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NÝTT
– Hagkvæm matarkaup
– Heitar og ilmandi
– Ljúffengar og næringarríkar
– Án allra rotvarnarefna

KJARAMÁL Sjö stéttar- og fagfélög 
hafa rætt við Lilju Alfreðsdóttur, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, vegna fjölda umkvartana 
sem þeim hafa borist frá skjólstæð-
ingum sínum um einelti, atvinnuróg 
og samningsbrot af hálfu Íslensku 
óperunnar.

Þóra Einarsdóttir söngkona stefn-
ir nú Óperunni vegna vangoldinna 
launa við uppfærslu á Brúðkaupi 
Fígarós síðastliðið haust. Málið er 
ekki einstakt og hafa allir helstu 
söngvarar sýningarinnar leitað til 
stéttarfélaga vegna samningsbrota.

Málið snýst um að Íslenska óper-
an gerði verktakasamninga þar 
sem vísað er í kjarasamning Félags 
íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) 
en hefur ekki greitt samkvæmt þeim 
samningi. Steinunn Birna Ragnars-
dóttir óperustjóri segir samningana 
bindandi.

„Við teljum að undirritaðir verk-
takasamningar við söngvarana 
séu bindandi og rétt að benda á að 
heildargreiðslur Íslensku óperunnar 
til söngvaranna í Brúðkaupi Fígarós 
voru hærri en taxtar FÍH gera ráð 
fyrir,“ segir hún.

Þóra segir málið ekki aðeins snú-
ast um greiðslur heldur vinnuálag 
sem hafi farið langt fram úr ákvæð-
um samninganna. Hún hneig niður 
af álagi á æfingu fyrir sýninguna. 
„Þetta var ekki eðlilegt og fór langt 
fram yfir öll mörk,“ segir Þóra.

Gunnar Hrafnsson, formaður 
FÍH, segir skort á gagnsæi í rekstri 
Íslensku óperunnar.

„Sagt er að reksturinn sé í járnum 

vegna þess að listamenn séu of dýrir 
en við sjáum yfir árabil að laun 
þeirra virðast hafa farið línulega 
lækkandi. Mér fyndist áhugavert að 
ársskýrslur Óperunnar yrðu gerðar 
opinberar svo hægt væri að meta 
reksturinn. Hvað er til dæmis hlut-
fall stjórnunarkostnaðar og hvað er 
hlutfall flytjendakostnaðar?“

Umræður hafa skapast á sam-
félagsmiðlum þar sem fagfólk og 
söngvarar hafa svipaða sögu að 
segja um reynslu sína af Íslensku 
óperunni. Búið er að stofna undir-
skriftalista til stuðnings söngvurum 
í kjarabaráttu.

Lilja samþykkti í fyrra að veita 
Íslensku óperunni fjögurra millj-
óna króna styrk þremur vikum eftir 
að fag- og stéttarfélögin höfðu haft 
samband við ráðherrann og kvartað 
um vangoldin laun.

Féð sem Íslenska óperan fékk var 
ekki til þess að leiðrétta laun söngv-
ara, heldur til að setja upp nýtt verk 
eftir Daníel Bjarnason.

Í ráðuneytinu hefur því legið fyrir 
vitneskja um óánægju fagaðila með 
starfsemi Óperunnar og kjarabar-
áttu söngvara þegar samþykkt var 
að veita styrkinn. Óskuðu félögin 
eftir því að „ráðstöfun hárra fjár-
hæða af almannafé fari eftir fag-
legum leiðum en sé ekki í höndum 
einkaaðila“. – ilk

Kvörtuðu til 
ráðherra vegna  
Óperunnar
Sjö stéttar- og fagfélög hafa kvartað til mennta- 
og menningarmálaráðherra undan einelti, 
samningsbrotum og atvinnurógi í Íslensku 
óperunni. Söngkona hefur stefnt fyrir vangoldin 
laun en óperustjóri segir samninga bindandi.

