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Við fögnum 55 ára sameiginlegri sögu 

Húsgagna hallarinnar og danskrar hönnunar. 

Við bjóðum upp á spennandi tilboð fyrir lifandi heimili. 

Vertu eins og heima hjá þér – komdu við og fáðu þér sæti.

Þú finnur nýjasta bæklinginn 
okkar á husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR
20%ALLAR

DANSKAR
VÖRUR*

* Gildir ekki af sérpöntunum og einungis af völdum vörum frá Skovby.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

DANSKIR DAGAR
Í HÖLLINNI

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

Við fögnum 55 ára samfelldri sögu 
Húsgagna hallarinnar og danskrar hönnunar. Við bjóðum upp á spennandi tilboð fyrir lifandi heimili. Vertu eins og heima hjá þér – Komdu við og fáðu þér sæti.

AFSLÁTTUR

20%ALLAR
DANSKAR

VÖRUR*
* Gildir ekki af sérpöntunum og einungis af völdum vörum frá Skovby.
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UMBRIA
Stóri fjölskyldusófinn.
Hornsófi með tungu úr slitsterku áklæði. 
Umbria er einn af okkar vinsælli sófum 
enda bæði tímalaus og þægilegur.  
Stærð: 326 × 261 × 78 cm.

 295.992 kr.   369.990 kr.

KIRUNA 
Stór u-sófi úr 
sterku, 
dökkgráu 
áklæði með 
massíva 
olíuborna 
eikarfætur. Hægri 
eða vinstri tunga.  
Falleg og stílhrein 
dönsk hönnun.
Stærð: 301 x 200 x 78 cm

DC 3600
Ekta danskur og stílhreinn með 
mjúku savoy/split leðri. Nettur og 
sérlega fallegur sófi með háa arma 
sem gott er að sitja við. Fáanlegur í 
svörtu og koníaksbrúnu leðri.

2ja sæta, stærð: 143 x 80 x 80 cm
 175.992 kr.   219.990 kr.

3ja sæta, stærð: 202 x 80 x 80 cm
 223.992 kr.   279.990 kr.

SCOTT 
Hornsófi úr  
sterku koníaks-
brúnu eða 
dökkgráu  
bonded leðri. 
Innra byrði púðanna er úr kaldpress uðum svampi, 
trefjafyllingu og loks mjúku yfir lagi. Fæst með hægri  
eða vinstri tungu. Stærð: 293 x 217 x 85 cm.

 215.992 kr.   269.990 kr.

2,5 sæta: 196 x 86 x 80 cm
 215.992 kr.   269.990 kr.

3ja sæta: 224 x 86 x 80 cm
 239.992 kr.   299.990 kr.

DC 8900 
Klassískur og sérlega fallegur sófi  
með mjúku savoy/split leðri. Sófinn 
er með mjúkbólstraða arma og það 
er einstaklega þægilegt að sitja í honum.  
2,5 og 3ja sæta í svörtu og koníaksbrúnu leðri.

CLEVELAND
Ein allra vinsælasta 
húsgagnalína okkar, 
Cleveland, er nú 
komin í nýju áklæði 
og með viðarfótum.  
Áklæðið heitir SOFT 
og er fáanlegt í bæði 
ljósbleikum lit (Rose) og ljósgráum. Við eigum  
2ja og 3ja sæta sófa, tungusófa, hægindastól og skemil. 
Stærð 3ja sæta: 206 x 83 x 81 cm

 75.992 kr.   
 94.990 kr.

3ja sæta sófi: 204 x 97 x 96 cm  
 127.992 kr.  159.990 kr.

4ra sæta sófi: 253 x 97 x 85 cm  
 159.992 kr.  199.990 kr.

PINTO  
3ja og 4ra 
sæta sófar 
úr sterku 
bonded  
leðri. Fáan- 
legir koníaks-
brúnir eða steingráir. Fáanlegir í fleiri stærðum og einnig stóll. 

 175.992 kr.   219.990 kr.

KIRUNA
Vandaður 
hornsófi úr 
sterku, dökk-
gráu áklæði 
með massíva 
olíuborna 
eikarfætur. 
Vinstri eða  
hægri tunga.   
Stærð: 236 x 200 x 78 cm

 143.992 kr.   179.990 kr.

FRIDAY
Þéttur, 
þægilegur og 
rúmgóður sófi 
með háu baki 
og góðum 
bakstuðningi. 
Tungan er 
færanleg frá hægri til vinstri. Slitsterkt áklæði  
í þremur litum; gráu, dökkgráu og ljósbrúnu. 
Stærð: 285 × 232 × 91 cm

 151.992 kr.  
 189.990 kr.

Aukahlutir á mynd:  
Hnakka- og armpúðar

AFSLÁTTUR
20%
ALLT DANSKT*

* Gildir ekki af sérpöntunum og  
einungis af völdum vörum frá Skovby.

CLOUD
Borðstofustóll. 
Svart eða brúnt 
PU-leður 
og blátt eða 
álgrátt 
sléttflauel. 
Svartir 
fætur

 23.192 kr.   28.990 kr.

MORRISON borðstofuborðið er 100 cm breitt, 200 cm langt og hæðin er 73 
cm. Það er stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum sem fylgja. Hægt er 
að kaupa viðbótarstækkanir sem gera það mögulegt að stækka borðið í 512 cm. 
Hvíttuð, olíuborin eik.

 311.949 kr.   366.999 kr.

MORRISON  
Borðstofuborð úr hvíttaðri olíuborinni gegnheilli eik. 

PASSO
Borðstofuborð með 
svarta viðarfætur. Borð-
platan er með 3 mm  
keramiktopp. 
Stækkanlegt í 300 
cm með tveimur 50 
cm stækkunum sem 
fylgja og geymast inni í 
borðinu. Stærð:  
100 x 200/300 x 75 cm  159.992 kr.  

 199.990 kr. 31.992 kr.   39.990 kr.

AMBLE
Hringlaga borðstofuborð 
með svörtum viðarfótum. 
Endingargóð melamin 
 borðplata með marmara 
útliti. Þvermál 110 cm, 
hæð 75 cm. Á mynd eru 
einnig Eris borðstofustólar,  
sjá hér fyrir neðan.

ANDREW
Borðstofustóll. 
Hvítt, brúnt, 
grátt eða 
svart bonded 
leður.

ALEXA
Vandaður 
borðstofu-
stóll. Svart, 
brúnt eða 
hvítt ekta 
leður. Fætur 
úr burstuðu 
stáli.

 26.392 kr.   32.990 kr. 13.592 kr.   16.990 kr. 23.992 kr.   29.990 kr.

ERIS 
Borðstofustóll. 
Svört, grá eða 
hvít skel og 
sessa með  
samlitum 
fótum.

 7.992 kr.   9.990 kr.

CRAY 
Borðstofustóll. 
Bronslitað 
sléttflauel 
í sæti.  
Svartur 
snúningsfótur. 

Stóll í áklæði
 55.992 kr.   69.990 kr.
Skemill í áklæði
 11.992 kr.   14.990 kr.

ALBA
Hægindastóll með eða án 
skemils. Blátt, ljós- eða dökk-
grátt áklæði. Einnig til í leðri.

KENYA 
Hægindastóll. Holly grænt 
sléttflauel.

 39.992 kr.   49.990 kr.

HAVANA
Hægindastóll með snúningi.  
Slitsterkt dökkgrátt, blátt og 
ólívugrænt áklæði. Einnig 
svart eða hvítt leður.

 71.992 kr.   89.990 kr.

KAMMA
Hægindastóll. Blátt, skógar-
grænt, grátt eða bleikt slétt-
flauel.

BOYD
Hægindastóll. Blátt eða grátt 
sléttflauel. Svartir fætur.

 46.392 kr.   57.990 kr.

Havana í áklæði
 59.992 kr.   74.990 kr.
Havana í leðri
 87.992 kr.   109.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ALLT DANSKT*

* Gildir ekki af sérpöntunum og  
einungis af völdum vörum frá Skovby.
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UTANRÍKISMÁL  „Framferði nýju 
valdhafanna í Póllandi hefur 
valdið okkur í Norðurlandaráði og 
mörgum öðrum áhyggjum á síðustu 
árum,“ segir Silja Dögg Gunnars-
dóttir, forseti Norðurlandaráðs, í 
grein í Fréttablaðinu í dag. 

Silja  heimsækir pólska þingið 
ásamt sendinefnd 9.-10. mars. Þjóð-
ernis- og íhaldsflokkurinn Lög og 
réttur náði meirihluta í kosningum 
í október. Segir Silja að breytingar 
á dómskerfinu, afskipti af f jöl-
miðlum og afstaða til hinsegin fólks 
séu meðal mála sem séu á skjön við 
hugsjónir f lestra norrænna stjórn-
málamanna.  – atv / sjá síðu 16

Segir Pólland 
valda áhyggjum

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður og forseti Norðurlandaráðs. 

COVID-19 Rúm 44 prósent þeirra 
sem taka afstöðu segja að útbreiðsla 
kórónafaraldursins hafi mjög eða 
frekar mikil áhrif á ferðalög sín til 
útlanda á næstu mánuðum. Þetta 
sýna niðurstöður nýrrar könnunar 
sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir 
Fréttablaðið.

Tæp 18 prósent segja að útbreiðsla 
veirunnar hafi hvorki mikil né lítil 
áhrif á ferðaplönin og tæp 38 pró-
sent telja útbreiðsluna hafa mjög 
eða frekar lítil áhrif.

Frá því að fyrsta tilfelli um smit 
var staðfest hér síðastliðinn föstu-
dag, hefur þeim fjölgað jafnt og þétt. 
Í gær voru tilfellin orðin tuttugu 
og sex, en allir þeir einstaklingar 
smituðust erlendis.

Embætti landlæknis ræður fólki 
frá ferðalögum til svæða sem skil-
greind eru með mikla smithættu. 
Þessi svæði eru Kína, Ítalía, Suður-

Kórea og Íran. Þá eru einstaklingar 
sem koma frá þessum svæðum 
beðnir um að vera í sóttkví í 14 daga 
frá heimkomu.

Fleiri konur en karlar segja 
útbreiðslu kórónaveirunnar hafa 
áhrif á ferðalög. Þannig segja rúm 
48 prósent kvenna útbreiðsluna 
hafa mikil áhrif, en rúmt 41 pró-
sent karla. Tæp 40 prósent karla 
segja útbreiðsluna hafa lítil áhrif á 
ferðalög, en tæp 36 prósent kvenna.

Hér er aðeins miðað við þá sem 
tóku afstöðu, en tæp 22 prósent 
sögðust engin plön hafa um ferða-
lög.

Aldurshópurinn 65 ára og eldri 
er mun líklegri til að svara því að 
útbreiðsla veirunnar hafi áhrif á 
ferðalög, en þeir sem yngri eru. 
Tæp 52 prósent í þessum aldurs-
hópi segja útbreiðslu veirunnar 
hafa mikil áhrif á ferðalög en tæp 32 

Fjölmargir hika við utanferðir
Tæpur helmingur þeirra sem taka afstöðu í nýrri könnun segir að útbreiðsla kórónafaraldursins muni 
hafa mikil áhrif á ferðalög til útlanda á næstu mánuðum. Enn þá er allt smit hérlendis rakið til útlanda.

Loft var lævi blandið þegar þátttakendur í útskriftarsýningu hársnyrtinema við Tækniskólann kepptust við að leggja lokahönd á verk sín. Sýningin fór fram í Gamla bíói í gærkvöld og 
þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit þar við fyrir sýningu var handagangur í öskjunni. Hársprey og litabrúsar voru á lofti og allt kapp lagt á að útkoman yrði sem best. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú 
útbreiðslu COVID-19 hafa á ferða-
lög þín til útlanda næstu mánuði? 

✿   Áhrif á ferðalög fólks

prósent lítil áhrif. Minnstra áhrifa 
á ferðalög gætir í aldurshópnum 
25-34 ára. Þar segja rúm 47 prósent 
að veiran hafi lítil áhrif á ferðalög 
en rúm 38 prósent að þau hafi mikil 
áhrif.

Könnun Zenter, sem er netkönn-
un, var gerð á tímabilinu 28. febrúar 
– 4. mars. Í úrtaki voru 2.300 manns 
18 ára og eldri en svarhlutfall var 56 
prósent. Gögnin voru vigtuð eftir 
kyni, aldri og búsetu. – sar / sjá síðu 4

44,4%
17,8%

37,8%

n Mikil áhrif n Hvorki né  
n Lítil áhrif

52%
í aldurshópnum 65 ára og 
eldri segja COVID-19 hafa 
mikil áhrif á ferðalög.

Nýr
 réttur!

MEÐ BÉARNAISE-SÓSU OG KARTÖFLUGRATÍNI

Lambasteik
Heit máltíð, 
tilbúin á 12 mín.

Hægeldun tryggir að vítamín 
og næringarefni halda sér.

Íslensk framleiðsla, íslenskt
kjöt, án allra rotvarnarefna.



Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Íslenskan er eitt 
elsta mál sem talað 

er í Evrópu og það er ekkert 
mál með jafn svipuðum 
framburði og saxneskan.
Svanur G. Þorkelsson

Veður

Norðan 8-15 og él um landið 
norðanvert seint í dag, en styttir 
upp sunnan heiða. Frost 0 til 10 
stig, kaldast í innsveitum norð-
austanlands.  SJÁ SÍÐU 22

SALTVATNSPOTTAR

HEITIRPOTTAR.IS 
HÖFÐABAKKI 1
SÍMI 7772000

PLUG & PLAY
HITAVEITUSKELJAR

• Tilbúin til notkunar
• Tengja 2 rör
• Eyðir minna vatni

Kavíar með sögu

Finnski matreiðslumeistarinn Mikael Mihailov, sem á rætur í Rússlandi, útbýr svokallaðan Petrossian kavíar á hátíðinni Food and Fun. Petrossian 
fjölskyldan kom með kavíarinn frá Rússlandi til Parísar fyrir öld síðan og hófst þá ástarsamband kavíarsins og borgar ljósanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

MENNING „Ég var beðinn um að sjá 
um smá uppákomu fyrir gest sem 
átti að heiðra,“ segir Svanur G. Þor-
kelsson sem vann um hríð við leið-
sögn og hélt fyrirlestra á skemmti-
ferðaskipi frá Kanada meðfram 
ströndum Íslands.

„Gesturinn hét Margaret  Atwood 
og ég hélt kannski að hún vildi 
heyra íslensk ljóð lesin upp. Ég 
fór til hennar og spurði hvað hún 
vildi heyra og þá svaraði hún einu 
orði, „Bjólfskviðu“.  Svo vildi hún 
í þokkabót hvorki heyra hana á 
íslensku né ensku heldur saxnesku.“

Það var vel tekið í upplestur 
Svans sem þekkir miðaldakvæðið 
vel. „Hún vissi samt ekkert um það,“ 
segir hann. „Margaret sagði síðan 
við mig að ég ætti að láta taka þetta 
upp en ég vissi svo sem ekkert hvað 
hún meinti.“ 

Tveimur mánuðum síðar fékk 
Svanur símtal frá hljóðbókaútgef-
andanum Audible sem vildi fá hann 
til að lesa kvæðið inn á hljóðbók.

Upplesturinn fór fram á Englandi 
og segir Svanur hann hafa gengið 
þokkalega. „Ég reyndi að gera þetta 
af tilfinningu og á frekar drama-
tískan hátt,“ segir hann og segist 
hafa skemmt sér vel. „Undir niðri 
var samt smáótti um að maður 
væri ekki að höndla þetta rétt því 
það veit náttúrulega enginn hvernig 
saxneskan var nákvæmlega borin 
fram, þó hægt sé að leiða líkur að 
því.“

Svanur segir að íslenskan og sax-

neskan eigi margt sameiginlegt. 
„Íslenskan er eitt elsta mál sem 
talað er í Evrópu og það er ekkert 
mál með jafn svipuðum framburði 
og saxneskan. Hljóðsetningin sem 
er notast við er blanda af latneskri 

og enskri stafsetningu þegar ljóðið 
er skrifað niður,“ segir hann. 

„Þeir nota samt okkar stafi eins og 
eðið og þornið en svo eru líka hljóð 
þarna inni sem ekki eru íslensk að 
uppruna, en ég tel að séu borin fram 
eins og norrænir menn hefðu borið 
þau fram.“

Aðspurður um framhaldið seg-
ist Svanur spenntur fyrir að lesa 
Íslendingasögurnar á ensku. „Það 
væri gaman að gera hljóðbækur þar 
sem nöfn og staðarheiti væru borin 
rétt fram í staðinn fyrir að heyra 
útlendinga tönnlast alltaf vitlaust á 
þessu. Ég held það geti enginn gert 
þetta nema Íslendingur.“ 
arnartomas@frettabladid.is

Las Bjólfskviðu inn á 
hljóðbók á saxnesku

Það tók Svan þrjá daga að lesa inn á hljóðbókina.  MYND/MICHELL VALBERG

Svanur G. Þorkelsson 
las Bjólfskviðu á sax-
nesku inn á hljóðbók. 
Hann segir íslensku og 
saxnesku eiga margt 
sameiginlegt þótt eng-
inn viti nákvæmlega 
hvernig saxneskan hafi 
verið borin fram.

FÉLAGSMÁL Sjaldgæft er að barist sé 
um formennsku í Félagi eldri borg-
ara í Reykjavík en nú eru komin 
fram þrjú framboð til formanns. 
Ellert B. Schram lýkur formannstíð 
sinni en félagið var mikið í fréttum 
á síðasta ári í tengslum við bygg-
ingu blokka við Árskóga, þar sem 
kostnaður fór langt fram úr áætl-
unum.

Í framboði til formanns félags-
ins eru þau Haukur Arnþórsson 
stjórnsýslufræðingur, Borgþór 
Kjærnested, rithöfundur og þýð-
andi, og Ingibjörg H. Sverrisdóttir 
félagsráðgjafi. 

„Það hefur staðið mikill styr í 
kringum félagið undanfarna mán-
uði,“ segir Ingibjörg, sem hefur 
starfað innan Gráa hersins. „Að 
sjálfsögðu viljum við ekki svona 
klúður.“

Kosið verður á aðalfundi félags-
ins 12. mars, í skrifstofuhúsnæðinu 
að Stangarhyl 4. – khg

Eldri borgarar 
kjósa formann

Að sjálfsögðu 
viljum við ekki 

svona klúður.
Ingibjörg H. 
Sverrisdóttir 
félagsráðgjafi

SAMFÉLAG Melrakkasetur Íslands 
náði á dögunum að skipta rúmlega 
300 þúsund króna gjöf í kínverskri 
mynt. En eins og Fréttablaðið greindi 
nýlega frá, gátu starfsmenn setursins 
hvergi skipt myntinni hér á landi. 

Samkvæmt Ester Rut Unnsteins-
dóttur stjórnarformanni hafði 
maður sem starfar mikið í Kína 
samband og keypti myntina. Nú er 
því hægt að nota fjármunina í rann-
sóknir á refum á Hornströndum. 
Nemendur frá Changzhou söfnuðu 
styrknum og færðu setrinu. Hyggjast 
þeir koma aftur í sumar og ferðast 
um Hornstrandir. – khg

Komu myntinni 
loksins í verð  

Andvirðið nýtist til refarannsókna.
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

VW Polo Trendline
Nýskr. 03/18, ekinn 83 þ.km, 
bensín, beinskiptur.

TOYOTA Rav4 Sport
Nýskr. 06/18, ekinn 57 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

RENAULT Megane IV Bose
Nýskr. 10/17, ekinn 23 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 

BMW 118d
Nýskr. 01/16, ekinn 30  þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

DACIA Duster 4x4
Nýskr. 02/17, ekinn 89 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

HYUNDAI i30 Classic Díse
Nýskr. 04/16, ekinn 62 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

FORD Focus ST-Line
Nýskr. 06/18, ekinn 73 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 05/16, ekinn 82 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

NISSAN X-Trail Acenta 4wd
Nýskr. 05/15, ekinn 92 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

OPEL Mokka Enjoy
Nýskr. 05/15, ekinn 33 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd

Nýskr. 04/16, ekinn 63 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

HYUNDAI Tucson Classic 4wd

Nýskr. 07/18, ekinn 51 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

NISSAN Qashqai Tekna 2wd
Nýskr. 02/18, ekinn 57 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

SUZUKI SX4 S-Cross 4wd
Nýskr. 01/16, ekinn 137 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

RENAULT Espace Zen 7 manna

Nýskr. 01/18, ekinn 16 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

Rnr. 146613

Rnr. 146287

Rnr. 332337

Rnr. 146452

Rnr. 392278

Rnr. 146140

Rnr. 146386

Rnr. 110314

Rnr. 145985

Rnr. 146331

Rnr. 130189

Rnr. 110170

Rnr. 146365

Rnr. 146640

Rnr. 145694

TILBOÐSVERÐ!

1.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.690.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.690.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.090.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.690.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.590.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.990.000 kr.

18.609 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

49.209 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

29.625 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

33.297 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

21.057 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

17.385 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

25.953 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

36.969 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

29.625 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

24.729 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

30.849 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

45.537 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

44.313 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

22.281 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

61.448 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum
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*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Tilboðsbílar
á góðu verði

 WWW.BILALAND.IS



60 prósent stuðnings-
fólks Flokks fólksins telja 
áhrifin mikil en aðeins 30 
prósent stuðningsfólks 
Pírata og Viðreisnar.

Í bréfinu kom Valtýr 
meðal annars á framfæri 
mótmælum gegn því að 
hlutur Erlu Bolladóttur yrði 
réttur með bótum.

24%
aukning varð á verðmæti 
botnfiskafla á milli áranna 
2018 og 2019.

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
FÁANLEGUR MEÐ 33” EÐA 35” BREYTINGU

ALVÖRU LÚXUSJEPPI MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI
jeep.is

UMBOÐSAÐILI JEEP®  Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

LISTAVERÐ FRÁ: 11.490.000 KR.

• Leðurklætt aðgerðastýri
• Rafdrifin opnun á afturhlera
• Íslenskt leiðsögukerfi
• Bi-Xenon LED framljós með þvottakerfi
• 3.0 V6 250 hö. dísel, 8 gíra sjálfskipting
• 570 Nm tog

• Hátt og lágt drif
• Læsing í afturdrifi
• Hlífðarplötur undir vél, kössum og skiptingu
• Loftpúðafjöðrun
• Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
• Blindhornsvörn

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:

SJÁVARÚTVEGUR Af lasamdráttur 
íslenskra skipa reyndist 211 þús-
und tonnum minni í fyrra en árið 
á undan, samkvæmt bráðabirgða-
tölum. Þetta kemur fram á vef Hag-
stofunnar.

Alls var afli íslenskra skipa 1.048 
þúsund tonn í fyrra. Þrátt fyrir 
þennan samdrátt í tonnum jókst 
aflaverðmæti á milli ára.

Aflaverðmæti var samtals um 145 
milljarðar króna á síðasta ári, sem 
er aukning um ríflega 17 milljarða 
króna frá árinu á undan. Afli botn-
fisktegunda var tæplega 481 þúsund 
tonn á síðasta ári, sem er ámóta 
magn og veiddist árið 2018. Af la-
verðmæti botnfisktegunda jókst 
hins vegar um tæp 24 prósent á milli 
ára og nam ríflega 112 milljörðum. 
Af botnfisktegundum var þorskur 
sem fyrr verðmætasta tegundin, en 
af honum veiddust 273 þúsund tonn 
í fyrra og nam verðmæti þess afla úr 
sjó um 70 milljörðum króna.

Fram kemur á vef Hagstofunnar 
að af lasamdráttur í fyrra skýrist 
nær eingöngu af minni uppsjávar-
afla, enda varð ekki af loðnuvertíð, 
auk þess sem minna veiddist af kol-
munna og makríl en árið á undan. 
Ríflega 534 þúsund tonn veiddust af 
uppsjávarafla, samanborið við 739 
þúsund tonn árið 2018. Verðmæti 
uppsjávartegunda nam 21,6 millj-
örðum króna á síðasta ári og dróst 
saman um tæp tólf prósent frá fyrra 
ári. – jþ

Afli minnkar en 
verðmæti eykst

DÓMSMÁL Lögmaður Erlu Bolla-
dóttur hefur skorað á settan ríkis-
lögmann að leiða Valtý Sigurðsson 
og Hauk Guðmundsson fram sem 
vitni við aðalmeðferð í máli Erlu 
gegn ríkinu. Þetta kom fram við 
fyrirtöku málsins í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær.

Erla stefndi ríkinu síðastliðið 
haust til ógildingar á úrskurði 
endurupptökunefndar, sem hafnaði 
beiðni hennar um endurupptöku 
á hennar þætti í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum. Erla var ásamt 
Kristjáni Viðari Júlíussyni og Sæv-

ari Marinó Ciesielski, sakfelld fyrir 
rangar sakargiftir á hendur svo-
nefndum Klúbbmönnum í málinu.

Af málsgögnum er ljóst að for-
svarsmenn Klúbbsins voru þegar 
til rannsóknar hjá lögreglunni í 
Keflavík áður en Geirfinnur hvarf, 
og skýrslur sýna að nöfn þeirra hafi 
verið tengd við hvarf Geirfinns, 
áður en ungmennin þrjú voru hand-
tekin. Valtýr Sigurðsson fór fyrir 
rannsókninni í Kef lavík sem full-
trúi sýslumanns, en Haukur Guð-
mundsson kom að rannsókninni 
sem rannsóknarlögreglumaður.

