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Fjölskylduhjálp Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg tóku höndum saman í gær og keyrðu matvæli til á sjötta hundrað heimila á höfuðborgarsvæðinu. Tugir sjálfboðaliða unnu
hörðum höndum að söfnun og skiptingu matvæla en samkomubann hafði komið í veg fyrir að fjölskyldur gátu nálgast nauðsynjar með hefðbundnum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Harma samráðsleysi ríkisstjórnarinnar
Formenn stjórnarandstöðuflokka eru ósáttir við að hafa enga aðkomu að aðgerðum ríkisstjórnarinnar í tengslum við COVID-19
faraldurinn. Bráðakreppan sé ekki vegna mistaka heldur utanaðkomandi og ófyrirséð. Þess vegna þurfi allar hendur á dekk.
STJÓRNMÁL Logi Már Einarsson,
for maður Samf ylk ingar innar,
segir að þau mál sem komið hafa
inn í þingið nú þegar séu unnin af
fullum heilindum í velferðarnefnd,
sem flokkurinn hefur formennsku
í. Það er frumvörp um laun í sóttkví
og hlutaatvinnuleysi. „En þegar
kemur að þessum stóra aðgerðar
pakka, sem hlýtur að þurfa að birt
ast sem allra fyrst, þá höfum við
ekki fengið neina aðkomu að því,“
segir hann og telur það miður. „Við
erum samvinnufús. Þessi bráða
kreppa er ekki tilkomin vegna mis
taka eða hagstjórnarvillu stjórn
valda, heldur utanaðkomandi og
ófyrirséð. Því er eðlilegt að sem
flestir flokkar úr þinginu sameinist
um aðgerðirnar.“
Í bæði Danmörku og Noregi eru
stjórn og stjórnarandstaða sam
taka um viðbrögð og kynna áætl

Þetta er sameiginlegt verkefni okkar
allra og ekki tíminn til að
slá pólitískar keilur.
Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, formaður
Viðreisnar

anir sínar nú saman. Logi telur
betri brag á þessu en hér heima.
Séu aðgerðir gerðar í sem breiðastri
sátt verði þær kraftmeiri og betri
og auðveldara að fylgja þeim eftir.
„Við þurfum allar hendur á
dekk,“ segir Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisn

ar, og ítrekar nauðsyn þess að gott
samstarf og samtal sé um aðgerðir.
Svo hafi hins vegar ekki verið og
ekkert samráð haft um aðgerðar
pakka. „Þetta er sameiginlegt verk
efni okkar allra og ekki tíminn til
að slá pólitískar keilur. En á meðan
við fáum engar upplýsingar er eðli
legt að við höldum áfram að spyrja
spurninga.“
Hvorki Logi né Þorgerður hafa
heyrt talað um þjóðstjórn í þessu
samhengi. „Miðað við aðstæðurnar
í samfélaginu væri ekki skrýtið að
einhverjum dytti það í hug, en mik
ilvægast er að ríkisstjórnin komi
fram með skýrar og kraftmiklar
aðgerðir,“ segir Logi. Þorgerður
segist ekki kalla eftir þjóðstjórn,
aðeins samvinnu og gegnsæi lög
gjafarvaldsins.
Sigmundur Davíð Gunnlaugs
son, formaður Miðf lokksins, segir

Njóttu hækkandi sólar á rúntinum.
Uppáhaldsbíllinn þinn bíður!
HEKLA · Skoðaðu úrvalið á

www.hekla.is/vefverslun

Það sem maður
mundi vilja sjá væri
tækifæri fyrir stjórnarandstöðu til að leggja fram
hugmyndir og spyrja
spurninga.
Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson,
formaður
Miðflokksins

samráðsleysið algjört. „Hins vegar
sýnir maður því skilning að það
séu takmörk á því hvað stjórnvöld
geta haft mikið samráð við stjórn
arandstöðu á svona tímum. Það
sem maður mundi vilja sjá væri
tækifæri fyrir stjórnarandstöðu
til að leggja fram hugmyndir og

spyrja spurninga,“ segir Sigmund
ur. „Ég geri ekki kröfu um að við
séum með í ráðum í ákvörðunum,
en það er mikilvægt að þessi þáttur
lýðræðisins virki, að það sé hægt
að spyrja og koma ábendingum á
framfæri.“
Inga Sæland, formaður Flokks
fólksins, segir stjórnarandstöðuna
vilja koma að borðinu. „Í þessum
aðgerðaráætlunum sem fjármála
ráðherra hefur komið fram með
hefur ekki verið neitt samráð haft
við okkur. Þetta er þannig ástand
að við ættum að standa saman
sem ein heild.“ Hún er hins vegar
bjartsýn á að svo verði. „Þetta er
rosalega skrítinn tími, en ég hef
trú á því að þau muni taka okkur
fagnandi og sjá það að við séum
betur stödd þegar við erum öll að
róa saman í sömu átt til að vinna
þetta stríð.“ – khg / ab
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Engir sessunautar á skólabekkjum landsins

Veður

Sunnan 13-23 m/s, hvassast
NV-lands. Snjókoma eða slydda
S- og V-lands, en víða rigning
á láglendi og þurrt um landið
norðaustanvert. Hiti 0 til 5 stig.
SJÁ SÍÐU 16

Stöðumælaverðir hafa nóg að gera.

Bílaleiga rukkuð
um milljónir
R E YK JAVÍ K Samk væmt bráða-

birgðatölum greiddu bíleigendur
hérlendis um 364,3 milljónir króna
í sektir á síðasta ári. Alls voru lagðar á um 222,5 milljónir króna vegna
aukastöðugjalda, sem eru gjöld
sem lögð eru á þar sem bíl hefur
verið lagt í gjaldskylt stæði og ekki
greitt fyrir. Stöðubrotagjöld, sem

11,7

milljónir voru greiddar af
bílaleigu vegna stöðumælasekta á síðasta ári.

eru lögð á vegna þess að bílum er
lagt ólöglega, námu um 141,8 milljónum króna. Þetta kemur fram í
svari Bílastæðasjóðs við fyrirspurn
Fréttablaðsins. Ljóst er að stór
hluti þessara gjalda er greiddur
af erlendum ferðamönnum því sá
greiðandi sem fékk flestar sektirnar þurfti að greiða um 11,7 milljónir króna í sektir á síðasta ári. Um
er að ræða umsvifamikla bílaleigu
og er því mikill fjöldi bifreiða á bak
við þessa heildartölu. – bþ

Nemendur í sjötta bekk sitja einir til borðs í skólastofu í Austurbæjarskóla. Í samræmi við takmarkanir vegna COVID-19 faraldursins er grunnskólum heimilt að halda uppi skólastarfi eins lengi og nemendur í kennslu í sömu stofu séu ekki fleiri en 20. Þá mega nemendur ekki blandast milli hópa,
s.s í mötuneyti eða frímínútum, og skólarnir skuli gera ráðstafanir til að þrífa eða sótthreinsa byggingar eftir hvern dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Athuga gamla
Orkuhúsið
COVID -19 Eigendur Suðurlandsbrautar 34, sem áður hýsti starfsemi Orkuhússins, eiga nú í viðræðum við yfirvöld um að nýta
húsnæðið tímabundið fyrir heilbrigðisþjónustu vegna COVID-19
faraldursins.

Starfsemi Orkuhússins
var flutt upp í Urðarhvarf
í haust.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa viðræður átt sér stað
milli Reita, sem eiga húsnæðið, og
Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu ásamt f leiri aðilum. Ekki
er búið að taka neinar ákvarðanir
en búist sé við því að þær verði
teknar hratt næstu daga.
Starfsemi Orkuhússins var f lutt
upp í Urðarhvarf í haust, en á
Suðurlandsbraut voru starfræktar
sk u rðstof u r, mótt ak a læk na,
sjúkraþjálfun ásamt fleiru. – bþ
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Eyjaskeggjar uggandi
vegna farsóttarinnar
Hrísey og Grímsey hafa
þá sérstöðu að vera ekki
landtengdar en ferju
og flugsamgöngur eru
óbreyttar. Íbúarnir eru
margir hverjir rosknir
og eyjarnar skilgreindar
sem brothættar byggðir.

COVID-19 Í faraldrinum sem geisar
hafa Hrísey og Grímsey þá sérstöðu
að vera ekki landtengdar. Engin tilvik hafa komið þar upp og enginn
í sóttkví. Annað gildir um Vestmannaeyjar, þar sem fyrsta tilfelli
COVID-19 kom upp á sunnudag.
Andinn í Grímsey er ekkert sérstakur að sögn Gylfa Gunnars
Gunnarssonar sjómanns. Ótíð
hefur verið í vetur og ofan á bætist
hættan af farsóttinni. Fólk er hrætt,
enda töluvert af rosknum íbúum og
heilbrigðisþjónustuna þarf að sækja
til Akureyrar. Samgöngur geta fallið
niður dögum saman vegna veðurs.
„Mér finnst að það eigi að kalla
saman fund og banna umferð um
eyna, áður en það verður of seint.
Það er nokkuð einfalt í framkvæmd,
að hvorki ferjan né flugvélarnar taki
farþega,“ segir Gylfi. „Við höfum
alla möguleika á að halda eynni
hreinni.“ Enn sem komið er eru
ferðir til og frá Grímsey óbreyttar
og ferðamenn hafa komið þangað.
Um 30 manns eru í eynni yfir veturinn en eitthvað fleira á sumrin.
„Það eru einhverjir sem hafa komið
hingað í sjálfskipaða einangrun
en ég veit ekki hvort það er von á
fleirum,“ segir Gylfi.
Í Hrísey eru um 100 manns yfir
veturinn. Þar er flugvöllurinn ekki
í reglulegri notkun en ferjuferðir
margar yfir daginn. „Eins og annars staðar er farið eftir tilmælum
almannavarna og gerðar ráðstafanir í versluninni, veitingastaðn-

Gríðarlega mikið fannfergi er núna í Hrísey. MYND/LINDA MARÍA ÁSGEIRSDÓTTIR

Við erum með
svolítið hátt hlutfall
af fullorðnu fólki en ekki
mjög mikið af háöldruðu
fólki.
Linda María
Ásgeirsdóttir,
veitingamaður

um, ferjunni, sundlaug og skóla, til
dæmis hvað varðar hreinlæti,“
segir Linda María Ásgeirsdóttir
sem rekur veitingastaðinn Verbúðina 66. Ferðamenn eru fáir þessa
dagana og aðallega íbúarnir sjálfir
sem fara á milli lands og eyjar. Hún
segir nóg pláss í ferjunni, sem er á
tveimur hæðum, og því þurfi fólk
ekki að sitja þétt.

„Andinn í bænum er ágætur, en
við erum með nokkuð hátt hlutfall af fullorðnu fólki en ekki mjög
mikið af háöldruðu,“ segir Linda.
Ólíkt Grímsey, sem hefur lifibrauð sitt aðallega af fiskveiðum,
er ferðaþjónustan mjög stór hluti af
atvinnulífi Hríseyjar. Báðar eyjarnar eru skilgreindar sem brothættar
byggðir hjá Byggðastofnun. Efnahagslega höggið er enn ekki komið
fram í Hrísey. „Við erum enn þá á
þessum rólegasta tíma ársins,“ segir
Linda. „Við fengum hóp í síðustu
viku og áttum von á fleirum í mars,
en ég á ekki von á að þeir komi.“
Linda mælir ekki með því að
fólk komi í eyna í sjálfskipaða einangrun en bendir þó á í glettni að
húsið þar sem gæludýr voru geymd
í einangrun sé enn þá til staðar.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Tryggðu þér bíl fyrir páskana
LÆKKAÐ VERÐ Á VÖLDUM BÍLUM
Gott úrval bíla fyrir ferðalagið. Tilboðin gilda til 8. apríl.
Kynntu þér úrvalið á notadir.is
33.600 kr.

500.000 kr. afsláttur

57.300 kr.

600.000 kr. afsláttur

afborgun á mánuði

afborgun á mánuði
mv. 50% útb. 7 ára lán,
árleg hlutfallstala kostnaðar
6,69%, heildargreiðsla
8.665.484 kr.

mv. 50% útb. 7 ára lán,
árleg hlutfallstala kostnaðar
6,75%, heildargreiðsla
5.075.640 kr.

Verð nú

4.490.000 kr.

Verð áður 4.990.000 kr.

KIA SORENTO LUXURY
Árgerð 2016, ekinn 76 þús. km, dísil, 2199 cc,
200 hö, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn.
Raðnúmer: 994488 Staðsetning: Klettháls

330.000 kr. afsláttur

MERCEDES-BENZ MARCO POLO

Verð nú

7.690.000 kr.

Verð áður 8.290.000 kr.

600.000 kr. afsláttur

Árgerð 2017, ekinn 95 þús. km, dísil, 2143 cc,
191 hö, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn.
Raðnúmer: 994634 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

410.000 kr. afsláttur

660.000 kr. afsláttur

KIA

MERCEDES-BENZ

KIA

MERCEDES-BENZ

Árgerð 2016, ekinn 100 þús. km,
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2014, ekinn 78 þús. km,
dísil, 2143 cc, 170 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2018, ekinn 13 þús. km,
bensín, 998 cc, 100 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2018, ekinn 7 þús. km,
dísil, 1461 cc, 109 hö, sjálfskiptur,
framhjóladrifinn.

CEED LX

GLA 220 CDI 4MATIC

PICANTO GT LINE

CLA 180 d

Raðnúmer: 994148 Staðsetning: Klettháls

Raðnúmer: 993935 Staðsetning: Klettháls

Raðnúmer: 994155 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 993882 Staðsetning: Klettháls

Verð áður 1.720.000 kr.

Verð áður 3.990.000 kr.

Verð áður 2.300.000 kr.

Verð áður 5.150.000 kr.

1.390.000 kr.

3.390.000 kr.

1.890.000 kr.

4.490.000 kr.

400.000 kr. afsláttur

660.000 kr. afsláttur

700.000 kr. afsláttur

800.000 kr. afsláttur

TOYOTA

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ

GLC 220 d 4MATIC

CLA 220 d 4MATIC

Árgerð 2012, ekinn 110 þús. km,
dísil, 2982 cc, 191 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2017, ekinn 53 þús. km,
dísil, 2143 cc, 136 hö sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2019, ekinn 5 þús. km,
dísil, 2143 cc, 170 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2018, ekinn 19 þús. km,
dísil, 2143 cc, 177 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

LAND CRUISER 150 GX

B-Class 200 d 4MATIC

MERCEDES-BENZ

Raðnúmer: 994736 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 994282 Staðsetning: Klettháls

Raðnúmer: 994357 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 341356 Staðsetning: Klettháls

Verð áður 5.190.000 kr.

Verð áður 4.150.000 kr.

Verð áður 9.690.000 kr.

Verð áður 6.590.000 kr.

4.790.000 kr.

3.490.000 kr.

8.990.000 kr.

5.790.000 kr.

400.000 kr. afsláttur

540.000 kr. afsláttur

640.000 kr. afsláttur

600.000 kr. afsláttur

KIA

FORD

BMW

TOYOTA

Árgerð 2018, ekinn 106 þús. km,
dísil, 1995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2017, ekinn 20 þús. km,
bensín, 1498 cc, 150 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2017, ekinn 71 þús. km,
dísil, 1995 cc, 150 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árgerð 2017, ekinn 48 þús. km,
bensín, 1798 cc, 147 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

SPORTAGE EX

FOCUS ST-LINE

X1 XDRIVE18D

AVENSIS LIVE STW

Raðnúmer: 994850 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 292143 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 390942 Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Raðnúmer: 993934 Staðsetning: Klettháls

Verð áður 3.690.000 kr.

Verð áður 2.790.000 kr.

Verð áður 4.790.000 kr.

Verð áður 2.890.000 kr.

3.290.000 kr.

2.250.000 kr.

4.150.000 kr.

2.290.000 kr.

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndavíxli
.

Kletthálsi 2 & Bílakjarnanum Eirhöfða 11 · 110 Reykjavík
Sími 590 2160 · notadir.is

Opnunartímar
Mán-fim 10–18, fös 10-17, lau 12–16

Þú ﬁnnur okkur á Facebook
facebook.com/askjanotadirbilar
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Að vinna heima getur haft varanleg áhrif á líkamann
COVID-19 „Ef fólk er ekki í góðum
vinnuaðstæðum þá getur það farið
að finna fyrir því í mjóbaki, herðum
og hálsi bara eftir nokkra daga,“
segir Gunnhildur Gísladóttir, iðjuþjálfi og sérfræðingur í stoðkerfi hjá
Vinnueftirlitinu.
Fjöldi fólks vinnur nú frá heimilum sínum vegna COVID-19 faraldursins og samkomubanns sem sett
hefur verið á í kjölfarið. Líklegt
verður að teljast að sá fjöldi aukist

Blaðamenn
skrifuðu undir
K JARAMÁL Kjarasamningar milli
Blaðamannafélag Íslands og Samtaka atvinnulífsins voru undirritaðir í gær. Samningarnir eru afturvirkir frá 1. mars síðastliðnum en
atkvæði um samninginn verða
greidd í næstu viku.
Samningar félagsmanna í BÍ hafa
verið lausir síðan í byrjun síðasta
árs og var ákveðið að vísa deilunni
til Ríkissáttasemjara í júní. Hvorki
gekk né rak í samningaviðræðum
og fór hluti félagsmanna í verkföll í
nóvember og desember. Samningar
náðust í lok nóvember en voru
felldir í atkvæðagreiðslu. Síðasta
verkfallið var 5. desember þegar
blaðamenn, ljósmyndarar á prentmiðlum og tökumenn sjónvarpsstöðva lögðu niður störf í tólf tíma.

Hjálmar Jónsson,
formaður BÍ.

Í samantekt Hjálmars Jónssonar,
formanns BÍ, á heimasíðu félagsins
kemur fram að frá 1. apríl sé launahækkunin þannig 35 þúsund að lágmarki fyrir alla en 41 þúsund fyrir
þá sem fá greitt samkvæmt töxtum.
Þá segir Hjálmar enn fremur í
samantekt sinni að mikilvægasta
ákvæðið í samningnum þegar
til lengri tíma er litið sé að hans
mati nýtt ákvæði um yfirvinnu.
„Ólaunuð yfirvinna hefur verið
stærsta meinsemdin hvað varðar
kjör blaðamanna á undanförnum
árum, sem undantekningalítið
vinna yfirvinnu án þess að fá hana
greidda,“ segir Hjálmar. Í hinum
nýju kjarasamningum sé afdráttarlaust kveðið á um að sé yfirvinna
ekki greidd með venjulegum hætti
sé hægt að semja um að safna upp
frídögum en fá yfirvinnuálagið
greitt út með launum hverju sinni.
„Ef frídagar eru ekki teknir út fyrir
1. maí ár hvert, eru þeir greiddir út,“
segir Hjálmar. – bþ

mikið á næstu misserum. Óvíst
er hversu lengi þessi einkennilegi
tími stendur yfir. Í því ljósi segir
Gunnhildur að mikilvægt sé fyrir
fólk að huga að þeirri aðstöðu sem
það vinnur við heima og að áhrif
slæmrar vinnuaðstöðu geti haft
varanleg áhrif á líkamann.
„Fólk þarf helst að huga að því
að standa reglulega upp og hreyfa
sig,“ segir hún. „Jafnvel stilla símann þannig að hann hringi á kort-

Fólk þarf helst að
huga að því að
standa reglulega upp og
hreyfa sig.
Gunnhildur
Gísladóttir,
iðjuþjálfi

ers fresti og minni mann á það að
standa upp og teygja úr sér,“ bætir
Gunnhildur við.
„Aðstaða fólks heima er auðvitað
misjöfn og það þarf alls ekki að
fara og kaupa sér stillanlegan stól
eða borð en það getur verið gott að
skipta um stól yfir daginn og svo hef
ég bent fólki á að nota straubrettið,
því það er eina stillanlega borðið
sem margir eru með heima við,“
segir Gunnhildur.