Meira á frettabladid.is

Hópur ofurhuga lék sér við f lugdrekabrim úti við Gróttuvita á Seltjarnarnesi í rokinu í gærdag. Kapparnir 
styðjast við f lugdreka í 25 metra löngum böndum sem þeir eru með festa við fæturna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HEILBRIGÐISMÁL Ný afeitrunardeild 
fyrir börn verður opnuð á Land-
spítalanum í júní. Aðstoðardeildar-
stjóri segir að lengi hafi skort úrræði 
fyrir börn og ungmenni sem eru 
með vímuefna- og geðrænan vanda.

Deildin verður til húsa í geð-
deildarbyggingu Landspítalans 
og pláss verður fyrir tvo sjúklinga. 
Deildarstjóri fíknigeðdeildar segir 
mikilvægt að börn í fráhvörfum frá 
fíkniefnum séu meðhöndluð af heil-
brigðisstarfsfólki. – bdj / sjá síðu 4

Ný deild á LSH

AT VI N N U M ÁL  Um 40 prósent 
atvinnulausra eru erlendir ríkis-
borgarar og ekki má búast við 
miklum brottf lutningi þeirra á 
yfirstandandi samdráttarskeiði.  
Verður hérlendur vinnumarkaður 
því fyrir þyngra höggi en ella vegna 
útbreiðslu COVID-19. „Við verðum 
því að leysa þennan vanda sjálf,“ 
segir Ari Skúlason, sérfræðingur 
hjá Landsbankanum. – kij / sjá síðu 8

Atvinnuleysi 
erlendra mikið



Tveir af hverjum þremur 
safngestum árið 2018 voru 
erlendir ferðamenn.

Veður

Suðvestan 3-10 í dag. Bjart veður 
austan til, en skúrir á vestanverðu 
landinu. Hiti 2 til 10 stig. 
SJÁ SÍÐU 20

Dagur Vigdísar

Hópur einsöngvara og kór mættu á lóðina á Aragötunni hjá frú Vigdísi Finnbogadóttur og sungu fyrir hana afmælissönginn og þjóðsönginn á 90 
ára afmælisdaginn. Margir f leiri gamlir vinir og kunningjar voru einnig mættir til að heiðra forsetann fyrrverandi. Vigdís sagðist ekkert sérstak-
lega vera hrifin af afmælisdögum, eða þykja þeir merkilegir yfirleitt, en erfitt væri að verjast tárum yfir svo fallegum söng. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VERSLUN Borgarbúar tóku við sér 
eftir að Katrín Jakobsdóttir forsæt-
isráðherra tilkynnti um tilslakanir 
á samkomubanninu og fóru í búðir. 
Í Kringlunni hefur viðskiptavinum 
fjölgað og í gær þegar Fréttablaðið 
leit við um hádegisbilið var þar 
létt yfir. Í Smáralindinni var góður 
dagur og í miðbænum minntu pásk-
arnir á jólavertíðina.

„Mér finnst meira líf í húsinu. 
Ég var að tala við sendibílstjór-
ann okkar áðan og hann sagði að 
umferðin væri að taka við sér. Við 
skynjum að hér er að kvikna líf,“ 
segir Sigurjón Örn Þórsson, fram-
kvæmdastjóri Kringlunnar. Miðað 
við talningar þar á bæ hefur gestum 
verið að fjölga frá mánaðamótum 
en aðeins um 4.000 manns heim-
sóttu verslunarmiðstöðina 24.-31. 
mars. Á laugardeginum fyrir páska 
varð 33 prósenta fjölgun frá fyrri 
laugardegi. 