Ástæður þess að Klúbbmenn 
f læktust í málið hafa verið rann-
sakaðar áður, meðal annars að 
kröfu Magnúsar Leópoldssonar 
sem óskaði formlega eftir rann-
sókn á meintum líkindum með 
sér og leirstyttu sem var gerð að 
undirlagi lögreglunnar í Keflavík, 

eftir lýsingu sjónarvotta af manni 
sem fékk að hringja í sjoppu í Kefla-
vík kvöldið sem Geirfinnur hvarf. 
Það vakti því töluverða athygli að 
Magnús Leópoldsson, Einar Bolla-
son og Valdemar Olsen skyldu velja 
Valtý Sigurðsson sem lögmann sinn 
síðastliðið haust og til að rita undir 
bréf til forsætisráðherra, en Valtýr 
bar ábyrgð á rannsókn málsins í 
Kef lavík á sínum tíma. Í bréfinu 
kom Valtýr meðal annars á fram-
færi mótmælum gegn því að hlutur 
Erlu Bolladóttur yrði réttur með 
bótum. – aá

Valtýr og Haukur beri vitni í máli Erlu Bolladóttur gegn ríkinu

Erla Bolladóttir er sú eina sem ekki 
hefur fengið endurupptöku í Geir-
finnsmálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

 Mikil áhrif Hvorki né Lítil áhrif
Flokkur fólksins 60,2% 18,0% 21,8%
Framsóknarflokkurinn 51,8% 20,1% 28,1%
Miðflokkurinn 42,8% 15,1% 42,1%
Píratar 30,0% 19,2% 50,8%
Samfylkingin 42,1% 17,2% 40,7%
Sjálfstæðisflokkurinn 45,6% 20,2% 34,2%
Viðreisn 44,4% 17,0% 38,6%
Vinstri græn 30,2% 25,2% 44,6%

✿   Eftir stuðningi við flokka

COVID-19 Útbreiðsla COVID-19 veir-
unnar virðist hafa töluverð áhrif á 
ferðaplön Íslendinga næstu mánuði. 
Rúm 44 prósent þeirra sem tóku 
afstöðu í nýrri könnun sem Zenter 
rannsóknir gerðu fyrir Fréttablaðið 
segja að útbreiðslan hafi mikil áhrif 
á ferðalög þeirra til útlanda.

Rúm þrjátíu prósent segja að 
útbreiðsla veirunnar hafi frekar 
mikil áhrif á ferðalög en tæp fjór-
tán prósent mjög mikil áhrif. Tæp 
38 prósent segja að veiran hafi lítil 
áhrif á ferðalög. Þar af telur tæpur 
fjórðungur að áhrifin verði frekar 
lítil en rúm þrettán prósent að þau 
verði mjög lítil.

Ekki reyndist marktækur munur 
á svörum íbúa höfuðborgarsvæðis-
ins og landsbyggðarinnar. Þá hefur 
útbreiðsla veirunnar meiri áhrif 
á ferðaplön þeirra sem hafa lægri 
tekjur en 400 þúsund á mánuði en 
þeirra sem hafa hærri tekjur.

Athygli vekur að veiran er mun 
líklegri til að hafa áhrif á ferðaplön 
þeirra sem eru með þrjú eða f leiri 
börn á heimili en annarra hópa. Í 
þessum hópi segja um 59 prósent 
að áhrifin verði mikil en hjá öðrum 
er hlutfallið í kringum 43 prósent.

Ef litið er til stuðnings við stjórn-
málaflokka reynast áhrif veirunnar 
hafa mest áhrif á ferðaplön stuðn-
ingsfólks Flokks fólksins. Rúm sex-
tíu prósent segja áhrifin mikil en 
tæp 22 prósent lítil.

Áhrifin eru hins vegar minnst 
á stuðningsfólk Pírata og Vinstri 
grænna. Þannig segja þrjátíu pró-
sent stuðningsfólks þessara f lokka 

Tæpur helmingur fólks segir 
COVID-19 hafa áhrif á ferðalög
Rúm 44 prósent segja útbreiðslu COVID-19 hafa mikil áhrif á ferðalög til útlanda samkvæmt nýrri könn-
un. Fólk með þrjú eða fleiri börn á heimili telur áhrifin á ferðir meiri. Nokkur munur er á svörum eftir 
því hvaða stjórnmálaflokk svarendur styðja. Ekki er munur á svörum á milli landsbyggðar og þéttbýlis.

Réttarstaða ferðalanga í sóttkví á erlendri grund er óviss. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

að áhrifin verði mikil. Tæpt 51 pró-
sent Pírata og tæp 45 prósent Vinstri 
grænna telja áhrifin verða lítil.

Nokkur óvissa hefur ríkt um rétt 
þeirra sem þurfa að dvelja í sóttkví 
erlendis og missa af f lugi heim eða 
missa af f lugi út vegna sóttkvíar hér 
heima. Samkvæmt Samgöngustofu 
ber að meta hvert tilfelli fyrir sig.

Fjórir einstaklingar voru greindir 
með COVID-19 í gærmorgun og sex 
síðdegis. Er samanlagður fjöldi stað-
festra tilfella því 26 þegar þetta er 
skrifað. Enn sem komið er er aðeins 
um að ræða smit fólks sem dvalist 
hefur erlendis. Ekkert smit hefur 
hefur verið rakið innanlands en 
verið er að kanna það að sögn Þór-
ólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis. 
Alls eru um 380 manns í sóttkví á 
heimilum sínum.

Víðir Reynisson, hjá almanna-
vörnum Ríkislögreglustjóra, greindi 
frá því að vitneskja væri um að ein-
staklingar hefðu breytt ferðaáætl-
unum sínum gagngert til þess að 
komast hjá sóttkví. Það er, að þeir 
hefðu tekið flug frá Ítalíu í gegnum 
London. Sagði hann að reynt væri 
að ná í þetta fólk og minnti á að við-
urlög væru við því að brjóta sóttkví.
sighvatur@frettabladid.is
kristinnhaukur@frettabladid.is
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One+ 18 V bor-/skrúfvél 
R18PD3-225S. 24 þrep.  
Innbyggt LED-ljós. 2x 2,5 
litíumrafhlaða og hleðslutæki 
fylgja með.  

Hefur þú séð nýja 
BAUHAUS blaðið? 
Skoðaðu allt úrvalið í 
blaðinu og í versluninni!

33.995.- 

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

bauhaus.is

Heill heimur af rafmagnsverkfærum!

26.995.-

Bútasög
EMS216L. 1.500 W. 4.500 snún./mín. 
Útdraganleg með rennu. Þv. sagar-
blaðs 216 mm, með 48 tönnum. Laser 
fyrir nákvæman skurð. LED-ljós.

Borðsög
GTS 10 J. Stærð borðs 642 x 572 mm. 
Snúningsvægi án álags 3.650 snún./mín. 
Hallastilling 47°V / 2 °H. Hám. skurðar- 
geta til hægri/vinstri 460/210 mm.

Geirungssög
BES710-QS 254 mm, 2.100 W 
Geirungssögina er auðveld í not-
kun og sagar hratt og nákvæmt 
með 48T 254 mm volfram kar- 
bíðssagarblaðinu sem fylgir með.

Bor-/skrúfvél
BCD003C1-QW Höggborvélin er með mikla 
afkastagetu upp á 21.000 högg á mínútu, 
11 mismunandi stillingar og 2 þrepa hraða 
sem veitir fullkomna stjórnun til að skrúfa 
og bora. 1 x 1.5 Ah-rafhlaða sem og 1 x 
400 mA hleðslutæki.

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

Búta-/geirungssög
LS0815FL. 1.400 W. 5.000 snún./min. 
Þv. 216 mm blað. Með laser fyrir  
nákvæman skurð.

Búta-/geirungssög
FME721-GB. Skurðarbreidd 305 mm 
1.500 W. Geirungsgeta 45°. Þvermál 
blaðs er 216 mm. Skurðardýpt 70 mm.

18 V XR vélasett
DCK551P3T-QW  Sett með höggborvél, 
höggskrúfvél, LED lukt, stingsög, 3 
x 5 Ah rafhlöður, hleðslutæki, og 2 
verkfærakössum.

Fjölverkfæri
FME380K-QS. 650 W. Þv. Sagarblaðs 
89 mm. Hámarksskurðardýpt er 90°. 
Hraði 5.500 snún./mín. Borun 10 mm. 

22.895.-30.595.- 9.995.-

28.995.- 43.995.-79.995-

Kjarakaup

97.595.- 39.995.- 53.995.- 

Kjarakaup Kjarakaup

39.995.-
54.995.- 

189.995.-
226.595.- 

Kjarakaup

Kjarakaup



FILIPPSEYJAR Rodrigo Duterte, for-
seti Filippseyja, hefur ákveðið af 
aflétta styrkja- og lánabanni gegn 
Íslandi og öðrum löndum sem 
studdu tillögu Íslands í Mannrétt-
indaráði Sameinuðu þjóðanna í júlí 
síðastliðnum. Mega filippseyskar 
stofnanir nú taka við styrkjum frá 
þessum ríkjum.

Alls studdu 18 ríki íslensku tillög-
una um rannsókn á mannréttinda-
brotum í tengslum við fíkniefna-
stríð Duterte, þar á meðal Bretland, 
Danmörk, Spánn, Ítalía, Ástralía, 
Argentína, Mexíkó og Úkraína.

Salvador Medialdea, aðalritari 
forsetans, sá um að koma banninu 
á 27. ágúst og 27. febrúar undir-
ritaði hann skjal til að aflétta því. Í 
skjalinu segir Medialdea að það taki 
gildi samstundis, en tekið er fram 
að öllum lögum verði að fylgja og 
skrifleg leyfi að fást, áður en gengið 
sé til viðræðna við ríkin átján.

Þegar banninu var komið á til-
kynnti Duterte að það myndi 
ekki hafa áhrif á efnahag lands-
ins. Hvorki hann, né neinn af ráð-

herrum hans, hefur gefið skýringu 
á af hverju banninu er af létt. Lík-
legast er þó að það tengist versnandi 
efnahag landsins. Stór alþjóðleg 
fyrirtæki hafa verið að flýja landið, 
meðal annars vegna hótana frá 
Duterte sjálfum. Verðbólga eykst 

hratt og afnám innf lutningshafta 
veldur því að innlendir hrísgrjóna-
bændur geta ekki keppt við innflutt 
grjón. Fátækt í landinu hefur auk-
ist um 12 prósent á undanförnum 
mánuðum og hefur aldrei mælst 
hærri en nú, eða 54 prósent. – khg

Duterte leyfir lán og styrki á nýjan leik

Efnahagur Filippseyja fer hratt versnandi og fyrirtæki flýja. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Café

Komdu í kaff i

AUSTURSTRÆTI  •  SKÓLAVÖRÐUSTÍG  •  LAUGAVEGI  •  AKUREYRI  •  VESTMANNAEYJUM

Þú finnur allt 
á einum stað 
í öllum okkar 
verslunum!

Mmm ... 
bröns!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

ÁSTRALÍA Lögregla í borginni Para-
matta í Ástralíu þurfti að skerast í 
leikinn þar sem kona og karl tókust 
á í gær um salernispappír í versl-
uninni Woolworths. Var konan 
vopnuð hnífi samkvæmt Daily Mail 
og mættu sex lögreglumenn á vett-
vang.

Af ótta við áhrif kórónaveirunnar 
munu Ástralir nú vera í óðaönn að 
tæma hillur verslana af ýmsum 
varningi og þá meðal annars sal-

ernispappír. Stórmarkaðir hafa sett 
strangar takmarkanir, samkvæmt 
Daily Mail, um hversu mikið af slík-
um pappír hver og einn má kaupa.

Sjónvarpsfréttamaður á Sky 
News í Ástralíu biðlaði til landa 
sinna að sýna stillingu. „Kóróna-
veiran hefur ekkert að gera með það 
hvort þú þarft salernispappír. Að ég 
tali nú ekki um heilu kerru-farmana 
og full skott,“ sagði Paul Murray á 
Sky News.  – gar

Dró upp hníf í slag um klósettpappír

Paul Murray hjá Sky News.

DÓMSMÁL Um er að ræða hús sem 
stendur nærri Lucca í Toscana-
héraði á Ítalíu. Það ber að afhenda 
þrotabúinu. Að auki ber að greiða 
nærri 87,5 milljónir til búsins vegna 
húseignar á Arnarnesi í Garðabæ og 
andvirði Mercedes Benz bifreiðar, 
auk dráttarvaxta frá ársbyrjun 
2019.

Skömmu fyrir úrskurð um gjald-
þrotaskipti á búi Karls árið 2017, 
afsalaði hann fasteigninni á Ítalíu, 
húsinu á Arnarnesi og bifreiðinni , 
til félags sem er í eigu sonar hans. 
Í dóminum kemur fram að Faxar 
ehf.,  félagið sem um ræðir, hafi áður 
verið í eigu Karls.

Um mál er að ræða  þar sem 
skiptastjóri í búi Karls krafðist rift-
unar þessara yfirfærslna, þar sem 
þær hefðu orðið til þess að rýra 
möguleika kröfuhafa á að fá fulln-
ustu krafna sinna.

Í málinu taldi dómarinn sannað 
að litlar sem engar greiðslur hefðu 
komið fyrir þessar eignir við yfir-
færsluna og þær væru því riftan-
legar, með vísan til heimildar í 
gjaldþrotaskiptalögum.

Varðandi eignina á Ítalíu, taldi 
dómurinn sterkar vísbendingar 
um að sala hennar hafi verið til 
málamynda, þar sem leigutekjur 
af eigninni hefðu áfram runnið til 
Karls eftir söluna árið 2017. Varð 
niðurstaðan sem áður segir, að 
afhenda beri umráð eignarinnar til 
þrotabúsins að viðlögðum dagsekt-
um sem nema 150 þúsund krónum 
sem byrja að telja þrjátíu dögum frá 
dómsuppsögu.

Hvað eignina á Arnarnesi varðar 
taldi dómurinn ekki sýnt fram á 
að greiðslur fyrir hana hefðu verið 
inntar af hendi. Um gjafagerning 
hefði verið að ræða sem væri 
riftanlegur og bæri því að greiða 
þrotabúinu tæplega 80 milljónir 
þess vegna.

Að síðustu var fallist á með 

þrotabúinu, að andvirði Mercedes 
Bens bifreiðar verði skilað til bús-
ins. Lagt var til grundvallar verð-
mæti sambærilegrar bifreiðar á 
þeim tíma sem viðskiptin áttu sér 
stað eða tæplega átta millljónir.

Karl var umsvifamikill fjárfestir 
á árunum fyrir hrun og átti hluti í 
fjölda fyrirtækja. 

Eiga að afhenda hús á 
Ítalíu og greiða bætur 
Skila ber eignum sem áður voru í eigu Karls Wernerssonar til þrotabús hans. 
Þetta er niðurstaða dóms Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðinn var upp í 
gær. Sannað þótti að litlar sem engar greiðslur hefðu komið fyrir eignirnar.

Karl Wernersson var umsvifamikill fjárfestir fyrir hrun og átti í fjölda fyrir-
tækja. Félag í eigu sonar Karls þarf nú að skila eignum til þrotabús hans.
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Sönderjyske brauðsalöt
Laksesalat, kylling & bacon salat, 

skagensalat & krabbesalat

Heksehyl extreme
Salt lakrids med chili

Guld barre 80 g
Skildpadde, pariserlinser, mint, 

mælk & karameller

Norregade brjóstsykur
Sterkir, súrir og sætir

Fyllt súkkulaði 
frá Spangsberg

Tulip beikon 
og grófhökkuð lifrakæfa

Tulip Spareribs 
og pulled pork

Tulip álegg

Danskir 
dagar 

í Hagkaup

Nyheder
På danske dage

Nyheder
På danske dage

Nyheder
På danske dage

Nyheder
På danske dage

Hot dog pylsur, 
pylsubrauð og dressing
Allt sem þú þarft í danska Pølse

379 kr/stk

verð frá 1.399 kr/pk399 kr/stk

1.099 kr/pk

279 kr/pk

249 kr/stk

449 kr/pk

349 kr/pk

verð frá

269 kr/stk

verð frá

249 kr/pk

verð frá

Mere 
dansk 
hver dag

379 kr/pk



Allsherjaratkvæðagreiðsla VR
Allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna VR vegna kjörs stjórnar VR, 
skv. 20. gr. laga félagsins, hefst kl. 09.00 mánudaginn 9. mars nk.
og lýkur kl. 12.00 á hádegi föstudaginn 13. mars 2020.

Atkvæðagreiðslan er rafræn, þú finnur slóð á hana á vr.is. 
Valið er milli 13 frambjóðenda til stjórnar VR. Merkja skal 
við mest sjö frambjóðendur í stjórnarkosningum.

Hvernig kýst þú stjórn VR

1. Smelltu á „Kosið um stjórn 2020 – 2022“ á vr.is 

2. Skráðu þig inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum 

3. Atkvæðaseðill opnast með upplýsingum um hvernig 
 þú átt að kjósa

Ef þú hefur ekki Íslykil eða rafræn skilríki 
sækir þú um á island.is

Kjörstjórn VR 
5. mars 2020

VR  •  Kringlunni 7  •  103 Reykjavík  •  Sími: 510 1700  •  vr@vr.is  •  vr.is

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.vr.is eða 
með því að hringja á skrifstofu félagsins í síma 510 1700

Frambjóðendur í stafrófsröð: 
Arnþór Sigurðsson
Bjarni Þór Sigurðsson
Friðrik Boði Ólafsson
Fríða Thoroddsen
Jóhann Már Sigurbjörnsson
Jónas Yngvi Ásgrímsson
Selma Björk Grétarsdóttir
Sigmundur Halldórsson
Sigríður Lovísa Jónsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir
Þorvarður Bergmann Kjartansson
Þórir Baldvin Hrafnsson
Þórir Hilmarsson

ára

BANDARÍKIN Enn fækkar í hópi 
frambjóðenda til að hljóta útnefn
ingu Demókrata fyrir forsetakosn
ingar í Bandaríkjunum í nóvem
ber. Eftir vonbrigði með gengi sitt í 
þeim fjórtán ríkjum sem kosið var 
í á þriðjudaginn lagði milljarða
mæringurinn Michael Bloomberg 
upp laupana og lýsti stuðningi við 
framboð Joes Biden, fyrrverandi 
varaforseta Bandaríkjanna, og 
fylgir þar í fótspor tveggja annarra 
frambjóðenda; þeirra Petes Butt
igieg og Amy Klobuchar.

Að loknu forvali í 17 ríkjum er 
ljóst að það verður annaðhvort 
Biden, sem tilheyrir hófsamari armi 
flokksins, eða öldungadeildarþing
maðurinn róttæki Bernie Sanders 
sem hljóta mun útnefningu flokks
ins á landsþinginu í júlí.

Nú þegar línur hafa skýrst eru 
fjölmiðlar vestanhafs farnir að velta 
upp líklegum varaforsetaefnum 
frambjóðendanna tveggja.

„Sanders þyrfti að velja hófstillt
an Demókrata sem varaforsetaefni, 
til að friða hinn hófsama hluta 
flokksins,“ segir Sigríður Rut Júlíus
dóttir lögmaður, sem fylgst hefur 
grannt með stjórnmálum í Banda
ríkjunum frá því hún var við nám 
þar ytra um nokkurra ára skeið. 
Hún segir þó alls óvíst að Sanders 
taki taktískar ákvarðanir. Hann sé 
ekki líklegur til að vilja friða einn 
eða neinn. „Hugsanlega gæti hann 
höfðað til hófstilltari kjósenda með 
því að velja Julian Castro þótt hann 
sé róttækur í sumum málaflokkum, 
til dæmis innf lytjendamálum,“ 
segir Sigríður Rut.

Castro sat í ríkisstjórn Baracks 
Obama og kom mjög til greina sem 
varaforsetaefni Hillary Clinton í 
síðustu kosningum. „Þótt Castro 
hafi lýst stuðningi við Warren er 

Jafnvægi nauðsynlegt 
á kjörseðli Demókrata
Eftir að ljóst er orðið að Bernie Sanders og Joe Biden munu tveir keppa um 
útnefningu Demókrata fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, er um-
ræða um möguleg varaforsetaefni þeirra komin á flug. Konur þykja líklegar. 

Enn á eftir að kjósa í fjölda ríkja og 
yfirráðasvæða Bandaríkjanna.

10. mars
Idaho  20
Michigan  125
Mississippi  36
Missouri  68
Norður-Dakóta  14
Washington  89

14. mars
Norður-Maríanaeyjar 6

17. mars
Arizona  67
Flórída  219
Illinois  155
Ohio  136

24. mars
Georgía 105

29. mars
Púertó Ríkó 51

4. apríl
Alaska 15
Havaí 24
Louisiana 54
Wyoming 14

7. apríl
Wisconsin 84

28. apríl
Connecticut 60
Delaware 21
Maryland 96
New York 274
Pennsylvanía 186
Rhode Island 26

2. maí
Gvam 7

5. maí
Indiana 82

12. maí
Nebraska 29
Vestur-Virginía 28

19. maí
Kentucky 54
Oregon 61

2. júní
District of Columbia 20
Montana 19
New Jersey 126
Nýja Mexíkó 34
Suður-Dakóta 16

6. júní
Bandarísku Jómfrúaeyjar 7

13. til 16. júlí
Landsþing Demókrata

Joe Biden er með forystu í kosn-
ingabaráttunni með 553 kjörmenn 
að viðbættum 84 kjörmönnum 
sem frambjóðendur sem gengið 
hafa til liðs við hann hafa safnað. 

alls ekki útilokað að hann þæði 
boð um að vera á kjörseðlinum 
með Sanders,“ segir Sigríður Rut 
og nefnir einnig róttæka öldunga
deildarþing manninn Shar rod 
Brown sem góðan kost fyrir báða 
frambjóðendurna. Líkt og Castro 
sé hins vegar óvíst hvort hann vilji 
vera á kjörseðli með Sanders.

Um Joe Biden segir Rut að við
komandi þurfi að vera mótvægi við 
bæði háan aldur hans og kyn en mik
ill meiri hluti kjósenda hans er eldri 
karlmenn. Hann hefur mikið fylgi 
meðal fólks af afrískum uppruna.

„Biden þarf konu í yngri kant
inum, helst af afrískum uppruna,“ 
segir Rut og nefnir bæði þingkon
una Kamölu Harris, sem hætti við 
forsetaframboð sitt stuttu fyrir jól, 
og Stacey Abrams, þingkonu flokks
ins á ríkisþingi Georgíu.

Abrams hefur ítrekað verið nefnd 
sem varaforsetaefni f lokksins óháð 
því hver vinnur útnefninguna og 
segir Rut hana koma vel til greina 
fyrir bæði Biden og Sanders en 
hún hefur ekki lýst yfir stuðningi 
við neinn tiltekinn frambjóðanda 
Demókrata enn sem komið er.

Enn er óvíst hvað Elizabeth Warr
en hyggst fyrir en þessi reynslubolti 
galt algert afhroð í ríkjunum sem 
kosið var í á þriðjudaginn og náði 
aðeins þriðja sæti í heimaríki sínu 
Massachusetts. Þótt hún tilheyri 
róttækari hluta flokksins þykir alls 
óvíst hvort hún fáist til stuðnings 
við framboð Sanders. Aðspurð segir 
Sigríður Rut bæði líklegra og skyn
samlegra að Warren verði í ráðherra
hópi Bidens auk Petes Buttigieg, sem 
þegar hefur lýst stuðningi við Biden. 
adalheidur@frettabladid.is

✿   Forkosningar fram undan og fjöldi kjörmanna

Bernie Sanders er með 488 kjör-
menn en Elizabeth Warren hefur 
aðeins náð 61 kjörmanni og eru 
möguleikar hennar svo gott sem 
horfnir. 
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

Páll Ísólfsson Úr myndabók Jónasar Hallgrímssonar

Jean Sibelius Fiðlukonsert

Gustav Mahler Sinfónía nr. 1 

70  ár eru liðin frá því að Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt 
sína fyrstu tónleika í mars 1950. Af því tilefni er efnt til 

hátíðartónleika þar sem hljóma stórvirki eftir Sibelius og Mahler, 
en einnig sjaldheyrt verk eftir Pál Ísólfsson sem var frumkvöðull 
í íslensku tónlistarlífi og einn helsti hvatamaður þess að 
Sinfóníuhljómsveitin var stofnuð á sínum tíma.

Einleikari kvöldsins er Grammy-verðlaunahafinn Augustin Hadelich 
sem hefur skotist upp á stjörnuhimin klassískrar tónlistar með 
undraverðum hraða síðustu ár. Hann þykir ná að sameina í leik sínum 
yfirburða tækni og djúpa túlkun á hátt sem fáum er gefinn. Um 
tónsprotann heldur hin finnska Eva Ollikainen sem tekur við stöðu 
aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníuhjómsveitar Íslands í upphafi næsta 
starfsárs.

Uppselt er á tónleikana en þeim verður útvarpað beint á Rás 1 ásamt 
því að vera sendir út í beinu myndstreymi á vef hljómsveitarinnar  
www.sinfonia.is.  

