvart hversu vel þetta
fer bara á vegg inni í stofu.“
Þegar Óskar er spurður hvort hann
hafi langað sérstaklega að finna
Tinna stað á einhverjum einum stað
umfram annan stendur ekki á svari.
„Ég er auðvitað mjög hrifinn af
öllum myndunum en það er ein sem
mér þykir gríðarlega vænt um en
hún er af Tinna að spjalla við Halldór Laxness fyrir utan Gljúfrastein.
Svo stendur Tobbi hinum megin
við Jagúarinn og er að míga utan í
dekkið.“ n

Máttur Kenobis vekur Bíóvarpið
Star Wars-nörd
isminn brúar
þríleikjakynslóðabilið milli
Þórarins og
Odds sem gátu
ekki stillt sig um
að elta Obi-Wan
Kenobi þættina
með sérútgáfu
af Bíóvarpi
Fréttablaðsins.

arnartomas@frettabladid.is

BARÓNSSTÍGUR

Ég var alltaf að vonast
til að Hergé myndi
koma með eina bók
sem gerðist bara hreinlega á Íslandi.

Jedi-riddarinn Obi-Wan Kenobi
hefur verið alger lykilpersóna í
Stjörnustríðsmyndunum frá upphafi þegar Sir Alec Guinness lék
hann í fyrsta þríleiknum og festi sig
enn frekar í sessi sem einn þeirra
allra vöskustu úr röðum hinna fornfrægu friðargæsluliða fjarlægrar
vetrarbrautar þegar Ewan McGregor lék hann ungan í forleikjunum
þremur.
Star Wars-aðdáendur um víða veröld hafa því lengi beðið þess að fá að
sjá meira af ævintýrum Obi-Wans og
spennan í kringum hina nýju sex
þátta seríu, Obi-Wan Kenobi, sem
hóf göngu sína á Disney+ í síðustu
viku, er slík að ákveðið var að vekja
Bíóvarp Fréttablaðsins af dvala með
sérstakri hlaðvarpsröð þar sem
þættirnir verða brotnir til mergjar.
„Þetta er svo stór sjónvarpsviðburður að mér fannst ekki annað
hægt en að taka Obi-Wan fyrir í sérstökum hlaðvarpsþáttum,“ segir
Oddur Ævar Gunnarsson blaðamaður, sem síðast tók Game of

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Thrones álíka tökum í vinsælasta
hlaðvarpi Fréttablaðsins til þessa,
Krúnuvarpinu.
„Ég fékk sessunaut minn hérna
á blaðinu, Þórarin Þórarinsson, til
þess að vera með mér í þessu, enda
þekki ég ekki neinn sem er meiri
og ákafari Star Wars-nörd,“ segir
Oddur.
„Ætli það megi ekki bara segja að
mér renni stjörnustríðsblóðið til
skyldunnar. Ekki síst vegna þess að
Obi-Wan hefur verið minn maður
allar götur síðan ég sá hann, sjö ára,

fyrst sveifla bláu geislasverði í Nýja
bíói 1978,“ segir Þórarinn.
„Ég held líka að þetta geti orðið
áhugavert þar sem við Oddur erum
fulltrúar ólíkra kynslóða. Ég er af
þeirri upprunalegu en hann af „prequel“ kynslóðinni sem burðast með
Jar Jar Binks í farteskinu. Flestum til
ama og óþæginda.
Fyrsti Bíóvarpsþátturinn er kominn á Spotify en þeir munu síðan
skila sér jafnt og þétt vikulega eftir
því sem nýir Kenobi-þættir bætast
við á Disney+ á miðvikudögum. n
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Andrés Bertelsen andres@frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir
ruth@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is,
TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hin eina sanna sópransöngkona og
hljómsveitarstjóri Barbara Hannigan
kemur nú í fyrsta sinn til Íslands.

→ 3. & 4. júní
19:30 & 17:00
Harpa, Eldborg
+ Miðasala á
sinfona.is og tix.is

Stórviðburður í tónlistarlífinu, þegar þessi framúrskarandi
tónlistarkona stjórnar og syngur með Sinfóníuhljómsveit
Íslands á tvennum tónleikum í Eldborg í Hörpu.

frettabladid.is

MUNA
dagar!

550 5000

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

20%
2022 - 2025

n Bakþankar
Stefáns Ingvars
Vigfússonar

SAMSUNG
KÆLISKÁPUR USA

Málfrelsi
Þeir eru aumir, mennirnir sem
í skjóli málfrelsis níða aðra að
tilefnislausu. Við þurfum að gera
okkur grein fyrir hvað felst í níði.
Það er ekki níð að gera grín að
fólki í valdastöðu eða að nota sín
sterkustu orð til þess að gagnrýna, þvert á móti, það er skylda
okkar sem hafa til þess öflugan
vettvang. Það er heldur ekki níð
að benda á það sem er satt og rétt,
jafnvel þótt það kunni að fara
fyrir brjóstið á landsþekktum
trúbadorum.
Það er níð að nota valdastöðu
sína eða öflugan vettvang til
þess að draga í efa eða gera lítið
úr tilvist heils þjóðfélagshóps.
Það gerist þó það reglulega að
við kippum okkur tæpast upp
við það. Við segjum að málefni
trans fólks séu flókin og þau þurfi
að ræða í ró og næði, þar sem
undirtextinn er augljóslega að
það þurfi að ræða málefni trans
fólks án aðkomu trans fólks,
þau skilji ekki um hvað málið
snýst. Þetta er svo flókið mál.
Þetta er svo flókið mál að okkur
þykir ekkert eðlilegra en að tveir
þekktustu grínistar samtímans
noti eitt stærsta svið heims til
þess að gera lítið úr trans konum.
Á tyllidögum segjast þeir vinna
við að ögra en það er ekki ögrun
að viðhalda ríkjandi kynjakerfi.
Það er þjónandi, þeir eru í beinu
þjónustuhlutverki gagnvart valdhöfum.
Þetta er ekki flókið mál, ekki
einu sinni þegar það snýr að
börnum. Trans börn eru til, við
vitum það meðal annars vegna
þess að trans fólk er til. Verndum
trans börn, það virðist því
miður vera ærin ástæða til þess.
Verndum trans börn og hættum
að rökræða tilvist trans fólks.
Það er það allra minnsta sem við
getum gert. n

Öll eldhústæki á afslætti dagana 1. - 6. júní

AEG VEGGOFN

BRABANTIA RUSLAFATA

SMEG HRAÐSUÐUKANNA

SAMSUNG UPPÞVOTTAVÉL

ELECTROLUX AIRFRYER

MOCCAMASTER KAFFIVÉL

ELECTROLUX BRAUÐRIST

SAFAPRESSA

Allt fyrir
veisluna
Skreytingar
Borðbúnaður
Búningar
Tækjaleiga

*Tax Free jafngildir 19,36% afslætti

ormsson.is
Faxafeni 11 • Sími 534 0534