„Hann Eyjólfur er að hressast. 
Ég var reyndar að vona að það yrði 
aftur farið í 100 því þegar fækkað 
var niður í 20 þurftum við að loka 
setusvæðinu við Stjörnutorg. En 
það er að kvikna líf hér í húsinu og 
starfsemi sem hefur verið lokuð 
vegna boða og banna fer aftur í 
gang 4. maí því hér eru naglastofur, 
sjúkraþjálfun, hárgreiðslustofur og 
annað sem má fara aftur af stað.“

Tinna Jóhannsdóttir, markaðs-
stjóri Smáralindar, tekur í sama 
streng. Segir að umferðin á þriðju-
dag hafi verið örlítið meiri en dag-
ana á undan. „Það hefur reyndar 
verið fín umferð um húsið en ég 
heyri það á rekstraraðilum í hús-
inu og þeim sem ég hef rætt við að 
undanförnu, að það er eins og það 
hafi rofað eitthvað til.“

Hún hefur sömu sögu að segja 

og Sigurjón. Laugardagurinn fyrir 
páska var sterkur. „Fólk var greini-
lega að gera extra vel við sig þessa 
páskana með því að kaupa góðan 
mat, spil og f leira til að njóta með 
sínum. En klárlega eftir fundinn rof-
aði aðeins til í hugsunarhætti og það 
var bros víða um Smáralindina.“

Guðrún Jóhannesdóttir í Kokku 
situr í stjórn Miðborgarinnar okkar 
sem fundaði í gær. Guðrún hefur 
haft opið eins og venjulega í þessu 

ástandi, frá 10 til 18, og er ánægð 
með sína viðskiptavini. „Auðvitað 
er þetta skrýtið ástand. Það er spritt 
við innganginn og það byrja allir 
þar. Það var svolítið erfitt fyrst en 
mér fannst það vera vegna þess að 
fólk var að gleyma sér. En núna er 
fólk mjög meðvitað og sprittar sig 
og heldur fjarlægð. Enda skilar þetta 
þessum árangri sem allir geta verið 
stoltir af.“

Hún segir fólk ánægt með traff-
íkina. Um páskana séu Íslendingar 
yfirleitt í útlöndum eða í bústað en  
nú hlýða allir Víði. Þegar kom að því 
að viðra sig voru mjög margir sem 
röltu Laugaveginn.

„Laugardagurinn var nánast eins 
og laugardagur um jólin,“ segir hún. 
Þó að viðskiptavinir komi enn til 
hennar hefur netverslun aukist 
mikið. „Aukningin var um 600 pró-
sent hjá okkur í mars og verður trú-
lega svipuð í apríl.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Fólk tók við sér eftir 
tilkynningu stjórnar
Eftir að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tilkynnti um tilslakanir á sam
komubanni eftir 4. maí sáu landsmenn loks til sólar og verðlaunuðu sig með 
búðarferð. Verslunarmiðstöðvarnar fundu mun og miðborgarlífið blómstraði.

Kringlan hefur verið að lifna við eftir erfiða tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐSKIPTI Tveir af hverjum þremur 
safngestum á Íslandi árið 2018 voru 
erlendir ferðamenn. Samkvæmt 
nýjum tölum Hagstofu Íslands voru 
skráðar alls 2,6 milljónir heimsókna 
það ár.

Hlutfallið á milli íslenskra og 
erlendra gesta er mismunandi eftir 
söfnum en erlendir sækja helst í 
sögusöfn. Ferðamannastraumur til 
Íslands í sumar mun minnka veru-
lega vegna áhrifa COVID-19 farald-
ursins.