Eva Ollikainen 
hljómsveitarstjóri

Augustin Hadelich 
einleikari

FIMMTUDAGUR 5. MARS 19:30

2020
70 ÁRA
AFMÆLISTÓNLEIKAR



Á dagskrá fundarins verða eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár 
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2019 og ákvörðun um meðferð 
 hagnaðar félag sins á reikningsárinu 
3. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins
4. Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hluti
5. Tillaga um lækkun hlutafjár og samsvarandi breyting á samþykktum
6. Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins
7. Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins 
8. Kosning endurskoðenda félagsins
9. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna 
 í undirnefndum stjórnar 
10. Samantekt stjórnar um hlutafjáreign og samstæðutengsl
11. Önnur mál löglega fram borin

Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum:

Auk þeirrar breytingar á samþykktum sem felst í tillögu stjórnar um lækkun hlutafjár leggur stjórn til þá breytingu á ákvæði 1.3 að felld 
verði út tilvísun í eldra heimilisfang félagsins að Borgartúni 25 í Reykjavík og að einungis verði tilgreint það sveitarfélag þar sem félagið 
hefur heimilisfang. Þá leggur stjórn til þá breytingu á ákvæði 3.3 í samþykktunum að felldur verði út einn dagskrárliður sem taka skal 
fyrir á aðalfundi, þ.e. „Samantekt stjórnar um hlutafjáreign og samstæðutengsl“, en þær upplýsingar eru veittar í ársreikningi félagsins. 
Loks leggur stjórn til að ónýtt heimild stjórnar til útgáfu áskriftarréttinda samkvæmt bráðabirgðaákvæði II í samþykktum félagsins 
verði, ásamt samsvarandi heimild til hlutafjárhækkunar, framlengd til eins árs.

Aðrar upplýsingar:

Fundarstörf fara fram á íslensku. Fundargögn eru á íslensku utan þess að ársreikningur er á ensku. Önnur gögn verða einnig aðgengileg 
á ensku á heimasíðu félagsins. 

Dagskrá, endanlegar tillögur, starfskjarastefna, ársreikningur félagsins og önnur fundargögn munu liggja frammi á skrifstofu félagsins 
að Katrínartúni 2, Reykjavík, hluthöfum til sýnis í 21 dag fyrir aðalfund. Umrædd gögn, ásamt upplýsingum um frambjóðendur til 
stjórnar, eru einnig birt á heimasíðu félagsins, www.kvika.is/adalfundur. 

Hver hluthafi á rétt á því að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á fundinum ef hann sendir um það skriflega eða rafræna kröfu til félags-
stjórnar á heimilisfang félagsins eða á netfangið hluthafar@kvika.is. Þeir hluthafar sem óska eftir því að fá tiltekið mál tekið til 
meðferðar á aðalfundinum skulu senda beiðni um slíkt eigi síðar en tíu sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund, eða í síðasta lagi fyrir 
kl. 16:30 þann 16. mars 2020. Kröfu skal fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun til félagsstjórnar. Hluthafar geta einnig lagt fram 
spurningar fyrir aðalfund með því að senda erindi á framangreint netfang eða bera þær upp á aðalfundinum sjálfum.

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt frá einhverjum atkvæðisbærra fundar-
manna og að gengnum úrskurði fundarstjóra um slíkt fyrirkomulag. Þó verður stjórnarkjör skriflegt ef fleiri einstaklingar eru í framboði 
en kjósa skal í stjórn. Þeim sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn ber að tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta 
kosti fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:30 laugardaginn 21. mars 2020. 

Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal geta nafns frambjóðanda, kennitölu, heimilisfangs, menntunar, upplýsinga um aðalstarf 
og starfsferil, hvenær viðkomandi tók fyrst sæti í stjórn félagsins ef við á, önnur trúnaðarstörf (t.a.m. stjórnarstörf í öðrum félögum) 
og hlutafjáreign í félaginu, beint eða í gegnum tengda aðila. Þá skal upplýsa um önnur tengsl við félagið og hagsmunatengsl við helstu 
viðskiptaaðila og samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga, einir eða í samstarfi við aðra, meira en 10% hlut í félaginu. 
Þeir einir eru kjörgengir til setu í stjórn félagsins sem þannig hafa gefið kost á sér. Krafa um hlutfallskosningu eða margfeldiskosnin-
gu, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum fyrir aðalfundinn þ.e. fyrir 
kl. 16:30 laugardaginn 21. mars 2020. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar munu liggja frammi hluthöfum til sýnis á skrifstofu 
félagsins sem og á heimasíðu félagsins, eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn, sbr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. 

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn. 

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá að greiða atkvæði bréflega um 
mál sem eru á dagskrá fundarins. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu hafa borist á skrifstofu félagsins eða á netfangið hluthafar@kvika.is 
eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 16:30 laugardaginn 21. mars 2020. Hluthöfum er heimilt að senda umboðs-
mann sinn á aðalfundinn og skal umboðsmaður í slíkum tilvikum leggja fram skriflegt og dagsett 
umboð. Umboð má leggja fram á fundinum eða senda á framangreint netfang fyrir fundinn.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardag frá kl. 16:00 á fundarstað. 

Stjórn Kviku banka hf. 

Fundarboð
Aðalfundur Kviku banka hf., kt. 540502-2930, verður haldinn fimmtudaginn 26. mars 2020, kl. 16:30, á Hilton Reykjavík Nordica, 
2. hæð, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Helstu lífeyrissjóðir landsins hafa 
á undanförnum þremur mánuðum 
selt samanlagt um sjö milljónir 
hluta í Marel, langsamlega stærsta 
fyrirtækinu í Kauphöllinni, fyrir 
jafnvirði meira en fjögurra millj-
arða króna. Sjóðirnir hafa þannig 
minnkað við sig um alls 46 milljónir 
hluta í félaginu frá því í byrjun síð-
asta árs fyrir meira en 24 milljarða 
króna.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 
hefur selt mest allra lífeyrissjóða 
landsins í Marel á síðustu þremur 
mánuðum, samkvæmt samantekt 
Markaðarins, eða fyrir samanlagt 
um 2,5 milljarða króna. Frá árs-
byrjun 2019 hefur Gildi hins vegar 

selt mest af lífeyrissjóðunum, eða 
um 9,9 milljónir hluta fyrir meira 
en fimm milljarða króna.

Samanlagður eignarhlutur líf-
eyrissjóða í Marel, sem ná á lista yfir 
tuttugu stærstu hluthafa félagsins, 
nemur tæplega 28 prósentum en 
sömu sjóðir áttu rúmlega 38 pró-
senta hlut í félaginu í byrjun síðasta 
árs.

Minni eignarhlutur lífeyrissjóð-
anna skýrist að hluta af hlutafjár-

Selt í Marel fyrir yfir fjóra milljarða
Hlutur lífeyrissjóða í stærsta skráða félagi landsins hefur minnkað talsvert að undanförnu. Hafa selt samtals um sjö milljónir 
bréfa fyrir meira en fjóra milljarða króna á síðustu þremur mánuðum. Innlendir verðbréfasjóðir minnka einnig við sig. 

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marels, en bréf félagsins hafa lækkað um 11,5 prósent á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samanlagður eignarhlutur erlendra fjárfesta í Marel hefur margfaldast á 
aðeins tveimur árum og nemur nú um 30 prósentum. MYND/EPA

Hörður  Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

aukningu Marels síðasta vor, sem 
efnt var til samhliða skráningu í 
Kauphöllina í Amsterdam, en við 
hana þynntist hlutur sjóðanna í 
félaginu. Marel jók þá hlutafé sitt 
um hundrað milljónir hluta og 
voru kaupendur að þeim bréfum, 
fyrir samtals um 52 milljarða króna, 
nær einungis erlendir fjárfestingar-
sjóðir.

Lífeyrissjóðirnir fara nú með um 
215 milljónir hluta að nafnvirði í 
Marel borið saman við 222 millj-
ónir hluta í byrjun desember og 
261 milljón hluta í byrjun síðasta 
árs. Gengi bréfa í félaginu var á 
bilinu 570 til 650 krónur á hlut frá 
því á haustmánuðum síðasta árs 
þar til fyrr í vikunni þegar það féll í 
526 krónur á hlut en samkvæmt því 
má varlega áætla að sjóðirnir hafi á 
undanförnum þremur mánuðum 
selt bréf sín í félaginu fyrir samtals 
um 4 til 4,5 milljarða króna. Þó er 
nokkuð misjafnt eftir sjóðum hve-
nær þeir seldu bréf sín.

Miðað við gengisþróun hluta-
bréfa Marels á undanförnum 
fjórtán mánuðum má jafnframt 
gróf lega gera ráð fyrir að lífeyris-
sjóðirnir hafi á tímabilinu minnkað 
við sig í félaginu fyrir 24 til 28 millj-
arða króna.

Samanlagður eignarhlutur líf-
eyrissjóðanna í Marel er metinn á 
liðlega 117 milljarða króna, miðað 
við gengi bréfa félagsins við lokun 
markaða í gær, en til samanburðar 
var hluturinn metinn á saman-
lagt 136 milljarða króna í byrjun 
desember. Hlutabréfaverðið hefur 
lækkað um 11,7 prósent á tímabil-
inu og þar af um 10,3 prósent frá því 
í byrjun síðustu viku.

Þess má geta að Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna og Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins eiga auk þess 

umtalsverðan óbeinan eignarhlut í 
Marel í gegnum Eyri Invest, stærsta 
hluthafa félagsins.

Innlendir verðbréfasjóðir hafa 
einnig selt sig niður í Marel á síð-
ustu mánuðum auk þess sem þeir 
hafa fært hluta af bréfum sínum í 
félaginu til vörslu í kauphöllinni í 
Amsterdam.

Sem dæmi eiga tveir hlutabréfa-
sjóðir í stýringu Stefnis, ÍS-5 og 
ÍS-15, samanlagt ríf lega sjö millj-
ónir hluta í Marel í kauphöllinni 
hér á landi samanborið við tæplega 
27 milljónir hluta í lok árs 2018. Þá 
fara tveir hlutabréfasjóðir á vegum 
Landsbréfa, Úrvalsbréf og Öndveg-
isbréf, nú með samtals 3,2 milljónir 
hluta í Marel samanborið við 5,5 
milljónir hluta í árslok 2018.

Jafnframt hafa tveir fjárfestingar-
sjóðir í stýringu American Funds, 
dótturfélags bandaríska eignastýr-
ingarfyrirtækisins Capital Group, 
minnkað við sig í Marel á síðustu 
þremur mánuðum úr 35 milljónum 
hluta í 29,7 milljónir hluta fyrir jafn-
virði ríflega þriggja milljarða króna.

 1. jan. ‘19 1. des.’19 1. mar.’20

LIVE 68,0 63,5 59,4
LSR 45,3 40,0 39,4
Gildi 46,3 38,4 36,4
Birta 27,6 22,0 21,6
Stapi 15,0 10,4 10,6
Festa 13,4 10,5 10,7
Frjálsi 13,1 11,9 11,9
Almenni 10,5 8,6 8,6
Lífsverk 8,0 6,4 4,9
Brú 7,5 5,2 6,4
SL lífeyrissjóður 6,3 5,1 5,1
Samtals 261 222 215

✿   Hlutur lífeyrissjóða  
í Marel skreppur saman

 Nafnv. hlutabréfa í millj.

28%
nemur samanlagður eignar-
hlutur lífeyrissjóða í Marel 
borið saman við rúmlega 38 
prósent í byrjun síðasta árs.

MARKAÐURINN
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Aðrar upplýsingar

Aðalfundur Landsbankans hf. verður haldinn föstudaginn  
27. mars 2020 kl. 14:00 í Silfurbergi í Hörpu í Reykjavík. 

Landsbankinn  •  landsbankinn.is  •  410 4000

Aðalfundur  
Landsbankans 2020

Hluthafar eiga rétt á því að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram 
ályktunartillögur. Tillögur og óskir um að koma máli á dagskrá aðalfundar þurfa að 
vera skriflegar og berast bankanum fyrir kl. 16:00, miðvikudaginn 11. mars 2020. 

Endanleg dagskrá fundarins og gögn er lögð verða fyrir aðalfundinn verða gerð 
aðgengileg fimmtudaginn 12. mars 2020, á vefsíðu bankans: https://bankinn.
landsbankinn.is/fjarfestar/adalfundir/.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 skal tilkynna skriflega um 
framboð til bankaráðs skemmst fimm dögum fyrir aðalfundinn. Tilkynna skal 
skriflega um framboð til bankaráðs fyrir kl. 14:00, sunnudaginn 22. mars 2020 til 
skrifstofu bankastjóra, Austurstræti 11, Reykjavík. Upplýsingar um frambjóðendur 
til bankaráðs verða lagðar fram og birtar á vef bankans tveimur dögum fyrir 
aðalfundinn. 

Eitt atkvæði fylgir hverri einni krónu í hlutafé í bankanum, að frádregnum eigin 
hlutum, sem eru án atkvæðisréttar.

Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað frá kl. 13:30 á 
fundardegi.

Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa skriflegum umboðum við inngang.

Reykjavík, 5. mars 2020
Bankaráð Landsbankans hf.

1.  Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans síðastliðið starfsár. 

2.  Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður 
fram til staðfestingar. 

3.  Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á næstliðnu 
reikningsári. 

4.  Tillaga bankaráðs um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar. 

5.  Tillögur til breytinga á samþykktum. 

6.  Kosning bankaráðs. 

7.  Kosning endurskoðanda. 

8.  Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.

9.  Heimild til kaupa á eigin hlutum.

10.  Önnur mál. 

Drög að dagskrá

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Sam-
keppniseftirlitsins, vísar á bug 
gagnrýni um að eftirlitið sé steinn 
í götu áforma um samruna innan 
ferðaþjónustunnar. Ekki sé heldur 
rétt að Samkeppniseftirlitið hafi 
sett samrunum í atvinnugreininni 
íþyngjandi skilyrði sem séu til þess 
fallin að fæla ferðaþjónustufyrir-
tæki frá samrunum. Þvert á móti 
séu þau skilyrði sem sett hafi verið 
til hagsbóta fyrir þá sem starfa í 
greininni.

„Samkeppnishæft verð og þjón-
usta eru forsenda þess að ferða-
þjónusta hér á landi verði alþjóð-
lega samkeppnishæf til framtíðar. 

Samkeppniseftirlitið væri ekki 
að sinna hlutverki sínu af það slak-
aði á eftirliti með það að markmiði 
að skapa svigrúm fyrir minni sam-
keppni og hækkun verðs í ferða-
þjónustu,“ segir Páll Gunnar.

Í umfjöllun Markaðarins um 
stöðu ferðaþjónustunnar í gær 
gagnrýndi Hrönn Greipsdóttir, 
framkvæmdastjóri f járfestinga-
félagsins Eldeyjar, Samkeppnis-
eftirlitið fyrir að geta verið þrándur 
í götu samrunaáforma í ferðaþjón-
ustunni.

Hún benti meðal annars á að 
eftirlitið gæti verið „býsna strangt 
í skilgreiningum sínum á markað-
inum og jafnvel skilgreint sam-
keppni innan landsfjórðunga“. Þá 
hefði samrunum í greininni fylgt 
íþyngjandi skilyrði, auk þess sem 
tíminn sem eftirlitið tæki í skoðun 
sína næði engri átt.

„Fyrirtækjunum blæðir á meðan 
þau bíða vegna þess að samruna-
ferli stöðvar margt í rekstrinum,“ 
sagði Hrönn.

Páll Gunnar segir ekki hægt að 
halda því fram með góðu móti að 
fyrirtækjum hafi „blætt út“ vegna 
langs málsmeðferðartíma. Af þeim 
átján samrunamálum sem eftirlitið 
hafi tekið til skoðunar frá byrjun 
árs 2017 þar sem ferðaþjónustu-
fyrirtæki hafi verið á meðal sam-
runaaðila hafi ellefu málum lokið 
innan 25 virkra daga. Meðaltal 
málsmeðferðartíma hafi verið 33 
virkir dagar og miðgildi 22 virkir 
dagar.

Hvað varðar þau skilyrði sem 
Samkeppniseftirlitið hafi sett sam-
runum í ferðaþjónustu bendir Páll 
Gunnar á að í engum af umræddum 
átján málum hafi eftirlitið gripið til 
íhlutunar vegna aðstæðna á ferða-
þjónustumarkaði. Hins vegar hafi 
í f imm þessara mála verið sett 
skilyrði sem hafi lotið að eigna-
tengslum við fjármálastofnanir.

„Í einu þessara tilvika var yfir-

töku fjármálafyrirtækis sett skil-
yrði til að f lýta sölu og tryggja 
jafnræði og sjálfstæði ferðaþjón-
ustufyrirtækja. Í hinum fjórum 
voru sett skilyrði til þess að sporna 
við skaðlegum hagsmunatengslum 
og öðrum hindrunum sem stafað 
geta af eignarhaldi fjárfestingar-
sjóða sem eru í stýringu dóttur-
félaga viðskiptabanka,“ segir Páll 
Gunnar.

Hann nefnir jafnframt að við 
skilgreiningu markaða fylgi eftir-
litið fordæmum í EES-samkeppnis-
rétti. Við greininguna sé því beitt 
sömu aðferðum og við hliðstæð 
mál annars staðar á Evrópska efna-
hagssvæðinu.

„Sú aðferðafræði leiðir oft til 
þess að horft er á allt landið sem 
markað en í nokkrum tilvikum 
hafa Samkeppniseftirlitið og sam-
runaaðilar verið sammála því að 
horfa þrengra á landfræðilega 
afmörkun, svo sem þegar um sam-
runa hótela er að ræða.

Sjaldgæft er að ágreiningur hafi 
verið um skilgreiningu markaða 
í þessum málum enda liggja fyrir 
þekkt viðmið í samkeppnisrétti. 
Ekki er því ljóst hvað átt er við 
með þeirri fullyrðingu að eftirlitið 
hafi verið strangt í skilgreiningum 
sínum. Ekki er heldur ljóst hvaða 
neikvæðu af leiðingar það hefur 
haft fyrir ferðaþjónustuna,“ segir 
Páll Gunnar. – kij, þfh

Eftirlitið vísar gagnrýni á bug
Samkeppniseftir-
litið væri ekki að 

sinna hlutverki sínu ef það 
slakaði á eftirliti með það að 
markmiði að skapa svigrúm 
fyrir minni samkeppni og 
hækkun verðs í ferðaþjón-
ustu.

Páll Gunnar  
Pálsson,  
forstjóri  
Samkeppnis- 
eftirlitsins

Hve mikið vöxtur-
inn mun minnka og 

hve lengi áhrifanna mun 
gæta er enn erfitt að segja til 
um.

Kristalina Georgieva, 
framkvæmdastjóri 
Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lækk-
aði í gær hagvaxtarspá sína fyrir 
árið vegna áhrifa af útbreiðslu 
kórónaveirunnar og varaði við því 
að vöxtur heimshagkerfisins yrði 
umtalsvert minni í ár en í fyrra.

„Hve mikið vöxturinn mun 
minnka og hve lengi áhrifanna 
mun gæta er enn erfitt að segja til 
um,“ sagði Kristalina Georgieva, 
framkvæmdastjóri Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, á blaðamannafundi 
í gær. Það réðist meðal annars af 
eðli faraldursins og „tímasetningu 
og áhrifamætti“ þeirra aðgerða sem 
gripið yrði til í því skyni að milda 
efnahagsáhrif veirunnar.

Sérfræðingar sjóðsins spáðu því 
í janúar síðastliðnum að hagvöxtur 
yrði 3,3 prósent á heimsvísu í ár en 
til samanburðar nam vöxturinn 
2,9 prósentum í fyrra. Georgieva 
sagði janúarspána ekki eiga lengur 
við, enda myndu þau skaðlegu áhrif 
sem kórónaveiran hefði á framboð 
og eftirspurn í heimshagkerfinu 
draga umtalsvert úr hagvextinum.

A lþjóðag jaldey r issjóður inn, 
ásamt Alþjóðabankanum, hefur 
þegar ákveðið að opna lánalínur til 
þeirra ríkja sem gætu átt erfitt með 
að bregðast við faraldrinum vegna 
lausafjárþurrðar.

„Við eigum verkfærin til þess að 
hjálpa ríkjum sem þess þurfa,“ sagði 
Georgieva á fundinum.

Efnahags- og framfarastofnun 
Evrópu varaði við því á mánudag 
að útbreiðsla veirunnar ætti eftir 
að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir 
heimshagkerfið. Hún væri raunar 
mesta ógn við fjármálakerfi heims-
ins frá því í fjármálakreppunni árið 
2008.

Sérfræðingar stofnunarinnar 
hafa lækkað hagvaxtarspá sína 
fyrir árið úr þremur prósentum í 
1,5 prósent. – kij

AGS býst við mun minni hagvexti

Af þeim átján samruna-
málum í ferðaþjónustunni 
sem Samkeppniseftirlitið 
hefur skoðað frá ársbyrjun 
2017 hefur ellefu málum 
lokið innan 25 virkra daga.
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Einhver stórkostlegasta náttúruperla á suð-
vesturhorni landsins er svæðið í kringum 
Hagavatn, suðaustur af Langjökli, ekki langt 
frá Gullfossi. Þarna ágirnast orkufyrirtæki 
jökulvatn sem rennur úr hopandi Eystri-
Hagafellsjökli og vilja byggja uppistöðulón, 

vegi, veituskurð og rafmagnslínur. Slík framkvæmd 
myndi rústa þessum einstöku víðernum sem skarta 
einhverri tilkomumestu móbergstindakeðju á Íslandi, 
Jarlhettum. Þarna er ekki mikill gróður, en fjölbreytt 
litaspjald Hettanna og eyðisandanna umhverfis þær 
bætir upp gróðurleysið líkt og hvítur jökullinn og 
snotur blágræn jökulvötn í Jarlhettudal.

Umhverfi Hagavatns, og þá sérstaklega Jarlhetturnar 
tuttugu, er einstakt á heimsvísu og minnir óneitan-
lega á Hringadróttinssögu. Margir Íslendingar hafa 
ekki áttað sig á þeim auðæfum sem fólgin eru í náttúru 
landsins og taka henni sem sjálfsögðum hlut. En þarna 
á máltækið glöggt er gests augað við því þarna hafa 
Hollywood-kvikmyndir verið teknar upp, til dæmis 
stórmyndin Oblivion með Tom Cruise.

Hagavatn er um 5 ferkílómetrar, aðeins 60 m djúpt 
og er í tæplega 440 m hæð. Í botni þess er mikill aur 
og vatnið dökkgrátt af fíngerðum jökulleir. Nokkrum 
sinnum hefur hlaupið úr vatninu á sögulegum tíma og 
því fylgt flóð sunnar í Biskupstungum. Á tímabili voru 
uppi áform hjá Landgræðslu ríkisins um að stífla vatnið 
við útfallið og stækka vatnið þannig þrefalt. Með þessu 
átti að stöðva áfok frá vatnsbökkum sem talið var ógna 
gróðri á afréttum Biskupstungna. Sem betur fer voru 
þessi áform blásin af þegar ljóst var að vatnsyfirborðið 
með virkjun mundi sveiflast og áfokið aukast.

Umhverfis Hagavatn bjóðast óteljandi gönguleiðir 
en skammt frá vatninu er skáli Ferðafélags Íslands með 
ágætu tjaldstæði. Gaman er að ganga að Nýjafossi sem 
leysti af eldra útfall Hagavatns, Leynifoss, eftir mikið 
jökulhlaup 1939. Einstakt er að fylgjast með jökul-
vatninu göslast í gegnum þröngt útfallið en árið 2006 
útbjó Ferðafélagið brú yfir það nokkru neðar. Enn 
skemmtilegri ganga liggur inn Jarlhettudal meðfram 
Jarlhettukvísl. Þarna sjást Jarlhetturnar í návígi en líka 
Eystri-Hagafellsjökull og á milli þeirra sandar með jök-
ulsorfnu grjóti. Þarna verður að gæta sín á aurbleytu en 
annars er hækkun á þessari gönguleið óveruleg og hún 

flestum fær.
Landslagið er dulúðugt og lætur engan 

ósnortinn, jafnvel þótt ekki njóti sólar. 
Vonandi sleppur Hagavatn við fallöxi 

virkjanaframkvæmda en vatnið er eins 
og höfuð sem á að vera áfast fallegum 

líkama Jarlhetta um aldur og ævi.

Fegurð undir 
fallöxinni

Horft yfir Haga-
vatn af Stóru-
Hettu. Í fjarska 
sést meðal ann-
ars í Hlöðufell 
og Skjaldbreið. 
MYND / ÓMB

Gengið á Eystri-Hagafellsjökul upp úr Jarlhettudal. Í fjarska sést í Stóru-Hettu.

Horft í norðaustur eftir Jarlhettum, ekki langt frá Hagavatni. Umhverfið er dulúðugt og minnir á Hringadróttinssögu.

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari
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Snyrtivara
25% AFSLÁTTUR  
AF HINNI VINSÆLU WHITE TEA LÍNU FRÁ ELIZABETH ARDEN
DAGANA 5. – 11. MARS.



Frá degi til dags

Halldór
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Það er 
fullkomlega 
ábyrgðar-
laust af 
formanni 
stjórnmála-
flokks að 
grafa undan 
yfirvöldum á 
þann hátt 
sem Inga 
Sæland hefur 
gert.

  

Samninga-
nefndir 
Sameykis og 
annarra 
aðildarfélaga 
BSRB eru 
vægast sagt 
orðnar 
langþreyttar 
eins og 
félagsmenn 
flestir.

11.30–14.00

Plokkfiskur með fersku salati, rúgbrauði og bernaise

1.550 kr.

PLOKKARI Á FÖSTUDÖGUM

fjallkona.is

Það er til mark um heiðarleika og hrein-
skilni þegar einstaklingur viðurkennir að 
hann hafi ekki vit á ákveðnum málaflokk-
um. Enginn getur vitað allt um allt, þótt 
ótrúlega margir þykist hafa mun meira vit 
á mörgu en þeir hafa. Þar er hégómanum 

um að kenna og athyglissýkinni.
Flestir verða einhvern tíma uppvísir að því að segja: 

„Ég veit ekkert um þetta en mér finnst …“ Þetta er 
kæruleysislegt tal, eins og viðkomandi einstaklingur 
gerir sér yfirleitt grein fyrir. Hann er að slá einhverju 
fram og gerir ekki ráð fyrir að þurfa að bera ábyrgð á 
þessu rausi sínu. Fólk segir svo margt og ætlast ekki til 
að það sé allt tekið alvarlega.