Hún segir stoðkerfi fólks í misjöfnu ásigkomulagi og hver og einn
þurfi að finna hvaða aðstæður henti
sér. „Það er mikilvægt að huga vel
að þessu og sérstaklega núna þegar
það er ekki hlaupið að því að fara í
sjúkraþjálfun eða líkamsrækt. Svo
ef við pössum okkur ekki þá getur
þetta haft varanleg áhrif á líkamann, ég mæli því með að taka sér
smá tíma í það að útbúa sem besta
aðstöðu heima við.“ – bdj

Veira þungt högg fyrir Hörpu

Unnið er að því að því að minnka hundruð milljóna króna tjón hjá Hörpu vegna COVID-19. Reynt er að
endurraða viðburðum í samvinnu við þá sem fyrir þeim standa. Jarðhæðinni einni er enn haldið opinni.
COVID -19 „Áherslan hefur verið
sú að gera allt sem í okkar valdi
stendur til að lágmarka skaðann,
bæði fyrir húsið og fyrir viðskiptavinina,“ segir Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, um áhrif
COVID-19 á rekstur samkomuhússins.
„Þetta er óhjákvæmilega þungt
högg á rekstur Hörpu,“ segir Svanhildur. „Við fórum að finna fyrir
áhrifunum strax í byrjun mars.
Síðustu tvær vikurnar höfum við
unnið mjög þétt með okkar viðskiptavinum og viðburðahöldurum
að því að finna lausnir, að finna
aðrar dagsetningar. Áherslan hefur
verið á að færa viðburði til frekar en
að fella þá niður – ef nokkur kostur
er.“
Svanhildur segir þessa vinnu
ganga mjög vel. Viðburðir í Hörpu
séu á milli 1.200 til 1.400 á ári.
„Þessir mánuðir núna; mars, apríl
og maí voru mjög stórir, sérstaklega ráðstefnumegin. Við höfum
líka þungar áhyggjur af tónlistarfólkinu sem nú er að ganga í gegn
um gríðarlega erfitt tímabil,“ undirstrikar forstjórinn.
Flókið er að koma öllu heim og
saman við þessar aðstæður. „Það
eru kannski margir sem hafa
áhuga á sömu dögunum. Þannig
að þetta er heilmikil jafnvægislist
og þolinmæðisverk fyrir alla,“ segir
Svanhildur.
Enn er jarðhæð Hörpu, með
miðasölunni og fyrirtækjum þar,
haldið opinni. „Það eru enn þá
ferðamenn í borginni og fólk að
heimsækja húsið og á í viðskiptum
við þá sem eru með rekstur á jarðhæðinni,“ segir Svanhildur.
Aðspurð segir Svanhildur neikvæð áhrif af kórónafaraldrinum
á veltu Hörpu hlaupa á hundruðum
milljóna yfir mánuðina mars, apríl
og maí. Ekki sé víst að allt það fé sé
tapað út úr rekstrinum. Vonast sé

Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, í tómum Eldborgarsal Hörpu á tíma samkomubanns. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Síðustu tvær
vikurnar höfum við
unnið mjög þétt með okkar
viðskiptavinum og viðburðahöldurum að því að
finna lausnir.
Svanhildur Konráðsdóttir,
forstjóri Hörpu

til að úr greiðist þannig að ekki
þurfi að leita til eigendanna um
fjármagn í reksturinn.
„Við er um búin að stíga á
bremsur í öllum kostnaði eins og
kostur er og erum algerlega einbeitt í því að gera allt sem í okkar
valdi stendur til þess að komast í
gegn um þetta án þess að það þurfi
að koma til einhver aðstoð en forsendurnar breytast svo hratt og við
vitum ekki hver staðan verður eftir
viku,“ segir forstjóri Hörpu.
gar@frettabladid.is

ÖFLUGASTI

81.925 MANNS HORFA DAGLEGA
Á SJÓNVARPSSTÖÐVAR OKKAR

ÚTVARP
79.147 HLUSTA DAGLEGA
Á ÚTVARPSTÖÐVAR OKKAR

AUGLÝSINGAMIÐILL LANDSINS

MANNS NOTA OKKAR MIÐLA DAGLEGA!*

HVAR BIRTAST ÞÍN SKILABOÐ?
VEFUR
135.264 MANNS SKOÐA
VÍSIR.IS DAGLEGA

*Heimild: Rafrænar ljósvakamælingar Gallup, Q4 2019

Neikvæð áhrif af
kórónafaraldrinum á veltu
Hörpu nema hundruðum
milljóna. Ekki er þó víst að
allt það fé tapist því finna á
viðburðum nýjan stað síðar
þar sem göt eru í dagskrá
hússins.

Meira
föstudags
Tilboð

Tilboð gilda út 22. mars

Tilboð

549

299

kr/stk

399

kr/stk

Verð áður
399 kr/stk
VEGAN

20%
afsláttur

20%
afsláttur

439

kr/stk

Verð áður 689 kr/pk

afsláttur

Alpha vegan burrito

467

O

A
KK R

BEST

Giuliano Tartufi truffluduft og
Spicy Majo er frábært á franskarnar

999

kr/stk

Dreifum álaginu - minnkum biðraðir
Við hvetjum viðskiptavini að nýta sér langan opnunartíma
eftirfarandi Hagkaups verslana:
•
Skeifa og Garðabær - opið allan sólarhringinn.
•
Spöng, Eiðistorgi og Akureyri - 08:00 til 00:00 alla daga.

349

kr/stk

OKKAR

afsláttur

kr/pk

15%

VEGAN

Verð áður 549 kr/stk

20%

Cavendish bragðgóðar
franskar tilbúnar á 10 mín

kr/stk

VEGAN
Verð áður 349 kr/stk

kr/stk

verð áður frá 549 kr/stk

Verð áður 779 kr/stk

551

299

kr/stk

Verð áður 549 kr/stk

VEGAN

Contadina pizzasósa

Anamma eru bragðmiklar og
gómsætar vegan pizzur

Chicago town með
fylltum kanti

623

Ekta súrdeig

Pizzadeig

Ítalía hvítlauksolía

kr/stk

A

Coca Cola og Coca Cola Zero
1 lítri

139

kr/stk
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Enn gloppa í löggjöf um vernd gegn mismunun
MANNRÉTTINDI Enn er til staðar
gloppa í íslenskri löggjöf þegar
kemur að vernd gegn mismunun.
Þetta kemur fram í eftirfylgni
skýrslu Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi
(ECRI) sem var birt í gær.
Í eftirfylgniskýrslunni er farið
yfir hvernig íslensk stjórnvöld
hafi brugðist við tveimur af helstu

Bráðnun jökla er mikil á Suðurskautsskaganum. MYND/GETTY

Eyja finnst við
suðurskautið

VÍSINDI Ný eyja hefur fundist við
Suðurskautslandið og hafa vísindamenn nefnt hana Sif, eftir norrænu
gyðjunni. Eyjan er staðsett við
skaga Suðurskautslandsins, nálægt
Suður-Ameríku, og kom í ljós við
bráðnun jökulsins.
Suðurskautsskaginn er sá staður
í heiminum þar sem hlýnun jarðar
hefur hvað mest áhrif og þar er
bráðnun íss mjög hröð. Vísindamenn telja að landakort heimsálfunnar kunni að breytast mikið á
komandi árum og áratugum með
aukinni bráðnun. Land, sem hefur
legið undir ís í óratíma, er nú sífellt
að koma undir bert loft.

Eyjan er 350 metrar að
lengd og er að mestu hulin
ís. Hún er nefnd eftir norrænu gyðjunni Sif.

Sif er um 350 metrar að lengd og
að mestu leyti hulin ís. Vísindamenn fóru til eyjarinnar í febrúar
og komust að því að bergið þar er
að mestu leyti granít úr eldfjöllum.
Sáu þeir að selir höfðu gert sig
heimakomna á klöppunum. Náið
er fylgst með eyjunni en leiðangur
vísindamannanna mun standa yfir
til 25. mars. Við heimkomuna verður bergið rannsakað betur. Með
gervihnattarmyndum síðan árið
2011 er hægt að sjá hvernig eyjan
skilur sig frá. En á myndunum lítur
hún eins og hver annar ísjaki. – khg

athugasemdunum í fimmtu skýrslu
ECRI um Ísland sem var birt 2017.
Þær athugasemdir sneru annars
vegar að skorti á löggjöf um bann
við mismunun og hins vegar að
móttöku hælisleitenda.
Hvað fyrri liðinn varðar fagnar
ECRI því að Alþingi hafi árið 2018
samþykkt tvö lagafrumvörp um
bann við mismunun.

Frumvarp um víkkun
gildissviðs laga um jafna
meðferð óháð kynþætti og
þjóðernisuppruna átti að
vera lagt fram í fyrra.

Hins vegar er gerð athugasemd
við að enn hafi ekki verið lagt fram
frumvarp til að víkka gildissvið laga
um jafna meðferð óháð kynþætti
og þjóðernisuppruna. Samkvæmt
lögunum átti það að gerast fyrir 1.
september á síðasta ári.
Þá er gerð athugasemd við að
íslensk löggjöf tryggi ekki bann við
mismunun á grundvelli þjóðernis

eins og nefndin mælti með. Þannig
teljast íslensk stjórnvöld hafa uppfyllt tilmæli nefndarinnar um löggjöf sem tryggi bann við mismunun
að hluta.
Nefndin telur aftur á móti að
aðgerðir stjórnvalda til að tryggja
að móttaka hælisleitenda sé sambærileg móttöku kvótaflóttamanna
hafi verið fullnægjandi. – sar

Að fara til baka yrði eins og
að fara beint í kirkjugarðinn
Útlendingastofnun synjaði í síðustu viku beiðni
úkraínska blaðamannsins Ihor Stakh um pólitískt hæli. Stakh, sem
sætt hefur hótunum og
verið beittur ofbeldi í
ættlandi sínu telur sig
ekki eiga afturkvæmt
þangað.
HÆLISLEITENDUR „Ísland er meðal
efstu landa á listum þegar kemur
að lýðræði, netfrelsi og tjáningarfrelsi. Þess vegna taldi ég Ísland
besta kostinn vegna stöðu minnar
sem blaðamaður sem hefur sætt
hótunum og verið beittur of beldi
vegna starfa sinna,“ segir úkraínski
blaðamaðurinn Ihor Stakh.
Ihor, sem er 37 ára, kom til Íslands
í september í fyrra og óskaði eftir
pólitísku hæli. Í síðustu viku fékk
hann loks svör frá Útlendingastofnun sem synjaði beiðni hans.
Lögmaður hans hefur þegar kært
þann úrskurð og frestast brottvísun
hans á meðan það ferli er í gangi.
Ihor hefur starfað sem blaðamaður nánast óslitið frá árinu 2008
í heimaborg sinni Chernihiv. Hefur
hann starfað á dagblöðum, vefmiðlum og sjálfstætt.
Þegar hann hóf að segja fréttir af
vafasamri fortíð og spillingu frambjóðanda í þingkosningunum sem
fóru fram í Úkraínu síðasta sumar
tóku að berast hótanir. Ihor varð
fyrir árásum nettrölla sem dreifðu
meðal annars fölskum fréttum um
að lögreglan væri á eftir honum
vegna kynferðisbrota gegn börnum.
Það var svo í lok ágúst að tveir
menn réðust á Ihor skammt frá
heimili hans í Chernihiv og börðu
hann ítrekað í höfuðið. Alþjóðlegu
samtökin CPJ, sem berjast fyrir
vernd blaðamanna, fordæmdu

Ihor Stakh er þakklátur fyrir móttökurnar á Íslandi þrátt fyrir synjun um pólitískt hæli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég vissi að ég gæti
ekki verið áfram
í Úkraínu því ég yrði
drepinn.
Ihor Stakh, blaðamaður

árásina og hvöttu stjórnvöld til að
bregðast tafarlaust við.
Ihor segir að lögreglan í Úkraínu
hafi ekkert viljað gera fyrir sig.
Hann leitaði einnig til þingnefndar
um tjáningarfrelsi og sagði sögu
sína en fékk heldur engin viðbrögð
þar né við myndbandsskilaboðum
sem hann sendi forseta landsins.
Í kjölfarið ákvað hann því að yfirgefa Úkraínu. „Ég vissi að ég gæti
ekki verið áfram í Úkraínu því ég
yrði drepinn,“ segir Ihor.

Í fyrsta mánuðinum eftir komu
sína til Íslands átti Ihor þrjá fundi
með starfsmanni Útlendingastofnunar þar sem hann rakti mál sitt.
Síðan heyrðist ekkert þar til í síðustu viku. Hann telur að synjunin
byggi helst á því að hann komi frá
Úkraínu sem sé talið öruggt land.
„En Úkraína er ekki öruggt land
fyrir mig. Ef ég færi þangað aftur
núna væri það eins og að fara bara
beint í kirkjugarðinn.“
Í rökstuðningi Útlendingastofnunar fyrir ákvörðun sinni, kemur
meðal annars fram að Úkraína sé
ekki hættuleg fyrir Ihor þar sem
fáir fylgist með fréttaf lutningi
hans. „Þeir segja að enginn hafi
áhuga á mér í Úkraínu. En ef enginn
hefur áhuga á mér af hverju fékk ég
allar þessar hótanir og hvers vegna

var þá ráðist á mig?“ spyr Ihor.
Þá hafi honum borist önnur
hótun í síðasta mánuði og mun
lögmaður hans koma þeim upplýsingum á framfæri við Útlendingastofnun. Þótt Ihor sé ósáttur við
ákvörðun Útlendingastofnunar er
hann Íslandi þakklátur.
„Ísland hefur á þessum sex mánuðum gefið mér meira en Úkraína
á 37 árum. Ég borgaði skatta í
Úkraínu en Úkraína veitir mér ekki
einu sinni þau grundvallarréttindi
borgaranna sem er að vernda þá.“
sighvatur@frettabladid.is

Meira á frettabladid.is

ATKVÆÐAGREIÐSLA
um nýjan kjarasamning
Eflingar við Reykjavíkurborg

Rafræn atkvæðagreiðsla hefst kl. 12 á hádegi mánudaginn 23. mars 2020.
Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 12 á hádegi föstudaginn 27. mars 2020.
Þann 23. mars nk., kl. 12 á hádegi, hefst rafræn atkvæðagreiðsla um nýjan kjarasamning Eflingar – stéttarfélags og Reykjavíkurborgar. Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 12 á hádegi föstudaginn 27. mars.
Atkvæðisrétt eiga félagsmenn Eflingar sem vinna hjá Reykjavíkurborg.
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki aðgang að atkvæðagreiðslunni, getur viðkomandi snúið sér
til skrifstofu Eflingar fram til loka kjörfundar, og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi
viðkomandi fram nauðsynleg gögn.
Sjá nánari upplýsingar á www.efling.is
Reykjavík, 19. mars 2020.
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Starfsáætlunin hefur tímabundið verið felld úr gildi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þingið fundar bara um brýn mál
ALÞINGI Starfsáætlun Alþingis hefur
verið felld úr gildi til 20. apríl hið
minnsta. Þetta var ákveðið á fundi
forsætisnefndar í gær. Þannig mun
Alþingi aðeins koma til fundar ef
takast þarf á við brýn mál sem tengjast COVID-19 faraldrinum.
Í tilkynningu frá Alþingi segir
að þetta geti þýtt að boða þurfi til
funda á tíma sem áður var hugsaður

fyrir páskaleyfi alþingismanna.
Þá hefur fundaáætlun fastanefnda
þingsins einnig verið tekin úr sambandi og einungis verður boðað til
funda í þeim nefndum sem fjalla um
þingmál sem tengjast viðbrögðum
við COVID-19 faraldrinum.
Þó geta fastanefndir sem þess óska
haldið fundi að fengnu samþykki
forseta þingsins. – sar

Renault Trafic

Renault Master

Verð frá: 3.830.645 kr. án vsk.

Verð frá: 4.669.355 kr. án vsk.

Verð frá: 4.750.000 kr. m. vsk.

Beinskiptur, 2,3 l dci, 135 hestöfl.
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,8 l/100 km.*
Verð frá: 5.790.000 kr. m. vsk.

ENNEMM / SÍA /

Sjálfskiptur, 2,0 l dci, 145 hestöfl.
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,8 l/100 km.*

Renault Trafic og Renault Master hafa verið einir vinsælustu atvinnubílar á íslenskum markaði og nú kynnum
við til sögunnar þessa tvo vinnuþjarka í glæsilegum endurbættum útgáfum. Renault Trafic verður fáanlegur
í fjölmörgum útfærslum og nú með EDC sjálfskiptingu og nýrri sparneytnari 145 hestafla, 2,0 l dísilvél.
Nýr Renault Master fæst nú einnig með 180 hestafla, 2,3 l dci Twin Turbo vél og Quick Shift sjálfskiptingu.
Komdu við hjá okkur í dag og reynsluaktu nýjum Renault Trafic og Renault Master.
Nánari upplýsingar á www.atvinnubilar.is

BL kolefnisbindur notkun nýrra bíla

BL hefur gengið til samstarfs við samfélagssjóðinn Kolvið til að kolefnisbinda
notkun allra nýrra bíla sem seldir eru til einstaklinga. www.bl.is/kolefnisjofnun

N M 0 0 0 2 5 3 R e n a*Eldsneytisnotkun
u l t Tr a f i c o g M a sog
t e rútblástursgildi
5x38 mars
miðast við uppgefnar tölur samkvæt NEDC-BT Evrópustöðlum. Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verð getur breyst án fyrirvara.

ATVINNUBÍLAR
Nýr sjálfskiptur Renault Trafic
og nýr Renault Master

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Eldgos fyrir túrista á Fimmvörðuhálsi

Frumvarpið gerir ráð fyrir að ein
heildarlög gildi um allar kosningar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Leggja fram
drög að nýjum
kosningalögum
KOSNINGAR Fjórir lagabálkar um
kosningar verða sameinaðir í ein
heildarlög samkvæmt tillögum
nefndar um endurskoðun kosn
ingalaga. Nefndin sem var skipuð
í október 2018 hefur nú skilað til
lögum sínum í formi draga að laga
frumvarpi.
Samkvæmt drögunum myndu
lögin gilda um alþingiskosningar,
sveitarstjórnarkosningar, for
setakosningar og þjóðaratkvæða
greiðslur.
Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að
yfirstjórn kosningamála flytjist frá
dómsmálaráðuneyti til landskjör
stjórnar. Yfirkjörstjórnir kjördæma
verða lagðar niður og landskjör
stjórn tekur við hlutverki Hæsta
réttar við forsetakjör.

Þá gerir frumvarpið ráð
fyrir að yfirstjórn kosningamála flytjist frá dómsmálaráðuneyti til landskjörstjórnar.
Meðal annarra nýmæla er að
atkvæðagreiðsla utan kjörstaðar
mun ekki hefjast fyrr en öll fram
boð hafa komið fram. Gera á kosn
ingaathöfnina öruggari og ein
faldari en kjörstjórn mun stimpla
hvern kjörseðil áður en hann er
settur í kjörkassa. Atkvæði verða
talin á sjálfum kjörstöðunum til að
einfalda talningu og auka öryggi.
Einnig er lagt til að kosninga
réttur þeirra sem búa erlendis verði
rýmkaður verulega í alþingiskosn
ingum. Einstaklingar haldi kosn
ingarétti sínum í 16 ár eftir að þeir
f lytja lögheimili af landinu í stað
átta ára nú.
Hægt er að senda umsagnir og
athugasemdir við frumvarpið á net
fangið kosningalog@althingi.is til 8.
apríl næstkomandi. – sar

Ásmundur Einar Daðason.