Ág úst a Hreinsdóttir, f ram-
kvæmdastjóri Sögusafnsins, segir 
að safnið sé að íhuga alla möguleika 
til að halda starfseminni áfram í 
sumar. „Það er alveg í myndinni 
að reyna að láta starfsemina höfða 
meira til Íslendinga. Við ætlum 
að stytta opnunartímann og svo 
ætlum við að leita í kringum okkur, 
tala við samtök um sögutengda 
ferðaþjónustu um það hvort þau 
séu að fara í eitthvert markaðsátak.“

Úti á Granda eru fleiri söfn eins og 
Sjóminjasafnið. „Það var hugmynd 
að tala við hin söfnin á Granda og 
reyna að gera eitthvað saman. Það 
væri held ég alveg hægt að gera 
eitthvað skemmtilegt þarna,“ segir 
Ágústa. Sögusafnið verður opnað 
þann 4. maí þegar samkomubanni 
verður aflétt að hluta. „Við reynum 
að vera bjartsýn. Við stólum á það 
að Íslendingar verði spenntir fyrir 
því að heimsækja okkur.“ – así

Vilja höfða til 
heimamanna

Þjóðlega klæddar gínur í Sögusafni.

VESTMANNAEYJAR Mjaldrarnir Litla-
Hvít og Litla-Grá hafa ekki verið 
mikið í fréttum síðan COVID-19 kom 
upp. James Burleigh, markaðsstjóri 
Sea Life Trust, sendi umhverfis- og 
skipulagsráði Vestmannaeyja erindi 
þar sem hann óskar eftir fresti til að 
ljúka utanhússframkvæmdum við 
Ægisgötu 2 í Vestmannaeyjum sem 
ráðið samþykkti. Í húsinu verður 
griðastaður fyrir mjaldrana sem og 
nýtt safn með gestastofu, aðhlynn-
ingaraðstöðu fyrir lunda, pysjur og 
ýmsa sjófugla og myndarlegt nátt-
úrugripa- og sjávardýrasafn. – bb

Sea Life frestar 
framkvæmdum

Litla-Grá og Litla-Hvít komu frá 
Kína. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Um páskana eru 
íslendingar yfirleitt 

í útlöndum eða í bústað. 

Guðrún  
Jóhannessdóttir
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Allar kaffivörur

MEÐ 10-50% AFSLÆTTI

Aðeins í nokkra daga!

Kaffi dagar

Kaffivélar, sjálfvirkar 
kaffivélar, espressovélar, 

kaffikvarnir, pressukönnur, 
espressokönnur, kaffibox, 
kaffikönnur, hitabrúsar, 

flóunarkönnur og 
margt fleira.
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Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is



ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og 
íhluta til breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á 
lager. Sérpöntum varahluti í aðra USA bíla. 

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 534 4433 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 534 4433

UMBOÐSAÐILI

STANGVEIÐI Laxveiðiáin Sandá í 
Þistilfirði verður frá sumrinu 2021 
leigð Stangaveiðifélagi Reykjavíkur. 
Eru það talsverð tímamót í stang-
veiðiheiminum hérlendis því land-
eigendur hafa allt frá árinu 1964 
leigt veiðina í Sandá til Þistla sem 
er lokaður félagsskapur.

Eins og aðrar laxveiðiár í Þistil-
firði er Sandá þekkt fyrir hátt hlut-
fall stórlaxa. Veiðitölur næstliðin 
ár hafa ekki alveg leikið á lausu því, 
að undanskildu árinu í fyrra, hefur 
þeim ekki verið skilað til Veiðimála-
stofnunar frá árinu 2015. Sumarið 
2019 veiddust þar 292 laxar.

Stangaveiðifélag Reykjavíkur 
kveðst í tilkynningu hafa gert sam-
starfssamning til langs tíma. „Það 
er í einu orði sagt stórkostlegt fyrir 
SVFR að geta boðið sínum félags-
mönnum leyfi í þessari perlu Þistil-
fjarðar, sem er í hópi albestu lax-
veiðiáa landsins,“ er haft eftir Jóni 
Þór Ólafssyni, formanni SVFR. „Það 
er stórkostleg upplifun að veiða í 
Sandá. Hún er margslungin og fjöl-
breytt, því bæði er veitt í tilkomu-
miklum gljúfrum, í straumþungum 
strengjum, guðdómlegum breiðum 
og löngum, djúpum hyljum.“ – gar

Vatnaskil eftir 
57 ár í Sandá

Sandá leigð Stangaveiðifélagi 
Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÁMSLÁN Af borganir af náms-
lánum munu lækka um 25 þúsund 
krónur á ári að meðaltali sam-
kvæmt tillögum stjórnvalda sem 
kynntar voru í gær. Alls munu 45 
þúsund greiðendur námslána njóta 
lægri af borgana.