Það skiptir hins vegar máli í hvaða stöðu fólk er. 
Stjórnmálamaður getur ekki talað á þennan hátt 
frammi fyrir alþjóð og ætlast til að komast upp með 
það. En þetta var einmitt það sem þjóðin heyrði nýlega 
í sjónvarpsþættinum Kastljósi. Þar var mætt Inga 
Sæland, formaður Flokks fólksins. Hún hafði nokkru 
áður gagnrýnt sóttvarnalækni harðlega vegna við-
bragða við kórónaveirunni og lagt til að landinu yrði 
lokað og komið yrði upp sóttkví í Egilshöll. Stjórn-
málamenn geta sagt hvað sem er heima hjá sér og í 
góðra vina hópi (nema þeir séu á bar þar sem hætta er 
á að vitleysan sem þeir láti út úr sér leki í fjölmiðla). 
Þeir geta hins vegar ekki ætlast til að þeir séu ekki 
krafðir skýringa á sérkennilegum hugmyndum sem 
þeir hafa reifað opinberlega. Ingu Sæland var stórlega 
misboðið þegar afar kurteis en ákveðinn fréttamaður, 
Einar Þorsteinsson, spurði hana um þessar hugmyndir 
hennar og hvort hún hefði þekkingu á sóttvörnum og 
faraldursfræðum. „Ég hef akkúrat ekkert vit á þessu,“ 
sagði Inga. Þrátt fyrir að búa ekki yfir þekkingu kom 
hún því til skila að hún hefði sterka sannfæringu í mál-
inu. Sannfæringu sem byggist á vantrausti á vísinda-
mönnum og yfirvöldum sem hafa af mikilli elju staðið 
vaktina.

Inga Sæland er sama kona og á sínum tíma óskaði 
rasistanum Marine Le Pen velfarnaðar. Hún brást hin 
versta við þegar fréttamaður minnti hana á að hún 
hefði eitt sinn líkt sér við Le Pen. Ekki komust sjón-
varpsáhorfendur að því í þetta sinn hvort Inga horfir 
enn með hlýhug til Le Pen. Vissulega væri fróðlegt að 
vita það.

Það er fullkomlega ábyrgðarlaust af formanni stjórn-
málaflokks að grafa undan yfirvöldum á þann hátt 
sem Inga Sæland hefur gert þegar kemur að baráttunni 
við kórónaveiruna. Hún elur á ótta, afneitar þekkingu 
vísindamanna, viðurkennir reyndar að hún viti ekki 
betur en þeir en segir um leið að þeir viti svo sem ekki 
mikið. Þegar hún er spurð eðlilegra spurninga í sjón-
varpsþætti bregst hún við eins og fréttamaðurinn sé í 
alveg sérstökum leiðangri gegn henni.

Stjórnmálamenn eiga að sýna ábyrgð en ekki grafa 
undan einstaklingum sem starfa í þágu vísinda og 
þekkingar. Popúlistar í stjórnmálum eru hins vegar 
ekkert að láta vísindamenn trufla sig. Sannfæring 
þeirra sjálfra skiptir svo miklu meira máli en vísindin.

Sannfæringin

Hvers vegna opinberir starfsmenn hafa fengið 
nóg og boða til verkfalls 9. mars.

Kjarasamningar við meginþorra opinberra 
starfsmanna hafa nú verið lausir í rúma 11 mánuði. 
Allan þann tíma hafa viðræður á milli viðsemjenda 
verið í gangi þó hægt hafi gengið. Hlé var tekið um 
hásumarið og samið um innágreiðslu, enda trú okkar 
að f ljótlega yrði gengið frá samningum. Það varð ekki 
raunin. Viðsemjendur sneru aftur að samningaborð-
inu tómir á svip með nákvæmlega sömu rulluna og í 
byrjun.

Samningarnir nú eru sannarlega f lóknari en oft 
áður, í þeim er verið að gjörbylta skilgreiningum 
okkar á vinnutíma bæði í dagvinnu og vaktavinnu. 
Eftir þrotlausa vinnu vonumst við til að sjá sam-
komulag um útfærsluna liggja fyrir bráðlega.

Það sem út af stendur og er meginástæða verkfalls-
boðunar eru afar mikilvæg atriði eins og launaliður 
og jöfnun launa milli markaða. Samkomulag um 
jöfnun launa milli markaða var undirritað fyrir 
fjórum árum þegar gengið var frá jöfnun lífeyrisrétt-
inda, en ekkert bólar á efndum.

Hvað varðar launaliðinn þá hefur hið opinbera 
fyrir löngu gefið út að hækkanir skuli vera í anda 
Lífskjarasamningsins. Staðan er hins vegar sú að ríkið 
neitar að greiða félagsfólki Sameykis það sem í honum 
felst. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur þegar 
boðið hækkun upp á 90 þúsund, en ríkið neitar enn og 
Reykjavíkurborg virðist ætla að elta þá vitleysu. 

Deilan snýst um það hvort Sameykisfólk sé starfs-
menn á taxtalaunum eða markaðslaunum, en það 
hefur skilið á milli upphæðanna sem Lífskjarasamn-
ingurinn gefur (annars vegar 68 þúsund kr. hækkun 
á mánaðarlaunum á samningstímabilinu og hins 
vegar 90 þúsund kr.). Samninganefndir Sameykis og 
annarra aðildarfélaga BSRB eru vægast sagt orðnar 
langþreyttar eins og félagsmenn flestir og við viljum 
leysa þessa deilu. 

Við skorum á viðsemjendur að klára málið með 
okkur áður en boðað verkfall hefst, á miðnætti 
aðfaranótt mánudagsins 9. mars.

Hvaða æsingur er þetta?

Árni Stefán 
Jónsson
formaður  
Sameykis 
stéttarfélags  
í almanna- 
þjónustu

Game-changer
Læknar brýna nú hnífa og 
rakvélar og raka af sér allt 
skegg í þágu sóttvarna. Einn 
af þeim sem rúði sig var Hjalti 
Már Björnsson á bráðadeild 
Landspítalans. En hann er 
einna þekktastur fyrir það eitt 
að vera með skegg. „Þetta eru 
viðbrigði,“ sagði Hjalti og bar 
sig vel, ekki væri um stóra fórn 
að ræða. Hjá CDC, bandaríska 
sóttvarnaeftirlitinu, er listi yfir 
skegg sem hindra loftþéttingu 
veiruheldra gríma. En þetta er 
svokallaður „game-changer“ 
fyrir skeggjaða karlmenn sem 
héldu að þeir væru óhultir með 
grímu. Í lagi er að vera með 
yfirvaraskegg álík þeim á Zorró, 
Adolf Hitler og Hercule Poirot. 
En alskegg og yfirvaraskegg eins 
og á Salvador Dalí, Frank Zappa 
og Heiner Brand, virka ekki.

Meira af læknum
Hinn skeleggi þingmaður og 
læknir, Ólafur Þór Gunnarsson, 
tók að sér að kenna þingheimi að 
maka hendur sínar með spritti 
eins og heilbrigðisyfirvöld mæla 
með að fólk geri. Tók sýnikennsl-
an tólf sekúndur og fylgdust 
þingmenn vel með. Ekki er víst 
að allir hafi meðtekið kennsluna 
og verður hún því endurtekin 
tvisvar sinnum til viðbótar. 
Næst á dagskrá er að kenna 
þingmönnum tvisvar sinnum 
töfluna, íslensku mánaðaheitin 
og muninn á hægri og vinstri.
kristinnhaukur@frettabladid.is
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Margir telja að landbúnaðurinn 
verði horfin atvinna í landinu 
nema vakning verði og við-

snúningur.“
Þetta er ekki tilvitnun í neinn þeirra, 

sem talsmenn ríkisstjórnarflokkanna 
og Miðflokksins kalla óvini land-
búnaðarins. En í þeirra augum eru 
það allir þeir, sem efast um ríkjandi 
landbúnaðarstefnu stjórnvalda. Satt 
best að segja er þetta niðurstaða Guðna 
Ágústssonar fyrrverandi landbúnaðar-
ráðherra í Morgunblaðsgrein 12. febrúar 
síðastliðinn.

Guðni Ágústsson segir enn fremur 
að landbúnaðurinn standi á „hengi-
brún“ og sé „umkomulaus atvinnu-
grein“, stjórnmálamenn hafi „brugðist“ 
og bændurnir sjálfir séu „kúgaðir og 
daufir“.

Breytingar eru óhjákvæmilegar
Svo vill til að Daði Már Kristófersson 
prófessor kemst að sömu niðurstöðu í 
Kveik 25. febrúar. Þar sagði hann: „Ég 
held að núverandi kerfi sé þannig að 
síðasti bóndinn slekkur ljósið.“ Og hann 
skýrir ástæðuna á þennan veg: „Það 
er bara ein leið, þeim mun fækka með 
framleiðniþróun í landinu og breyt-
ingum á neysluvenjum, og smám saman 
grefur undan grunninum í þessum 
samfélögum.“

Þessir tveir menn koma úr gagnstæð-
um áttum; annar úr grasrót bændasam-
félagsins en hinn úr fræðasamfélaginu. 
En þeir sjá báðir sömu augum það sem 
við blasir í íslenskum landbúnaði.

Hitt skiptir ekki síður máli að báðir 
virðast þessir ólíku menn telja að unnt 

sé að tryggja blómlegri og kröftugri 
atvinnu í sveitum landsins. Með öðrum 
orðum: Þeir eru á einu máli um að 
breytingar eru óhjákvæmilegar.

Tvær leiðir
Ekki er víst að sameiginlegur skiln-
ingur þeirra nái lengra. En það markar 
samt ákveðin tímamót í umræðu um 
íslenskan landbúnað ef menn sjá eins 
það sem skrifað er á vegginn og geta 
rætt um þær staðreyndir án hleypi-
dóma. Umræðunni um óhjákvæmilegar 
breytingar verður ekki lengur ýtt út af 
borðinu með því einu að saka alla þá um 
stríðsrekstur gegn landbúnaðinum, sem 
þannig tala.

Með hæfilegri einföldun geta menn 
valið um tvær leiðir til breytinga. Og það 
er unnt að ganga mislangt eftir hvorri 
þeirra sem er.

Annars vegar er unnt að auka mið-
stýringu og loka landið enn frekar af 
frá erlendum mörkuðum. Hins vegar 
má láta frjáls viðskipti ráða meir um 
þróunina.

Sömu kjarnaatriði í báðum leiðum
Fjögur kjarnaatriði ættu þó að vera þau 
sömu hvort sem menn velja aukið frelsi 
eða harðari miðstýringu: Í fyrsta lagi 
ætti að halda fjárhagslegum stuðningi 
ríkisins áfram. Í öðru lagi þarf að láta 
fjárstuðninginn ná til mun fjölþættari 
starfsemi en nú er. Í þriðja lagi þarf að 
taka markmið þjóðarinnar í loftslags-
málum og landvernd með í reikninginn. 
Og í fjórða lagi þarf aðlögunartími að 
vera hæfilegur.

Framleiðni er lykilatriði í þessu dæmi. 
Hana er unnt að auka með því að halda 
áfram að fækka hefðbundnum búum 

eins og gert hefur verið og stækka þau 
sem lifa áfram. Önnur leið er að stækka 
markaðssvæðið. Það kallar á frjálsari 
verslun. Erlendir markaðir eru mögu-
leiki, en samt sýnd veiði en ekki gefin. 
Samkeppnisstaðan er ójöfn vegna 
legu landsins og fjármagnskostnaðar í 
krónuhagkerfinu. Öll stærstu útflutn-
ingsfyrirtæki í öðrum greinum hafa til 
að mynda yfirgefið krónuna fyrir löngu.

Stjórnmálin hafa brugðist
Kjarni málsins er sá að nú ætti að vera 
jarðvegur til þess að ræða breytingar og 
skoða þær meginleiðir sem færar eru. Í 
mörg horn er að líta í þeim efnum. Rök-
ræðan er nauðsynleg.

Það á að vera liðin tíð að menn verði 
sjálfkrafa óvinir landbúnaðarins ef 
þeir aðhyllast ekki miðstýringu. Í raun 
er það villukenning þeirra, sem þora 
ekki að rökræða ólíka hugmyndafræði. 
Sennilega er það sú villukenning, sem 
mestu hefur ráðið um þá staðreynd að 
stjórnmálin hafa brugðist.

Það er réttmæt gagnrýni hjá Guðna 
Ágústssyni að atvinnustarfsemi í 
sveitum landsins er umkomulaus á 
Alþingi eins og sakir standa. Því þarf að 
breyta.

Umkomulaus atvinnugrein

Það á að vera liðin tíð að menn 
verði sjálfkrafa óvinir land-
búnaðarins ef þeir aðhyllast 
ekki miðstýringu.

Finndu okkur
á facebook

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísumFlísabúðin

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísum

Flísabúðin

30 
ÁRA
2018

S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 15F I M M T U D A G U R   5 .  M A R S  2 0 2 0



Umræðan um heilbrigðis-
málin hefur að undanförnu 
helst snúist um vanda Land-

spítalans. Það gleymist hins vegar 
gjarnan að vandinn er kerfislægur 
vegna vanfjármögnunar en einkum 
þó skipulagsleysis. Heilbrigðis-
stofnanir víða um land eru þannig 
fjársveltar, sem leitt hefur til þess að 
ýmis verkefni hafa flust yfir á Land-
spítala sem eykur álagið þar.

Hér á Suðurlandi er víðfeðmasta 
heilbrigðisumdæmi landsins með 
tæplega þrjátíu þúsund íbúa, auk 
fjölmennra sumarhúsabyggða og 
gríðarlegs fjölda ferðamanna. Þá 
er íbúafjölgun í Ölfusi og Árborg 
nánast fordæmalaus. Allt skapar 
þetta mikið og vaxandi álag á heil-
brigðisþjónustu svæðisins.

Á bráðadeildinni hér á Selfossi 
hefur komum sjúklinga vegna slysa 
og veikinda fjölgað um alls 73% síð-
astliðin 6 ár og voru komur þangað 
tæplega 15.000 á sl. ári. Bráðavaktin 
hér er því ein sú stærsta á landinu 
að undanskilinni bráðavakt Land-
spítalans og hugsanlega bráða-
vaktinni á Akureyri. Þrátt fyrir 
ítrekaðar beiðnir hefur þó aldrei 
fengist viðurkenning á því frá heil-
brigðisráðuneytinu að hér sé rekin 
bráðavaktarþjónusta. Deildin hér 
er því vanfjármögnuð og undir-
mönnuð, en álagið þó jafnvel meira 
á hvern starfmann en þekkist á 
bráðadeild Landspítala. Vegna fjár-
skorts er ekki hægt að kalla út líf-
eindafræðinga eða geislafræðinga 
um nætur eftir miðnætti. Röntgen-
læknar Landspítala sáu áður um 
úrlestur myndrannsókna héðan, en 
vegna kostnaðar var fyrir nokkrum 
árum samið við lækna Orkuhússins 
um úrlesturinn en þeir lesa ekki úr 
rannsóknum héðan eftir kl. 16 á 
daginn og ekki um helgar. Þann-
ig getur þurft að bíða með flóknar 
myndgreiningar frá föstudegi til 
mánudags, sem er auðvitað óásætt-
anlegt fyrir frábært og samvisku-

samt starfsfólk bráðavaktarinnar 
hér. Skortur á blóðrannsóknum og 
myndgreiningum veldur því þannig 
að miklu fleiri sjúklingar eru sendir 
héðan á bráðadeild Landspítalans 
um helgar og að næturlagi, sem 
bæði er mjög kostnaðarsamt og 
erfitt fyrir bráðveika sjúklinga og 
eykur álagið á Landspítalanum.

Átján r úma ly f læk nisdeild 
okkar hér á Selfossi þjónar Suður-
landi öllu og sinnir okkar veikustu 
skjólstæðingum. Deildarvinnan 
er því bæði þung og erfið líkt og 
er á sambærilegum deildum Land-
spítalans, sem þó eru mun betur 
fjármagnaðar og mannaðar. Þrátt 
fyrir þetta er starfsfólk deildarinnar 
metnaðarfullt og leggur mikið á 
sig til að taka við sjúklingum frá 
Landspítalanum og bráðavaktinni 
hér. Starfsemi deildarinnar voru 
þó settar miklar skorður eftir að 
landlæknir lét loka Kumbaravogi, 
40 rúma hjúkrunarheimili í mars 
2017. Um svipað leyti var hjúkr-
unarheimilinu Blesastöðum lokað 
með 5 hjúkrunarrýmum. Fram að 
þessum lokunum var meðallegu-
tími lyflæknisdeildarinnar hér 6-7 
dagar og rúmanýting 70-80%. Síðan 
hefur legutíminn tvöfaldast og 
rúmanýtingin aukist verulega og er 
nú að jafnaði 90-100% mestmegnis 
vegna aukins fjölda háaldraðra sem 
bíða langtímum saman eftir hjúkr-
unarplássi. Þetta ástand veldur því 
svo að lyflæknisdeildin á oft erfitt 
með að taka við sjúklingum frá 
Landspítalanum og bráðavaktinni 
hér, sem eykur álagið og „fráflæðis-

vandann“ á þjóðarsjúkrahúsinu.
Með t iltölu lega einföldu m 

aðgerðum væri hægt að bæta úr 
vandanum hér og minnka um leið 
álagið á Landspítalanum.

Í fyrsta lagi þarf að fá viðurkenn-
ingu yfirvalda á starfsemi bráða-
vaktarinnar hér. Í öðru lagi þarf 
fjármagn til að unnt sé að kalla til 
geislafræðinga og lífeindafræðinga 
allan sólarhringinn. Í þriðja lagi 
þarf að fá Landspítalann til að sjá 
um úrlestur myndrannsókna að 
minnsta kosti um helgar og að næt-
urlagi. Í fjórða lagi þarf að fjölga nú 
þegar legurýmum og bæta mönnun 
á lyflæknisdeildinni, allavega þar 
til nýtt hjúkrunarheimili verður 
opnað hér eftir 2-3 ár.

Með þessum ráðstöfunum mun 
bráðaþjónustan hér á Suður-
landi ef last verulega og mun færri 
sjúklingar verða sendir héðan yfir 
á bráðavakt Landspítalans, auk 
þess sem við gætum tekið við f leiri 
sjúklingum þaðan til innlagnar 
hér.

Hér á Selfossi höfum við undan-
farin ár, að eigin frumkvæði, létt 
álagið á Landspítalanum, með því 
að koma á blóðskilun fyrir nýrna-
bilaða auk þess sem við höfum á 
síðasta ári eflt hér gríðarlega göngu-
deildarmeðferð fyrir krabbameins-
sjúka. Þannig sinnir krabbameins-
læknir okkar um 80 sjúklingum á 
mánuði auk svo fjölmargra annarra 
sem þjónað er hér á göngudeildinni.

Nú er hins vegar komið að stjórn-
völdum að efla hér innviði sem og 
annars staðar á landsbyggðinni.

Landspítalinn og við hin
Björn  
Magnússon
læknir

Hátt í fjórir af hverjum tíu 
innf lytjendum á Íslandi 
eru frá Póllandi. Þetta eru 

nálægt því tuttugu þúsund manns, 
f leiri en allir íbúar Reykjanesbæjar 
eða Akureyrar. Þó ekki væri nema 
af þessari ástæðu ættu málefni 
Póllands að vera ofarlega í hugum 
Íslendinga. Pólverjar eru jafnframt 
fjölmennasti hópur innflytjenda í 
Noregi og Danmörku og í Svíþjóð 
búa næstum 100 þúsund Pólverjar. 
Stjórnmálamenn í þessum löndum 
eru enda mjög uppteknir af þróun 
mála í þessu stóra og fjölmenna 
nágrannalandi sínu.

Vilji fyrir auknum samskiptum
Árið 2020 fer Ísland með for-
mennsku í Norðurlandaráði, sam-
starf i þjóðþinga Norðurlanda. 
Greinarhöfundur gegnir embætti 
forseta Norðurlandaráðs en Oddný 
G. Harðardóttir er varaforseti. Í 
fyrra var sænski þingmaðurinn 
Hans Wallmark í forsetaembættinu. 

Í nóvember áttum við Wallmark 
fund með Tomasz Grodzki, forseta 
öldungadeildar pólska þingsins, í 
tengslum við Eystrasaltsþingið sem 
haldið var í Ríga í Lettlandi. Grodzki 
átti frumkvæði að fundinum, en 
lítil sem engin samskipti hafa verið 
milli Norðurlandaráðs og pólska 
þingsins frá árinu 2015. Í þingkosn-
ingunum sem fram fóru í október 
það ár beið flokkur Grodzkis, Borg-
araflokkurinn, ósigur og þjóðernis- 
og íhaldsflokkurinn Lög og réttur 

náði meirihluta á þinginu og tók 
við stjórnartaumunum í Póllandi.

Lýðræðisþróun í  
Póllandi áhyggjuefni
Framferði nýju valdhafanna í Pól-
landi hefur valdið okkur í Norður-
landaráði og mörgum öðrum 
áhyggjum á síðustu árum. Umdeild-
ar breytingar á dómskerf inu, 
afskipti valdhafa af störfum fjöl-
miðla og afstaðan til hinsegin fólks , 
er á skjön við skoðanir og hugsjónir 

mínar og f lestra norrænna stjórn-
málamanna.

Gömul tengsl endurvakin
Í þingkosningum sem fram fóru í 
október í fyrra hélt ríkisstjórnin 
meirihluta sínum í neðri deild 
pólska þingsins, en missti tökin 
á öldungadeildinni. Borgara-
flokkurinn, sem er stærsti f lokkur 
stjórnarandstöðunnar, hefur með 
Grodzki í fararbroddi verið f ljótur 
að endurvekja gömul tengsl þings-

ins sem slitnuðu eftir kosningarnar 
2015. Meðal annars var Norður-
landaráði boðið til Póllands til að 
taka aftur upp þráðinn í samstarf-
inu. Þess vegna fer ég fyrir þriggja 
manna sendinefnd sem ætlar að 
heimsækja pólska þingið 9.-10. mars 
nk. Með mér í för verða formenn 
landsdeilda Finnlands og Noregs í 
Norðurlandaráði, þeir Erkki Tuo-
mioja og Michael Tetzschner.

Falsfréttir og öryggismál
Á fundum með Grodzki þingfor-
seta og fleiri pólskum þingmönnum 
ætlum við meðal annars að ræða 
stöðu pólskra innflytjenda á Norð-
urlöndum en jafnframt upplýsinga-
óreiðu og falsfréttir, sem er hluti af 
áherslumálum formennsku Íslands 
í Norðurlandaráði. Einnig verður 
rætt um öryggismál og sérstaklega 
stöðuna í Úkraínu og almennt um 
samstarf Póllands við Norðurlönd 
og Eystrasaltsríkin.

Norðurlandaráð styður lýðræðisöfl í Póllandi
Silja Dögg  
Gunnarsdóttir
forseti Norður-
landaráðs

H
N

O
T

S
K

Ó
G

U
R

 g
ra

fí
sk

 h
ön

nu
n

Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna 
auglýsir eftir umsóknum um starfslaun úr sjóðnum.
Umsóknarfrestur rennur út 2. apríl 2020 kl. 16:00.
Hlutverk sjóðsins er að styðja við starfsemi fræðimanna 
sem starfa sjálfstætt í sinni fræðigrein.
Umsækjendur skulu kynna sér vel reglur sjóðsins 
fyrir styrkárið 2020 áður en umsókn er gerð.
Nánari upplýsingar og aðgangur 
að rafrænu umsóknarkerfi á 
www.rannis.is.

Starfslaunasjóður
sjálfstætt starfandi 

fræðimanna
Umsóknarfrestur 2. apríl

 

 
 
 

Aðalfundur FEB árið 2019 
 
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður haldinn þriðjudaginn 
19. febrúar 2019 og hefst kl. 16.00 í Ásgarði, Stangarhyl 4, Reykjavík. 
  
Dagskrá fundarins: 

1.  Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári 
3.  Ársreikningar félagsins fyrir árið 2018 ásamt fjárhagsáætlun 2019 
4.  Kosning stjórnar  
5.  Afgreiðsla tillagna og erinda    
6.  Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2019 
7.  Önnur mál 

 
Fundurinn verður haldinn, sem fyrr segir, þriðjudaginn 19. febrúar og hefst kl. 16.00.  
  
Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna og hafa með sér félagsskírteini fyrir árið 2018. 
 
 

Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 
 

 
 

Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 
verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2020 og hefst  

kl. 14.00 í Ásgarði, Stangarhyl 4, Reykjavík.
 
Dagskrá fundarins verður samkvæmt lögum félagsins sem hér segir:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Lögð fram skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári
       Gerð grein fyrir úttekt Deloitte vegna Árskóga 1-3
3. Lagðir fram ársreikningar félagsins
4. Kl.15.00  kosning formanns 
5. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning
6. Lagabreytingar
7. Kl. 15.50 kosning aðal- og varamanna í stjórn og skoðunarmanna ársreikninga
8. Afgreiðsla tillagna og erinda
9. Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2020
10. Önnur mál

Félagsmenn eru hvattir til að hafa með sér félagsskírteini fyrir árið 2019 
til að geta nýtt sér kosningarétt.

Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni.

AÐALFUNDUR 
FEB ÁRIÐ 2020

Framferði nýju valdhafanna 
í Póllandi hefur valdið 
okkur í Norðurlandaráði og 
mörgum öðrum áhyggjum á 
síðustu árum.