Tekjulægstir fái
full laun greidd

COVID-19 Atvinnuleysistrygginga
sjóður getur greitt allt að 75 prósent
af launum fólks með tekjur undir
400 þúsund krónum á mánuði
sem lækkar í starfshlutfalli vegna
COVID-19.
Þetta kemur fram í breytingum
sem gerðar voru á frumvarpi
Ásmundar Einars Daðasonar, félagsog barnamálaráðherra. Frumvarp
inu er ætlað að hjálpa fyrirtækjum
og launþegum að takast á við sam
drátt vegna faraldursins.
Ásmundur sagði í viðtali við
kvöldfréttir RÚV í gær að kostn
aður við aðgerðirnar kunni að vera
á bilinu 12 til 20 milljarðar króna en
að úrræðin séu afar mikilvæg til að
brúa bilið fyrir atvinnulíf og laun
þega á meðan faraldurinn gengur
yfir. – atv

Í dag eru tíu ár frá því eldgos hófst á Fimmvörðuhálsi. Gosið hófst 20. mars og lauk 13. apríl sama ár. Mannf jölda dreif að sem virti fyrir sér
sjónarspilið sem fljótlega var skilgreint sem „túristagos“. Rennsli úr gosstöðinni myndaði 200 metra háan hraunfoss. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

+PLÚS

Ungt fólk í mun meiri hættu
af smiti en talið hefur verið

Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna segir fólk á miðjum aldri líklegra til að veikjast alvarlega af COVID-19
sjúkdómnum en áður var talið. Um 40 prósent sjúklinga á sjúkrahúsum vestan hafs eru á aldrinum 20 til
54. Hættan á andláti er þó mun meiri hjá eldra fólki. Aðeins mjög lítill hluti barna þarf sjúkrahúsvist.
COVID-19 Yngra fólki kann að vera
í meiri hættu af kórónaveirunni en
áður hefur verið talið, samkvæmt
gögnum sem Sóttvarnastofnun
Bandaríkjanna (CDC) sendi frá sér
í vikunni. Æðstu embættismenn
í heilbrigðismálum þar í landi og
Donald Trump Bandaríkjaforseti
hafa hvatt yngra fólk til varúðar
og hlýða tilmælum yfirvalda í hví
vetna.
Þótt faraldsfræðingar hafi lagt
áherslu á að allir aldurshópar
geti verið í áhættu, hefur athygli
almennings og fjölmiðla aðallega
beinst að dauðsföllum og fjölda
smitaðra hjá þeim sem eru eldri en
65 ára og eru veikir fyrir enda er
það viðkvæmasti hópurinn.
Dagblaðið New York Times
greinir frá því að fólk á miðjum
aldri myndi stóran hluta af þeim
sem eru vistaðir á sjúkrahúsum
í Bandaríkjunum vegna kóróna
veirunnar. Gögn um 4.226 smit
aða einstaklinga frá 12. febrúar
til síðasta mánudags sýni að um
fimmtungur af 705 manns á aldr
inum 20-44 eru komnir á sjúkra
hús, þar sem 2-4 prósent þurfa á
gjörgæslu að halda. Næstum 40
prósent COVID-19 sjúklinga sem
lagðir hafa verið inn á sjúkrahús í
Bandaríkjunum eru á aldrinum 20
til 54 ára.
Sóttvarnastofnunin segir að
hættan á alvarlegum veikindum
og jafnvel dauða af völdum kóróna
veirunnar aukist með aldri sjúkl
inga. Stofnunin vísar til kínverskr
ar rannsóknar á meira en 70.000
sjúklingum. Þær sýna að um 80
prósent þeirra höfðu væg einkenni
sjúkdómsins og náðu bata og 15 til
20 prósent urðu alvarlega veik. Svo
virðist sem í þeim hópi séu fá börn.

40%

COVID-19 getur valdið alvarlegum veikindum hjá ungu fólki. Hættan á andláti eykst þó með aldri

Af 70.000 tilfellum voru aðeins
um tvö prósent hjá fólki yngra
en 19 ára. Frá og með 60 ára aldri
eykst hættan á sjúkdómum. Mesta
hættan á alvarlegum veikindum og
dauða er hjá fólki eldra en 80 ára,
aðallega þeim sem eru með undir
liggjandi heilsufarsvanda.
En það dregur ekki úr alvarleika
þess að ungt fólk sé vistað á sjúkra
húsum og gjörgæslu. Það eykur
álagið á heilbrigðisstofnanir og
getur leitt til alvarlegra vandamála.
Fullorðnir einstaklingar ættu því
að reyna að forðast smit í lengstu
lög.
Sóttvarnastofnunin segir yngsta
aldurshópinn, fólk 19 ára og yngri,

sjúklinga á sjúkrahúsum
í Bandaríkjunum eru á
aldrinum 20 til 54 ára.
vera innan við eitt prósent af
sjúkrahúsvistunum. Af þeim er
enginn kominn á gjörgæslu eða
látinn. Gögn annarra ríkja segja
sömu sögu.
Í þessari viku birtist stór rann
sókn á þeim kínversku börnum
sem sýkst hafa. Lítill hluti mjög
ungra barna mun þurfa sjúkra

MYND/GETTY

hússvist vegna mjög alvarlegra
einkenna og einungis einn 14 ára
drengur í Kína hefur látist vegna
kórónaveirunnar.
Sóttvarnastofnun setur ýmsa
fyrirvara hér við gögn. Þau þurfi
að greina betur. Engu að síður sýni
gögnin „fram á að alvarleg veikindi
af völdum kórónaveirunnar sem
leiða til sjúkrahússvistar, þar á
meðal gjörgæslu eða dauða, geta
komið fram hjá fullorðnum á öllum
aldri.“
Fjöldi smitaðra í Bandaríkjunum
eykst hratt. Samkvæmt Sóttvarna
stofnuninni voru 10.442 smitaðir
í gær og tala látinna komin í 150.
david@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR, VILHELM, ANTON BRINK
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Tíu ár frá
túristagosi

U

m 300 metra gossprunga sem
opnaðist á Fimmvörðuhálsi
aðfaranótt sunnudags hafði
þrengst heldur þegar jarðvísindamenn f lugu yfir gossvæðið í gærkvöldi.“ Þannig hljómaði upphaf
fréttar í Fréttablaðinu mánudaginn
22. mars 2010. Laust fyrir miðnætti
á laugardeginum hafðu eldgos hafist á Fimmvörðuhálsi.

„Átján strókar stóðu upp úr
sprungunni þegar fyrst var flogið
yfir hana aðfaranótt sunnudags,
segir Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði við
Háskóla Íslands. Þá stóðu sex stærri
strókar upp úr sprungunni, þeir
náðu 150 til 160 metra hæð,“ sagði
áfram í frétt Fréttablaðsins. Gosið
stóð í þrjár vikur, eða til 13. apríl.

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

TÚLÍPANA
VEISLA
60 afbrigði af sérræktuðum
túlípönum til sýnis í
Skútuvogi um helgina

Túlípanar
10 stk.

999kr
1.490kr
11325000

POTTAPLÖNTUR
Alltaf mikið úrval

30%

Pottar

afsláttur

af öllum pottum

Vorerikurnar
eru komnar
Frábært verð
meðan birgðir
endast

Vorerikur

419

Blómapottar seldir sér.

599kr

kr./stk.

30%
Pottaplöntur

afsláttur

af pottaplöntum
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Hörður
Ægisson

hordur@frettabladid.is

Við eigum
ekki efni á
slíku fúski
þegar allir
– ekki hvað
síst innan
stjórnkerfisins – verða að
leggjast á eitt
og vinna
saman að því
markmiði að
draga sem
mest úr
efnahagsáhrifum
kórónuveirufaraldursins.

ætist spár um að fjöldi ferðamanna fari úr
tveimur milljónum í um eina milljón í ár
gæti það reynst varnarsigur. Mörg fyrirtæki
eru að loka starfsemi sinni tímabundið og
horfa fram á níutíu prósenta tekjusamdrátt
á öðrum ársfjórðungi. Mun ástandið eftir það batna
fljótt? Tæplega. Efnahagslegu áhrifin munu vara talsvert lengur. Tapaðar gjaldeyristekjur eiga örugglega
eftir að verða um 200 milljarðar. Þrátt fyrir yfirlýsingar
stjórnenda Icelandair um sterka lausafjárstöðu er augljóst að félagið á eftir að leita á náðir ríkisins. Við þeirri
beiðni mun óhjákvæmilega þurfa að verða en aðeins
gegn ströngum skilyrðum. Hluthafar, sem eru einkum
lífeyrissjóðir, verða þá að leggja Icelandair til hlutafé
og endurskoða þarf kjarasamninga við starfsmenn frá
grunni eigi félagið að vera samkeppnishæft til lengri
tíma litið. Það eru engir góðir valkostir í stöðunni.
Í alvarlegum krísum verða allir að ganga í takt. Það
voru vonbrigði að sjá óvænta tilkynningu Lánamála
ríkisins á þriðjudag, sem virtist hafa verið send út án
samráðs við Seðlabankann, um að stórauka útgáfu ríkisbréfa vegna fyrirséðs hallarekstur ríkissjóðs. Ávöxtunarkrafa ríkisbréfa, sem er viðmið fyrir útlánavexti
banka og lífeyrissjóða, rauk í kjölfarið upp og vann
gegn viðleitni Seðlabankans til að lækka vaxtastigið í
hagkerfinu. Við eigum ekki efni á slíku fúski þegar allir
– ekki hvað síst innan stjórnkerfisins – verða að leggjast
á eitt og vinna saman að því markmiði að draga sem
mest úr efnahagsáhrifum kórónaveirufaraldursins.
Augljóst er að ríkið þarf að fjármagna innspýtingaraðgerðir sínar með lántöku. Væntanleg tugmilljarða
útgáfa ríkisbréfa mun hins vegar hafa þau áhrif að
þurrka upp lausafé, á versta mögulega tíma, nema þá
aðeins að Seðlabankinn komi að þeirri fjármögnun
með kaupum á skuldabréfum á markaði, rétt eins og
seðlabankar flestra annarra ríkja hafa gert. Öllum má
vera ljóst að það er aðeins tímaspursmál hvenær Seðlabankinn grípur til slíkra aðgerða. Það er skjótvirkasta
leiðin til að ná fram stórfelldri lækkun langtímavaxta
og auka þannig lausafé í umferð á markaði. Því fyrr sem
bankinn boðar slíkar ráðstafanir því betra.
Seðlabankastjóri hefur verið skýr í sínum yfirlýsingum. Bankinn búi yfir „ótal tækjum“ til að bregðast við
efnahagsáfallinu og hann sé þess vegna „rétt að byrja.“
Aflétting sveiflujöfnunaraukans á fjármálafyrirtæki,
sem hefði átt að lækka fyrir löngu, skiptir miklu máli
og gefur þeim svigrúm til að takast á við lausafjárvandræði atvinnulífsins. Þar gegna bankarnir lykilhlutverki.
Þeir munu ákvarða hvaða fyrirtæki lifa og deyja. Mörg
fyrirtæki, sem hafa verið með neikvætt eigið fé um
langt skeið, verða gjaldþrota. Við því er ekkert að gera
enda ekki hlutverk fjármálastofnana að halda á floti
fyrirtækjum sem eiga sér ekki rekstrargrundvöll.
Of lengi höfum við beðið eftir efnahagsaðgerðum
ríkisstjórnarinnar. Það ætti að breytast á morgun,
laugardag, þegar aðgerðarpakkinn lítur dagsins ljós.
Hann verður án efa stærri að umfangi en var á teikniborðinu fáeinum dögum áður. Ríkið mun neyðast til að
taka á sig stóran hluta af launakostnaði atvinnulífsins
og tryggja lánsfjármögnun til fyrirtækja. Þetta er ekki
óskastaða en verkefnið er af þeirri stærðargráðu að
smáskammtalækningar duga skammt. Áfram gakk.

VELDU GÆÐI!

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
- fyrir 25-30 manns

Tilboð í mars.
2 fyrir 1 af
kleinuhringjum
allar helgar,
föstudaga til
sunnudaga.
mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
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Frá degi til dags
Kóvitar
Fræðin að baki sóttvarnalækningum eru mikil og flókin. Þegar
matreiða á leiðbeiningar til pöpulsins þá er ekki nema von að
rassálfar hafi aldrei verið fleiri
og á þessum síðustu og verstu.
Af hverju ekki túristar? Akkuru
eru svona margir snertifletir?
Akkuru spritt en ekki munnskol? Akkuru? Forvitni er eðlileg
og jákvæð. Þá þarf að passa að
leita ekki til sjálfskipaðra sérfræðinga, sem hafa ekki endilega
hugsað málið til enda áður en
þeir ráðleggja fólki að panta ekki
pitsu því þær séu nú frá Ítalíu þar
sem allt er í tómu tjóni. Sjálfir
hafi þeir forðast Nings frá því í
janúar. Þetta eru ekki endilega
fávitar, en það má svo sannarlega
kalla þá kóvita.
Maðurinn á bak við vegginn
Lengi vel var eitt stykki bítill
frægasti gesturinn sem Íslendingar höfðu fengið. Náði frægafólks-gleðin ákveðnu hámarki
þegar sófahoppandi Vísindakirkjuhlauparinn kom hingað
með þáverandi. Eitthvað hefur
dregið úr komu fræga fólksins
á síðustu vikum. Nú er talið
að hinn frægi Carlton Morton
sé mögulega á landinu. Hann
þekkja margir Netflix-áhorfendur úr raunveruleikaþáttunum
Ástin er blind. Þættirnir ganga
út á að tala við fólk í gegnum
vegg. Er heimsókn hans til marks
um þá tíma sem við lifum núna
þegar við megum helst ekki hittast. arib@frettabladid.is

Samstaða í langhlaupi

C
Þórdís Lóa
Þórhallsdóttir
oddviti Viðreisnar í Reykjavík og formaður
borgarráðs

Áætlanir um
viðbrögð
þurfa að
byggja á vel
ígrunduðum
lausnum, í
stað töfralausna.

ovid-19 faraldurinn er nú tekinn að dreifa sér
víðar og fjölgar þeim daglega sem greindir eru
smitaðir. Þetta verður langt ferðalag. Í þessu
langhlaupi, sem mun taka á fólk og fyrirtæki með
víðtækum afleiðingum, munum við þurfa að standa
saman til að vinna að hag allra, ekki síst viðkvæmari
hópa.
Frá því að óvissustigi var lýst yfir, hefur starfsfólk Reykjavíkurborgar unnið sleitulaust að því
að tryggja, eftir fremsta megni, órofna þjónustu
borgarinnar. Það er forgangsverkefni sveitarfélagsins
að tryggja þjónustu þrátt fyrir samkomubann og
lokanir, í samvinnu við sóttvarnalækni og almannavarnir. Starfsfólk okkar hefur brugðist fumlaust við
þessu einstaka ástandi og af miklu æðruleysi og er ég
þakklát þessu góða fólki.
Reykjavíkurborg þarf einnig að vera tilbúin að
bregðast við fjárhagslegum og efnahagslegum
áhrifum. Því setti Neyðarstjórn Reykjavíkur strax af
stað teymi, undir forystu fjármálastjóra, til að greina
áhrifin og undirbúa ákvarðanir og breytta áætlanagerð. Greindar hafa verið þrenns konar sviðsmyndir
sem byggja á mismunandi tímaramma faraldursins.
Það er mikil óvissa um hvernig hann mun þróast í
heiminum öllum og þarf Reykjavíkurborg að búa
sig undir alla möguleika, þó að við vonumst öll til að
áhrifin verði til skamms tíma.
Í borgarráði í gær voru ræddar þverpólitískar
hugmyndir að viðbrögðum Reykjavíkurborgar til
að koma til móts við fólk og fyrirtæki. Það skiptir
sköpum að ná að verja störfin og takmarka atvinnuleysi. Það þarf að aðstoða fyrirtæki sem hafa nú tímabundið misst tekjur sínar. Það þarf einnig að aðstoða
þá einstaklinga sem munu koma til með að missa
vinnu sína. Þegar faraldurinn líður hjá þarf Reykjavíkurborg svo að vera tilbúin með átaksverkefni
og nýja forgangsröðun framkvæmda. Áætlanir um
viðbrögð þurfa að byggja á vel ígrunduðum lausnum,
í stað töfralausna. Öll borgarstjórn þarf nú að sýna
ábyrgð og tala saman um ástandið af yfirvegun og
ábyrgð og standa saman að góðum lausnum.

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf.
STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi
Magnússon
mánudaga-föstudaga
7.30
-17.30 FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir RITSTJÓRI: Jón Þórisson jon@frettabladid.is, FRÉTTASTJÓRAR: Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is,
Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is
MARKAÐURINN:
laugardaga
8.00 -Hörður
16.00Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Kristjón Kormákur Guðjónsson kristjon@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
sunnudaga
9.00 - 16.00
gagnabönkum án endurgjalds.
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Við höldum bara áfram
Í DAG

Þorbjörg
Sigríður
Gunnlaugsdóttir

F

áir frasar eru veiklulegri að
innihaldi en sá sem segir að
það sem ekki drepur mann
herðir mann. Það á ekki við um þá
sem upplifa sorg, það þarf ekki að
eiga við um fólk sem veikist af alvarlegum sjúkdómum og ekki heldur
um efnahagsleg áföll í lífi fólks. Fólk
sem upplifir áföll stendur auðvitað
ekki sjálfkrafa sterkara á eftir. Samfélög sem ganga í gegnum hremmingar standa ekki heldur alltaf
sterkari á eftir, öðru nær. Samfélög
standa ekki alltaf sterkari eftir sjúkdóma, kreppu eða átök.

Á fyrstu metrunum
Í þeim heimsfaraldri sem nú ríður
yfir er dálítið áhugavert að fylgjast
með því hvernig við tölum hvert
við annað.
Á upphafsmetrunum höfum við
upplifað samstöðu, samkennd og
samstarf en á sama tíma að fólki
eru lagðar reglur um hvernig því
á að líða. Við eigum að muna að
halda ró okkar og við eigum meira
að segja að muna að vera til (hvernig maður gleymir tilvist sinni er
önnur saga). Og muna að vera glöð.
Þegar óvissan nagar róa þessi orð
ekkert sérstaklega. Huggunarorðin
undirstrika frekar að í aðstæðum
okkar felst ógn. Þess vegna fannst
mér látlaus skilaboð Gylfa Zoëga í
Silfrinu um síðustu helgi svo kærkomin: „Þegar þessi pest er gengin
yfir, þá höldum við bara áfram.“
Einföld setning sem viðurkennir
að við erum að glíma við bráðsmitandi veiru sem herjar á okkur
núna en minnir líka á að hún mun
ganga yfir. Og eftir það ætlum við
að halda áfram. Í orðunum felst
viðurkenning á stöðunni sem er
alvarleg, en þar er engin afneitun.
Veiran verður okkur erf ið á
margan hátt. Hún skaðar fyrirtækin og atvinnulífið, hún veikir
heimilin og fólkið og önnur afleiðing er samfélagsleg. Afleiðingarnar
eru líklegar til að framkalla reiði
þó reiðin sjáist ekki fyrst um sinn.
Þessi veira mun hafa áhrif á heilbrigði, efnahag og líðan þjóðar.
Þegar við verðum fyrir þungu
áfalli eða erfiðri lífsreynslu er auðvitað líklegt að við stöndum veikari eftir. Þau sem eiga sterkt bakland og góðan stuðning og leggja í
vinnu við að byggja sig upp verða
reynslunni ríkari, öðlast stundum
aðra sýn á lífið og standa í einhverjum tilvikum sterkari á eftir.
Sum lífsreynsla er nefnilega
þannig að þrátt fyrir að maður vildi
svo gjarnan hafa verið án hennar
þá getur hún haft í för með sér einhverjar jákvæðar af leiðingar, til
dæmis bara þá að þora að vera til
staðar fyrir aðra sem upplifa áfall.
Þá hefur erfið reynsla orðið til einhvers góðs.
Við höfum sem þjóð upplifað
snjóf lóð, eldgos og efnahagshrun
og aðrar hremmingar. Við höfum
upplifað samstöðu en við þekkjum
líka útbreidda reiði í samfélaginu
í kjölfar áfalls. Og við eigum öll
reynslu af persónulegum áföllum,
misjafnlega þungbærum. Sennilega erum við núna stödd í fyrsta
þætti áfalls.
Við vonum öll það besta, hugurinn er allur við þetta verkefni og
við erum staðráðin í að standa
saman. Margir finna fyrir óvissu
og kvíða um það sem fram undan
er og það þarf engan feluleik með
það. Og enn eru einhverjir staddir á
afneitunarstigi, jafnvel þó öll lönd
í kringum okkur séu að glíma við

þennan sama vanda og alls staðar
sé ljóst að veiran hefur víðtækar
af leiðingar á samfélög.