Tillögurnar voru unnar af starfs-
hópi stjórnvalda og fulltrúa launa-
fólks sem skipaður var í tengslum 
við kjaraviðræður á opinberum 
vinnumarkaði. BHM fagnar í yfir-
lýsingu aðgerðunum enda séu ára-
löng baráttumál loks í höfn.

Vextir á námslánum verða lækk-
aðir úr einu prósenti í 0,4 prósent 
og endurgreiðsluhlutfall lækkað 
til samræmis. Þá verður veittur 
allt að 15 prósenta afsláttur af við-
bótargreiðslum og uppgreiðslu 
lána. Einnig verða ábyrgðir af um 
30 þúsund lánum sem eru í skilum 
felldar niður.

Forsætisráðherra segir fjárhags-
stöðu Lánasjóðs íslenskra náms-
manna sterka og lánþegar njóti nú 
góðs af því. Kostnaður er metinn á 
um 14 milljarða króna. – sar

Afborganir námslána lækka og ábyrgð felld niður

Kostnaður við tillögurnar er metinn 14 milljarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DÓMSMÁL Fimm af sjö útgerðar-
félögum hafa ákveðið að falla frá 
málsókn um skaðabætur á hendur 
ríkinu vegna úthlutunar makríl-
kvóta á árunum 2011 til 2018. Eru 
þetta Eskja, Gjögur, Ísfélag Vest-
mannaeyja, Loðnuvinnslan og 
Skinney-Þinganes. Í yfirlýsingu er 
ástæðan sögð áhrif COVID-19 far-
aldursins á ríkissjóð og allt íslenskt 
samfélag. Þau tvö félög sem ekki 
standa að yfirlýsingunni eru Hug-
inn og Vinnslustöðin.

Kröfurnar hafa valdið mikilli 
reiði í samfélaginu og hafa verið 
harðlega gagnrýndar af núverandi 
og fyrrverandi ráðherrum. Kristján 
Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra 
talaði um taktleysi og Gylfi Magnús-
son, fyrrverandi viðskiptaráðherra, 
um „Íslandsmet í græðgi“. – khg

Fimm hætta við 
makrílmálsókn

HEILBRIGÐISMÁL „Manni finnst svo 
hræðilegt að hugsa til þess að til séu 
börn með fíknivanda og margir loka 
augunum fyrir því en raunin er sú að 
það eru til börn með fíknivanda og 
þörfin fyrir þessa deild er virkileg,“ 
segir Snærún Ösp Guðmundsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur og aðstoðar-
deildarstjóri nýrrar deildar sem 
verður opnuð á Landspítalanum 
í júní. Deildin er ætluð börnum 
yngri en 18 ára sem þurfa á afeitrun 
að halda vegna fíkniefnanotkunar.

„Það hefur verið kallað mikið eftir 
þessu en hingað til hefur ekki verið 
til neitt svona úrræði fyrir börn og 
ungmenni sem eru með vímuefna- 
og geðrænan vanda,“ segir Snærún, 
en börn sem hafa þurft á afeitrun að 
halda hafa hingað til farið í afeitrun 
á Stuðlum, þar sem ekki er starfandi 
heilbrigðisstarfsfólk.