Mateusz Morawiecki, forsætisráðherra Póllands og formaður flokks Lög og réttar. MYND /GETTY 
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hverfisgötu 10
101 reykjavík

gestakokkur diana carvalho
japanskur omakase matseðill

5. – 7. mars

fimmtudagskvöld

föstudagskvöld

laugardagskvöld

skoða omakase matseðilinn á facebook.com/101hotelreykjavik og á instagram @101hotelreykjavik
grænmetismatseðill einnig í boði

bókanir í síma 5800 103



Henderson er mjög 
góður markmaður 

en það er ekkert sem segir að 
félagið þurfi að skipta um 
markvörð.
Peter Schmeichel í samtali við 
Reuters

Aðalfundur Fylkis
Þriðjudaginn 31. mars 2020 kl. 19:30 er boðað til aðalfundar  
Íþróttafélagsins Fylkis í samkomusal Fylkishallar.

Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins
Önnur mál.

Aðalstjórn Fylkis

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjust fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

FORMÚLA Streymisveitan Viaplay 
hefur tryggt sér sýningarréttinn á 
Formúlu 1 hér á landi. Í tilkynningu 
frá NENT, Nordic Entertainment 
Group sem gerir út streymisveituna, 
í gær kom fram að rétturinn í Finn-
landi færi einnig til Viaplay. Áður 
var streymisveitan búin að tryggja 
sér réttinn í Danmörku, Noregi og 
Svíþjóð.

Viaplay verður í boði hér á landi 
fyrr en síðar, en fyrirtækið boðaði 
komu sína á fyrri helmingi ársins. 
Nýlega sölsaði Viaplay undir sig 
enska boltann til ársins 2028 í 
Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Dan-
mörku. Þá munu Danir fylgjast með 
EM í fótbolta í gegnum Viaplay.  – bb

Formúla eitt 
sýnd á Viaplay

ÍÞRÓTTIR Á síðasta fundi menn-
ingar-, íþrótta- og tómstundaráðs 
var lagt fram bréf mannréttinda-
skrifstofu frá 10. febrúar vegna 
jafnréttisúttektar Reykjavíkur-
borgar, sem er fyrirhuguð á þremur 
íþróttafélögum í Reykjavík. Voru 
þrjú hverfisíþróttafélög valin með 
slembiúrtaki, Ármann, Fylkir og 
Leiknir. Gallinn er að Leiknir er 
ekki hverfisíþróttafélag.

Til að geta verið hverfisíþrótta-
félag þarf að bjóða upp á f leiri 
en tvær íþróttagreinar og nýtur 
Leiknir hvorki þeirra réttinda né 
fær greitt frá borginni sem hverfis-
íþróttafélag. Borgin lítur á félag-
ið eins og það sé sérgreinafélag en 
gerir kröfu um þjónustu og þarfir 
hverfisíþróttafélags.

Enda var svar Leiknismanna 
afdráttarlaust við að vera í þessu 
slembiúrtaki og hafði félagið ekki 
fengið svar frá borginni um af 
hverju félagið væri í þessu úrtaki, 
þrátt fyrir loforð þar um. – bb

Borgin þekkir 
ekki Leikni

Það er blómlegt líf í Leiknisheimil-
inu nú sem fyrr. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI David de Gea hefur 
verið valinn leikmaður ársins hjá 
Manchester United fjórum sinn-
um síðan hann kom frá Atletico 
Madrid. Hann hefur bjargað lið-
inu oftar en einu sinni og oftar en 
tvisvar. En eitthvað virðist nýi ofur-
samningurinn fara illa í Spánverj-
ann, því hann hefur gert ansi mörg 
mistök undanfarið og gagnrýni á 
frammistöðu kappans hefur orðið 
æ háværari.

Á sunnudag sofnaði de Gea nán-
ast með boltann á upphafsmínútum 
leiksins gegn Everton og Dominic 
Calvert-Lewin nýtti sér það og skor-
aði. Mistök markvarða eru yfirleitt 
mjög á milli tannanna á sparkunn-
endum en þetta voru sjöundu mis-
tök de Gea sem hafa kostað United 
mark á leiktíðinni.

De Gea kom til liðsins árið 2011 
og átti erfiða sex mánuði til að byrja 
með. Hann var mjór og renglulegur 
og það voru ekki margir sem höfðu 
trú á að hann ætti eftir að verða 
einn besti markvörður síðari tíma. 
Hann mun jafna David Beckham í 
leikjum fyrir félagið í næsta leik og 
er búinn að spila f leiri leiki fyrir 
Manchester United en núverandi 
stjóri Ole Gunnar Solskjær og Nicky 
Butt, svo nokkrir séu taldir upp.

Ole Gunnar sagði einmitt í gær að 
Spánverjinn væri markvörður sinn 
númer eitt. Sergio Romero, vara-
markvörður liðsins, mun spila leik-
inn í kvöld gegn Derby í bikarnum 
og á blaðamannafundi fyrir leikinn 
sagði Ole Gunnar að hann hefði 
ekkert upp á de Gea að klaga. „Ég 
hef engar áhyggjur af  að velja hann 
í liðið í hverjum leik. Frammistaða 
hans hefur verið frábær og hann 
varði oft vel gegn Everton. Hann 
bjargaði stigi fyrir okkur.“

Dean Henderson, markvörður 
Sheffield United, er í láni þar á bæ 
frá Manchester United og hefur 
staðið sig svo vel að eftir hefur 
verið tekið. Hann er 22ja ára og 
væntanlegur arftaki de Gea. Peter 

Mistök David de Gea kosta 
hann ekki byrjunarliðssætið
Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, stendur með David de Gea. Spánverjinn 
hefur verið gagnrýndur eftir helgina þar sem mistök hans kostuðu félagið mark í sjöunda sinn í vetur. 
Dean Henderson bíður eftir tækifærinu eftir að hafa heillað með frammistöðu sinni í vetur.

David De Gea fékk nýjan samning í september sem færir honum 57 milljónir króna á viku. MYND/GETTY

Dagný var á skotskónum gegn 
Norður-Írum. MYND/GETTY

Leikir
De Gea 28
Henderson 26
Skot á sig
De Gea 297
Henderson 295
Mörk fengin á sig
De Gea 30
Henderson 22

Haldið markinu hreinu
De Gea 7
Henderson 9
Varin skot
De Gea 72
Henderson 66
Mistök sem leiða til marka
De Gea 3
Henderson 1

✿  Tölfræði de Gea og Henderson á tímabilinu

Schmeichel, fyrrverandi fyrirliði 
Manchester United og núverandi 
sparkspekingur, sagði við Reuters 
að það væri ekkert vesen í ramm-
anum hjá sínu gamla félagi. „Það 
er ekkert til að ræða um. De Gea 

gerði mistök gegn Everton og gerði 
mistök gegn Watford. Fyrir leikinn 
vorum við í forvinnu og fundum 
sjö mistök á tveimur tímabilum. 
Henderson hefur varla átt eitt 
tímabil í ensku úrvalsdeildinni 

með Sheffield United sem er lang-
ur vegur frá að vera Manchester 
United. Henderson er mjög góður 
markvörður en ekkert segir að 
félagið þurfi að skipta um mark-
vörð.“ benediktboas@frettabladid.is

FÓTBOLTI  Dagný Brynjarsdóttir 
skoraði eina mark leiksins í 1-0 sigri 
Íslands á Norður-Írlandi í æfingaleik 
á Spáni í gær. Þetta var fyrsti leikur 
Íslands af þremur á þessu æfinga-
móti sem fer fram í Pinata og er hluti 
af undirbúningi Íslands fyrir loka-
sprettinn  í undankeppni EM sem 
hefst á ný í næsta mánuði. 

Þjálfarateymið tefldi fram sterku 
byrjunarliði með einum nýliða. 
Hin sextán ára gamla Cecilía Rán 
Rúnarsdóttir byrjaði leikinn í marki 
Íslands og stóð vaktina vel í frum-
raun sinni. Jón Þór Hauksson skipti 
sex leikmönnum inn á í seinni hálf-
leik og fengu bæði Natasha Moraa 
Anasi og Hildur Antonsdóttir fyrstu 
mínútur sínar fyrir landsliðið í gær.

Eina mark leiksins kom um mið-
bik fyrri hálf leiks og var örlítill 
heppnisstimpill yfir marki Íslands í 
leiknum. Þá átti Dagný fyrirgjöf sem 
rataði beint í fjærhornið, yfir mark-
vörð Norður-Íra. Liðunum gekk illa 
að skapa sér færi í seinni hálfleik og 
reyndist mark Dagnýjar duga Íslandi 

til sigurs. Þetta var fimmta viðureign 
Íslands og Norður-Írlands og hafa 
Stelpurnar okkar haldið hreinu í 
öllum fimm leikjunum.

Þetta var þriðja mark Dagnýjar 
í síðustu fimm landsleikjum og 
minnti hún enn og aftur á mikil-
vægi sitt í sóknarleik Íslands. Rang-
æingurinn varð á síðasta ári þriðja 
markahæsta konan í sögu kvenna-
landsliðsins og er komin með 26 
mörk í 86 leikjum. Með þessu áfram-
haldi getur Dagný farið að ógna 
liðsfélaga sínum hjá Selfossi, Hólm-
fríði Magnúsdóttur (37) í öðru sæti 
markalista íslenska kvennalands-
liðsins. – kpt 

Dagný nálgast Hólmfríði í öðru sæti
Sara Björk Gunnars-

dóttir varð í gær önnur 
konan til að ná 130 leikjum 
fyrir kvennalandsliðið.
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Elva Bjartey í afslöppuðum klæðnaði, hvítri peysu við ljósbláar gallabuxur og með svart leðurbelti til að móta mjaðmirnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Líður best í síðum 
sumarkjól á heitum degi
Reykvíska mærin Elva Bjartey Aðalsteinsdóttir og kærastinn hennar, Tómas 
Welding, deila einlægri ást á tónlist. Þau dvelja löngum stundum í stúdíóinu 
við tónlistarsköpun og gáfu á dögunum út dansvænt lag um klofna ást. ➛2

EINSTAKT  
KOLLAGEN  
RAKAKREM

Fæst í flestum apótekum, Heilsuver, 
www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

GEFUR GÓÐA  
NÆRINGU OG  
MIKINN RAKA



Tíska og útlit er mér hugleikið 
flesta daga. Ég hef gaman af 
því að setja saman eitthvað 

fínt til að fara í og upplifa sjálfs-
öryggi í lúkkinu en ég er sennilega 
ekkert öðruvísi en aðrir þegar 
kemur að því að eiga daga þar sem 
ég nenni ekkert að leggja vinnu 
í útlitið,“ segir Elva Bjartey sem 
er tvítug og starfar í World Class 
Laugum.

Hún lýsir eigin fatastíl sem stíl-
hreinum og einstökum á sinn hátt.

„Ég vil að stíllinn minn gefi til 
kynna að ég sé ófeimin, afslöppuð 
og sjálfsörugg. Hann á stundum 
til að vera hávær og áberandi en 
mér þykja þægindi mikilvæg þegar 
kemur að tísku og klæðaburði,“ 
segir Elva Bjartey.

Hún fer í lausar leðurbuxur, 
skyrtu með töff munstri, „chunky“ 
hæla og síðan jakka þegar hún vill 
stela senunni og slá í gegn.

„Annars eru náttbuxurnar 
mínar í mestu dálæti í fataskápn-
um, svo undur þægilegar,“ segir 
Elva Bjartey kímin.

Hennar besta tískuráð er að nota 
belti til að móta mjaðmirnar betur.

„Ég man hins vegar ekki hver 
gaf mér þetta góða ráð. Auðvitað 
fær maður hugmyndir frá fræga 
fólkinu og vinkonum sínum en í 
raun á ég mér enga sérstaka tísku-
fyrirmynd. Ég klæðist einfaldlega 
því sem mér þykir f lott,“ segir Elva 
Bjartey.

Það eru helst f lottir eyrnalokkar 
sem hún stenst ekki þegar hún 
kíkir í búðir.

„Nei, og ef ég sé fyrir mér flotta 
fatasamsetningu sem ég á heima 
og gæti passað við eyrnalokkana 
fer ég svo sannarlega ekki tómhent 
út úr búðinni,“ segir Elva og hlær. 
„Annars væri ég mest til í að fara 
í búðaráp með bresku ofurfyrir-
sætunni Cöru Delevingne en þó 
aðallega til að kynnast henni því 
hún virkar mjög skemmtileg.“

Með öldu á rifbeinunum
Eftirlætis tískuverslanir Elvu eru 
Vila, Vero Moda og Monki.

„Það nýjasta sem ég keypti er 
ljósbrún, kósí ullarpeysa með V-
hálsmáli en það dýrasta sem ég hef 
nokkru sinni keypt mér er úlpan 
mín. Ég er lítil merkjavörukona að 
eðlisfari og ef ég ætti að velja einn 
fatastíl liðinnar aldar til að klæð-
ast það sem eftir væri ævinnar yrði 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Elva Bjartey 
með kærastan-
um sínum, leik-
stjóranum og 
tónlistarmann-
inum Tómasi 
Welding. Þau 
vinna saman að 
tónlist og gáfu 
á dögunum út 
lagið Lifeline 
sem nú gerir 
það gott.Hér er 
lúkk Elvu chic 
og meira fínt; 
víðar leður-
buxur með 
belti, hælaskór 
úr leðri, svart- 
og gráköflóttur 
bolur,  ljós-
brúnn síður 
jakki og trefill í 
stíl. FRÉTTABLAÐ-
IÐ/SIGTRYGGUR ARI

Frjálsleg í eldrauðum, víðum buxum við svartan, þykkan rúllukragabol. Leðurstígvél og svartur, síður jakki yfir. Með lítið gullhálsmen og eyrnalokka í stíl.

Það ætti án efa að 
banna “thigh-high 

uggs” í tískuheiminum. 
Það eru lærahá, víð 
loðstígvél sem krumpast 
upp og niður leggina. 
Hrein hörmung!

Framhald af forsíðu ➛

áratugurinn eftir 1990 örugglega 
fyrir valinu, þegar gallabuxur og 
skyrtur voru það vinsælasta að 
vera í,“ segir Elva sem skiptir oft 
um ilmvatn en notar nú Fantasy 
úr ilmvatnsgerð söngkonunnar 
Britney Spears.

„Af öllum þeim fötum sem ég á 
í fórum mínum þykir mér vænst 
um risastóra hettupeysu sem ég 
saumaði sjálf, en mér líður best í 
síðum sumarkjól á heitum degi,“ 
segir Elva sem skartar líka tveimur 
fallegum húðflúrum.

„Ég er með litla öldu á rif beinun-
um og bókstafinn B fyrir Bjartey á 
upphandlegg fyrir ofan olnboga,“ 
upplýsir Elva.

Hún er ekki í vafa um hvað ætti 
að banna í tískuheiminum.

„Það er án efa „thigh-high uggs“ 
eða lærahá, víð loðstígvél úr 
rúskinni sem krumpast upp og 
niður leggina. Hrein hörmung!“ 
segir hún hlæjandi en sjálf er hún 
hrifnust af köflóttu og bletta-
tígursdoppum þegar kemur að 
uppáhaldsmunstri.

„En mér finnst að allar konur 
ættu að taka einn og einn dag þar 
sem þær klæðast nákvæmlega því 
sem þeim þykir þægilegast, eftir 
sínum eigin skoðunum og þá skín 
sjálfsöryggið í gegn.“

Nýtt lag þeirra Tómasar Weld-
ing, Lifeline, kom út í lok febrúar.

„Lagið er um ástarsamband 
sem er við það að klofna. Textinn 
er djúpur en lagið er up-beat og 
skemmtilegt og það er klárlega 
hægt að dilla sér við það. Lifeline 
hefur fengið frábærar viðtökur og 
það er rosalega gaman að fólk sé að 
taka vel í það. Þar sem við Tómas 
erum par er líka æðislegt að geta 
upplifað það allt með honum,“ 
segir Elva sem nýtur þess að lifa og 
læra sem nýliði í tónlistarsenunni.

„Tónlist er heillandi fag og ég 
hlakka til framhaldsins. Á næst-
unni koma út f leiri lög, bæði sóló 
og með Tómasi mínum Welding.“

Elva Bjartey í 
neongulri peysu 
sem hún segir 
að sé stjarnan 
í þessari sam-
setningu. Elva 
parar peysuna 
við svartar 
cargo-buxur, 
belti og hvíta 
stigaskó. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIG-
TRYGGUR ARI

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT OG SPENNANDI
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það er ljóst að þeir 
hjá Hugo Boss 

HATA að fólk noti nafnið 
þeirra. En því miður 
fyrir þá breytti ég nafn-
inu mínu löglega í þess-
ari viku og heiti núna 
Hugo Boss.

Breski grínist-
inn hefur vakið 
mikla athygli 
með þessu 
uppátæki sínu 
og fengið mikla 
fjölmiðlaathygli 
í kjölfar þess. 
MYND/GETTY

Joe Lycett tilkynnti þessa 
mótmælaaðgerð á Twitter-
síðu sinni og lét fylgja mynd 

af skjali frá breskum yfirvöldum 
sem staðfestu að hann hefði breytt 
nafni sínu löglega og héti því núna 
Hugo Boss.

Boss er dagskrárgerðarmaður 
sem hefur komið fram í ýmsum 
breskum sjónvarpsþáttum og 
hann er með sinn eigin gamanþátt 
í bresku sjónvarpi þar sem hann 
fjallar um neytendavernd gagn-
vart stórfyrirtækjum á skoplegan 
hátt.

Boss sagðist hafa ákveðið að gera 
þessa breytingu til að mótmæla 
því að þýski tískurisinn hefði 
skipt sér af litlum fyrirtækjum 
og hópum sem sinna góðgerðar-
málum og hafa notað orðið „boss“ í 
starfsemi sinni.

Gerir grín að athyglinni
„Hugo Boss, sem er með um 2,7 
milljarða dollara í árlegri veltu, 
hefur sent bréf þar sem fjölda 
lítilla fyrirtækja og hópa sem sinna 
góðgerðarstarfsemi og nota orðið 
„BOSS“ er hótað lögbanni, þar á 

meðal litlu brugghúsi í Swansea 
sem þurfti að eyða þúsundum 
punda í lögfræðikostnað og 
breytingar á vörumerki,“ sagði 
Boss í tísti sínu. Hann bætti við:

„Það er ljóst að þeir hjá Hugo 
Boss HATA að fólk noti nafnið 
þeirra. En því miður fyrir þá 
breytti ég nafninu mínu löglega í 
þessari viku og heiti núna Hugo 
Boss. Allar yfirlýsingar mínar 
héðan í frá eru ekki frá Joe Lycett 
heldur Hugo Boss. Njótið vel.“

Tístin fengu strax mikla athygli 
og margir hrósuðu Boss fyrir að 
standa uppi í hárinu á stórfyrir-
tækinu.

Boss gerði seinna grín að allri 
fjölmiðlaathyglinni sem uppá-
tækið fékk og því að hafa verið 
margoft beðinn um að senda frá 
sér yfirlýsingar vegna málsins.

„Ég ætla nú að gefa út nokkrar 
yfirlýsingar sem ég vona INNI-
LEGA að enginn rugli saman við 
skoðanir fyrirtækisins Hugo Boss. 
Bara svo það sé á hreinu, þá eru 
þetta yfirlýsingar Hugo Boss, en 
ekki Hugo Boss,“ sagði hann í tísti.

Yfirlýsingarnar voru fjölbreytt-
ar. Boss sagði að Hugo Boss hitaði 
fisk í örbylgju á skrifstofunni, 
Hugo Boss spyrði alltaf „á hvaða 
prósentu ertu?“ þegar hann lánar 
hleðslutækið sitt, að Hugo Boss 

Breytti nafni sínu í Hugo Boss
Breski grínistinn Joe Lycett breytti nafni sínu í Hugo Boss til að mótmæla því að tískurisinn hefði 
beitt sér gegn litlum fyrirtækjum sem hafa notað orðið „boss“ í vörumerkjum sínum.

Stórstjörnur á tískusýningu Boss á tískuvikunni í Mílanó. MYND/GETTY

Hér sést nýja 
undirskriftin 
hans Hugo 
Boss. MYND/ 
WIKIPEDIA

væri með illa þefjandi afturenda, 
að Hugo Boss segði ekki „anyway“, 
heldur „anyhoo“, að Hugo Boss 
sturtaði ekki niður nema hann 
væri heima hjá sér og að Hugo 
Boss elskaði grínþætti fyrir neyt-
endur þar sem barist er fyrir lítil 
fyrirtæki sem fá á sig hótanir um 
lögbann frá fjölþjóðlegum stór-
fyrirtækjum.

Vörumerki með aukna vernd
Þýski tískurisinn hefur tjáð sig um 
uppátæki Boss. Talsmaður fyrir-
tækisins sagði í yfirlýsingu:

„Við bjóðum grínistann sem 
áður var þekktur sem Joe Lycett 
velkominn í Hugo Boss-fjölskyld-
una. Eins og hann veit, þá nýtur 

Hugo Boss-vörumerkið aukinnar 
verndar vegna þess hversu vel 
þekkt það er, ekki bara gagnvart 
vörumerkjum fyrir svipaðar vörur, 
heldur einnig gagnvart vörum sem 
svipar ekki til okkar í öllum vöru-
flokkum og sú vernd nær líka til 
vörumerkjanna Boss og Boss Black 
og útlits þeirra.

Eftir að Boss Brewing sótti um 
að skrá vörumerki sem var svipað 
okkar eigin vel þekkta vörumerki 
nálguðumst við þá til að koma í 
veg fyrir hugsanlegan misskilning 
varðandi vörumerkin Boss og Boss 
Black, sem var verið að nota til að 
markaðssetja bjór og klæðnað.

Báðir aðilar unnu uppbyggilega 
saman að lausn, sem leyfir Boss 

Brewing að halda áfram að nota 
nafnið sitt og allar sínar vörur, 
fyrir utan tvo bjóra, Boss Black og 
Boss Boss, þar sem samið var um 
smávægilega nafnabreytingu.

Sem víðsýnt fyrirtæki viljum við 
taka fram að við erum ekki mót-
fallin frjálsri notkun tungumáls á 
nokkurn hátt og samþykkjum að 
fólk noti hið almenna orð „boss“ 
oft og á fjölbreyttan hátt í ólíkum 
tungumálum.“

Enginn ruglast á bjór og Boss
Samkvæmt WalesOnline þurfti 
Boss Brewing að greiða rúmlega 
1,6 milljónir króna í lögfræði-
kostnað á síðasta ári eftir að Hugo 
Boss hótaði brugghúsinu lögbanni.

Grínistinn mætti í viðtal í 
bresku sjónvarpi í vikunni til að 
tjá sig um nafnabreytinguna þar 
sem hann sagði að hér væri risa-
stórt fyrirtæki að takast á við lítið 
fyrirtæki og þetta væri bara ekki 
sanngjarnt. „Enginn er að fara að 
ruglast á bjór og Hugo Boss,“ sagði 
Boss.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

NÝTT Í LAXDAL
VANDAÐAR FISLÉTTAR HEILSÁRSYFIRHAFNIR
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7 litir
Gult • Svart • Dökkblátt • Brúnt
Drappað • Ljósgrátt • Grænt

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Cherry Berry 
buxurnar komnar

Kr. 4.990.-
Str. 2-9 (ca 38/40-52) Bandarísk-kúbanska leikkon-

an og Íslandsvinurinn Eva 
Mendes á 46 ára afmæli í dag. 

Hún vakti fyrst athygli alheimsins 
þegar hún lék á móti Densel Wash-
ington í kvikmyndinni Training 
Day árið 2001 en fyrirsætuferillinn 
hefur líka verið blómlegur þar sem 
Eva hefur setið fyrir hjá Calvin 
Klein, Cartier, Reebok, Pantene 

og fleirum. Þá hefur hún hannað 
eigin fata- og snyrtivörulínur.

Ætla má að Eva eigi ljúfan 
afmælisdag í vændum með sínum 

heittelskaða, hjartaknúsaranum 
Ryan Gosling, og dætrum þeirra 
tveimur, en parið dvaldi part úr 
sumri á Íslandi árið 2013 þegar 
Gosling vann að kvikmyndinni 
How To Catch A Monster. 

Eva þykir með fegurstu konum 
heims og hefur verið örlát á sín 
eigin fegurðarráð þegar kemur að 
hraustlegu og fallegu útliti. 

Fegurðarráð Evu Mendes

Eva er 46 ára og kann ýmis ráð til að 
viðhalda unglegu og fögru útliti.

Látum ekki gerræði borgaryfirvalda eyðileggja hann með víðtækum götulokunum 
allt árið hvernig sem viðrar, gegn vilja afgerandi meirihluta rekstraraðila og íbúa. 

Við viljum vera í miðbænum og halda áfram að þjónusta ykkur. 
Án verslunar er ekkert mannlíf. 

Við treystum á ykkar stuðning í baráttunni.

Aðgerðarhópurinn Björgum miðbænum.

BORGARBÚAR
Við eigum aðeins 

einn Laugaveg og einn miðbæ

Opnum Laugaveginn og Skólavörðustíginn

1. Til að viðhalda teygjanleika 
húðar og varna hrukkumyndun 
tekur Eva daglega inn omega-3 
fitusýrur.

2. Eva elskar kókosolíu og notar 
hana á andlit sitt, hár og líkama 
til að halda góðum raka og varna 
bakteríumyndun.

3. Eva er alltaf með vatnsflösku 
meðferðis til að halda húðinni 
ferskri og vel nærðri.

4. Dags daglega notar hún lítinn 
andlitsfarða til að vera sem 
náttúrulegust í útliti og hreinsar 
farðann af með blautum þvotta-
poka vættum með kókosolíu.

5. Á nokkurra vikna fresti djúp-
nærir Eva hárið með kókosolíu 
sem hún nuddar í hárið. Hún setur 
svo plasthettu yfir hárið og sefur 
með olíuna í hárinu yfir nótt. Að 
morgni skolar hún hárið vel og 
útkoman er æðisleg.