Sem einn maður
Árið 2020 hefur nú þegar fært
okkur aftakaveður og snjóf lóð,
jarðhræringar og langvinn verkföll áður en við fengum veiruna
að verkefni. Í fyrsta þætti þessa
ástands hafa viðbrögðin einkennst
af fallegri samstöðu og þakklæti.
Það hefur meira að segja reynst gerlegt að þiggja framlag einkafyrir-

En reynsla af áföllum kennir okkur að fyrst kemur oft
fram einhver kraftur þegar
erfitt verkefni blasir við.

tækis í þágu þjóðar, með samstarfi
heilbrigðiskerf is og Íslenskrar
er fðagreiningar í greiningu á
smitum.
En reynsla af áföllum kennir
okkur að fyrst kemur oft fram einhver kraftur þegar erfitt verkefni
blasir við. Það er hins vegar ekki
gefið að krafturinn endist eða að
samfélagið standi sterkara á eftir.
Þegar af leiðingar og erfiðleikar
þessa ástands verða að veruleika
þá reynir nefnilega fyrst á samstöðuna. Áherslan hefur eðlilega

verið á heilbrigðisþættinum og
næst er að mæta alvarlegri efnahagskrísunni, að verja fyrirtækin
og um leið fólk frá atvinnuleysi.
Alvöru leiðtogar eru síðan þeir sem
muna eftir því að horfa til líðan
þjóðarinnar, skynja hana og skilja.
Það verður til lengri tíma ekki
síður mælistika á árangurinn,
hvort tekst að tala til þjóðarinnar
með þeim hætti að við höldum
áfram að ganga sem einn maður.
Með þau orð að leiðarljósi að við
ætlum að halda áfram.

Páska

ostakaka
Gerðu vel við þig og þína um páskana með ljúffengri ostaköku.
Hún er gómsæt með ljúfum piparmyntutónum sem koma þér í hæstu hæðir.

SPORT

12

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Það er lítill fótbolti í kortunum víða
um Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÍTF lýsir yfir
áhyggjum

Íslensk u r toppfótbolti (ÍTF) lýsti yfir gríðarlegum
áhyggjum af f jármálum félaganna á fundi stjórnar ÍTF. Kallað
verði eftir viðbrögðum frá KSÍ og
lögð fram yfirlýsing ÍTF á næsta
stjór nar f undi K SÍ sem f ram
fór í gær. Yfirlýsingin var einnig send á ÍSÍ, menntamálaráðher r a og f já r má la r áðher r a .
Covid-19 faraldurinn mun hafa
gríðarleg áhrif á fjárhagslega hlið
íþróttafélaga og ljóst að leikmenn
munu missa spón úr aski sínum.
Leikmannasamtök Íslands hafa
verið að fá talsvert af spurningum
varðandi stöðu samninga, hvort
það sé hægt að segja upp samningum í svona ástandi og f leira.
Samningar leikmanna í Noregi
breytast eftir tvær vikur þar sem
engar æfingar eru í gangi hjá félögum og geta þeir farið frítt frá sínum
félögum. Norska knattspyrnusambandið ætlar að setja félagaskiptabann í landinu til að koma í veg
fyrir að félög nýti sér þessar reglur.
Stjórn KSÍ hittist á fundi í gær þar
sem Covid-19 var rætt sem og önnur
mál. Engin tilkynning var kominn
þegar blaðið fór í prentun. – bb
F Ó T B O LT I

Enskir ætla að
klára sína deild
FÓTBOLTI Stefnan er að klára enska

boltann. Einhugur var meðal félaga
sem hittust í gær á sérstökum
neyðarfundi um að klára deildina.
Ákveðið var að framlengja frestun
á deildarkeppninni í Englandi til 30.
apríl hið minnsta.
Í sameiginlegri yfirlýsingu segir
að í reglum enska knattspyrnusambandsins sé að finna klásúlu að
tímabil skuli klárast ekki seinna en
1. júní. Ákveðið hafi verið að lengja
þennan frest til þess að hægt sé að
ljúka við mótið. – bb
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Úrslitakeppnin gaf vel í aðra
hönd fyrir körfuboltadeildir
Einn mesti vandi körfuknattleiksdeilda hér á landi var að senda sína leikmenn til síns heima eftir að
KKÍ gaf það út að blása mótið af. Úrslitakeppnin gaf vel í aðra hönd og ljóst að lið munu finna fyrir tekjumissinum og lenda í fjárhagsvanda. Þeir formenn sem Fréttablaðið ræddi við í gær báru sig þó vel.

KÖRFUBOLTI Þeir formenn körfuboltadeilda sem Fréttablaðið náði
í skottið á í gær voru sammála
ákvörðun KKÍ um að blása mótið af.
Lítið annað var í stöðunni. Þeir eru
allir sammála um að körfuboltinn
muni rísa upp að nýju. Fjárhagsleg
staða liða er misjöfn en það gráta
allir úrslitakeppnina. Þar séu stóru
upphæðirnar. Í tilkynningu KKÍ
sagði að ljóst væri að mörg félög
muni lenda í fjárhagsvanda vegna
talsverðs tekjumissis, þar var átt við
úrslitakeppnina.
Ingvi Hákonarson, formaður
körfuknattleiksdeildar Keflavíkur,
segir að félagið tapi miklu á að það
sé engin úrslitakeppni. Hann styðji
þó ákvörðun KKÍ. „Í úrslitakeppni
koma 900-1.000 manns og sjoppan
skilar sínu, fyrirtækin vilja koma
sterkar inn með stærri styrk og taka
jafnvel aukaskilti fyrir sjónvarpsútsendingar. Ég er ekki með tölu yfir
hvað við erum að tapa á þessu en
þetta er hellingur.“
Hilmar Júlíusson, formaður
körfuknattleiksdeildar Stjörnunnar, segir að stuðið í úrslitakeppninni
skili deildinni töluverðum tekjum
enda geri Garðbæingar vel við sína
stuðningsmenn. „Það þarf engan
snilling til að sjá hvar peningarnir
eru. Ásgarður tekur um þúsund
manns í sæti og fyrir leiki erum
við með sjoppuna og hamborgara en einnig Dúllubar og Justin
Shouse hefur verið að gera vængi
með bjórnum. Aðgangseyrir er að
hafa alltaf minna og minna vægi.
Allt þetta slagar hátt í það sama og
aðgangseyrir.“
Guðni Fannar Carrico, formaður körfuknattleiksdeildar ÍR,
segir að félagið sleppi ágætlega frá
þessu. Aðalvesenið sé að koma leikmönnum til síns heima. „Frá því um
helgina er þetta búið að vera eilífðarvesen. Georgi Boyanov fór af
landinu klukkan fimm á miðvikudag og hann er enn þá að ferðast til
að að komast heim til sín í Búlgaríu.
Þetta er engin smá flækja.“ Þess má

Úr úrslitarimmu KR og ÍR í fyrra þar sem áhorfendur settu svo skemmtilegan svip á skemmtilegt einvígi. Úrslitakeppnirnar eru einn af vorboðunum ljúfu en nú verður enginn slíkur vorboði í körfuboltanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

geta að viðtalið var tekið um miðjan
dag í gær.
Ingvi hafði svipaða sögu að segja.
„Við vorum að falla á tíma með að
fá tilkynninguna því það varð alltaf
erfiðara að fá flug. Þetta er að takast
og síðustu fara í fyrramálið (í dag).
Maður er ekki alveg að ná utan um
þetta allt.“
Stjörnumenn voru búnir að
ákveða að ef blásið yrði lífi í mótið
myndu þeir mæta með íslenskan

Það voru allar
fjárhagslegar
forsendur fyrir veru þeirra
hér fallnar.
Hilmar Júlíusson

hóp til leiks. „Við tókum ákvörðun
á sunnudag um að okkar leikmenn
færu heim og þeir fóru á mánudag
og þriðjudag. Það voru allar fjárhagslegar forsendur fyrir veru
þeirra hér farnar og ef það yrði
úrslitakeppni hefðum við mætt
með íslenskan hóp. Okkur fannst
það bara svo lítill möguleiki. Við
gátum ekki beðið eftir ákvörðun
og því fóru þeir til síns heima,“ segir
Hilmar. benediktboas@frettabladid.is

Kominn tími á KR-inga
ATKVÆÐAGREIÐSLA

um nýjan kjarasamning Eflingar við
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs
Rafræn atkvæðagreiðsla hefst kl. 12 á hádegi mánudaginn 23. mars 2020.
Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 12 á hádegi föstudaginn 27. mars 2020.
Þann 23. mars nk. kl. 12 á hádegi hefst rafræn atkvæðagreiðsla um nýjan kjarasamning Eflingar – stéttarfélags og ríkisins. Atkvæðagreiðslunni lýkur kl. 12 á hádegi föstudaginn 27. mars.
Atkvæðisrétt eiga félagsmenn Eflingar þar sem ríkið er launagreiðandi.
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki aðgang að atkvæðagreiðslunni, getur viðkomandi snúið sér
til skrifstofu Eflingar fram til loka kjörfundar, og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi
viðkomandi fram nauðsynleg gögn.
Sjá nánari upplýsingar á www.efling.is
Reykjavík, 19. mars 2020.
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Í ÞRÓT TIR Hildur Björnsdóttir,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisf lokksins, lagði fram fyrirspurn á síðasta
borgarráðsfundi um stöðuna á
KR-svæðinu. Þrjú ár eru liðin síðan
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
og formaður KR, Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson, undirrituðu viljayfirlýsingu um að sameiginlega
yrði unnið nýtt deiliskipulag fyrir
svæðið samkvæmt fyrirliggjandi
tillögum. Síðan hefur lítið gerst
og vill Hildur fá upplýsingar um
stöðuna á deiliskipulagsvinnu fyrir
svæðið, með hvaða hætti Reykjavíkurborg hyggst koma að stofnkostnaði mannvirkja á svæðinu og
hvaða tímaáætlun borgin vinnur
eftir í kjölfar viljayfirlýsingar.
Hildur segir að lítið sé búið að
gerast í langan tíma, of langan.
„Málið virðist stranda á deiliskipulagsvinnu. Þeirri vinnu þarf að
ljúka áður en hægt er að stíga næstu
skref. Það strandar á borginni. Mér
finnst einsýnt að keyra málið í gang.

Það er réttlætismál
að börn og unglingar í Vesturbænum njóti
aðstöðu til samræmis við
börn í öðrum borgarhlutum.
Hildur Björnsdóttir

Í þessu efnahagsástandi ætti borgin
einmitt að setja kraft í opinberar
framkvæmdir eins og uppbyggingu
íþróttamannvirkja.“
Hildur segir að röðin sé kominn
að KR að fá betri aðstöðu. „Það
finnst mér liggja fyrir. Það er réttlætismál að börn og unglingar í
Vesturbænum njóti aðstöðu til samræmis við börn í öðrum borgarhlutum. Vesturbærinn er með lægsta
fasteignamat íþróttamannvirkja í
Reykjavík. Það er augljóst merki um
að aðstaðan er ófullnægjandi.“ – bb

síðan
1988
Hrefna Sætran, matreiðslumeistari
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Merkisatburðir

1692 - Austur-Indíafélagið var stofnað og því veitt einkaleyfi til verslunar í nýlendum Hollendinga í Asíu.
1907 - Gufuskipið Kong Trygve ferst austur af Langanesi.
1916 - Albert Einstein birti ritgerð sína um almennu
afstæðiskenninguna.
1952 - Friðarsamningarnir við Japan voru samþykktir í
öldungadeild Bandaríkjaþings.
1956 - Túnis fékk sjálfstæði frá Frakklandi.
1969 - John Lennon og Yoko Ono giftu sig.
2003 - Íraksstríðið hófst.
2008 Gengisvísitala íslensku krónunnar fellur um 6,97%.
Það er mesta lækkun hennar á einum degi til þessa.

Okkar ástkæra

Þórdís Steinunn Sveinsdóttir
Sólvangi,
áður Smárahvammi 4, Hafnarfirði,
lést á heimili sínu
sunnudaginn 15. mars.
Ingibjörg Jónsdóttir
Guðmundur Rúnar Árnason
Sigurður Jónsson
Helga Arna Guðjónsdóttir
Tryggvi Jónsson
Guðrún Elva Sverrisdóttir
Bryndís Magnúsdóttir
Úlfar Hinriksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug
og fallegar kveðjur vegna andláts
okkar ástkæru

Dagbjartar Guðmundsdóttur
Sérstakar þakkir færum við Hrafnistu í
Hafnarfirði, einkum starfsfólki Bylgjuhrauns,
fyrir alúð og góða umönnun hennar undanfarin ár.
Guðmundur Unnarsson
Kristín Sveinsdóttir
Guðfinna Eyjólfsdóttir
Sigurður G. Marteinsson
Jón Þór Eyjólfsson
Kolbrún Ögmundsdóttir
Emil Þór Eyjólfsson
Jónína Valtýsdóttir
Erla Eyjólfsdóttir
Ingi Gunnlaugsson
Eydís Eyjólfsdóttir
Stefán G. Einarsson
Ómar Þór Eyjólfsson
Þórey S. Þórðardóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, stjúpmóður,
ömmu og langömmu,

Ólafíu Katrínar Hansdóttur
sem lést 9. febrúar. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjúkrunarheimilisins Grundar, Reykjavík.
Ingiríður Hanna Þorkelsdóttir
Elsa Sigurveig Þorkelsdóttir Már Guðmundsson
Indriði Þorkelsson
Anna María Soffíudóttir
Valdís Brynja Þorkelsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Okkar ástkæri

Birgir Bjarnason

Aðalstræti 20,
Bolungarvík,
áður bóndi á Miðdal,

lést á hjúkrunarheimilinu Bergi
í Bolungarvík 12. mars.
Jarðsungið verður frá Hólskirkju, Bolungarvík,
laugardaginn 21. mars klukkan 14.00. Vegna sérstakra
aðstæðna þarf að takmarka fjölda í kirkju. Útförinni verður
útvarpað í bíla fyrir utan kirkju sem og yfir Bolungarvík.
Jónína Birgisdóttir
Lárus Guðmundur Birgisson Hugrún Alda Kristmundsdóttir
Guðný Eva Birgisdóttir
Elías Þór Elíasson
barnabörn, makar og barnabarnabörn.

Helenu og Knúti finnst það samfélagsleg ábyrgð þeirra að halda lífinu gangandi og skella ekki í lás.

Við höfum tekið þá
stefnu að vera til staðar
Ástin á tímum kórónaveirunnar er setning sem nú getur átt við um líf hinna samhentu
hjóna á Friðheimum í Biskupstungum, Knúts Rafns Ármanns og Helenu Hermundsdóttur. Þau halda sínu striki og hafa ferðaþjónustuna opna, þrátt fyrir breyttar aðstæður.

Þ

að er óhætt að segja að það
séu heldur skrítnir tímar
sem við erum að upplifa núna, en reynum að
láta það ekki setja allt úr
skorðum heldur laga okkur
að aðstæðunum, segir Knútur Rafn
Ármann á Friðheimum, sem ásamt konu
sinni, Helenu Hermundsdóttur, rekur
þar veitingasölu og viðamikla grænmetisræktun. Einkum eru það hinir
gómsætu tómatar sem marga laða þar
að og afurðirnar úr þeim.
Knútur segir þau hjón hafa verið í
samskiptum við sóttvarnalækni og
landlækni og lýkur lofsorði á það fagfólk fyrir að vera í góðum tengslum við
landsmenn. „Við fylgjum þeirra leiðbeiningum í hvívetna og tökum þeim
fegins hendi. Breyttum uppröðun á
borðum í salnum og pössum upp á
hámarksfjölda. Högum líka þrifum og
öllum starfsháttum eins og gert er ráð
fyrir. Þar af leiðandi höfum við tekið
þá stefnu að vera til staðar meðan ekki
er útgöngubann. Bæði er svolítið um
erlenda ferðamenn, þó þeim hafi verulega fækkað að undanförnu og svo hefur
umferð Íslendinga aukist mikið í miðri
viku. Þeir eru þá komnir upp í bústað
og eru auðvitað líka alltaf eitthvað á
ferðinni um helgar. Fólk þarf að fá sér
frískt loft og okkur finnst það ákveðin
samfélagsleg ábyrgð að skella ekki í lás,
heldur halda lífinu gangandi. En að sjálfsögðu tökum við öllum tilmælum sem
að okkur er beint.“
Þau Helena eru ekki ein á staðnum

Við finnum það á svona tímum
hvað matvælaöryggið í landinu
skiptir gríðarlegu máli. Þá
kunnum við að meta það að
eiga okkar sterka landbúnað.

en Knútur segir þau búin að skipta
starfsfólkinu niður í hópa. „Við erum
með mismunandi matar- og kaffitíma
fyrir þá hópa, þannig að við erum með
veggi milli deilda hjá okkur.“
Auk veitingastaðarins eru þau Knútur
og Helena með Litlu tómatbúðina. Hún
er í anddyrinu. „Þangað kemur fólk og
sækir sér það sem við köllum matar
minjagripi, það sem við erum að rækta,
tómata, gúrkur, salat og kryddjurtir. Líka súpur til að fara með í bústaðinn
eða heim.“
Knútur telur alheimsfaraldurinn sem
nú geisar opna augu okkar Íslendinga
á nauðsyn þess að geta verið sjálfum
okkur nóg um matvæli. „Það sáum við
líka í hruninu. „Við finnum það á svona
tímum hvað matvælaöryggið í landinu
skiptir gríðarlegu máli. Þá kunnum við
að meta það að eiga okkar sterka landbúnað. Það er alltaf verið að tala um
gæði, hollustu og heilnæmi og á Íslandi

erum við svo heppin að eiga frábæra
vöru sem uppfyllir þau skilyrði. Við
erum með hreint vatn, engin eitur- eða
varnarefni og við erum nálægt markaðinum, þannig að við getum boðið upp á
vöruna ferska og með góð bragðgæði.
Síðan koma loftslagsmálin inn í og þar
tikkum við í öll box. Auðvitað eigum við
að kaupa vöru sem er ræktuð í heimalandinu í stað þeirrar sem ferðast er
með yfir hálfan hnöttinn. Kolefnisfótsporin skipta máli ef við ætlum að skila
jörðinni í góðu ásigkomulagi til barnabarnanna okkar.“
Knútur og Helena eru svo heppin að
geta tínt tómatana vel rauða af plöntunum sínum og þeir eru komnir á veisluborðin sama dag. „Það sem við tíndum
í morgun kemur til Reykjavíkur
klukkan tvö og kemst í kæliborðin fyrir
lokun verslana í dag, eða í síðasta lagi
í fyrramálið,“ bendir Knútur á. „Við
getum leyft þeim að þroskast og roðna á
plöntunum og þar með koma hámarksbragðgæði fram, því sætan kemur í
lokin. Ef við værum að senda þá til Afríku þyrftum við að tína þá fölari, þeir
mundu þroskast á leiðinni á markaðinn
en fengju aldrei sömu bragðgæði.“
Knútur segir þessa COVID-19 tíma
snúna fyrir ferðaþjónustuna almennt
og af því hafi hann áhyggjur. Líka af því
hversu langan tíma það geti tekið fyrir
hlutina að komast í samt lag aftur. „Það
skiptir gríðarlegu máli að stjórnvöld
komi rétt að þessu,“ segir hann og bætir
við. „Þetta eru stór verkefni og vandasöm.“ gun@frettabladid.is

KYNNINGARBLAÐ

F Ö S T U DAG U R

20. MARS 2020

Á ferð um
heiminn í
náminu

Lífsstíll

Áróra Elí Vigdísardóttir er
að ljúka öðru ári í alþjóðlega menntaskólanum
Think Global School þar
sem nemendur flakka
heimshorna á milli,
kynnast framandi
menningu, auka
víðsýni og efla
sjálfstæði í vinnubrögðum. ➛2

Áróra Elí Vigdísardóttir, menntaskólanemi í alþjóðlega menntaskólanum Think Global School, er í milliannafríi heima á Íslandi um þessar mundir áður en hún
leggur af stað til Grikklands til að halda námi sínu áfram ef aðstæður leyfa það vegna Covid-19 veirunnar sem nú herjar á heiminn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK.

Mjög ánægð með árangurinn og virknina af Active JOINTS
Ég er búin að nota Active Joints í nokkra mánuði og er mjög ánægð með árangurinn og
hvernig mér líður í líkamanum af því að nota það. Áður en ég byrjaði á Active Joints var ég
búin að vera mörg ár á öðru fæðubótarefni sem er eingöngu fyrir liðina.
Ég er ekki með bjúg lengur.
Ég hef engin óþægindi eða
eymsli í liðunum en það var
vandamál hjá mér áður. Ég
get reynt vel á mig meira
því ég finn ekki eins mikið
fyrir líkamlegu álagi eins og
ég gerði áður sem er frábær
munur.
Hrönn Ægisdóttir

n Virkar vel á liðina, eykur liðleika
n Vinnur vel á viðkvæmum og aumum liðum
n Styrkir beinin, byggir upp bein og bandvef
n Eykur orku og þrek og styttir tímann í endurheimt
n Öflugt andoxunarefni, góð vörn fyrir frumur líkamans
n Styrkir meltinguna og kemur jafnvægi á hana
n Nærandi fyrir húðina, hárið og blóðrásina
Active Joints inniheldur eingöngu
íslensk hráefni með staðfesta verkun:
Kalkþörungar, smáþörungar,
GeoSilica, Birki, C&D3 vítamín.

Fæst í öllum apótekum, Heilsuhúsinu, Hagkaup og Fjarðarkaup.
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Framhald af forsíðu ➛
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

Þ

etta er alþjóðlegur menntaskóli sem stendur í tvö til þrjú
ár, hvert ár skiptist í fjórar
annir og hverja önn erum við í
nýju landi,“ segir Áróra Elí og bætir
við: „Þetta er ekki hefðbundinn
skóli að því leyti að það eru engin
próf heldur er námsmatið byggt
á verkefnum og við gerum nýtt
verkefni í hverju landi. Til dæmis
lærðum við bæði náttúrufræði
og tölfræði í Botsvana með því að
hjálpa til á dýraverndunarsvæði,
ferðast um í stórum jeppum og
skrá upplýsingar um dýrin sem við
sáum eins og kyn, aldur og tegund.
Við þurfum að skrifa heimildaritgerðir og lærum þannig að finna
upplýsingar á netinu. Svo erum við
í stærðfræði nokkrum sinnum í
viku og eins konar lífsleiknitímum
sem snúast bæði um andlega og
líkamlega heilsu og lífsleikni. Við
lærðum til dæmis um peninga,
hvernig á að safna þeim til að fjárfesta í íbúð eða háskólanámi og
núna erum við í kynfræðslu. Svo
förum við líka í tungumálatíma,
ég er til dæmis að læra spænsku og
svo í tímum sem búa okkur undir
hvað gerist þegar skólanum lýkur,
hvernig á að sækja um háskóla og
ef fólk vill ekki fara í háskóla er
farið yfir möguleikana sem standa
til boða. Fyrir utan þetta erum við
svo með einstaklingsverkefni þar
sem við mótum námið að miklu
leyti sjálf með hliðsjón af gildum
og viðmiðum skólans.“

Ferðaskóli fyrir flakkkrakka

Think Global School var stofnaður
2010 út frá hugmyndum Joann
McPike frá Nýja-Sjálandi, ljósmyndara og ferðalangs, sem ól son
sinn upp á ferðalagi um heiminn.
Þegar kom að því að hann færi
í menntaskóla fannst henni
skorta möguleika á því að fá góða
menntun sem jafnframt héldi við
þeirri víðsýni og fróðleiksþorsta
sem hann hafði tileinkað sér á
flakkinu. Hún stofnaði því slíkan
skóla sjálf. Aðspurð um hvernig
Áróra frétti af skólanum þakkar
hún mömmu sinni, Vigdísi Örnu.
„Við bjuggum á Spáni þegar ég var
lítil þar sem mamma var í námi
og meðal annars að skoða óhefðbundna skólagöngu. Við héldum
fyrst að þetta væri háskóli og hún
benti mér á hann af því henni
fannst eins og hann gæti verið akkúrat fyrir mig þegar ég yrði stór.
Ég var bara níu ára svo við settum
það til hliðar en svo þegar ég var
fjórtán og var að fara að útskrifast
úr grunnskóla aðeins á undan jafnöldrum mínum því ég tók 9. og 10.

Áróra segir námið í Think Global School hafa víkkað sjóndeildarhringinn og aukið henni víðsýni og þroska.

Við erum af 23
þjóðernum úr
öllum heimsálfum og
aðeins Bandaríkin,
Þýskaland og Mexíkó
eiga fleiri en einn fulltrúa.
bekk saman ákvað ég að prófa að
sækja um þennan skóla. Svo komst
ég bara inn!“
Inntökuferlið er langt og strangt,
og er í fjórum fösum en aðeins á
milli sextíu og sjötíu nemendur
komast inn ár hvert. Ætla mætti að
nám af þessum toga væri dýrt en
samkvæmt heimasíðu skólans eru
nemendurnir valdir fyrst og skólagjöld svo ákveðin út frá efnahag
foreldranna. Þannig er tryggt að
nemendahópurinn sé fjölbreyttur
enda koma samnemendur Áróru úr
öllum heimshornum. „Við vorum
30 í upphafi en svo hafa nokkrir
þurft að hætta af ýmsum ástæðum,
sem gerist auðvitað í hverjum
skóla. Við erum af 23 þjóðernum
úr öllum heimsálfum og aðeins
Bandaríkin, Þýskaland og Mexíkó
eiga fleiri en einn fulltrúa. Ég
var fyrsti Íslendingurinn en svo
bættist vinur minn við og hann er í
hinum hópnum.“

en að kynnast og spjalla saman.
Ekkert okkar hafði upplifað annað
eins og að fara í gegnum svona
reynslu hjálpar fólki að kynnast.
Þess vegna erum við mjög tengd
núna og þótt ég sé auðvitað nánari
sumum en öðrum eru allir vinir í
hópnum.“

Sjálfstraust og þroski

Í Panama þar sem nemendur tóku þátt í FabLab þrívíddarsmiðju og þróuðu
lausnir við ýmsum vandamálum. Þar gafst líka færi á að prófa brimbretti.

Sjö námslönd

Áróra á eftir síðustu önnina af
fjórum á öðru ári af þremur. Annirnar standa yfir í sjö vikur í hverju
námslandi, síðan fara allir heim í
sex vikur svo heimþráin nær aldrei
að verða nístandi. En nemendum
leiðist ekki í frítímum því þá þarf
oft að klára ýmis verkefni og undirbúa önnur. Síðasta heimavikan er
svo undirlögð fjarnámi. Nemendur
geta einnig tekið valfög í fjarnámi
gegnum aðra skóla og þar getur
tímafyrirkomulag verið annað.
„Ég er búin að vera í sjö löndum,
Botsvana, Indlandi, Japan, Spáni,
Kína, Óman og Panama. Árið
endar svo alltaf í Grikklandi þar
sem útskriftirnar eru haldnar. Ég
fór líka með skólanum til Þýskalands til að sýna verkefni á alþjóðlegum fundi Sameinuðu þjóðanna
um heimsmarkmiðin. Við í
hópnum mínum gerðum verkefni
í sýndarveruleika, kennslumyndbönd til að gera krökkum sem
ekki hafa efni á að ferðast kleift að
skoða heiminn gegnum símann
sinn og forritið Google Cardboard.“

Mikið frelsi en líka ábyrgð

Önnin hjá Áróru hefst oftast á því
að hún hittir samnemendur sína
á einhverjum flugvelli í Evrópu
og þau fara samferða á áfangastað. Kennararnir sækja þau á
flugvöllinn og fara með á gististað
sem er yfirleitt hótel eða stúdentagarður. Við erum frá mánudegi til
laugardags. Við byrjum klukkan
10 á morgnana af því að skólaFólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Torg ehf
Jóhanna Helga
Viðarsdóttir

stjórinn okkar telur að heilinn í
unglingum byrji ekki að starfa fyrr
og það hefur sýnt sig að við erum
mun virkari og meira vakandi í
tímum núna en áður. Við fáum svo
klukkutíma í hádegismat. Skóladeginum lýkur svo klukkan fimm
og þá höfum við tíma til að kynnast umhverfinu og sinna heimanámi. Við þurfum að vera komin
aftur á gististaðinn hálftíu og inn í
herbergin okkar klukkan tíu, eins
og á venjulegri heimavist.“
Hún segir að þrátt fyrir þetta
frelsi sé vel gætt að öryggi nemendanna. „Það gengur mikið út á
símana okkar og tækin. Skólinn
er í samstarfi við Apple og Google,
við fáum tæki frá Apple þar sem
ákveðin svæði eru merkt á Google
maps þar sem sést hvar við megum
vera ein, hvar við megum vera með
einhverjum og hvar er öruggt að
vera á daginn en ekki eftir myrkur.
Þannig að við erum mjög frjáls og
getum kynnst menningu landsins
upp á eigin spýtur. Við þurfum að
sýna að við séum traustsins verð,
erum til dæmis með app á símanum sem sendir staðsetninguna
okkar til kennaranna.“
Það gefur auga leið að nemendurnir verja miklum tíma saman
enda er hópurinn samheldinn
að sögn Áróru. „Við höfum byggt
upp góða vináttu. Við byrjuðum
í Botsvana og vorum send út í
náttúruna með leiðsögumönnum,
sváfum í tjöldum og vorum ekki
með síma eða nein önnur tæki
svo það var ekki annað að gera

Áróra er ekki í vafa um að hún
hafi valið rétt þegar hún ákvað að
sækja um í Think Global School.
„Það sem ég fæ út úr þessu er
sjálfstraust og þroski, ég kynnist
alls konar menningu og fólki,
bæði í löndunum sem við erum
í en líka í hópnum, við erum öll
svo ólík og lærum svo mikið á að
bera virðingu fyrir hvert öðru. En
stundum er þetta erfitt. Við erum
með umsjónarkennara sem við
hittum einu sinni í viku og getum
alltaf leitað til, bæði varðandi
námið og persónuleg mál. Þeir eru
alltaf tilbúnir að hlusta.“

Dýrmætt veganesti

Næsta önn átti að hefjast í byrjun
apríl í Grikklandi en Áróra segir
allt vera óljóst um það í ljósi
ástandsins í heiminum. „Eins og
staðan er núna þá hefst fjarnám
um leið og önnin átti að byrja.
Planið er að CM2, hópurinn minn,
hittist í Grikklandi í byrjun maí en
meiri óvissa er með hinn hópinn
sem átti að vera í námi á Ítalíu. Við
erum auðvitað að vona að ástandið
lagist og við getum farið til Grikklands. Það væri sérstaklega leiðinlegt að missa af þessari önn þar
sem helmingur í hvorum hóp er að
útskrifast og ólíklegt að við sjáum
þau öll aftur eftir þessa önn.“
Næsta vor lýkur svo skólanum
og annar kafli tekur við hjá Áróru.
„Mig langar mjög mikið að læra
meira í leiklist, ég var að spá í
læknisfræði en finn að ég hef meiri
áhuga á listum núna. Það sem
ég hef lært í þessum skóla mun
gagnast mér sama hvað ég tek mér
fyrir hendur, ég kann að kynnast
fólki og aðlagast nýrri menningu,
ég á marga góða vini um allan heim
og finnst ég tilbúin í hvað sem er
eftir að hafa verið í TGS.“
Nánari upplýsingar á heimasíðu
skólans, thinkglobalschool.org.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,
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Ræstingar

Þjónusta

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.

Pípulagnir

Sjá www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Bókhald

Húsnæði í boði

Húsnæði

HERBERGI TIL LEIGU

Nudd

Herbergi til leigu í Kópavogi, með
sérinng,baðherb, þvottah, laust
strax,
Verð. 80.000, 2 mán fyrirfram.
Sími: 8687283.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Húsnæði óskast

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

TANTRA NUDD

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

ÍBÚÐ ÓSKAST

Ungt, reglusamt, reyklaust par
óskar eftir 2-3 herb. íbúð á
höfuðborgarsvæðinu.
Skilvirkum greiðslum heitið,
meðmæli, trygging og allt að 3 mán.
fyrirframgreiðsla.
S. 845 5926

TRÉSMIÐUR

tekur að sér stór og smá verk
sanngjarnt verð s 8924624 net
sjgverktakar@gmail.com

Málarar

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

Heilsa

Rafvirkjun

Trésmíði

Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Húsaviðhald

550 5055
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Atvinna

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Málningarþjónusta S: 782-6034.

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

Atvinna óskast
Faglærður Húsasmiður/einyrki með
mikla reynslu óskar eftir vinnu.
S:782-0040

HEITUR HEIMILISMATUR Í
HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA
GETUM ÁBYRGST 2M
2M BIL
BIL Á MILLI AÐILA
OG EINGÖNGU SETIÐ Á ÖÐRU HVERJU BORÐI.

Sérfræðingar í
ráðningum

TAKE
AWAY

FAST

HAPPY HOUR
VIRKA DAGA
FRÁ 16-19
BJÓÐUM TAKE AWAY
Á ÖLLUM OKKAR RÉTTUM

HRINGDU NÚNA

554 2166

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

Djúpavogshreppur –
breyting á deiliskipulagi
Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi:

HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

Auglýsing um breytt
deiliskipulag í Kópavogi

Djúpivogur – neðsti hluti Borgarlands
Deiliskipulagssvæðið er 1,35 ha að stærð og nær yfir neðsta
hluta Borgarlands á Djúpavogi. Samkvæmt breytingartil
lögunni er gert ráð fyrir nýrri afmörkun fjögurra íbúðarlóða,
stækkun einnar lóðar og nýrri aðkomu, auk bílastæða og
göngustíga.
Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi á skrifstofu
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og er einnig aðgengi
leg á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupivogur.is undir
liðnum Skipulagsmál/Mál í kynningu.
Skipulagstillagan er í kynningu frá 19. mars til 4. maí 2020.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum skal
skila skriflega til skipulagsfulltrúa Djúpavogshrepps, Bakka
1, 765 Djúpavogi eða á skipulag@djupivogur.is, eigi síðar
en 4. maí 2020. Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu og
heimilisfang sendanda innsendra ábendinga og athuga
semda. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna
innan gefins frests telst vera henni samþykkur.
Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

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

Akrakór 8. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 26. nóvember 2019 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 8 við Akrakór.
Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir að á lóðinni verði byggt einbýlishús á einni hæð auk
kjallara samtals um 350 m2 að flatarmáli. Áætlað nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,4; miðað er
við vegghæð við götu er 4,8 m; 6,3 m garðmegin og mestu hæð 7,5 m miða við kjallara.
Gert er ráð fyrir þremur bílastæðum á lóð.
Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss á lóðinni verði byggt parhús á einni hæð auk kjallara,
Akrakór 8a og 8b; byggingarmagn verði 420 m2; hámarkshæð hússins verði 6,7 miðað við
kjallara og fjöldi bílastæða verði fjögur. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt
greinargerð og skýringarmyndum dags. 14. nóvember 2019. Nánar er vísað til kynningargagna.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Ef óskað er eftir
nánari upplýsingum um tillöguna er hægt að senda fyrirspurning á starfsmenn skipulags- og
byggingardeildar Umhverfissviðs á netfangið skipulags@kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu
hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200
Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. maí
2020.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Parketlögn og fleira.
Leitaðu verðtilboða þér að kostnaðarlausu
Sími 766-3597 – vpmurari@gmail.com

kopavogur.is

Safnið heitir núna Blöðin
Vantar þig blaðið í dag, í gær
eða helgarblað frá því í haust?
Á frettabladid.is finnur
þú Fréttablaðið í dag og safn
eldri blaða undir flipanum
Blöðin

Lestu Fréttablaðið
þegar þér hentar á
frettabladid.is
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Sunnan 13-23 m/s,
hvassast í vindstrengjum norðvestanlands.
Snjókoma eða slydda
sunnan- og vestanlands, en víða rigning
á láglendi, og þurrt um
landið norðaustanvert. Hiti 0 til 5 stig.
Mun hægari suðlæg átt
vestan til annað kvöld
með éljum og kólnandi
veðri.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG

9

1

4

6

2

5

8

3

7

1

5

7

3

2

8

4

6

9

1

7

3

5

9

6

8

2

4

6

2

7

8

3

4

1

9

5

2

6

3

9

7

4

5

8

1

4

6

8

7

1

2

5

9

3

3

5

8

9

7

1

6

4

2

4

8

9

6

5

1

2

7

3

2

5

9

3

4

8

7

6

1

5

3

2

1

8

7

9

6

4

6

2

4

1

8

7

9

3

5

9

2

6

4

3

7

1

5

8

8

4

9

3

6

2

5

7

1

9

7

1

2

3

5

6

4

8

3

8

7

6

5

1

9

4

2

7

6

1

4

5

9

2

8

3

8

3

5

4

6

9

7

1

2

5

1

4

8

2

9

6

3

7

1

8

5

7

4

6

3

2

9

3

9

8

5

4

6

1

2

7

8

3

1

9

6

4

2

7

5

1

2

7

3

5

9

8

4

1

6

5

4

2

7

1

3

8

9

6

6

4

2

1

7

5

3

8

9

5

4

9

6

2

1

3

7

5

8

7

1

6

8

9

2

3

5

4

7

9

5

2

8

3

4

1

6

8

9

10

11

Gunnar Björnsson

Wang Hao (2762) tryggði jafntefli gegn Alexander Grischuk
(2777) í þriðju umferð áskorendamótsins í gær.

Svartur á leik

34...Re4+! 35. Bxe4 (35. fxe4
dxe4 sem hótar 36...e3). 35...
dxe4 36. He1 exf3 og skákinni
lyktaði með jafntefli. Ding
Liren vann Caruana. Wang Hao
er efstur ásamt Nepomniachtchi og Vachier-Lagrave.
Skákhljóðvarpið eftir hádegi
á morgun. Farið yfir viðburðaríka tíma í skákheimum.
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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.