6. Þegar Eva var þrettán ára fann 
hún fyrst angan af ilmvatninu 

Knowing frá Esteé Lauder og 
hefur notað það æ síðan.

7. Móðir Evu Mendes kenndi 
henni að bera á sig andlitskrem 
með strokum upp á við og strá 
svolitlu barnapúðri í hárið til að 
koma í veg fyrir feitan hársvörð, 
sem og hún gerir. Hún kenndi 
henni líka að bera krem á oln-
bogana en Eva sér enn eftir því að 
hafa ekki gert það.

8. Eva fer í ræktina þrjá til fimm 
daga í viku. Þar hleypur hún og 
lyftir lóðum.

9. Prótín er uppistaðan í fæðu 
Evu Mendes. Hún borðar egg á 
ýmsa vegu í morgunmat og á 
stærri matmálstímum er salat, 
lax, kínóa eða hrísgrjón í uppá-
haldi.

10. Eva er sælgætisgrís en stillir 
sætindunum í hóf þar sem þau 
eru slæm fyrir húðina. Hún 
þakkar heilnæmum lífsstíl og 
hreyfingu að hún geti þó leyft sér 
sætabrauðið af og til.

Eva ber alltaf á sig 
andlitskrem með 

strokum upp á við. 
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Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

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

 Nudd

NUDD - NUDD
Úrvals nudd alla daga frá 14:30-
22:00 í miðbæ Kópavogs, sími 888 
6618 og 788 6609 Elísabet.

 Húsaviðhald

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Nudd, opið frá 10-20. Einnig um 
helgar S. 832 8863

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

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

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

Sími: 845-4050
E-mail: gaedamur@gmail.com

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

Sími: 845-4050
E-mail: gaedamur@gmail.com

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

Sími: 845-4050
E-mail: gaedamur@gmail.com

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

Sími: 845-4050
E-mail: gaedamur@gmail.com

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

worknorth.is

VP Múrari ehf
Flísalögn, múrviðgerðir og alhliða  
málningavinna innan og utanhús.

Parketlögn og fleira.

Leitaðu verðtilboða þér að kostnaðarlausu

Sími 766-3597 – vpmurari@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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sveitarfélagið Árborg
Auglýsing um skipulagsmál.

Árbakki
Samkvæmt 1.málsgrein 30. greinar og 1.málsgrein 40. 
greinar skipulagslaga nr.123/2010 er hér kynnt lýsing á  
fyrirhugaðri breytingu aðalskipulags í Sveitarfélaginu  
Árborg og deiliskipulags Árbakka. Um er að ræða svæði 
sem afmarkast af Ölfusá í vestri, Laugardælum í austri, 
lóðunum Austurvegi 65 og 67 í suðri, og fyrirhugaðri legu 
Þjóðvegar 1 í norðri.

Aðalskipulagsbreytingin felur í sér fyrirætlanir um að breyta 
atvinnusvæði í íbúðarsvæði, og að færa lóð fyrir leikskóla 
inn í mitt íbúðarsvæði.

Deiliskipulagsbreytingin felst í breytingu á gildandi deili-
skipulagi og stækkun deiliskipulagsmarka með það í huga 
að fjölga íbúðum.

Deiliskipulag Móavegar 4 og Hellislands 36
Samkvæmt 1.málsgrein 40. greinar skipulagslaga 
nr.123/2010 eru hér kynntar lýsingar á tveimur fyrirhuguðum 
deiliskipulögum í Sveitarfélaginu Árborg.

Um er að ræða annars vegar fyrirhugað deiliskipulag á 
lóðinni Móavegur 4, Selfossi, þar sem fyrirhugað er að reisa 
kirkju Kaþólska safnaðarins á Suðurlandi. Lóðin markast af 
götunum Urðarmóa, Starmóa og þjónustuvegi fyrirhugaðrar 
hreinsistöðvar, og Ölfusá.

Hins vegar er um að ræða fyrirhugað deiliskipulag á lóðinni 
Hellisland 36, Selfossi, sem markast af lóðunum á Jarðri og 
á Hrefnutanga, og Ölfusá. Fyrirhugað er að deiliskipuleggja 
þrjár lóðir fyrir einbýlishús á svæðinu.

Skipulagslýsingarnar munu liggja frammi á skrifstofu 
Skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi, og í Ráðhúsi 
Árborgar að Austurvegi 2 á skrifstofutíma. Einnig er hægt 
að kynna sér lýsingarnar á heimasíðu Árborgar:  
 https://www.arborg.is

Skriflegum ábendingum er hægt að koma á framfæri á sömu 
stöðum, en einnig á netfangið sigurdur.andres@arborg.is 
fyrir 23. mars næstkomandi.

Virðingarfyllst,
Sigurður Andrés Þorvarðarson

skipulagsfulltrúi

Júlíus M. Steinþórsson 
Löggiltur fasteignasali
899-0555

Jóhannes Ellertsson
Löggiltur fasteignasali
864-9677

Nánari upplýsingar á skrifstofu eða á eignasala@eignasala.is

Hagstæð seljendalán í boði 

Leirdalur 21, 260 Reykjanesbær 

Nýjar 4. herbergja sérhæðir með stórri verönd, 
 með eða án bílskúrs.

Vandaðar fullbúnar eignir,  
sem skilast með gólfefnum og tækjum.

SÖLUSÝNING í DAG frá kl.17:15-18:00

OPIÐ HÚS

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SUMARHÚS TIL SÖLU
Hvalfjarðarsveit

 • Stærðir frá 78 - 86 fm.
 • Með aðgang að hótelþjónustu
 • Heitur pottur er við hvert hús

Verð: Tilboð

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

6 glæsileg sumarhús, þrjú þeirra eru með 2 svítum
 • Staðsett í Hvalfirði, stutt frá Reykjavík
 • Tilvalið fyrir stéttarfélög eða fyrirtæki

Fasteignir

Tilkynningar

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

KRINGLUKAST

SJÁÐU ÖLL TILBOÐIN Á WWW.BYGGTOGBUID.IS

RYKSUGUVÉLMENNI

VERÐ ÁÐUR ... 39.995 
TILBOÐ ......... 29.995

40%

45%

VERÐ ÁÐUR ... 49.995 
TILBOÐ ......... 29.995

VERÐ ÁÐUR ... 109.995 
TILBOÐ ........... 59.995

ÖFLUGUR BLUETOOTH 
HÁTALARI MEÐ MIC 
OG GÍTARTENGI

PARTY SPEAKER
JBL PartyBox 100

2019-2020

JBL PARTYBOX100
QUEEN OF HEARTS

BLANDARI

25%
ROOMBA 605HREIN

SNILLD!

33%
VERÐ ÁÐUR ... 44.995 
TILBOÐ ......... 29.995

VERÐ ÁÐUR ... 39.995 
TILBOÐ ......... 24.995

VERÐ ÁÐUR ... 10.995 
TILBOÐ ........... 6.995

VERÐ ÁÐUR ... 99.995 
TILBOÐ ......... 79.995

VERÐ ÁÐUR ... 11.995 
TILBOÐ ........... 8.995

VERÐ ÁÐUR ... 39.995 
TILBOÐ ......... 29.995

3ja ára 
ábyrgð!

MEDISANA 
SHIATSU NUDDSÆTI

MEDISANA 
SHIATSU NUDDTÆKI

25%

PARIS POTTASETT

5 STK

38%

BABYLISS
HÁRBLÁSARI 
MEÐ TÖSKU

2200W

36%

PHILIPS 
ESPRESSO KAFFIVÉL

LatteGO 20%

FYRIR AXLIR

25%

20%

VALDAR 
PHILIPS HUE 
PERUR OG 
LJÓS Á 20%  
AFSLÆTTI

VERÐ ÁÐUR ... 12.995 
TILBOÐ ........... 9.995

23%GENESIS 
MEGAPACK

HVÍTT EÐA SVART

SodaStream

VERÐ ÁÐUR ... 29.995 
TILBOÐ ......... 19.995

ELECTROLUX 
UltraSilencer 
RYKSUGA

33%

26CM STEYPUJÁRNSPOTTUR



Úr myndabók Jónasar Hall-
grímssonar, eftir Pál Ísólfsson, 
er sjaldheyrt, en það er gaman 
að fá að hlýða á það á þessum 
tímamótum enda er þáttur Páls 
í sögu Sinfóníuhljómsveitar-
innar stór.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát  

og útför okkar ástkæra
Hjálmars Freysteinssonar

Duggufjöru 4, Akureyri.
Sérstakar þakkir til allra þeirra sem 

veittu honum og fjölskyldunni aðstoð og 
stuðning í veikindum hans.

Sigríður Jórunn Þórðardóttir
Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir
Anna Þórunn Hjálmarsdóttir Bergsveinn Þórsson
Þórður Örn Hjálmarsson

Aldís, Baldur, Birkir, Kári og Sigríður Anna

Góður vinur okkar,
Ásmundur Ásmundsson

 Ökrum á Mýrum, 
Hraunhreppi,

andaðist fimmtudaginn 27. febrúar  
                 í Brákarhlíð, Borgarnesi.  

Útförin fer fram laugardaginn 7. mars  
kl. 14.00 frá Akrakirkju. Öll blóm og kransar afþakkaðir, en 

þeim sem vildu minnast hans er bent á Akrakirkju.

Ólöf Sigríður Davíðsdóttir
Oddný Þorsteinsdóttir Sigþór Sigurðsson
Siggi og Ólöf á Kálfalæk

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Júlíusdóttir

er látin.

Kristmundur E. Jónsson, 
dætur og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýjar kveðjur og kærleika við andlát 

og útför okkar elskulegu
Guðfinnu Hrefnu 

Arnórsdóttur 
(Guffýjar) 
Ásklifi 1, 

Stykkishólmi.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Karvel Hólm Jóhannesson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Þorbjörg Ólafsdóttir
frá Ísafirði, 

Grænumörk 3, Selfossi,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 

Selfossi þann 19. febrúar. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Unnur Ólöf Matthíasdóttir Styrkár Hjálmarsson
Benedikt Már Jóhannsson
Auður Jóhannsdóttir Björn Bjarnason
Ólafur Fannar Jóhannsson Berglind Rós Guðmundsdóttir
Styrmir Jóhannsson Kolbrún Ýr Harðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Arnfjörð 
Guðmundsson
áður til heimilis að  

Brekkubyggð 89, Garðabæ, 
  sem andaðist á hjúkrunarheimilinu 

Eir laugardaginn 15. febrúar sl., verður jarðsunginn frá 
Dómkirkjunni föstudaginn 6. mars kl. 13.00.

Jóna G. Gunnarsdóttir
Kristjana Kristjánsdóttir Pétur A. Maack
Hilmar S. Kristjánsson Josefine L. Kristjánsson
Ragnar K. Kristjánsson Helga J. Hallgrímsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Mahler, Páll Ísólfsson 
og Sibelius eru höf-
undar þeirra verka 
sem f lutt verða á 
hát íð at ón lei k u m 
S i n f ó n í u h l j ó m -

sveitar Íslands í kvöld. Hin finnska Eva 
Ollikainen heldur um tónsprotann.

„Þetta er afar glæsilegt prógramm,“ 
segir Lára Sóley Jóhannsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar-
innar, sannfærandi, þegar hún næst í 
smáviðtal að loknum einum af fundum 
dagsins. „Hljómsveitin verður stór, 
stundum krefjast verk þess og þannig 
er það í Sinfóníu nr. 1 eftir Mahler, þar 
er bætt við strengjum og hornum. Við 
erum alltaf með gott fólk á kantinum 
sem stekkur inn í þegar þörf krefur,“ 
segir hún og lýsir dagskránni frekar. 
„Fiðlusnillingurinn Augustin Adelich 
kemur frá Ítalíu og spilar fiðlukonsert 
Sibeliusar. Þriðja verkið, Úr myndabók 
Jónasar Hallgrímssonar, eftir Pál Ísólfs-
son, er sjaldheyrt, en það er gaman að 
fá að hlýða á það á þessum tímamótum 
enda er þáttur Páls í sögu Sinfóníu-
hljómsveitarinnar stór.“

Á laugardögum er Sinfóníuhljóm-
sveitin jafnan með opið hús í Norður-
ljósasal Hörpu og á laugardaginn verður 
stundin með afmælisívafi,“ að sögn Láru 
Sóleyjar. Hún rifjar upp að Sinfónían 
hafi farið í frækilega tónleikaferð til 
Bretlands í febrúar. „Það var partur af 
hátíðahöldunum hjá okkur,“ segir hún 
og bætir við: „En það er ekki bara Sinfón-
íuhljómsveitin sem fagnar stórafmæli á 
þessu ári, heldur líka Íslenska óperan og 
Listahátíð í Reykjavík, fyrir utan Þjóð-
leikhúsið og Ríkisútvarpið. Við verðum 
með uppsetningu á Valkyrjunum eftir 
Wagner í maí, í samstarfi við Listahátíð 

og Íslensku óperuna og sú uppsetning er 
líka þáttur í afmælishaldinu.“

Það er á sjötugasta afmælisárinu 
sem kona er í fyrsta sinn ráðin í stöðu 
aðalstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Eva Ollikainen, stjórnandi 
kvöldsins, tekur við því embætti í byrj-
un nýs starfsárs. Ég bið Láru Sóleyju að 
fræða mig um hana. „Eva stjórnaði Sin-
fóníunni á einum tónleikum á síðasta 
starfsári og eitt sinn í Háskólabíói, þann-
ig að hún á smá sögu með sveitinni. Hún 

er búsett í Danmörku, en mun stjórna 
sveitinni ákveðinn fjölda vikna á næsta 
starfsári og er líka listrænn stjórnandi, 
tekur þátt í verkefnavali og fleiru.“ 

Bjarni Frímann aðstoðarhljómsveit-
arstjóri er mikilvægur Sinfóníuhljóm-
sveitinni og stýrir sífellt f leiri tónleik-
um, að sögn Láru Sóleyjar. „Draumur 
okkar er að byggja upp áhuga og tæki-
færi fyrir fólk að sækja sér þekkingu í 
hljómsveitarstjórn, það er eitt af mark-
miðunum,“ segir hún og upplýsir að 
Sinfónían sé þessar vikurnar að leggja 
lokahönd á stefnuskrá til næstu ára. Það 
sé meðal þess sem hljómsveitin gefi sér 
í afmælisgjöf.

Lára Sóley tók við stöðu fram-
kvæmdastjóra sveitarinnar síðasta 
haust og kveðst kunna vel við sig. „Þetta 
er afskaplega fjölbreytt starf því það er í 
mörg horn að líta, en hver einasti dagur 
er skemmtilegur. Ástríðan er mikil hjá 
öllum fyrir starfinu sínu, allir leggjast á 
eitt við að láta hlutina gerast og ganga 
upp. Það er dýrmætt að vinna í svoleiðis 
umhverfi.“ gun@frettabladid.is

Ástríðan mikil hjá öllum
Sjötíu ár eru nú í mars frá því fyrstu tónar Sinfóníuhljómsveitar Íslands voru slegnir 
opinberlega. Þess er minnst á hátíðatónleikum í Hörpu í kvöld. Uppselt er á þá.

„Það er í mörg horn að líta en hver 
einasti dagur er skemmtilegur,” segir 
Lára Sóley framkvæmdastjóri. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Frá fyrstu tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Austurbæjarbíói 9. mars 1950.

Merkisatburðir
1865 Kirkjan á Möðru-
völlum í Hörgárdal brennur. 
Arngrímur Gíslason list-
málari málaði mynd af 
þessum atburði og telst 
hún vera fyrsta íslenska at-
burðamyndin.

1912 Fiskverkakonur í 
Hafnarfirði gera verkfall. Er það í annað skipti sem konur 
fara í verkfall á Íslandi en það fyrsta var árið 1907 þegar 
sömu konur fóru í dagsverkfall.

1932 Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis hefur starf-
semi sína.

1933 Nasistaflokkurinn í Þýskalandi fær 44% greiddra 
atkvæða í þingkosningum.

1938 Aftaka norðanveður gerir og bæjarhús í Húsavík 
í Norður-Múlasýslu fjúka af grunninum og hafna niðri í 
fjöru. Fólk sem í húsunum er kemst þó lífs af og má það 
teljast kraftaverk.

1946 Winston Churchill heldur fræga ræðu þar sem hann 
nefnir Járntjaldið í fyrsta skipti.

1970 Ísland gerist aðili að Fríverslunarsamtökum Evrópu, 
EFTA.
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Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 5. - 8. mars

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

ALLT TIL ALLS Í NÆSTU NETTÓ!

Mexíkódagar
Santa María á 25% afslætti

Te & Kaffi
After Dinner - 
malað eða baunir

899KR/PK
ÁÐUR: 979 KR/PK

Gul melóna

130KR/KG
ÁÐUR: 259 KR/KG

Kjúklingabringur
Danpo - 900 gr

1.169KR/PK
ÁÐUR: 1.799 KR/PK

Croissant
með skinku

135KR/STK
ÁÐUR: 269 KR/STK

Lúxus grísapurusteik

1.429KR/KG
ÁÐUR: 2.199 KR/KG

-35%

-40%

-35%

Lambalærissneiðar
Kjötsel - m/ raspi

1.799KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Laxaflök
Beinlaus með roði

1.889KR/KG
ÁÐUR: 2.699 KR/KG

Snickers ís
4 stk í pakka

499KR/PK
ÁÐUR: 629 KR/PK

-30%
Kokteilpylsur
Kjötsel - 800 gr

875KR/PK
ÁÐUR: 1.459 KR/PK

-40%

-50%

-25%
GOTT
VERÐ

-50%

-20%



LÁRÉTT
1. geðvonska
5. slæða
6. nóta
8. eftirláta
10. í röð
11. festing
12. samsull
13. högg
15. garmar
17. ís

LÓÐRÉTT
1. hasast
2. þráð
3. kvk. nafn
4. efni
7. launráð
9. stelpuskotta
12. skvamp
14. verklag
16. keyrðu

LÁRÉTT: 1. ólund, 5. lín, 6. es, 8. ánafna, 10. tu, 
11. lím, 12. gums, 13. stuð, 15. tötrar, 17. klaki.
LÓÐRÉTT: 1. ólátast, 2. línu, 3. una, 4. dením, 7. 
samsæri, 9. fluðra, 12. gutl, 14. tök, 16. ak.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Lenka Ptácníková (2.099) átti 
leik gegn Jóhönnu Björgu Jó-
hannsdóttur (1.933) á Íslands-
móti kvenna. 

28. De6!  (28. Dc2 vinnur líka). 
28...Be7 29. Bxg7  og hvítur  
nýtti sér liðsmuninn til sigurs.  
Lenka varð Íslandsmeistari í 
tólfta sinn og í níunda skiptið í 
röð! Liss Acevedo Mendez varð 
önnur. Hrund Hauksdóttir, 
Guðlaug Þorsteinsdóttir og 
Jóhanna Björg Jóhannsson 
urðu í 3.-5. sæti. 

www.skak.is:  Bikarsyrpa TR 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðan 8-15 og él um 
landið norðanvert seint 
í dag, en styttir upp 
sunnan heiða. Frost 
0 til 10 stig, kaldast í 
innsveitum norðaustan-
lands.

Sparaðu allt að 50-70%! 

info@fedaszdental.huHafðu samband:
+ 36 70 942 9573 www.tannlaeknathjonusta.is

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég 
dey!

Og takk 
fyrir 
það!

Lúsífer-hillan?
Þá farið þið 

bara 
4 kílómetra í 
þessa átt?

Hversu 
lengi lá 

internetið 
þitt niðri?

Svona 
klukku-
stund

Solla 
kláraði 

bókina sína.

Þessa með 
fullorðinsmálunum?

Já, og hún virðist 
í lagi með þetta 

allt saman.
Í alvöru?

Ég veit ekki 
hvort maður á 
að vera feginn 
eða að fríka út.

Fríkaðu frekar 
út. Góða nótt.

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

Biddu fyrir mér!

Hitt

Þetta
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93.000
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BÍLAR

Undirvagn bílsins er sá sami og í 
4-línu Gran Coupe og margt í línum 
þessa bíls minnir á hann. Þó er búið 
að breyta nýrnagrillinu að framan 
og stækka það mikið, komin eru 
ný og þynnri aðalljós, endurhann-
aður afturendi og bláar línur sem 
eiga að undirstrika það að bíllinn 
sé rafdrifinn. Margt er gert til að 
lækka vindmótsstuðulinn eins og 
með lokuðum álfelgum og í stað 
útblásturskerfis að aftan er kominn 
vígalegur loftdreifari.

Innandyra er bogadregið mæla-
borð með upplýsingaskjáum sem 

BMW hefur staðfest að verði í 
iNEXT-jepplingnum og i4 líka. 
Hægt verður að stjórna f lest öllu 
frá skjánum eins og í Tesla Model 3. 
Tilraunabíllinn er með 523 hestafla 
rafmótor sem á að koma bílnum 
í hundraðið á fjórum sekúndum. 
Rafhlaðan er 80 kWh og drægi hans 
mun vera 600 km. Hvort þetta verði 
endanlegar tölur hans þegar kemur 
í framleiðslu er þó óljóst en drægi 
Tesla Model 3 er allt að 600 km. 
Hvort hann komi nógu snemma til 
að veita honum samkeppni verður 
að koma í ljós.

BMW kynnir tilraunaútgáfu i4 sem fer í framleiðslu á næsta ári
Tilkynnt var á þriðjudag að Bíll 
ársins í Evrópu sé nýr Peugeot 208. 
Tilkynnt var um sigurverarann á 
svæði Palexpo-bílasýningarinnar í 
Genf gegnum streymisveituna You-
tube, en aðeins örfáir blaðamenn 
voru viðstaddir afhendinguna þar 
sem hætt hefur verið við sýninguna 
vegna kórónaveirunnar.

Peugeot 208 náði alls 281 stigi og 
var í efsta sæti hjá 17 blaðamönnum 
af 60. Sá bíll sem margir höfðu spáð 
góðu gengi var Tesla Model 3 en 
hann varð í öðru sæti með 242 stig.  Í 
þriðja sæti varð svo Porsche Taycan 
með 222 stig svo segja má að rafbílar 
hafi vermt öll toppsætin.

Peugeot 208 
bíll ársins

Dacia hefur frumsýnt myndir af 
nýjasta meðlim Dacia-fjölskyld-
unnar með Spring Electric tilrauna-
bílnum. Dacia lofar einnig að fram-
leiðsluútgáfa verði tilbúin 2021 og 
verði ódýrasti raf bíll sem í boði 
verður í Evrópu. Eins og búist var 
við er bíllinn að miklu leyti byggður 
á Renault City K-ZE raf bílnum sem 
framleiddur er fyrir Kínamarkað og 
líkist honum mikið með groddalegu 
útliti sínu og góðri veghæð. Fram-
endinn er þó meira í ætt við aðra 
Dacia-bíla og ljósin eru mjórri. Ekki 
er búið að gefa upp mikið af tækni-
upplýsingum öðrum en þeim að 
bíllinn mun hafa meira en 200 km 
drægi. Bíllinn er 3.730 mm langur 
og er fimm dyra svo hann er eins og 
sniðinn fyrir Ísland en ekki er vitað 
hvort hann fer í sölu hérlendis eins 
og er.

Dacia ódýrasti 
rafbíllinn

Koenigseg g k y nnti 
á  þ r i ð j u d a g i n n 
tvo nýja ofurbíla, 
hinn fjögurra sæta 
Gemera sem er bíll 
framleiðandans með 

aftursæti og svo hraðskreiðasta bíl 
sem Koenigsegg hefur framleitt, 
sem er Jesko Absolut. „Jesko Absolut 
er jarðbundin eldf laug með það 
fyrir augum að ná áður óþekktum 
hraða á mettíma,“ segir forstjóri 
Koenigsegg, Christian von Koe-
nigsegg. Ekkert er annars gefið upp 
um hámarkshraða hans eða upptak 
í fréttatilkynningu.

Jesko Absolut er götuútgáfa Jesko 
sem var kynntur sem brautarbíll í 
fyrra og að sögn Koenigsegg mun 
framleiðandinn ekki reyna að fram-
leiða hraðskreiðari götubíl. Absolut 
er með mjög lágan vindmótstuðul, 
eða 0,278 Cd, auk loftflæðihönnunar 
sem er gerð til að halda bílnum við 
veginn. Ekki veitir af með 1.600 hest-
afla V8-vél með tveimur forþjöppum 
aftur í. Vélin getur gengið á E85 elds-
neyti og snúist allt að 8500 sn/mín. 
Gírkassinn er níu þrepa LST sem 
getur skipt á ljóshraða úr hvaða gír 
sem er í hvaða gír sem er. Með fullan 
tank af eldsneyti og tvo í bílnum eru 
aflhlutföll hans 1:1 sem þýðir að það 
er eitt hestafl á hvert kíló.

Gemera er fyrsta tilraun Koenigs-
egg til að framleiða fjölskyldubíl ef 
svo má segja. Bíllinn er með sæti 
fyrir fjóra, upplýsingakerfi fyrir alla 
farþega og meira að segja þokkalegu 
farangursrými. Afl bílsins er eftir-
tektarvert en það er samtals 1.800 
hestöf l og snúningsvægið 3.500 
newtonmetrar hvorki meira né 
minna. Hann nær 100 km hraða á 
1,9 sekúndum og hámarkshraðinn 
er 400 km á klst. Þetta næst með 
því að hafa þrjá rafmótora í bílnum 
sem samtals skila 1.100 hestöflum. 
Þegar aðeins rafmagnið er notað 
getur bíllinn náð 300 km hraða og 
800 V raf hlaðan gefur honum 50 
km drægi. Frammí er svo vél sem 
Koenigsegg kallar „litla vinalega 
risann“ en það er þriggja strokka, 
tveggja lítra vél sem gengur fyrir 
etanóli eða metanóli. Vélin er með 
f ljótandi ventlakerfi Koenigsegg 
og skilar ein og sér 600 hestöflum. 
Þegar hún gengur á kolefnislausu 
metanóli er bíllinn laus við mengun 
eins og hver annar rafmagnsbíll. 
Aðeins 300 Gemera verða smíðaðir 
og munu þeir kosta frá 240 millj-
ónum.