2

LÓÐRÉTT
1. Kompásskífa
2. Framkvæmt
3. Iðka
4. Flatfótur
7. Mjólkursykur
9. Töggur
12. Kerra
14. Rótleysi
16. Suddi

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. ágæti, 5. tef, 6. ll, 8. trassa, 10. at, 11.
eik, 12. vigt, 13. ólag, 15. soglús, 17. snari.
LÓÐRÉTT: 1. áttarós, 2. gert, 3. æfa, 4. ilsig, 7.
laktósi, 9. seigla, 12. vagn, 14. los, 16. úr.

Skák

LÁRÉTT
1. Fyrirtak
5. Seinka
6. Tveir eins
8. Vanhirða
10. Ötun
11. Tré
12. Þyngd
13. Óskipulag
15. Skordýr
17. Fangi

Pondus Eftir Frode Øverli
Mínus einn metri!
Það hlýtur að vera
einhvers konar
met!

www.skak.is: Vignir vann!

FRÉTTABLAÐIÐ

er helgarblaðið
Ég ætlaði og þess vegna gekk þetta
Tíu barna móðirin Sigrún
Elísabeth Arnardóttir
flutti á Stúdentagarðana
með börnin, skildi í miðju
mastersnámi og bjó sér og
börnunum nýjan samastað á gistiheimili.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég held ég verði bara heima í
kvöld. Sara er svo þreytt.

Hey.

Hvernig
veistu?

Hún er komin
niður í þrjú upphrópunarmerki.

Hæ!!!

Setur sér verkefni
í samkomubanni

Heiðrún Lind Marteinsdóttir
stofnaði Facebook síðuna Björtu
hliðarnar og ætlar sér að hlaupa
100 kílómetra á meðan á sam
komubanni stendur.

Undur allan ársins hring
Húsgagnasmiðirnir Hafsteinn Helgi og Guðrún
Agla, fólkið á bak við
Happie Furniture, opna
einstakt heimili sitt við
Hafravatn.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Mamma, giftingarhringurinn
þinn er á eldúsborðinu.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég veit.

Ég tók hann af mér af því það
er svo subbulegt hérna niðri.

Mamma tekur af
sér giftingarhringinn þegar
hún vill verða
subbuleg.

Nú jæja...

FÖSTUDAGUR

20. MARS 2020
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Klassísk gæða
hönnun á
góðu verði

Komið og skoðið úrvalið

Opið virka daga
10-18
laugardaga
11-15

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n

ALLT

fyrir listamanninn
Dauði Absaloms, sonar Davíðs konungs í Biblíunni, er hér túlkaður í veggteppi frá 18. öld.

Nú er tíminn – engin afsökun!
Það er misjafnt hversu mikinn tíma einstaklingar hafa til
bóklesturs. Nú þegar viðburðir eru fáir gefst einstakt tækifæri.

Kolbrún
Bergþórsdóttir

N

Verkfæralagerinn

kolbrunb@frettabladid.is

ú, á tímum sam
komubanns, ætti
að gefast tækifæri
fyrir marga að lesa
heimsbókmennt
irnar sem aldrei
áður gafst tími til að kynna sér. Hér
er mælt með nokkrum ódauðlegum
perlum sem styrkja andann, gleðja
hjartað og efla hugann.
Það er við hæfi að byrja á Biblí
unni, en í þessari bók bókanna er
að finna allt það sem lesendur vilja.
Þarna eru hörmungar og kraftaverk,
hetjur og skúrkar, synd og dauði en
líka ást og miskunnsemi.

Bók bókanna
Vissulega er Biblían löng, það hefur
verið reiknað út að það taki 54-72
tíma að lesa hana, eftir lestrar
hraða hvers og eins. Ekki eru það
allir kaf lar Biblíunnar sem virka,
sumir eru beinlínis leiðinlegir og
afar endurtekningasamir og þar
myndi hver og einn einasti útgáfu
stjóri fara fram á styttingu. En það
er ekki rétt að láta það standa í vegi
fyrir lestrinum. Gimsteinarnir eru
svo ótal margir.
Ekki er hægt telja upp allar sögur
Biblíunnar sem fanga hugann við
lestur. Lesið sjálf og sannfærist. En
við nefnum Predikarann og Ljóða
ljóðin og allar sögurnar um Davíð
sem ungur barðist við Golíat. Sagan
af uppreisn sonar hans Absalom er
saga sem er ekki nægilega þekkt, en
er algjörlega magnþrunginn.
Kærleiksboðskapur Krists í
Nýja testamentinu á síðan að rata
til allra en þeir allra svartsýnustu
vilja hugsanlega fremur gleyma sér
í Opinberunarbókinni og sjá í henni
ýmis tákn um að heimsendir sé í
nánd. Siðapostular geta síðan glatt
geð sitt með lestri um spillinguna
sem eyddi Sódómu og Gómorru svo
rækilega.
Stórkostleg skáldsaga
Biblían er bók sem hver einstakl
ingur á að lesa oftar en einu sinni
á ævinni. Það á líka við um Stríð
og frið eftir Lev Tolstoj, sem er
talin ein besta skáldsaga heims
bókmenntanna. Skáldsagan gerist
á árunum 1805-1820 í Rússlandi

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Aðalfundur
Scheherazade segir harðbrjósta eiginmanni sínum sögur.

mikið stytt að flokka má það sem
skemmdarverk. Því er mælt með
erlendum útgáfum, óstyttum.

Lev Tolstoj skrifaði eina af mögnuðustu skáldsögum heimsbókmenntanna, Stríð og frið.

og þar er lýst lífi nokkurra fjöl
skyldna í skugga stríðsátaka og
innrásar Napóleons, sem er meðal
persóna bókarinnar. Hún er með
sönnu stórkostleg. Líkt og Biblían
er sagan ógnarlöng. Í innbundinni
útgáfu Everyman‘s Library er hún
í þremur bindum, um 1600 síður.
Breskur bókamaður upplýsti á dög
unum að það hefði tekið sig rúma
fimm mánuði að lesa hana. Hann
bætti við: „Ég hefði getað lesið hana
á styttri tíma en ég varð líka að eiga
eitthvað líf!“ Það er hægt að lesa
hana á mun skemmri tíma, jafnvel
tíu dögum.
Bókin kom út í íslenskri þýð
ingu fyrir mörgum árum, en svo

Ógleymanlegur Don Kíkóti
Don Kíkóti eftir Miguel de
Cervantes hefur verið kölluð fyrsta
nútímaskáldsagan. Allir þekkja
nafn Don Kíkóta sem las svo yfir
sig af riddarasögum að hann
missir vitið og leggur í leiðangur
þar sem hann berst við vindmyllur
sem hann telur vera ægilega dreka.
Fylgdarmaður hans er Sansjó
Pansa, sem mælir mörg gullkorn
í stórskemmtilegri bók sem hefur
harmrænan undirtón. Guðbergur
Bergsson þýddi bókina á íslensku.
Ævintýralegar sögur
Þúsund og ein nótt er einmitt bók
sem hentar að lesa þegar tími til
slíks er nægur. Shahryr konungur
gengur að eiga Scheherazade en
þar sem hann hefur glatað trú á
kvenkynið ætlar hann að láta taka
hana af lífi eftir fyrstu nótt þeirra
saman. Í þúsund og eina nótt segir
hún honum sögu sem ætíð endar í
lausu lofti, þannig að honum finnst
hann verða að heyra framhaldið.
Hann neyðist því til að halda eigin
konu sinni á lífi.
Sögurnar sem hún segir, þar
á meðal af Alí Baba, Aladdín og
Sinbað sæfara geta ekki annað en
glatt alla þá sem búa yfir gnægð af
ímyndunarafli. Steingrímur Thor
steinsson þýddi sögurnar á fallega
íslensku.

Ákveðið hefur verið að fresta aðalfundi
Hampiðjunnar, sem til stóð að yrði
haldinn föstudaginn 27. mars,
um óákveðinn tíma þar til
aðstæður til fundarhalda batna
og smithætta minnkar.
Þegar ákvörðun um nýjan fundartíma
liggur fyrir verður fundurinn auglýstur
með tilskildum 14 daga fyrirvara.
Hluthöfum og öðrum áhugasömum
er bent á að ársreikningur
samstæðu Hampiðjunnar 2019
er aðgengilegur á heimasíðu félagsins
og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.
Stjórn Hampiðjunnar hf.

MENNING
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Fjársjóðshringur varpar ljósi á íslenska myndlist
Í Listasafni Íslands er sýning með úrvali verka úr safneigninni. Þar má sjá mörg lykilverk íslenskrar listasögu á fyrri hluta 20. aldar og fram yfir hana miðja. Kjarval og Kristjáni Davíðssyni er þar stillt saman.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

S

kolbrunb@frettabladid.is

ýningin Fjársjóður þjóðar
stendur nú yfir í Listasafni
Íslands með úrvali verka
úr safneigninni. Reglulega
er skipt um verk á þessari
sýningu og nú getur að líta
í stóra sal safnsins mörg lykilverk
íslenskrar listasögu á fyrri hluta 20.
aldar og fram yfir hana miðja.
„Í þessum sal erum við að varpa
ljósi á upphaf íslenskrar myndlistar
og sýna hvaða efnistök voru ráðandi
hjá málurum á fyrri hluta 20. aldar,“
segir Harpa Þórsdóttir safnstjóri.
„Frá byrjun aldarinnar sýnum við
verk eftir Þórarin B. Þorláksson,
Ásgrím Jónsson, Jóhannes Kjarval,.
Jón Stefánsson, Kristínu Jónsdóttir
og Júlíönu Sveinsdóttur.

Einstakt vatnslitatímabil
Þar á meðal verka eru vatnslitamyndir eftir Ásgrím Jónsson. „Þær
eru mikið dýrmæti, algjörlega
einstök verk í íslenskri listasögu.
Ásgrímur málaði vatnslitaverkin á
fremur stuttu tímabili og þær eru
vitnisburður um þau meistaratök
sem hann bjó yfir í vatnslitanotkun.
Svo hætti hann að mála með þessum
hætti, fann að hann var farinn að
endurtaka sig og var mjög gagnrýninn á það hjá sjálfum sér. Vatnslitatímabil hans er einstakt og þessi
verk eru aðeins sýnd af og til,“ segir
Harpa.
Á sýningunni eru náttúrumyndir
eftir Kjarval, þar sem vottar fyrir
andliti, stillt upp í nálægð við
abstrakt mynd eftir Kristján Davíðsson. „Það er ríkt í okkur að tala um
náttúruna eins og hún sé mennsk
og í henni búi aðrar vættir. Í náttúrumyndum sínum endurspeglar
Kjarval þá trú,“ segir Harpa. „Það er
gaman að setja kraftmikla expressjóníska mynd eftir Kristján Davíðsson við hliðina á Kjarvalsmálverki
og leyfa myndunum að tala saman
og leyfa þessum fantasíumyndum
Kjarvals að tengjast abstraktverkunum sem taka við af eldri verkunum í salnum.“
Brautryðjandinn Svavar
Myndir eftir Svavar Guðnason eru
vitanlega á sýningunni. „Það er ekki
hægt að sýna abstrakt á Íslandi, í
svona listsögulega knappri samantekt eins og hér í salnum, nema að
benda á hversu mikill brautryðj-

Myndir eftir brautryðjanda í abstraktinu, Svavar Guðnason, prýða veggi og litadýrðin er við völd.

Í ÞESSUM SAL ERUM
VIÐ AÐ VARPA LJÓSI Á
UPPHAF ÍSLENSKRAR MYNDLISTAR OG SÝNA HVAÐA
EFNISTÖK VORU RÁÐANDI HJÁ
MÁLURUM Á FYRRI HLUTA 20.
ALDAR.

andi Svavar var í abstraktinu“ segir
Harpa. Raunsæið kemur einnig
við sögu á sýningunni. „Raunsæið
kemur seint fram á 20. öldinni og þar
eigum við listamenn eins og Gunnlaug Scheving og Jón Engilberts, sem
gerðu kraftmikil verk með ólíkum
hætti og við leyfum þeim að loka
þessum litla fjársjóðshring.“
Gestum býðst að fá fjársjóðskort
sem er skemmtilegur leiðarvísir um
sýninguna. Þess skal getið að talið er
inn á safnið. Harpa segir að aðsóknin hafi verið góð undanfarið miðað
við aðstæður í þjóðfélaginu. „Það er
samdráttur en fólk er að koma, sem
er ánægjulegt,“ segir hún.

Meisturum tveim, Jóhannesi Kjarval og Kristjáni Davíðssyni, er stillt saman á sýningunni.

Óhugguleg morð og glæpir á Friðarey
BÆKUR

Bláleiftur
Ann Cleeves
Þýðandi: Snjólaug Bragadóttir
Útgefandi: Ugla
Fjöldi síðna: 316 bls
Ann Cleeves er glæpasagnahöfundur sem kann sitt fag og stígur varla
feilspor. Persónusköpun hennar
einkennist af öryggi og hún leggur
mikla natni í umhverfislýsingar
Þessa eiginleika má finna í glæpasögu hennar Bláleiftri, sem er þó

ekki ein af hennar betri bókum.
Aðalpersónan er lögregluforinginn Jimmy Perez á Hjaltlandseyjum. Hann fer með unnustu sína
á Friðarey þar sem hann ólst upp,
sem er paradís fuglaskoðara. Morð
er framið í fuglaskoðunarstöð
eyjarinnar og skömmu seinna er
annað morð framið. Faðir Jimmys,
hinn andlegi leiðtogi eyjarskeggja,
tengist öðru fórnarlambinu á fremur óskemmtilegan hátt.
Sagan er að hluta til í Agöthu
Christie stíl, gerist á afskekktum
stað og hópur grunaðra er ekki
stór. Persónur eru allar dregnar
skýrum dráttum og á það sérstak-

lega við aðra af þeim
tveimur sem er myrt.
Lesandinn sér eftir
henni.
Umhverfið er ljóslifandi, hér er allt
ekta og því er afar
auðvelt að lifa sig
inn í sögusviðið þar
sem fuglar koma
allnokkuð við sögu.
Friðarey er heimur
út af fyrir sig, sem
lýtur eigin lögmálum, og það er ekki
með öllu auðvelt
fyrir utanaðkom-

andi að samsama sig
honum, eins og unnusta Perez má reyna.
Þetta er glæpasaga
þar sem höfundur
leggur mikið upp úr
því að skapa raunsætt umhverfi og persónur sem auðvelt er
að trúa á. Þótt sagan
minni um margt um
Agöthu Christie þá
brey tist það undir
lokin en þar er eins
og sjálfur Jo Nesbö sé
mættur til leiks með
hina óseðjandi þörf

sína að sjokkera lesandann. Þetta
er ákveðið stílbrot sem ekki er víst
að öllum lesendum falli í geð, en
Cleeves til málsbóta má segja að
þar takist henni að koma lesendum
sínum á óvart. Þessi reyfarakenndi
þáttur er áberandi slakasti þáttur
sögunnar. Annar galli er að Cleeves
heldur áfram með söguna of lengi
eftir að komið hefur verið upp um
morðingjann. Kolbrún Bergþórsdóttir
NIÐURSTAÐA: Að flestu leyti er Bláleiftur vel heppnuð glæpasaga með
trúverðugum persónum og eftirminnilegu umhverfi. Cleeves fatast þó
flugið undir lokin.
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Steinunn Birna. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Aría dagsins og Einu
sinni var í Óperunni

Í
Erling við stóra eftirmynd af sjálfum sér, sem áberandi er á sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Mismunandi hugmyndir og
mismunandi miðlar listamanns

ljósi þeir ra fordæmalausu
aðstæðna sem nú eru uppi er
Íslenska óperan að fara af stað
með tvö verkefni sem er framlag
stofnunarinnar til þess að stytta
fólki stundir og gleðja landsmenn
með fallegum söng.
Verkefnið felst í því að „aría
dagsins“ verður send út á samfélag sm iðlu m en þa r mu nu
íslenskir söngvarar f lytja þekktar
aríur sem verða teknar upp í Eldborgarsal Hörpu og sendar út með
reglulegu millibili á meðan þetta
ástand varir.

Í Marshallhúsinu er sýning á 38 verkum á 25 ára ferli Erlings Klingenberg. Vegleg
sýningarskrá kemur út og þar skrifa 11 höfundar um verk Erlings. Hann segir ferlið
á bak við sköpunina og ýmsar tengingar vera mikilvægari en endanleg útkoma.
Meðal verka
á sýningunni
eru alls kyns
skúlptúrar, þar
á meðal þessi.

Kolbrún
Bergþórsdóttir

S

kolbrunb@frettabladid.is

ýningin Erling Klingenberg stendur yfir í sýningarrými Nýlistasafnsins og
Kling & Bang í Marshallhúsinu. Á sýningunni,
sem stendur til 26. apríl,
er að finna 38 verk frá 25 ára ferli
listamannsins. Hátt í níu tonna útiverk blasir við gestum er þeir koma
að húsinu.
„Elsta myndin er frá 1994 þegar ég
útskrifaðist úr Myndlista- og handíðaskólanum. Ég var þar í málaradeild og fékkst mikið við málverkið
en svo fóru mismunandi hugmyndir að kalla á aðra miðla,“ segir Erling,
sem hefur sýnt víða, bæði hérlendis
og erlendis.
Spurður hvort verkin á sýningunni eigi eitthvað sameiginlegt
segir hann: „Algjörlega. Ég er að spá
í umhverfið sem listamaðurinn og
verk hans finna sig í. Hið nálæga
umhverfi, listheiminn og áhrif hans
á ytra umhverfið, sýn samfélagsins
á listina og manninn á bak við hana
og alla þá pólitík sem því fylgir.
Hvað hefur áhrif á það hvernig við
sjáum hluti og hvað fær að sjást.
Ég er líka að velta fyrir mér þeirri
ímyndasköpun sem fer í gang.
Verk mín eiga það líka mörg sameiginlegt að ferlið á bak við sköpun
þeirra og tengingar ýmsar eru
mikilvægari en endanleg útkoma.
Endanleg útkoma verður stundum
eins konar tálbeita fyrir einhverju
allt öðru sem þar liggur að baki.
Þar sem hugmyndirnar sem koma
til mín eru að vissu leyti ólíkar, þó
þær fylgi ákveðnum slóðum, þá nýti
ég ólíka miðla til að koma þeim sem
best á framfæri.“

Blýantur Birgis Andréssonar
Meðal verka á sýningunni eru þrjár

stórar ljósmyndir af listamanninum
á ýmsum aldri og glerkassi sem
geymir ýmsa muni. „Á sínum tíma
settu Kjarvalsstaðir upp stóra mynd
af Kjarval og glerkassa þar sem var
meðal annars litapallettan hans og
uppáhalds matur. Í framhaldi af því
fór ég að velta fyrir mér hvað gerist
þegar listamaðurinn hefur kvatt
þennan heim. Hvernig er farið með
minningu hans og hvað er hægt að
leyfa sér að gera? Hefur sýn okkar
á manneskjuna áhrif á það hvernig við sjáum sköpunarverk hans.
Þannig að útskriftarverkefni mitt
í Myndlista- og handíðaskólanum
var í þessum sama dúr. Ég setti upp
mynd af mér og lét persónulega
muni í kassa, frá barnæsku, unglingsárum og frá málaranámi mínu.

ÞAR SEM HUGMYNDIRNAR SEM KOMA TIL
MÍN ERU AÐ VISSU LEYTI
ÓLÍKAR, ÞÓ ÞÆR FYLGI
ÁKVEÐNUM SLÓÐUM, ÞÁ NÝTI
ÉG ÓLÍKA MIÐLA TIL AÐ KOMA
ÞEIM SEM BEST Á FRAMFÆRI.

Seinna var ég beðinn um að sýna
verkið aftur, og þá á Kjarvalsstöðum, og í það skiptið var ég konseptlistamaður og setti aðeins öðruvísi
muni í kassana. Verkið sem er á
sýningunni núna tengist því verki

aðeins. Í kassanum eru að þessu
sinni alls kyns munir sem tengjast
listamönnum sem ég hef hitt, snætt
með, verið að vinna fyrir eða með.
Þarna er til dæmis blýantur sem
Birgir Andrésson myndlistarmaður
rétti mér þegar mig vantaði eitthvað
til að skrifa með og hanski sem
listamaðurinn Christian Marclay
gleymdi þegar hann kom í heimsókn í stúdíóið til mín og margir
fleiri munir.“

Krónur bræddar í heila
Líklegt er að stór eftirmynd af listamanninum muni vekja athygli
gesta en hana vann Erling með
Ernst Backman fyrir tæpum þrettán árum. Þarna er einnig portrettröð þar sem Erling blandar andliti
sínu saman við andlit annarra listamanna listasögunnar, þar á meðal
Dieter Roth.
Björn Roth og Sigurður Guðmundsson koma við sögu í tveimur
risastórum portrettmálverkum.
„Þeir stóðu fyrir framan hvítan
striga og ég setti mótorhjól á statíf
og málningarbakka undir afturhjólið. Svo gaf ég í og málningin
sprautaðist yfir þá.“
Á sýningunni má sjá skúlptúr
eftir Erling. Þar á meðal er verkið
My Mind Makes Money sem sýnir
heila. „Ég tók 10 þúsund íslenskar
krónur og bræddi og bjó til heila,“
segir Erling. Hauskúpa er síðan gerð
úr hrauni úr Eyjafjallajökli. „Árið
2010 fór ég, eins og margir Íslendingar, upp að Eyjafjallajökli til að
horfa á gosið, tók hraunmola með
mér og ári seinna voru þeir bræddir
með logsuðutæki og til urðu eins
konar hraunperlur sem þekja yfirborð hauskúpunnar.“
Í tengslum við sýninguna kemur
út 32 blaðsíðna vegleg sýningarskrá
og í hana skrifa ellefu höfundar hugleiðingar um verk Erlings auk inngangs Dorothee Kirch.

Tónskáldið dáða Giacomo Puccini.

Einnig mun Gullkistan með fjársjóðum fortíðarinnar verða opnuð
með verkefni sem heitir ; „Einu
sinni var“, en þar verður streymt
völdum uppfærslum Íslensku
óperunnar til allra landsmanna.
Það er skemmtilegt tækifæri fyrir
þá sem eru fastir heima og fólk
sem býr á landsbyggðinni og hefur
lengra að sækja sýningar Íslensku
óperunnar til þess að upplifa þær í
stofunni heima hjá sér.

Meistari Giuseppe Verdi.

„Okkur þykir mjög vænt um
að geta lagt okkar af mörkum til
þess að stytta þjóðinni stundir
og auka lífsgæði hennar undir
þessum erfiðu kringumstæðum.
Við sjáum hvað er að gerast á Ítalíu
þar sem fólk í einangrun kemur
saman á kvöldin á svölum húsa
sinna og syngur saman til þess
að halda gleðinni, enda er Ítalía
vagga söngsins og þar var óperulistformið upprunnið fyrir rúmum
400 árum,“ segir Steinunn Birna
Ragnarsdóttir óperustjóri við þetta
tilefni.
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taf íslenskt
All

598 kr./pk.
Bónus Egg
10 stk., 675 g

21%

1kg

1.698 kr./kg
Bónus Beikon
Íslenskt

770g

2.598kr./stk.
Bónus Risa Páskaegg
1 kg

afsláttur

2l

259 kr./stk.

129 kr./4 stk.

Bónus Heilkornabrauð
770 g - Verð áður 329 kr.

Kók áoagðeinPs 1r1i3nkr.s

195 kr./2 l

HP Flatkökur
4 stk. í pakka, 180 g

Saman

Pepsi Max, 2 lítrar
Pepsi, 2 lítrar

6x1l
Aðeins

Aðeins

76
dósin

36
stykkið

kr.

10 x 330 ml

759kr./pk.

Coca-Cola kassi, 10x330 ml
Coca-Cola Zero kassi, 10x330 ml

kr.

1.159kr./pk.
Prince Polo kassi
32x35 g
Verð gildir til og með 22. mars eða meðan birgðir endast.

698 kr./pk.
Coca-Cola, Kippa, 6x1 lítri
Coca-Cola Zero, Kippa, 6x1 lítri

Ódýrara að krydda sjálf

ur

ÍSLENSKT
Svínakjöt

2.998kr./kg
KS Lambaprime
Ísland, frosið

1.479kr./kg
Bónus Hamborgarhryggur
Nýreyktur, með beini

1.498kr./kg
KS Lambalæri í sneiðum
Ísland, frosið

298kr./pk.
Chicago Town Pizza
2 tegundir, 2 stk. í pakka

698 kr./pk.
MS Næring+
3 x 250 ml, 2 tegundir

KS Lambafillet
Ísland, frosið

SAMA VERd

um land allt
900g

3x250ml

3.998kr./kg

1.298 kr./pk.
ES Kjúklingabringur
Frosnar, 900 g, Danmörk

700g

1.198 kr./pk.
Rose Úrbeinuð Kjúklingalæri
Frosin, 700 g, Danmörk

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni: Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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Föstudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Bílalíf B ílalíf er fjörlegur
og fjölbreyttur þáttur um
bílana okkar í leik og starfi.
20.30 Fasteignir og heimili
Upplýsandi og fróðlegur
þáttur um allt sem
viðkemur fasteignum og
góðum húsráðum.
21.00 21 - Úrval á föstudegi
Samantekt úr bestu og
áhugaverðustu viðtölunum
úr Tuttuguogeinum í liðinni
viku.
21.30 Saga og samfélag S aga
og samfélag er þáttur
þar sem málefni líðandi
stundar verða rædd
í sögulegu samhengi
og vikið að nýjustu
rannsóknum fræðimanna á
margvíslegum sviðum.

06.00 Síminn + Spotify
07.00 Ísland vaknar BEINT 
10.00 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 Family Guy 
15.20 A Million Little Things 
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 Happy Together 
19.40 Black-ish 
20.10 Admission 
21.55 Star Trek 
00.10 Shutter Island 
02.25 Patriot Games 
04.25 Síminn + Spotify

06.50 Bítið
09.00 Bold and the Beautiful 
09.20 Gilmore Girls 
10.00 Born Different 
10.30 Trans börn 
11.15 Jamie’s Quick and Easy
Food 
11.40 Suður-ameríski draumurinn
12.35 Nágrannar 
12.55 Brad’s Status 
14.35 Hot Shots! 
15.55 Lego Scooby-Doo! Blowout
Beach Bash 
17.10 I Feel Bad 
17.35 Bold and the Beautiful 
18.00 Nágrannar 
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag 
19.05 Föstudagskvöld með
Gumma Ben og Sóla 
20.00 Steinda Con: Heimsins
furðulegustu hátíðir 
20.35 The Descendants Áhrifa
mikil Óskarsverðlauna
mynd sem fjallar um
innfæddan Hawaii-búa,
Matt, sem býr á búgarði
sínum með dætrum sínum
og eiginkonu. Skyndilega
slasast eiginkonan svo
alvarlega að hún leggst í
dá og litlar líkur eru á að
hún muni ná sér. Matt þarf
að takast á við lífið á nýjan
hátt en fær svo annað áfall
þegar í ljós kemur að konan
hans var ekki öll þar sem
hún var séð.
22.30 Greta 
00.10 Upgrade 
01.45 Blumhouse’s Truth or Dare 

RÚV SJÓNVARP
06.50 Morgunþáttur Rásar 1 og 2 
09.00 Ferðastiklur 
09.45 Vesturfararnir 
10.20 Rick Stein og franska
eldhúsið 
11.20 Enn ein stöðin 
11.40 Kastljós 
11.55 Menningin 
12.05 Gettu betur 1997 
13.05 Poirot – Hreint ótrúlegur
stuldur 
14.00 Blaðamannafundur vegna
COVID-19 
14.40 Söngvaskáld 
15.20 Heilabrot 
15.50 Eru vítamíntöflur óþarfar? 
16.40 Hyggjur og hugtök –
Femínismi 
16.50 Hljómskálinn 
17.20 Landinn 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvergidrengir 
18.26 Málið 
18.37 Úti í umferðinni 
18.40 Krakkafréttir vikunnar 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Herra Bean 
20.10 Poppkorn – sagan á bak við
myndbandið 
20.25 Vikan með Gísla Marteini 
21.10 Séra Brown 
22.00 Creed Kvikmynd frá 2015
um Adonis Johnson, ungan
mann sem ákveður að feta í
fótspor föður síns og gerast
hnefaleikakappi. Hann
leitar til goðsagnarinnar
Rocky Balboa í von um að
hann samþykki að gerast
lærifaðir hans. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi
barna.
00.10 Poirot – Fyrir eigin hendi 
01.00 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
07.00 European Tour 2020

STÖÐ 2 BÍÓ

í kvöld kl. 20.25
Meðal gesta er Guðni Th. Jóhannesson forseti. Farið
verður yfir málefni líðandi stundar og brakandi ferskt
tónlistaratriði og ómissandi innslag Berglindar Festival
verður á sínum stað.

okkar allra

11.15 Matilda 
12.50 Ghostbusters 
14.35 Austin Powers in
Goldmember 
16.05 Matilda 
17.40 Ghostbusters 
19.25 Austin Powers in
Goldmember 
21.00 William Shakespeare’s
Romeo and Juliet 
22.55 All the Money in the World 
01.05 All I See Is You 
02.50 William Shakespeare’s
Romeo and Juliet 

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins 
06.50 Morgunþáttur Rásar 1
og 2 
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar 
09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin 
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 Heimskviður 
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn 
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur 
19.45 Lofthelgin 
20.35 Mannlegi þátturinn 
21.30 Kvöldsagan: Konan við
1000 gráður 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar 
22.15 Samfélagið 
23.05 Lestarklefinn 
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT
06.35 Chelsea - Ajax
08.15 Lazio - Juventus 
09.55 Tottenham - Southampton
11.45 Keflavík - Stjarnan 
13.25 La Liga World
13.45 Sportið í kvöld 
15.00 Sportið í dag 
16.00 Manstu eftir Man. United 
16.40 Tindastóll - KR 
18.25 Dominos Körfuboltakv. 
18.55 Xavi Hernandez
19.25 Top Goals La Liga
20.00 Sportið í kvöld 
21.00 Annáll 2019: Körfubolti
22.40 Martin: Saga úr Vesturbæ
23.25 Martin Hermannsson 
23.55 Sportið í dag 

STÖÐ 3
14.55 Slicon Valley 
15.25 Friends 
19.15 The Middle 
19.35 The Goldbergs 
20.00 Friends 
20.20 Friends 
20.45 The Simpsons 
21.05 Bob’s Burgers 
21.30 American Dad 
21.50 American Dad 
22.10 Angie Tribeca 
22.30 True Detective 
23.30 The Originals 
00.10 The Originals 
00.50 The Originals 

STÖÐ 2 SPORT 2
10.00 KR - ÍBV 29.08.99 
10.25 Breiðablik - ÍA 19.08.01 
10.50 ÍBV - Keflavík 21.09.97 
11.15 Fylkir - Þróttur 18.08. 03 
11.40 ÍBV - ÍA 23.09.01 
12.05 FH - Fram 25.06.03 
12.30 FH - ÍA - 22.08.04 
12.55 Fylkir - ÍBV 16.07.00 
13.20 Breiðab. - Grindav. 26.05.08 
13.45 HK - Fjölnir 07.07.08 
14.10 KR - Valur 27.05.99 
14.35 Fylkir - ÍA 20.08.06 
15.00 FH - Keflavík 21.09.08 
15.25 KR - Fram 27.09.97 
15.50 Breiðablik - FH 18.05.09 
16.15 Valur - KR 26.09.09 
16.45 Valur - KR 25.06.01 
17.10 ÍA - Keflavík 04.07.07 
17.35 KR - Fylkir 17.08.09 
18.00 ÍA - KR 30.07.03 
18.25 Breiðab. - Keflavík 02.07.09 
18.50 Keflavík - KR 08.06.08 
19.15 Víkingur - Valur 02.09.07 
19.40 FH - KR 30.08.07 
20.05 FH - KR 10.08.09 
20.30 Valur - Víkingur 
22.15 FH - Stjarnan 
00.15 Hermann Hreiðarsson 

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

LÍFIÐ
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Reynir Traustason.

Reynir á
þriðja lífi

T

ímaritið Mannlíf verður 36
ára í sumar og hefur í gegnum
áratugina birst í ýmsu broti
og myndum og tekið ýmsar stefnubreytingar undir stjórn fjölmargra
ritstjóra sem eru næstum jafn ólíkir
og þeir eru margir.
Herdís Þorvaldsdóttir var fyrsti
ritstjóri tímaritsins og þegar fyrsta
tölublaðið kom út 29. júní 1984
sagði hún í samtali við Morgunblaðið að það „var ekki hægt að velja
víðtækara nafn á blaðið“.

Inn og út …
Í dag kemur Mannlíf út sem fríblað
á föstudögum og blað dagsins er það
fyrsta í þriðju ritstjóratíð Reynis
Traustasonar sem sker sig úr að því
leyti hversu tvístígandi hann er um
varanlega aðild í klúbbi fyrrverandi
Mannlífsritstjóra.
„Ég er afskaplega ánægður með að
snúa einu sinni enn aftur á Mannlíf.
Þrátt fyrir mikinn fjölda ritstjóra á
blaðinu í gegnum tíðina þá hlýt ég
að eiga Íslandsmet með því að hafa
tekið þrisvar við ritstjórnartaumunum,“ segir Reynir við Fréttablaðið.

Herdís Þorgeirsdóttir.

„Mér er minnisstætt þegar ég tók
við í fyrsta sinn. Þá var frétt í Fréttablaðinu með krassandi fyrirsögn:
Rannsóknarblaðamaður ritstýrir
glanstímariti. Kristján Hjálmarsson
átti þessa fyrirsögn fyrir rúmum
15 árum, 18 nóvember 2004,“ segir
Reynir sem hafði einmitt áður starfað með Kristjáni á Fréttablaðinu.

… úr klúbbnum
„Mannlíf í dag er frábrugðið glanstímaritinu sem það var en vonandi
sami broddurinn þar enn þá. Ég er
svo heppinn að fá enn og aftur tækifæri til að vinna undir þessu vörumerki með góðu fólki. En ég reikna
með því að allt sé þegar þrennt er
og ólíklegt að ég eigi eftir að taka
við í fjórða sinn. Þetta er væntanlega svanasöngur minn í þessum
bransa.“
Meðal þeirra sem hafa látið sér
duga einn Mannlífssnúning eru
Kristján Þorvaldsson, þekktastur
fyrir að hafa ritstýrt Séð&Heyrt,
Árni Þórarinsson rithöfundur sem
einnig kom við á Helgarpóstinum
sáluga, Karl Steinar Óskarsson,
Þórarinn Þórarinsson, Sigurjón M.
Egilsson að ógleymdum þeim Gerði
Kristnýju og Hrafni Jökulssyni sem
fóru mikinn hvort á sínum tíma.
Gerður Kristný uppskar síðan
siðanefndarkæru 2002 fyrir nú
sögulega umfjöllun um konu sem
varð ung fyrir kynferðisofbeldi. – þþ
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Kristófer Dignus gengur frá
Jarðarförinni í sóttkvínni
Kristófer Dignus
er hálfnaður með
tveggja vikna sóttkví
og notar tímann í
lokafrágang á Jarðarförinni minni sem
verður frumsýnd í
dymbilviku.

Þ

etta er dagur sjö hjá
mér. Ég fór í matarboð á föstudaginn og
einn þar greindist með
COVID-19 bara næsta
dag og allir sem voru í
boðinu þurfa bara að loka sig inni í
tvær vikur,“ segir leikstjórinn Krist
ófer Dignus sem er einn þeirra sem
geta auðveldlega sinnt starfi sínu að
heiman.
Það hittist þannig á að tvær nýjar
sjónvarpsseríur sem Kristófer leikstýrir eru í gangi um þessar mundir
og sú þriðja, Jarðarförin mín, með
Ladda í aðalhlutverkinu, fer í loftið
skömmu fyrir páska.
RÚV sýnir Andrar á flandri um
þessar mundir á meðan hægt er að
fylgjast með Sveppa og Sverri, föður
hans, á ferð um heiminn í Pabbi
skoðar heiminn í Sjónvarpi Símans.

Góðir sjónvarpstímar
Þá má segja að tímasetningin á
frumsýningu Jarðarfararinnar sé
heppileg ef svo öfugsnúið má að
orði komast. „Ég á eftir að leikstýra
bíómynd,“ segir Kristófer um stóra
skuggann yfir annars löngum og
fjölbreyttum leikstjóraferlinum.
„Ég er alltaf bara að naga mig
í handarbökin yfir að ég sé ekki
búinn að gera bíómynd. Orðinn
þetta gamall og búinn að vera í
bransanum svona lengi og alltaf
endalaust að gera ógeðslega mikið
sjónvarp.
Það er rosa gaman núna að gera
leikið efni og það besta af öllu er að
gera leiknar seríur. En það væri glatað ef maður væri að fara að frumsýna Jarðarförin mín- The Movie
núna vegna þess að það er enginn
að fara í bíó,“ segir leikstjórinn og
bendir á hið augljósa.
„Þetta er alveg frábær tímasetning
hvað það varðar að það eru bókstaflega mjög margir heima að bíða eftir
skemmtilegu efni í sjónvarpi. Það er
ljósið fyrir mér. Allavega að ég er að
frumsýna seríu í sjónvarpi á þessum
tíma sem mjög margir eru heima.
Þetta er bara mitt vandamál og ég
mun díla við það seinna meir og
mun bara gera mína bíómynd þegar
þar að kemur,“ segir hann og hlær.
Hógværi kletturinn
„Það er grín í öllu drama og drama
í öllu gríni. Þetta er þannig dæmi,
mannleg saga um breyskan mann og
vandamálin sem hann þarf að yfirstíga,“ segir leikstjórinn um þáttaröðina Jarðarförin mín.
Þar leikur sjálfur Laddi mann
sem greinist með ólæknandi heilaæxli sama dag og hann kemst á eftirlaun og vindur sér í að skipuleggja
jarðarförina sína í kapphlaupi við
dauðann og klukkuna.
„Þetta er gömul saga og ný en sögð
og leikin af svo miklum snillingi

Kristófer Dignus er rétt kominn á miðjan aldur en kvikmyndaferillinn er langur. Hann segir framtíðina bjarta með
því unga fólki sem nú er að hasla sér völl og sparar ekki hrósið við “krakkana” hjá Glassriver . MYND/KARL R LILLIENDAHL

HANN BARA PASSAÐI
SIG AÐ VERA EKKI
FYRIR OG SVO BARA SPARAÐI
HANN ORKUNA. STARÐI ÚT Í
TÓMIÐ OG BARA BEIÐ.

Hann bara passaði sig að vera
ekki fyrir og svo bara sparaði hann
orkuna. Starði út í tómið og bara
beið. Svo þegar allir voru klárir var
hann bara dottinn í karakter aftur
eins og ekkert væri.“
Dignus leiðbeinir Ladda sem hann segir magnað að fylgjast með við tökur.

að ég held að fólk eigi eftir að hafa
virkilega gaman að því að sjá hann í
þessu hlutverki.“
Laddi er náttúrlega þessi hógværi
klettur sem gnæfir yfir íslensku
gríni …
„Þetta er geggjuð lýsing á honum.
Þú getur bara vitnað í sjálfan þig
þarna. Ég hef náttúrlega unnið
aðeins með honum,“ segir Kristófer og nefnir áramótaskaupin sem
hann gerði 2013 og 2015 og þættina
um Fólkið í blokkinni þar sem hann
hafi meira verið að virkja þann frábæra skemmtikraft og grínista sem
Laddi er.