Tveir nýir frá Koenigsegg
Það er ekki á hverjum degi sem framleiðandi ofurbíla kynnir nýjan bíl, hvað þá tvo í einu. 
Það gerðist þó á þriðjudaginn þegar þeir voru frumsýndir á heimasíðu Koenigsegg.

Það verður bæverska borgin Mün-
chen sem mun taka við af Frank-
furt sem gestgjafi IAA-bílasýning-
arinnar 2021 en Frankfurt hefur 
haldið sýninguna í næstum 70 ár. 
Það eru VDA, samtök bílafram-
leiðenda í Þýskalandi, sem ákveða 
þetta en góðar aðstæður nálægt 
miðbæ München munu hafa ráðið 
úrslitum. Sýningin mun einnig 
taka nokkrum breytingum á þann 
hátt að hún verður ekki lengur bara 
bílasýning heldur samgöngusýning. 
Í fyrra sóttu 560.000 manns sýning-
una í Frankfurt sem var 30% fækk-
un frá 2017. Í fyrra lauk samnings-
tímabili VDA við sýningarsvæðin í 
Frankfurt sem gaf VDA tækifæri til 
að skipta um sýningarsvæði.

München 
tekur við af 
Frankfurt 

Koenigsegg Gemera er fyrsti ofurbíll merkisins með sæti fyrir fjóra en skilar samt 1.700 hestöflum gegnum einn brunahreyfil og þrjá rafmótora.

Jasko Absolut er eins og eldflaug með sín 1.600 hestöfl frá etanóldrifinni 
V8-vélinni. Hann er einnig með mjög lágan vindmótstuðul upp á 0,278 Cd.

BMW hefur frumsýnt i4 sem tilraunabíl en hann verður settur í framleiðslu 
strax á næsta ári. Ekki seinna að vænna til að narta í hæla Tesla Model 3.

Peugeot 208 valinn í Genf sem bíll 
ársins í Evrópu 2020 með 281 stig.

Dacia-rafjepplingurinn er byggður á 
Renault City K-ZE rafbílnum í Kína.

JESKO ABSOLUT ER 
JARÐBUNDIN ELD-

FLAUG MEÐ ÞAÐ FYRIR AUGUM 
AÐ NÁ ÁÐUR ÓÞEKKTUM HRAÐA 
Á METTÍMA.

Christian von Koenigsegg

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is
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Frí heimsending á icewear.is

FÁKAFEN 9 LAUGAVEGUR 91

OUTLET TILBOÐ GILDA EINUNGIS Í ICEWEAR, FÁKAFENI 9,
ICEWEAR MAGASÍN, LAUGAVEGI 91 OG Í VEFVERSLUN ICEWEAR.IS

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

50-80%
AFSLÁTTUR

LENA
Flíspeysa
Áður 
kr. 8.990.-kr. 4.495.-

50%

JAMES
Úlpa
Áður 
kr. 35.990.-

50%
kr. 15.990.-

EMMA
Dúnjakki
Áður 
kr. 15.990.-

50%
kr. 7.995.-

 7.995.-
50% ERIK

Dúnjakki
Áður 
kr. 15.990.-kr.

kr.
50%  

EYJA
Þriggja laga jakki

Áður  
kr. 19.990.- 9.995.-



DANS

Rhythm of Poison 

Danshöfundur, ljóð, búningar og 
leikmynd: Elina Pirinen
Tónlist: Ville Kabrell
Ljósahönnun og leikmynd: Valdi-
mar Jóhannesson
Dramatúrg: Heidi Väätänen
Flytjendur: Íslenski dansflokkur-
inn; Elín Signý Weywadt Ragnars-
dóttir, Félix Urbina Alejandre, 
Halla Þórðardóttir, Saga Sigurðar-
dóttir, Skota Inoue, Sigurður Andr-
ean Sigurgeirsson og Una Björg 
Bjarnadóttir.

Íslenski dansflokkurinn frumsýndi 
dansverkið Rhythm of Poison eftir 
finnska danshöfundinn Elina Piri-
nen í Borgarleikhúsinu, 28. febrúar 
síðastliðinn. Verkið var sýnt í sal 
Nýja sviðsins en engir áhorfenda-
bekkir voru þar inni og ekkert 
eiginlegt svið. Fyrir sýninguna 
höfðu áhorfendur verið beðnir um 
að mæta í svörtu og þegar á staðinn 
var komið var þeim boðið að sitja á 
gólfinu um allan salinn í stað þess 
að sitja í afmörkuðu áhorfenda-
rými. Þannig sköpuðu þeir, ásamt 
svörtum tjöldum sem héngu úr 
loftinu og römmuðu inn sýningar-
rýmið, sviðsmynd verksins eða það 
landslag sem dansararnir dönsuðu 
innan.

Dansararnir dönsuðu á milli og 
stundum alveg ofan í áhorfend-
unum. En þó að þeir væru líkam-
lega mjög nálægt áhorfendum var 

fjarlægð á milli þessara tveggja 
hópa. Dansararnir voru algjörlega 
í eigin heimi og virtust helst eins 
og þeir væru í annarlegu ástandi. 
Þannig gátu þeir nánast setið ofan 
á áhorfanda án þess þó að gefa 
honum neinn gaum. Þó ótrúlegt 
megi virðast virkaði þetta samspil 
ekki óþægilegt. Það ríkti traust á 
milli hópanna.

Hreyfingar dansaranna voru hálf 
óhugnanlegar, þar sem líkamarnir 
krepptust og reigðust, slef lak úr 
munni eins þeirra og allir rang-
hvolfdu þeir augunum. Líkams-
málið minnti nokkuð á japanskan 
Butoh dans þar sem áhersla er lögð 
á að leita að hvata hreyfinganna í 
undirmeðvitundinni og í því sem 
oft hefur verið f lokkað sem lægri 
hvatir líkamans eins og kynhvötin. 
En þó að fagurfræði hreyfinganna 
væri ólík því sem hefðbundið er, var 
dansinn heillandi og aðdáunarvert 
hvað dansararnir voru sterkir í að 
halda fagurfræðinni út alla sýning-
una.

Hljóðheimurinn í verkinu var 
taktföst og drungaleg tónlist eftir 
Ville Kabrell sem rímaði alveg 
við klæðnað áhorfenda, svarta 
búninga dansaranna og annarlegt 
hreyfimálið. Lýsingin studdi síðan 
á einfaldan hátt við stemninguna í 
verkinu hverju sinni.

Hundar á sviði
Dansverkið þróaðist í gegnum 
nokkur þemu sem einkenndust af 
notkun eða leik með mismunandi 

leikmuni. Á tímabili voru það 
marglitar slæður sem dansararnir 
léku sér með, en litirnir og áferðin 
á slæðunum gáfu verkinu fallega 
vídd. Því miður fengu slæðurnar 
ekki notið sín sem skyldi, því að 
þær hurfu að mestu í reyk sem dælt 
var inn á sviðið. Á tímabili léku 
dansararnir sér með eins konar 
vindhörpur og sköpuðu fallega 
skæra tóna sem léttu aðeins and-
rúmsloft sýningarinnar. Nokkrir 
hundar trítluðu líka um tíma um 
sviðið, iðandi af lífi og gleði, áhorf-
endum til augljósrar ánægju. Fyrir 
áhorfendur var koma hundanna 
notalegt uppbrot frá því að sitja og 
horfa en hún virtist ekki hafa nein 
áhrif á dansarana. Þeir voru jafn 
fjarrænir og fyrr. 

Verkið hafði skýra og sterka 
uppbyggingu og stíganda í átt að 
hömluleysi sem jókst smátt og 
smátt. Eftir því sem leikar æstust 
tóku dansararnir sér aukið vald 
yfir rýminu og færðu áhorfendur 
út til hliðanna. Í senum þar sem 
þeir tróðu í sig hvítlauk af miklum 
móð og sveif luðu sverðum varð 
líkamstjáning dansaranna ýktari 
og ofsafengnari þó að í sama stíl 
væri og áður.

Undirrituð hafði daginn áður 
farið að sjá og upplifa verk Hrafn-
hildar Arnardóttur, Chromo Sapi-
ens, í Hafnarhúsinu. Í því verki 
skapaði hljóðmynd hljómsveitar-
innar Ham samskonar grunntón 
fyrir verkið eins og hljóðmynd Ville 
Kabrell gerði, í báðum tilfellum 
hafði hljóðmyndin sterk áhrif á 
upplifunina á verkunum. Hún var 
andrúmsloftið sem áhorfandinn 
andaði að sér. Annað sem þessi 
tvö verk áttu sameiginlegt var að 
áhorfendum var boðið inn í verkið 
sjálft. Áhorfendur horfðu ekki utan 

frá heldur upplifðu þau innan frá. 
Það var samt mikill munur á stöðu 
þeirra innan verksins. Í Chromo 
Sapiens hafði áhorfandinn algjört 
vald yfir nálgun sinni að verkinu, en 
í Rhythm of Poison var tilvist áhorf-
enda innan verksins algjörlega á for-
sendum þess. Eftir að hafa ákveðið 
hvar í rýminu þeir myndu setjast, 
sátu þeir aðgerðalausir og fylgdust 
með því sem fram fór, þar til sumir 
hverjir þurftu að víkja til að gefa 
dönsurunum eftir rýmið sitt.

Eitruð stemning
Niðurbrot fjórða veggjarins í sýn-
ingunni var áhugavert og undir-
strikaði ákveðna fegurð. Það gerði 
líka að verkum að sýningin varð 
margt, það er eftir því hvar áhorf-
andinn sat. En það vekur líka upp 
spurningar um hvað það á að gefa 
áhorfandanum ef að því fylgir ekk-
ert vald til athafna.

Það má leiða að því líkur að 
verkið hafi vakið upp mismunandi 
kenndir hjá áhorfendum. En fyrir 
undirritaða sem ákvað að lesa 
hvorki né sjá neitt um verkið áður 
en hún færi á sýninguna, opin-
beraðist titill verksins í andrúms-
loftinu sem skapaðist og hreyfi-
málinu sem dansararnir notuðu. 
Stemningin virkaði eitruð, sama 
hvort það væri af völdum innbyrts 
eiturs eða utanaðkomandi eitrunar. 
Látbragð dansaranna bar vott um 
firringu og skeytingarleysi þó að 
það væri ekkert gróft eða of beldis-
fullt við tjáningu dansaranna.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Rhythm of Poison er 
fallegt og vel unnið verk í sinni myrku 
fegurð. Verkið hefur sterk listræn 
einkenni sem ögra hefðbundnum hug-
myndum um fegurð og fagurfræði.

Umlukin list
Fallegt og vel unnið verk, segir gagnrýnandi um Rhythm of Poison.

BÆKUR

Brúin yfir Tangagötuna 

Eiríkur Örn Norðdahl

Útgefandi:  Mál og menning
Fjöldi síðna: 216

B r ú i n  y f i r 
Tangagötuna 
er hugljúf og 
hversdagsleg 
á s t a r s a g a 
Eiríks Arnar 
Norðdahl sem 
gerist á Ísa-
f irði. Sagan 
f j a l l a r  u m 
r æk ju verk a-
manninn Hall-
dór og heldur 
tilbreytingarlaust og leiðinlegt líf 
hans í miðju vinnslustoppi, sem fer 
hægt og rólega að snúast að öllu leyti 
um nágrannakonu hans Gyðu sem 
hann verður ástfanginn af.

Sagan gerist öll í höfðinu á Hall-
dóri sem segir frá í fyrstu persónu 
og veltir hinum ýmsu hliðum lífsins 
fyrir sér þar sem hann situr fastur 
á heimili sínu á Tangagötunni í 
vinnslustoppinu. Frásögnin hvílir 
því að öllu leyti á herðum Halldórs 
sem er, satt best að segja, ekki alveg 
nógu spennandi karakter til að bera 
þá þungu byrði. Hann er óöruggur, 
hlédrægur og hálflitlaus og verður 
lesendum f ljótt ljóst að eitthvað 
amar að aðalpersónunni en þeir fá 
aldrei nákvæma skýringu á því sem 
hrjáir Halldór.

Gyða er aftur á móti einstaklega 
líf legur karakter sem hressir upp 
á söguna og virkar sem eins konar 
móteitur við leiðinlegheitunum í 
Halldóri. Sagan fer þannig á f lug 
þegar Gyða verður almennilegur 
hluti hennar en það gerist heldur 
seint. Gyða heldur uppi síðasta 
fjórðungi frásagnarinnar sem er ein-
staklega frumlegur og skemmtileg-
ur, fullur af grátbroslegum köflum.

Tangagatan er skemmtilegt sögu-
svið og gegnir hún stóru hlutverki í 
frásögninni. Eiríkur málar upp snið-
uga mynd af hvimleiðum afleiðing-
um viðgerða í götunni, sem er búið 
að grafa upp. Gatan sem slík er því 
í raun ekki til staðar, heldur liggur 
risavaxinn skurður fyrir utan hús 
Halldórs, sem kemst ekkert án þess 
að fara yfir litla trébrú, sem liggur 
einmitt beint að dyrum Gyðu í hús-
inu á móti.

Ísafjörðurinn sjálfur spilar stórt 
hlutverk í bókinni og ljær henni 
hversdagslegan og rólegan blæ. 
Margur Ísfirðingurinn er ef laust 
sáttur við að bærinn sé settur í for-
grunn og hentar hið íslenska smá-
bæjarlíf þessari hugljúfu ástarsögu 
mjög vel.

Eiríkur skrifar skemmtilegan stíl 
og nær á köflum að lífga upp á held-
ur óáhugverð hugðarefni Halldórs 
með honum. Athugasemdir höf-
undarins í upphafi hvers kafla, við 
efnið sem lesendur eru í þann mund 
að takast á við, eru einnig skemmti-
leg viðbót við söguna og geta verið 
nokkuð hnyttnar inni á milli.

Þegar á heildina er litið er hér á 
ferð fín ástarsaga ólíkra persóna 
í íslenskum smábæ og þó oft hafi 
vantað aðeins meira líf í hana er hún 
í senn hugljúf og falleg.
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Fín ástarsaga óáhuga-
verðs starfsmanns í rækjuvinnslu og 
öllu áhugaverðari nágrannakonu hans. 
Ísfirska sögusviðið er viðeigandi fyrir 
hugljúfa frásögnina.

Óáhugaverð 
hugðarefni 
nútímamannsins
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Þrír sérfræðingar
Verða verslun okkar í Skeifunni 6, 
fimmtudag, föstudag og laugardag, 
5. - 7. mars

20% afsláttur

15% afsláttur

15% afsláttur
20% afsláttur af TV einingum

COLONIAL CHAIR 
20% afsláttur

CH 25 
20% afsláttur

Skeifan 6  / 5687733 / www.epal.is



MÉR FINNST AÐAL
ATRIÐIÐ VERA AÐ NÁ  

Í SJÓNARHORN SEM VIRÐIST 
EKKI VERA AF MERKILEGRI FRÁ
SÖGN EN STILLA ÞVÍ SAMT 
ÞANNIG UPP AÐ MIKIL SPENNA 
SÉ Í MYNDINNI.

Daníel Magnússon 
sýnir tíu ljósmynda-
verk á sýningunni 
Transit í Hverf is-
galleríi. „Í þessum 
verkum tek ég fyrir 

sjónarhorn sem oft fara fram hjá 
fólki en eru samt hluti af ákveðinni 

heild. Ég kalla þessi sjónarhorn 
stundum límið í samfellunni. Ég 
reyni að fanga fallegasta sjónar-
hornið, það sem segir nægilega 
mikið. Ég vil að verk mín orki eins 
og trommutaktur á kviðinn fremur 
en höfuðið,“ segir Daníel.

Ljósmyndaverkin eru frá árunum 
2010-2019 og voru tekin þegar lista-
maðurinn var á göngu. „Myndirnar 
eru úr gönguferðum mínum og 
gönguhraðinn er hinn ráðandi 
taktur. Ég er alltaf með myndavél 

með mér og tek á filmu vegna þess 
að mér finnst filman hafa sjarma. 
Eina myndin sem er tekin digital 
er af píanói sem aldrei hefur verið 
spilað á.“

Óvissuástand
Önnur mynd er af rauðri renni-
braut. „Þar leitast ég við að rauði 
liturinn og formið fái pláss á 
myndinni, en ekki það að um er 
að ræða leiktæki.“ Það gekk ekki 
alveg átakalaust að taka þá mynd. 
„Það voru börn að renna sér í þess-
ari rennibraut þegar mig bar að. Ég 
bað þau um að færa sig í augnablik 
en þau voru sannarlega ekki til í það 
og andmæltu mér fullum hálsi. Ég 
þurfti að beita allri minni lagni til 
að fá þau til að skipta um skoðun,“ 
segir listamaðurinn.

Enn önnur mynd er af sundlaug 
við sveitabæ rétt fyrir utan Reykja-
vík. „Sú mynd hét upphaf lega 
Getse mane af því það er einhver 
friður á henni sem ég náði að fanga 
á ótrúlegan hátt,“ segir Daníel.

„Þessar myndir eiga það sam-

eiginlegt að fjalla ekki um atburð 
eða ástand. Í þeim ríkir visst óvissu-
ástand. Það er eins og eitthvað sé 
að fara að gerast eða sé nýbúið 
að gerast. Mér finnst aðalatriðið 
vera að ná í sjónarhorn sem virðist 
ekki vera af merkilegri frásögn en 
stilla því samt þannig upp að mikil 
spenna sé í myndinni,“ segir Daníel.

Á annan tug einkasýninga
Daníel útskrifaðist úr Mynd-
lista- og handíðaskóla Íslands árið 
1987. Hann er einkum þekktur 
fyrir skúlptúra og ljósmyndaverk 
en hefur jafnframt myndlistinni 
hannað og smíðað húsgögn og 
unnið leikmyndir fyrir leikhús og 
sýningar. Daníel á að baki annan 
tug einkasýninga ásamt f jölda 
samsýninga bæði innan lands og 
utan. Verk hans eru meðal annars 
í eigu Listasafns Íslands, Reykja-
víkurborgar, ýmissa ríkisstofnana 
og einkaaðila bæði hérlendis og 
erlendis.

Sýningin Transit stendur til 28. 
mars.

Límið í samfellunni
Transit er yfirskrift sýningar Daníels 
Magnússonar í Hverfisgalleríi. Sýnir 
ljósmyndaverk sem voru tekin á göngu.

Ég vil að verk mín orki eins og trommutaktur, segir myndlistarmaðurinn Daníel Magnússon. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

5.  MARS 2020
Hvað?  Ættfræðigrúsk á tölvuöld
Hvenær?  13.00
Hvar?  Safnaðarheimili Dómkirkj-
unnar, Lækjargötu 14a, Reykjavík
Stefán Halldórsson, félags- og 
rekstrarhagfræðingur, gefur inn-
sýn í möguleika ættfræðigrúsks á 
netinu. Veislukaffið hennar Ástu 
okkar og skemmtilegt samfélag. 

Hvað?  Tíðasöngur
Hvenær?  16.45-17.00
Hvar?  Dómkirkjan
Tíðasöngur með séra Sveini Val-
geirssyni í Dómkirkjunni. Verið 
velkomin og takið með ykkur 
gesti.

Hvað?  Mynda- og sagnakvöld 
Skaftfellingafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðfirðingabúð, Faxafeni 14
Stefán Benediktsson, fyrrverandi 
alþingismaður, sýnir myndir og 
rifjar upp minningar frá Skafta-
felli, frá æskudögum og síðar sem 
þjóðgarðsvörður og Þórir Kjart-
ansson í Vík sýnir myndband um 
áhrif eldfjallsins Kötlu á umhverfi 
sitt. Aðgangseyrir 1.000 krónur. 
Kaffi á könnunni.

Hvað?  Djákninn á Myrká – sagan 
sem aldrei var sögð
Hvenær?  20.30.
Hvar?  Tjarnabíó, Tjarnargötu
Sýningin hefur slegið í gegn hjá 

Leikfélagi Akureyrar. Í verkinu er 
lesið á milli línanna og komist að 
ýmsu áhugaverðu og mis sönnu 
um djáknann á Myrká.

Hvað?  Frönsk kaffihúsastemning
Hvenær?  21.00-23.00
Hvar?  Petersen svítan
Söngkonan Unnur Sara Eldjárn 
og píanóleikarinn Þórður Sig-
urðarson flytja lög sem eru þekkt 
í f lutningi listamanna á borð við 
Serge Gainsbourg og Edith Piaf. 
Þetta eru einu tónleikarnir þeirra í 
Petersen svítunni á þessu ári.

Hvað?  Loljud á Íslandi – kemur fram 
ásamt Rauði
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Loljud er vel þekkt í Skandinavíu 
fyrir tilraunakennda og leikræna 
nálgun sína að raftónlist og Rauð-
ur hefur komið fram á tónleikum 
og tónlistarhátíðum víða um 
Evrópu. Við lofum rafmagnaðri 
kvöldstund.

Unnur Sara Eldjárn söngkona flytur frönsk kaffihúsalög í Petersen svítunni 
í Ingólfsstræti, ásamt Þórði Sigurðarsyni píanóleikara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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20% AFSLÁTTUR AF BIOEFFECT 
VÖRUM Á KYNNINGARDÖGUM
Í  LYFJUM OG HEILSU DAGANA 5.-9.  MARS

www.lyfogheilsa.is

BIOEFFECT EGF Serum eru byltingarkenndir húðdropar sem draga verulega úr 
hrukkum og auka raka húðar til muna. Droparnir innihalda virka prótínið EGF (Epidermal 
Growth Factor) sem er framleitt í byggplöntum í gróðurhúsi BIOEFFECT í Grindavík. 

BIOEFFECT EGF Serum inniheldur aðeins sjö innihaldsefni og er án ilmefna.
BIOEFFECT húðvörur fást í LYF & HEILSU 
Kringlunni og Glerártorgi
BIOEFFECT húðvörur fást í LYF & HEILSU 
Kringlunni og Glerártorgi

58%
AUKINN RAKI
E F T I R  E I N U N G I S  8  V I K N A  N O T K U N *



ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Kevin Can Wait
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gossip Girl
10.05 Veep
10.35 Major Crimes
11.15 Hand i hand
11.55 Dýraspítalinn
12.35 Nágrannar
12.55 Harry Potter and the 
Chamber of Secrets
15.30 Foodfight
16.55 Friends
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.50 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Curb Your Enthusiasm
19.45 Battle of the Fittest Couples
20.30 NCIS
21.15 S.W.A.T
22.00 Magnum P.I.
22.45 Real Time With Bill Maher 
18  Vandaður og hressandi spjall-
þáttur í umsjón Bills Maher þar 
sem hann fer yfir málefni líðandi 
stundu með hinum ólíkustu 
gestum.
23.45 Steinda Con. Heimsins 
furðulegustu hátíðir
00.25 Deadwater Fell  Breskir 
spennuþættir í hæsta gæðaflokki 
með David Tennant í aðalhlut-
verki. Þegar Tom Kendrick missir 
fjölskyldu sína í skelfilegum elds-
voða vakna grunsemdir um upp-
tök eldsins. Í kjölfarið myndast 
mikil spenna og tortryggni og allir 
virðast hafa eitthvað að fela í því 
sem áður virtist friðsælt sam-
félag .
01.10 The Sinner
01.55 Homeland
02.45 Counterpart
03.40 Counterpart
04.35 Counterpart

19.10 The Big Bang Theory
19.30 Divorce
20.00 Friends
20.20 Seinfeld
20.45 Supergirl
21.25 Batwoman
22.05 The Simpsons
22.30 American Dad
22.50 The Big Bang Theory
23.10 Divorce
23.40 Friends

10.35 Hot Shots!
12.00 Wall Street
14.00 The Trip to Spain
15.45 Hot Shots!
17.10 Wall Street
19.10 The Trip to Spain
21.00 Don’t Think Twice
22.30 Amber Alert
23.55 The Boy Downstairs
01.25 Don’t Think Twice

07.30 European Tour  Bein útsend-
ing frá Commercial Bank Qatar 
Masters á Evrópumótaröðinni.
09.30 PGA Tour 2020
11.00 European Tour  Bein útsend-
ing frá Commercial Bank Qatar 
Masters á Evrópumótaröðinni.
14.00 European Tour 2020
16.00 European Tour 2020
19.00 Arnold Palmer Invitational 
 Bein útsending frá Arnold Palmer 
Invitational á PGA-mótaröðinni.
23.05 European Tour 2020
01.05 PGA Tour. The Cut

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1995 MR - FASK
13.45 Augnablik úr 50 ára sögu 
sjónvarpsins
14.00 Landinn 2010-2011
14.30 Ævi – Fullorðinsár
15.00 Bannorðið 
16.00 Lestarklefinn
16.55 Matur. Gómsæt vísindi 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.13 Anna og vélmennin 
18.35 Handboltaáskorunin 
18.47 Græðum – Efni
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Andrar á flandri – Írland 
 Nafnarnir fara yfir til Írlands með 
ferju og þar heldur leitin að Mr. 
Bean áfram. Í Dyflinni taka þeir 
lagið með ekta götusöngvara, 
skoða Guinness-safnið hátt og 
lágt, virða fyrir sér styttu af for-
sprakka rokkhljómsveitarinnar 
Thin Lizzy og heimsækja furðulegt 
útvarpssafn.
20.35 Merkisdagar – Skírn. Vores 
største dage  Danskir þættir þar 
sem við skoðum merkisdaga í lífi 
okkar. Í þremur þáttum segja þrjár 
ólíkar kynslóðir frá brúðkaupinu 
sínu, fermingunni og skírninni.
21.10 Gæfusmiður Stan Lee’s 
Lucky Man III  Þriðja þáttaröð um 
rannsóknarlögreglumanninn og 
spila fíkilinn Harry Clayton og arm-
bandið hans sem veitir honum 
yfirnáttúrulega gæfu.  Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ríkið The State 
23.10 Bjargið mér – Save Me 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show 
13.00 Everybody Loves Raymond 
13.25 The King of Queens 
13.45 How I Met Your Mother 
14.10 Dr. Phil
14.55 A.P. BIO 
15.20 This Is Us 
16.15 Malcolm in the Middle 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens
17.20 How I Met Your Mother 
17.45 Dr. Phil
18.30 The Late Late Show
19.15 American Housewife
19.40 Single Parents 
20.10 Með Loga
21.10 The Resident
22.00 The L Word. Generation
22.55 Love Island
23.40 The Late Late Show 
00.25 Grand Hotel 
01.10 Seal Team 
01.55 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
02.40 Wisting 
03.25 The Walking Dead 
04.10 Síminn + Spotify

06.20 ÍR - Þór Þ.
08.00 Dominos Körfuboltakvöld 
karla
09.40 Portsmouth - Arsenal
11.20 Valur - Fram
12.45 Stjarnan - Valur
14.25 Leicester - Birmingham
16.05 Tottenham - Norwich
17.50 Sheffield Wednesday - 
Manchester City
19.35 Derby - Manchester United 
 Bein útsending frá leik í FA Cup.
21.55 Chelsea - Liverpool
23.35 Þór Ak. - Valur

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í 
tónleikasal
19.27 Sinfóníutónleikar. 70 ára 
afmælistónleikar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (21 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
19.05 Þór Ak. - Valur  Bein útsend-
ing frá leik í Dominos deild karla.

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál: Raggi Bjarna 
 Goðsögnin Raggi Bjarna fékk sér 
sæti hjá Sigmundi Erni og fór yfir 
ævi sína í tvöföldum þætti af 
Mannamáli í mars 2019.
20.30 Mannamál: Raggi Bjarna 
 Goðsögnin Raggi Bjarna fékk sér 
sæti hjá Sigmundi Erni og fór yfir 
ævi sína í tvöföldum þætti af 
Mannamáli í mars 2019.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Heilsugæslan  Í þættinum 
fær Helga María til sín sérfræðinga 
í heilsumálum ásamt því að fá ráð 
um hreysti og heilsu frá þekktum 
einstaklingum.

Efnisveitan Hopster

Barnaefni 
á íslensku

Þættir, leikir og fræðsla fyrir yngstu 
börnin í sjónvarpinu og snjalltækinu. 
Allt efni með íslensku tali og engar 
auglýsingar.

Tryggðu þér áskrift á vodafone.is
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Sendum á landsbyggðina

Finndu okkur á 

Fermingarskraut  
í úrvali!

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

■ Myndaveggir
■ Nammibarir
■ Kortakassar
■ Servíettur
■ Borðrenningar

■ Blöðrur (fyrir loft/helíum)
■ Blöðrubogar/lengjur/hringir (fyrir loft)
■ Súkkulaðiegg
■ Kerti
■ Og margt fleirra

■ Veggborðar þar sem hægt er að raða bókstöfum saman í hvaða orð sem er, t.d. nafn 
fermingarbarns, „Ferming“, „Myndaveggur”, „Kort”, „Nammibar”

Vöruúrvalið er að finna á facebook síðu Partýbúðarinnar



Síðasta laugardag var undir-
lína eins þekktasta tísku-
merkis heims, Comme 
des Garçons, sýnd á tísku-
vikunni í París. Línan 
heitir Noir og er sköpuð af 

Kei Ninomiya, en hann fékk lista-
manninn Hrafnhildi Arnardóttur/ 
Shoplifter til að gera stórfenglega 
hárskúlptúra fyrir sýninguna. Lilja 
Baldursdóttir, listrænn framleið-
andi hennar, sagði Fréttablaðinu 
frá ferlinu.

„Við Hrafnhildur höfum unnið 
saman í fjögur ár. Ég sé um að 
útfæra verkefnin hennar, allt sem 
við kemur samningsatriðum, hug-
verkarétti, teymi, pressu og slíku, 
en ég hef verið í þessu starfi í sjö ár 
og unnið að verkefnum í mörgum 
skapandi geirum. Fyrir þetta verk-
efni fengum við til liðs við okkur 
Eddu Guðmundsdóttur stílista, en 
þær Hrafnhildur þekkjast vel. Edda 
er einstaklega klár stílisti og hefur 
unnið í tískugeiranum erlendis 
lengi, meðal annars með stjörnum 
á borð við Björk, Jonas Brothers, 
Bebe Rexha, Cardi B og f leirum,” 
segir Lilja.

Gott samstarf
Vinur Hrafnhildar, Yasuhiro Wat-
anabe sem sér um Dover Street 
Market í Japan, kynnti hana fyrir 
Kei Ninomiya sem er hönnuður 
línunnar Noir, fatalínu sem er undir 

merkinu Comme des Garçons.
„Hann hafði mikinn áhuga á 

að vinna með Hrafnhildi. Kei er 
þekktur fyrir stórar og viðamiklar 
fatalínur og hefur hann undanfarin 
ár verið að vinna með blómalista-
manni að nafni Makoto Azuma 
sem hefur búið til blómaskúlptúra á 
módelin fyrir tískusýningar Kei. Í ár 
vildi Kei fá Hrafnhildi til liðs við sig 
og bað hann Hrafnhildi og Makoto 
að vinna saman að skúlptúrunum. 
Kei var mjög spenntur að vinna með 
henni, en við höfum verið að vinna 
að þessu verkefni síðastliðna fjóra 
mánuði,” segir Lilja.

Hún segir ferlið hafa gengið vel 
fyrir sig, en verkefnið var í raun 
samstarf þriggja listamanna: Kei, 
Hrafnhildar og Makoto.

„Það sem einkenndi samstarfið 
var mikið traust og virðing þeirra 
á milli. Kei nefndi að undirbún-
ingur fyrir sýningu hefði sjaldan 
gengið svona hratt og vel fyrir sig. 
Þau voru öll hæstánægð með hvert 
annað og samstarfið. Það er búið að 
tala mikið um fatalínuna og skúlp-
túrana síðan sýningin var afhjúpuð 
á laugardaginn, þar á meðal í Vogue, 
Love, Elle og f leiri miðlum, og All-
ure nefndi skúlptúrana sem einn af 
bestu hárstílunum á tískuvikunni í 
París í ár,” segir hún.

Eru skúlptúrarnir þungir?
„Já, sumir skúlptúrarnir eru þungir. 

   Shoplifter á 
tískuvikunni  
     í París
Hrafnhildur Arnardóttir/ Shoplifter hann-
aði einstaka hárskúlptúra fyrir eitt stærsta 
tískuhús heims. Þeir voru sýndir á tísku-
vikunni í París nú síðasta laugardag. 

Teymið hefur unnið að skúlptúrunum í fjóra mánuði. MYND/GETTY IMAGES

Samstarfið milli listamannanna 
þriggja gekk gífurlega vel að sögn 
Lilju. MYND/GETTY IMAGES

Hrafnhildur Arnardóttir og Edda Guðmundsdóttir  máta saman hárskúlptúr á eina fyrirsætuna. MYND/IMAGE AGENCY

Lilja og Edda vinna að undirbúningi sýningarinnar í París um helgina.

Hrafnhildur og blómalistamaðurinn Makoto vinna að skúlptúrunum.

Þeir eru gerðir úr lifandi plöntum 
sem voru f luttar inn frá Japan og 
notaðar með hárskúlptúrum sem 
Hrafnhildur skapaði. Við bjuggum 
til ákveðna stalla undir skúlp-
túrana til að mýkja þá á höfðum 
módelanna, en það var smákúnst að 
festa þá þannig að þeir myndu ekki 
detta, sérstaklega þessa sem voru 
þyngstir. L'Oreal styrkti okkur, svo 
það voru einungis notaðar vörur frá 
þeim í skúlptúrana.“

Áhrif kórónaveirunnar
Lilja segir að hátt í 80 manns hafi 
verið á staðnum og tekið þátt í sýn-
ingunni.

„Hún var haldin á Hotel Potocki 

í París. Það voru tvær æfingar áður 
en aðaltískusýningin fór fram. Það 
kom í raun ekkert upp á, en það var 
mjög gott að hafa æfingarnar, því þá 
gátum við séð hvað þurfti að laga. 
Stofnandi Comme des Garçons, Rei 
Kawakubo og hennar teymi, voru 
stödd á æfingunni til að fylgjast 
með,“ segir Lilja.

Hún segir kórónaveiruna því 
miður hafa sett svip sinn á tísku-
vikuna í ár.

„Það var svolítið sérstakur andi 
yfir tískusýningunni í ár út af kórón-
aveirunni. Við fréttum af nokkrum 
sýningum og viðburðum sem var 
hætt við, og sumir gengu um með 
grímur. Allflestir voru samt rólegir 

yfir þessu, en fólk heilsast án þess að 
snertast, til dæmis með „loftkossum” 
sem er reyndar kveðjumáti sem tíðk-
ast í tískuheiminum,“ segir hún.

Hvað er á næstunni hjá ykkur?
„Hrafnhildur verður með stóra 
sýningu á Nordatlantens Brygge í 
apríl, en annars erum við í fullum 
undirbúningi á stóru verkefni með 
BIOEFFECT sem við höfum verið að 
vinna að síðan í sumar. Hrafnhildur 
hefur hannað einstaka vöru fyrir 
þá sem kemur út í maí og verður 
seld víðsvegar um heiminn. Við 
hlökkum mikið til að af hjúpa þá 
vöru þegar hún kemur út.”
steingerdur@frettbladid.is
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349kr.
HEIMILISBRAUÐ STÓRT
770gr — VENJULEGT VERÐ 437 kr.

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ
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439kr.
JARÐARBER
250g

399kr/kg
MANGÓ

699kr.
CHEETOS 
CRUNCHY & FLAMING HOT 
227g

249kr.
RITTER SPORT 
ALLAR TEGUNDIR
100g

1.999kr.
HEADPHONE BLUETOOTH 
VENJULEGT VERÐ 2.899

1.499kr.
VISKÍGLÖS HARVEY 
4 STK

999kr/kg
GOÐA LAMBALÆRI 
FROSIÐ — VENJULEGT VERÐ 1.499 kr.

149kr.
SAN MIGUEL
0,0% 
33CL

1.499kr.
THERMAL FLASKA 500ML 
VENJULEGT VERÐ 1.899

VERIÐ VELKOMIN  
NÚ OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
HALLVEIGARASTÍGUR 1  |   101 REYKJAVIK  |   SUPER1.IS

-20%

-30% -20%-25%

-33%



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, 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, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Framlag Íslands til Euro-
vision í ár, lagið Think 
about things með Daða 
og Gagnamagninu, hefur 
vakið töluverða athygli, 
bæði hér á landi og 

erlendis, og spá veðbankar íslenska 
laginu sigri þegar keppnin fer fram í 
Rotterdam í Hollandi dagana tólfta 
til sextánda maí. Daði Freyr Péturs-
son samdi sjálfur lagið og textann 
en hann segist ekki hafa búist við 
þeim viðbrögðum sem lagið hefur 
fengið síðustu daga.

„Þetta kom mikið á óvart. Það er 
enn þá mikið að hugsa um og þetta 
er náttúrulega bara tækifæri sem 
ég bjóst ekkert endilega við að fá 
nokkurn tímann í lífi mínu. Ég ætla 
bara að reyna að spila úr því eins 
vel og ég get,“ segir Daði í samtali 
við Fréttablaðið. Lagið sjálft samdi 
Daði til dóttur sinnar, en hann segir 
að atriðið hafi verið í rauninni verið 
komið áður en hann samdi lagið.

„Ég veit ekki hversu mörg viðlög 
ég prófaði við þetta, hversu margar 
mismunandi laglínur ég prófaði, 
áður en ég komst loksins að því sem 
mig langaði að þetta myndi verða,“ 
segir Daði en hann segir mikla 
pressu hafa verið á að koma með 
betra lag en það sem lenti í öðru sæti 
í Söngvakeppninni árið 2018. „Mér 
finnst þetta bara miklu betra lag.“

Gera ekki ráð fyrir neinu
Aðspurður um hvernig það sé að 

vera efstur í veðbönkunum segir 
Daði það alls ekki vera leiðinlegt 
en hann lýsir því að það hafi komið 
honum á óvart. „Nú er bara kom-
inn eldur undir rassinn á okkur að 
halda áfram og gera enn þá meira 
til þess að komast sem lengst. Svo 
kemur meiri athygli á okkar atriði 
út af þessu.“ Þá segir hann ekki víst 
að staða Íslands hjá veðbönkum 
sé vísbending um gengi lagsins í 
keppninni þar sem það eru dóm-
arar og fólkið sem kýs sem stjórnar 
því í raun.

„Við erum alveg mjög spennt fyrir 
því að fara út. Það var alltaf stefnan 
að reyna að vinna þetta á Íslandi svo 
við gætum farið út, þannig að við 
erum bara mjög sátt,“ segir Daði um 
hvernig tilfinningin hjá hópnum sé 
en bætir við að hópurinn geri þó 
ekki ráð fyrir neinu og ætla þau sér 
einungis að gera sitt besta á stóra 
sviðinu í Rotterdam.

Mikil athygli erlendis
Eins og áður hefur komið fram 
hefur lagið, og myndbandið sem 
hópurinn gaf út við það, verið mjög 

vinsælt, en athygli vakti á dögunum 
þegar stórleikarinn Russel Crowe 
deildi myndbandinu á Twitter. Í 
kjölfarið fóru samsæriskenningar á 
loft um stuðning streymisveitunnar 
Netflix við Daða. Sjálfur segir Daði 
að svo sé ekki en að örfáir taki 
slíkum kenningum alvarlega. „Mér 
finnst þetta bara skemmtilegt og 
þetta eykur bara umfjöllunina um 
okkur. Allt sem er skrifað um okkur 
núna held ég að sé bara að f leyta 
atriðinu áfram.“

Að sögn Daða var lagið búið að 
vekja athygli í Svíþjóð og Þýska-
landi áður en aðalkeppnin hófst og 
eftir að lagið var valið hafi Bretland 
slegist í hópinn. Þá hafi lagið fengið 
um 127 þúsund spilanir á streymis-
veitunni Spotify í gær og eru sífellt 
f leiri sem fylgjast með þeim á sam-
félagsmiðlum. „Mér datt aldrei í 
hug að þessu yrði tekið svona eins 
og þetta er búið að vera.“

Litlar breytingar í Rotterdam
Hópurinn vinnur nú að útfærslu 
atriðisins í lokakeppninni. Ein-
hverjar breytingar verða á atrið-
inu en þær verða flestar í tengslum 
við ljós og myndvinnslu á meðan 
litlu verður breytt þegar kemur að 
hreyfingum hópsins. „Þetta er allt 
einhvern veginn miklu stærra bara, 
það er miklu meira sem er hægt að 
gera. Við erum bara að skoða þetta 
núna,“ segir Daði að lokum.
fanndis@frettabladid.is

Tækifæri sem ég 
bjóst ekki við að fá
„Nú er bara kominn eldur undir rassinn á okkur,“ segir Daði um þá 
velgengni sem honum og Gagnamagninu er spáð í Eurovision 
 í maí, en lagið hefur vakið mjög mikla athygli úti um allan heim. 

Lagi Daða og Gagnamagnsins er spáð sigri í Eurovision sem fer fram í maí næstkomandi. MYND/KARÍTAS SIGVALDSD.

ALLT SEM ER SKRIFAÐ 
UM OKKUR NÚNA 

HELD ÉG AÐ SÉ BARA AÐ FLEYTA 
ATRIÐINU ÁFRAM.
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FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

SÍÐASTA 
SJÓNVARPS-
VIÐTALIÐ
Fyrir tæpu ári kom Ragnar Bjarnason
fram í tvöföldum Mannamáls-
þætti á Hringbraut og fór þar 

eftirminnilega á kostum í frásögnum af 
æsku sinni, uppvexti, ferlinum, 
frægðinni, bransanum og gerði 

óspart grín að sjálfum sér.

Við sýnum báða þættina í beit 
kl. 20:00 í kvöld í minningu 
Ragga Bjarna.



LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15ormsson

ÞVOTTADAGAR
15% afsláttur

Má bjóða þér tandurhreint & brakandi þurrt tau?

Vefverslun ormsson.is er opin alla daga, allan sólarhringinn!
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Auðvelt að versla á byko.is

Ertu á leið í  
framkvæmdir?
Framkvæmdaráðgjöf fyrir einstaklinga 
í samstarfi við Heildstæða hönnun

Nýtt

Allar nánari upplýsingar og skráning á:
www.byko.is/framkvaemdaradgjof

25%
afsláttur

af öllu  
harðparketi

25%
afsláttur

af öllum  
flísum

20%
afsláttur

af allri vegg- og 
loftamálningu

25%
afsláttur
af öllum Grohe 

blöndunar- 
tækjum

laugardalsvelli · opið kl. 10-21 öll kvöld

Hvað ætlar þú 
að lesa næst?Fræði 

fyrir forvitna

Njóttu

Hjónaband hefur lengi verið 
talið einn af hornsteinum 
samfélagsins og rannsókn-

ir benda til að það auðgi líf okkar 
og stuðli að hamingju. Giftir (eða 
fólk í sambúð) lifa lengur og mæl-
ast hamingjusamari. Þrátt fyrir 
það enda um 33% hjónabanda á 
Íslandi með skilnaði.

Skilnaður var nánast óhugsandi 
áður en frjálsræðis- og kvenna-
bylting sjöunda áratugarins hófst 
en þá fjölgaði þeim úr 0,7 á hverja 
1.000 íbúa árið 1962 í 2,2 árið 1985. 
Í ljósi þess sem síðar gerðist má vel 
hugsa sér að fyrir þann tíma hafi 
þessi svokallaði hornsteinn í raun 
verið efnahagslegt og samfélags-
legt fangelsi fyrir fjöldann allan. 
Eitt sinn inn, en aldrei út.

En af hverju endast sum hjóna-
bönd en önnur ekki?

Rannsóknir hafa sýnt að hjóna-
bönd sem heppnast best eru þau 
þar sem elsta systkini giftist 
einstaklingi sem er yngstur í 
sínum systkinahópi. Slíkt tryggir 
„eðlilegan“ valdastrúktúr þar sem 
eldra systkini ræður aðeins meiru, 
rétt eins og í uppeldinu.

Rannsóknir hafa einnig sýnt 
að það er betra að giftast ekki of 
snemma því líkur á skilnaði eru 
miklu meiri ef hjónaband hefst 
fyrir 25 ára aldur. Það hefur líka 
jákvæð áhrif að fólk sé á svipuðum 
aldri. Þá hefur það einnig sýnt 
sig að þótt vinátta, hlátur, fyrir-
gefning, sameiginlegt gildismat 
og kynlíf skipti miklu máli þá er 
það traust sem skiptir mestu þegar 
kemur að heilbrigðu og farsælu 
hjónabandi.

Er það samt ekki ágætis þróun 
að við skulum velja að fara úr 
tilfinningasnauðu eða ástlausu 
sambandi frekar en að hanga með 
drepleiðinlegum maka af því að 
allir aðrir í fjölskyldunni létu sig 
hafa það? Helsta ógn hjónabands-
ins á 21. öldinni er samt sívaxandi 
hópur sem kýs að búa einn með 
sjálfum sér.

Hjón skilja



CLOUD
Borðstofustóll. 
Svart eða brúnt 
PU-leður 
og blátt eða 
álgrátt 
sléttflauel. 
Svartir 
fætur

 23.192 kr.   28.990 kr.

MORRISON borðstofuborðið er 100 cm breitt, 200 cm langt og hæðin er 73 
cm. Það er stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum sem fylgja. Hægt er 
að kaupa viðbótarstækkanir sem gera það mögulegt að stækka borðið í 512 cm. 
Hvíttuð, olíuborin eik.

 311.949 kr.   366.999 kr.

MORRISON  
Borðstofuborð úr hvíttaðri olíuborinni gegnheilli eik. 

PASSO
Borðstofuborð með 
svarta viðarfætur. Borð-
platan er með 3 mm  
keramiktopp. 
Stækkanlegt í 300 
cm með tveimur 50 
cm stækkunum sem 
fylgja og geymast inni í 
borðinu. Stærð:  
100 x 200/300 x 75 cm  159.992 kr.  

 199.990 kr. 31.992 kr.   39.990 kr.

AMBLE
Hringlaga borðstofuborð 
með svörtum viðarfótum. 
Endingargóð melamin 
 borðplata með marmara 
útliti. Þvermál 110 cm, 
hæð 75 cm. Á mynd eru 
einnig Eris borðstofustólar,  
sjá hér fyrir neðan.

ANDREW
Borðstofustóll. 
Hvítt, brúnt, 
grátt eða 
svart bonded 
leður.

ALEXA
Vandaður 
borðstofu-
stóll. Svart, 
brúnt eða 
hvítt ekta 
leður. Fætur 
úr burstuðu 
stáli.

 26.392 kr.   32.990 kr. 13.592 kr.   16.990 kr. 23.992 kr.   29.990 kr.

ERIS 
Borðstofustóll. 
Svört, grá eða 
hvít skel og 
sessa með  
samlitum 
fótum.

 7.992 kr.   9.990 kr.

CRAY 
Borðstofustóll. 
Bronslitað 
sléttflauel 
í sæti.  
Svartur 
snúningsfótur. 

Stóll í áklæði
 55.992 kr.   69.990 kr.
Skemill í áklæði
 11.992 kr.   14.990 kr.

ALBA
Hægindastóll með eða án 
skemils. Blátt, ljós- eða dökk-
grátt áklæði. Einnig til í leðri.

KENYA 
Hægindastóll. Holly grænt 
sléttflauel.

 39.992 kr.   49.990 kr.

HAVANA
Hægindastóll með snúningi.  
Slitsterkt dökkgrátt, blátt og 
ólívugrænt áklæði. Einnig 
svart eða hvítt leður.

 71.992 kr.   89.990 kr.

KAMMA
Hægindastóll. Blátt, skógar-
grænt, grátt eða bleikt slétt-
flauel.

BOYD
Hægindastóll. Blátt eða grátt 
sléttflauel. Svartir fætur.

 46.392 kr.   57.990 kr.

Havana í áklæði
 59.992 kr.   74.990 kr.
Havana í leðri
 87.992 kr.   109.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ALLT DANSKT*

* Gildir ekki af sérpöntunum og  
einungis af völdum vörum frá Skovby.

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN



Ævintýralegt úrval af dönskum 
hönnunar- og gjafavörum í Höllinni

EVA SOLO 
Karafla 1L sem 
hentar bæði fyrir 
heita og kalda 
drykki. Gler-
flaska með tau- 
kápu utanum 
með rennilás. 
Til í nokkrum 
litum.
 7.920 kr.
 9.990 kr. 

EVA SOLO 
Silhouette 
glervasi 
18,5 cm.
 6.392 kr.
 7.990 kr. 

EVA  
SOLO 
Silhouette 
krukka  
með loki 
1,5 lítra.
 8.972 kr.
 10.990 kr.

EVA
SOLO 
Sélega 
fallegt Coupe 
kampavínsglas.

 3.832 kr.
 4.790 kr.

BROSTE
Titanium hnífaparasett  
fyrir fjóra, 16 stk.
 11.992 kr.
 14.990 kr. 

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1
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Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Tilboð 
gilda til 30. mars eða á meðan birgðir endast.

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

BROSTE 
Nýir 
púðar  
frá Broste  
50 x 50 cm. 
og 60 x 60 cm.

Verð frá
 3.992 kr.
 4.990 kr.

BROSTE 
Bubble 
karafla  
0,8 lítrar 
glær.

 2.632 kr.
 3.290 kr.

NORDAL 
Skálasett, 
5 stk. Glært 
gler með
svörtu 
loki.

 1.592 kr.
 1.990 kr. 

EVA SOLO 
Nordic Kitchen pottur úr pott-
járni. 4,5 lítra svartur með 
loki. Fáanlegar fleiri stærðir af 
pottjárnspottum og -pönnum.

 17.192 kr.   21.490 kr.

Mjög fallega ofnar 
bómullar mottur með 
Oriental mynstri.  
Góð þykkt og stöðug  
á gólfi. Fáanleg í þremur 
stærðum. 

75 x 200 cm
 13.992 kr.
 17.490 kr. 

160 x 240 cm
 34.392 kr.
 42.990 kr.

200 x 290 cm 
 47.192 kr.
 58.990 kr.

Blómapottar 3 stærðir. 
28 x 50 cm
 11.192 kr.
 13.990 kr. 

33 x 60 cm
 13.592 kr.
 16.990 kr.

38 x 75 cm 
 17.592 kr.
 21.990 kr.

Sófaborð Ø 90cm
 87.992 kr. 
 109.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ALLT DANSKT*

* Gildir ekki af sérpöntunum og  
einungis af völdum vörum frá Skovby.

BITZ 
Diskur Ø 27 cm
 1.992 kr.
 2.490 kr.

BITZ 
Diskur Ø 21 cm
 1.592 kr.
 1.990 kr.