Feimni grínistinn
„Sagan af því þegar hann kom fyrst
að hitta mig í Glassriver, sem er
framleiðslufyrirtækið, og krakkarnir þar hittu Ladda í fyrsta skipti …
Þau höfðu aldrei hitt hann áður og
voru í sjokki yfir hvað hann var
feiminn og inn í sig,“ rifjar Kristófer upp.
„Ég held að allir sem hitta Þórhall
í fyrsta skipti, eftir að hafa þekkt

hann alla sína ævi sem Ladda, fái
nett sjokk af því hann er bara hógværðin uppmáluð. Hann er svo inn
í sig en innra með honum er þessi
kraumandi listamaður og sprúðl
andi talent sem er alger unun að
vinna með.“

Ekkert vesen
Kristófer bendir á að reynslumikið
tökuliðið, sem hefur unnið við ótal
kvikmyndir og þætti, með fjölda
leikara, íslenskum og erlendum,
hafi verið dolfallið yfir fagmennsku
Ladda.
„Það var aldrei vesen á honum.
Hann var alltaf tilbúinn. Hann
kunni alltaf textann sinn,“ segir
Kristófer og lýsir stóískri rónni sem
var alltaf yfir Ladda sama á hverju
gekk en kvikmyndataka gengur
sjaldnast snurðulaust fyrir sig.
„Það er alltaf eitthvað sem þarf
að færa til eða laga. Stoppa eitthvað flæði og byrja aftur og þá bara
steig hann til hliðar og fór í eitthvað
svona „stand by mode“. Það var
alveg magnað að fylgjast með þessu.

Frasakóngurinn leynir á sér
Jarðarförin mín byggir á hugmynd
Jóns Gunnars Geirdal, sem einnig
skrifar handritið ásamt Kristófer
og fleira fólki. „Sagan um hvernig
þetta varð loksins að veruleika er
orðin löng,“ segir Kristófer.
„Þetta var einhver níu ár í hausnum á Jóni Gunnar og búið að fara
alls konar hringi. Þetta var einu
sinni farsi en færðist meira og meira
í áttina að þessu ljúfsára drama og
endaði þannig. Með þessum flinka,
flinka leikara sem Laddi er,“ segir
Kristófer og víkur að manninum
sem átti grunnhugmyndina.
„Jón Gunnar er ótrúlega seigur.
Hann er náttúrlega þessi frasakóngur og fólk tekur hann kannski
stundum ekki alveg nógu alvarlega
en Jón Gunnar er nefnilega djúpvitur maður en hann felur það bak
við töffaraskapinn. Hann er með
frábærar hugmyndir og ótrúlega
seigur að koma þeim hægt og rólega
á koppinn,“ segir Kristófer og horfir
til framtíðar. „Og það er ofsalega gott
að vinna með honum í þessu ferli
og ég myndi vilja vinna meira með
honum.“ toti@frettabladid.is
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Einar og Aron stofnðu hönnunarstúdíóið Brotið blað núna í janúar, en þeir vinna frá Lissabon. Þeir hanna fyrst og fremst efni tengt hjónavígslum eins og boð- og þakkarkort. MYND/AÐSEND

Kolféllu fyrir
Lissabon

GRASIÐ ER EKKI
ALLTAF GRÆNNA
HINUM MEGIN, ÞÓ AÐ VEÐRIÐ
SÉ VISSULEGA TÖLUVERT BETRA
Á FLESTUM ÖÐRUM STÖÐUM.
Aron

Einar og Aron tóku sig til fyrir tveimur
árum, pökkuðu í tösku og fluttu til Lissabon. Þeir voru komnir með nóg af vonda
veðrinu og í starfi þeirra sem grafískir
hönnuður er hægt að vinna hvaðan sem er.

G

rafísku hönnuðirnir
Einar Guðmundsson
og Aron Freyr Heimisson fluttu til Lissabon árið 2018 og
segja ástæðuna hafa
verið einfalda; Þeir voru komnir
með nóg af lægðum og vondu veðri.
„Okkur þyrsti í eitthvað nýtt
og spennandi. Okkur hafði lengi
langað til þess að prófa að treysta
eingöngu á okkur sjálfa og demba
okkur út í verktakabransann. Lissabon varð fyrir valinu vegna þess að
við höfðum komið til borgarinnar
ári fyrir f lutninga í stutta helgarferð og kolféllum fyrir henni. Það
eru yfir 300 sólardagar á ári, verðlagið er gott og andrúmsloftið mjög
afslappað. Svo er maturinn auðvitað frábær,“ segir Einar
„Við erum búnir að vera í Portúgal núna í eitt og hálft ár og hefur
aldrei liðið betur. Þetta er búið að
vera mikill rússíbani, allt frá því að
læra inn á verktakabransann og að
vinna fyrir sjálfan sig, yfir í að læra
að vera innf lytjandi í öðru landi.
Allt er þetta ómetanleg reynsla sem
maður mun búa að allt sitt líf. Að
sama skapi hefur maður líka áttað
sig á hvað Íslendingar hafa það gott.
Grasið er ekki alltaf grænna hinum
megin, þó að veðrið sé vissulega
töluvert betra á f lestum öðrum
stöðum,“ segir Aron og hlær.

Brutu blaðið
Það auðveldaði mikið ákvörðunina
um að flytja hve auðvelt það er þeim
báðum að sinna sínum störfum
hvaðan sem er úr heiminum. Nú í
janúar ákváðu þeir að leggja krafta
sína saman og stofnuðu Brotið
blað, sem er nokkurs konar hönnunarstofa fyrir allt grafískt efni sem
tengist brúðkaupum, þá helst boðskortin.
„Þetta er sem sagt hönnunar- og
prentstúdíó í heimi bréfsefna og
prentaðs efnis fyrir hjónavígslur.
Við einbeitum okkur að því að
skapa einföld og fáguð bréfsefni
fyrir nútímaleg pör sem eru djörf í
einfaldleika sínum. Við bjóðum upp
á allt frá kortum til þess að taka daginn frá yfir í þakkarkort og allt þar
á milli. Við erum að taka að okkur
sérhannanir, en erum líka með fyrirframhönnuð útlit á heimasíðunni
okkar,“ segir Einar, en hann er einnig menntaður í prentun.
Þeir segja hugmyndina að stofnun fyrirtækisins hafa verið að malla
í höfðinu á þeim í um eitt ár.
„Hugmyndin að stofnun fyrirtækisins var að malla í huga okkar í
um eitt ár. Við höfum mikinn áhuga
á prentuðu efni og okkur langaði til
þess að vinna meira í höndunum og
skapa falleg bréfsefni,“ segir Aron.
„Við sáum tækifæri í íslenskum
prentmarkaði fyrir pör sem vilja

Einar og Aron
segjast vera
mjög samstíga í
hönnun sinni.

ÞAÐ GERÐIST Í RAUN
AÐEINS Á UM TVEIMUR SÓLARHRINGUM FRÁ ÞVÍ AÐ
FÓLK VAR AÐ GANTAST MEÐ
VEIRUNA YFIR Í AÐ ALLT FÓR AÐ
LOKA OG SMITIN FÓRU AÐ
FJÖLFALDAST.
Einar

nýta sér þjónustu fagaðila við að
skapa fallegt heildaryf irbragð
hjónavígslna sinna og okkur langaði að kanna það nánar. Þess vegna
erum við ekki aðeins að gera boðskort, heldur fjölbreytt úrval efnis
fyrir viðburðinn, svo sem matseðla,
sæta- og borðamerkingar og þess
háttar,“ segir Einar.

Gott samstarf
Parið segir samstar f ið ganga
vonum framar og verkaskiptingin
þeirra á milli sé mjög jöfn.
„Það reyndar tók aðeins á að
koma fyrirtækinu á laggirnar í upphafi, mikið af hlutum sem þurfti að
hugsa út í sem við sáum ekki endi-

lega fyrir okkur. Þá var mikilvægt
að deila verkefnum og vinna skipulega. En í dag kemur annar okkar
með hugmynd að þema og útliti en
svo vinnum við saman að hönnun
sem teymi,“ segir Aron.
Einar segir þá með líkan stíl svo
það eru engir árekstrar þegar það
kemur að þeirri hlið.
„Við erum mjög samstíga í þeim
efnum. Allt frá því hvernig við
sjáum framtíðarheimilið okkar
fyrir okkur yfir í hvað fer vel í
augun á okkur í hönnun. Við löðumst alltaf að sömu hlutunum sem
er kannski forsenda þess að við
fórum út í þetta samstarf,“ bætir
hann við.
Er á einhvern hátt samkeppni?
„Ekki enn þá. Sjáum hvað setur, en
eðlilega er gott að hafa hvor annan
til samanburðar,“ svarar Aron og
brosir.
Þeir segjast ekki lenda í því að
finnast það sem hinn gerir ekki
nógu flott.
„Nei, það kemur ekki fyrir. Að því
sögðu geta hlutir verið misgóðir og
þá sannast hið fornkveðna að betur
sjá augu en auga,“ segir Aron.

Breyttir tímar
Borgin er hægt og rólega að loka að
þeirra sögn, en þeir segja ástandið
hafa breyst mjög snögglega.
„Tímarnir eru mjög skrítnir um
þessar mundir og í raun án fordæmis. Það gerðist í raun aðeins á
um tveimur sólarhringum frá því
að fólk var að gantast með veiruna
yfir í að allt fór að loka og smit fór
að fjölfaldast. Við erum búnir að
setja sjálfa okkur í tveggja vikna
útgöngubann, nema aðeins til þess
að fara út í búð eða í göngutúra fyrir
geðheilsuna,“ segir Einar.
„Stemningin í borginni er líka
mjög sérstök, það eru fáir á ferli og
þar sem áður var líf og fjör er nú
ekki mikið í gangi. Veitingastaðir
eru núna að loka í hrönnum og barir
mega bara vera með opið til 21.00.
Fjöldatakmarkanir eru inn í verslanir og almennt kannski svipað
aðgerðunum á Íslandi, þó manni
finnist þeir kannski vera að ganga
aðeins lengra hér. En aðgerðirnar
breytast dag frá degi,“ segir Aron.
Þeir segjast þó þakklátir þeirri
staðreynd að þetta hafi ekki eins
gífurleg áhrif á þá og svo marga
aðra, í ljósi þess að þeir vinna heima
fyrir.
„Kannski opnar þetta augun hjá
fyrirtækjum fyrir því hversu auðveld fjarvinna getur verið og verður
það vonandi skref fram á við. Hins
vegar erum við aðeins með viðskiptavini á Íslandi, svo allar gengisbreytingar hafa eðlilega áhrif á
okkur. En við erum bjartsýnir að
eðlisfari og hlökkum til að sigla úr
þessum faraldri. Þetta er kannski
bara gott fyrir okkur, að átta okkur
á vanmætti okkar gegn náttúrunni,
og spark í rassinn með að gera miklu
betur,“ segir Einar.
Hægt er að skoða verk Einars og
Arons á brotidblad.is.
steingerdur@frettabladid.is
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Sparadu-

20-40%
af öllum sófum,
sófaborðum
hægindastólum
og mottum
5. - 23 mars

Tobba og Sæþór heilsa með heilsuna í huga og gæta þess að njóta lífsins í starfi og námi með börnunum þremur.

Handfrjálsar kveðjur
heilsunnar vegna
Hjónin Sæþór Örn og Tobba í Farva brugðust við kröfunni um
snertilausar kveðjur með stuttermabolum með sér handfrjálsri
kveðju í hjartastað. Búðin er lokuð en þau selja heilsubolina á netinu.

POLLA HÆGINDASTÓLL grár með svörtum málmfótum.
L80 x B72 x H97 cm. Áður 36.900 kr. NÚ 29.520 kr. SPARAÐU 7.380 kr.

Frí heimsending
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H

ug my nd in kom
bara í þessu róti
þegar allir eru að
reyna að ná áttum
þega r ek k i má
lengur taka í spaða
eða faðmast,“ segir Sæþór Örn
Ásmundsson myndlistarmaður sem
rekur prentverkstæðið og vinnustofuna Farva, ásamt eiginkonu
sinni, Tobbu Ólafsdóttur.
Þau hjónin ákváðu að bregðast
við kröfunni um handfrjálsar
kveðjur og eftir stutta yfirlegu varð
heilsubolurinn niðurstaðan.
„Okkur finnst þessi kveðja falleg,
að leggja hægri hönd á hjartastað“
segir Sæþór um málamyndakveðjuna sem hann bendir á að gangi
hvort sem verið er að kveðja eða
heilsa.
Sæþór er þegar byrjaður að
prenta kveðjuna á boli en vegna
aðstæðna eru þeir aðeins til sölu í
vefverslun þeirra hjóna, Farvi.is.
„Við þurfum ekkert að stressa okkur
á að einhver komi inn í verslunina
okkar og vilji eintak þar sem hún er
lokuð.
Búðargólfið hjá okkur er 140
sentimetrar sinnum 500 þannig að
það er eiginlega ómögulegt að virða
tveggja metra regluna. Nema þá
með því að hleypa inn í eins manns
hollum,“ segir grafíski hönnuðurinn og hlær.

Falleg kveðja
Hönd á hjartastað er síður en svo
kveðja úr lausu lofti gripin, þótt
Sæþór hafi ekki áttað sig á að hana

ÞAÐ ER EIGINLEGA
ÓMÖGULEGT AÐ
VIRÐA TVEGGJA METRA
REGLUNA. NEMA ÞÁ MEÐ ÞVÍ AÐ
HLEYPA INN Í EINS MANNS
HOLLUM.
má rekja til Arabíu, fyrr en hugmyndin var kominn í vinnslu og
hann fór að gúggla.
Þá komst hann að því að hlýtt
bros og snerting við hjartastað
þykir ein hlýlegasta kveðja sem
Arabar nota og felur í sér að nærvera
þess sem hún beinist að sé mjög svo
kærkomin.
„Þetta er ein af þeim kveðjum
sem fólk í kringum mig fór að nota
og mér þótti fallegust. Þetta er líka
svolítið eins og maður sé þakklátur
fyrir viðkomandi,“ segir Sæþór og
bætir aðspurður við að honum
finnist til dæmis heldur kuldalegra
að brasa við að nudda saman olnbogum. „Það er eitthvað svona sem
að maður gerir meira áður en maður
fer í boxbardaga.“
Sæþór handprentar kveðjuna
með umhverfisvænum prentlitum
á lífræna bómull og segist senda þá
frítt heim svo allir geti verið vinir
vegna þess að „litla verslunin okkar
í Álf heimum er lokuð á meðan
samkomubanni stendur“.

Súrdeig og rútína
Sæþór segist í raun hafa brugðist
skjótt við og rennt blint í sjóinn
en hugmyndin hafi fengið góðan
hljómgrunn á Facebook þar sem

honum er sagt að færslan með
bolnum „virki betur en 85% af því
sem við setjum inn á tímalínuna“
og bætir við að „þegar ferlið frá hugmynd að söluvöru er svona stutt þá
þarf ekki að gera leiðinlega hluti
eins og að kanna áhuga markaðarins og svo framvegis heldur bara
gera. Við prentum bara eintök og
sjáum til,“ segir hann bjartsýnn.
Sæþór og Tobba búa fyrir ofan
Farva í Álf heimakjarnanum sem
hann segir oft koma sér vel. Ekki
síst núna. „Í þessu COVID-ástandi
kemur það sér vel að búa á efri hæðinni og vera með prentverkstæðið,
verslunina og vinnuaðstöðuna á
neðri hæðinni.
Við fjölskyldan erum því sem fyrr
í góðum málum og við tókum líka
þessa ákvörðun að loka búðinni til
að geta verið meira til staðar fyrir
börnin,“ segir Sæþór en þau tvö
yngri Salka og Baldur eru í skólanum annan hvern dag en frumburðurinn hún Saga María, sem er í
9. bekk, fer einu sinni í viku á meðan
bannið stendur.
„Við ætlum að reyna halda rútínu,
byrja á morgunmat saman og fara
svo saman út í göngutúr eða aðra
hreyfingu. Síðan er planið að læra
og vinna, fara í hádegismat og halda
svo áfram að leika og vinna.
Við ætlum svo að prófa að elda
nýja og spennandi rétti og ég gerði
fyrsta súrdeigsbrauðið mitt í gær,“
segir Sæþór og gleymir að biðja um
að sú staðreynd að það þurfti tvær
tilraunir sé „off the record“ eins og
það er kallað. toti@frettabladid.is
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ÞAÐ ER
EINFALT AÐ STOFNA
BRÚÐARGJAFALISTA
Á KUNIGUND.IS

Vandaðar brúðargjafir
Taktu daginn frá!
brúðkaupskynningin
okkar verður
haldin 27. apríl.
15% kaupauki
tilÁrlega
brúðhjóna
sem stofna
brúðargjafalista

sérverslun með vandaðar gjafavörur
Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

550 5000
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ritstjorn@frettabladid.is
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V

ið vorum ekki komin langt
inn í baráttuna við kóróna
veiruna þegar það fór að
bera á miklu óþoli í garð þeirra
viðbragða sem heilbrigðisyfir
völd gripu til. Varfærin nálgun
um að rekja smitin og reyna að
einangra þá sem smitast, hægja
þannig á útbreiðslunni og tryggja
að heilbrigðiskerfið ráði alltaf vel
við vandann – þetta var bara alls
ekki nógu pólitískt sexý. Engar
hástemmdar yfirlýsingar eða
heróp um að sigra stríðið, heldur
embættismenn að reyna að mjatla
okkur skynsamlega í gegnum
ástandið? Þetta skoraði lágt á
testósterón mælikvarðanum.
Trump, sem hafði skömmu áður
ekki nokkrar einustu áhyggjur af
veirunni, rann á lyktina og lýsti
yfir ferðabanni og lokaði landa
mærum og embættismaðurinn sem
stýrir Evrópusambandinu lék sama
leikinn skömmu síðar með því að
loka Schengen-svæðinu. Kanada
lokaði svo landamærum sínum,
að vísu með þeirri undantekningu
að landamærin til Bandaríkjanna
voru áfram opin, allt þar til Trump
ákvað að loka þeim skömmu síðar.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur
reyndar bent á að lokun landa
mæra gagnist ekki í baráttunni við
veiruna. Þetta mun hins vegar alveg
örugglega dýpka mjög verulega þá
efnahagslegu kreppu sem er byrjuð
út af veirunni.
En hvaða stjórnmálamaður stenst
mátið að halda blaðamannafund í
miðju neyðarástandi, tala þung
brýnn við óttaslegna þjóð sína og
tilkynna þar um stórtækar aðgerðir
á borð við að loka landamærum?
Veiran hlýtur að skilja að slíkum
leiðtoga er alvara!
Íslenskir ráðamenn hafa bless
unarlega staðist slíkar freistingar.
Leiðtogum heimsins væri nær að
bíta aðeins í tunguna á sér og fylgja
ráðleggingum þeirra sem vita hvaða
aðgerðir gagnast raunverulega.

VERTU VAKANDI
Í FYRSTA SKIPTI
Á ÆVINNI
Við höfum opnað glæsilega nýja verslun Hästens að Faxafeni 5.
Komdu til okkar og prófaðu einstök gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða þig og veita frekari upplýsingar.

OPAL

2 TEG - 40 G

169
KR/PK
4225 KR/KG

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði þess að ná
fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd með einstöku samspili
handverks og hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í gæðum
náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi handverkið.
Þú sérð það ekki en þú munt ﬁ nna fyrir því. Allan sólarhringinn.
Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

H Ä STEN S V E R S LU N
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

A F GR E IÐS LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