Afeitrun getur verið hættulegt 
ferli og segir Maríanna Bernharðs-
dóttir, deildarstjóri fíknigeðdeildar 
Landspítalans, að unnið hafi verið 
að þróun deildarinnar frá því 
snemma á síðasta ári. „Ég fagna því 
að það sé verið að opna þjónustu 
fyrir þennan hóp af krökkum því að 
vandinn er til staðar og það þarf að 
meðhöndla hann á réttum stað því 
að fráhvarf eftir neyslu er líkamlegt 
og geðrænt ástand og það þarf heil-
brigðisstarfsfólk til að meðhöndla 
það,“ segir Maríanna.

„Í fyrra var settur af stað þverfag-
legur starfshópur sem hefur unnið 
að þróun deildarinnar. Í honum 
sat fólk frá BUGL, Geðþjónustunni, 
barna- og kvennasviði, barna-
læknar og hjúkrunarfræðingar frá 
Barnaspítalanum svo þetta er mikil 

samvinna. Þetta er svo verkefni sem 
okkur var falið og okkur ber skylda 
til þess að gera það vel, “ segir Marí-
anna.

Nýja deildin verður á geðsviði 
Landspítalans, undir fíknigeðdeild-
inni, og þar verður pláss fyrir tvo 
sjúklinga í einu. Gert er ráð fyrir að 
sjúklingar dvelji á deildinni í einn 
til þrjá sólarhringa og að þeim lokn-
um taki við önnur úrræði. Snærún 
og Maríanna eru sammála um að 
mikilvægt sé að heilbrigðiskerfið 
og félagslega kerfið vinni saman og 
að í boði séu úrræði fyrir þau börn 

sem lokið hafa afeitrun.
„Ég get ekki lagt nógu mikla 

áherslu á það hvað við fögnum því 
að þessi þjónusta verði til staðar 
fyrir þessi ungmenni og hversu 
mikilvægt það er að það sé eitthvað 
sem tekur við og að allir sinni sínu 
hlutverki. Svo verður nýja deildin í 
stöðugri endurskoðun af því að við 
erum auðvitað að gera þetta í fyrsta 
skipti,“ segir Maríanna.

„Það verður forvitnilegt að sjá 
hvernig þetta mun vinnast. Þarfa-
greining bendir til þess að tvö rými 
séu nóg en kannski sjáum við að 

þörfin sé meiri og þá skoðum við 
það,“ segir Snærún. „Það er mikill 
áhugi á deildinni og þessu málefni 
og við erum spennt að opna 1. júní.“

Deildin verður til húsa í geð-
deildarbyggingu Landspítalans við 
Hringbraut og er vinna nú í fullum 
gangi við að breyta kaffistofum í 
sjúkrarými. „Það er verið að byggja 
deildina alveg frá grunni og allt fer  
að verða tilbúið. Þarna voru kaffi-
stofur starfsmanna fyrir nokkrum 
vikum en iðnaðarmenn spítalans 
eru ótrúlega snöggir,“ segir Marí-
anna stolt.  birnadrofn@frettabladid.is

Ný afeitrunardeild fyrir börn 
og ungmenni á Landspítala
Ný deild verður opnuð á Landspítala við Hringbraut í júní. Þar verða tvö rými ætluð börnum sem þurfa 
á afeitrun vegna fíkniefnanotkunar að halda. Aðstoðardeildarstjóri segir að kallað hafi verið eftir úr-
ræði fyrir þennan hóp. Mikilvægt er að börn í fráhvörfum séu meðhöndluð af heilbrigðisstarfsfólki.

Nýja deildin verður til húsa í geðheilbrigðisbyggingu Landspítalans við Hringbraut. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

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

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

HYUNDAI I40 Comfort Wagon

Nýskr. 02/13, ekinn 106 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 2.090.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd

Nýskr. 04/16, ekinn 63 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.790.000 kr.

SUZUKI Vitara GLX
Nýskr. 05/16, ekinn 86 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.890.000 kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 92  þ.km, 
dísil, 6 gírar.
Verð: 2.890.000 kr.

FORD Fiesta Titanium
Nýskr. 05/15, ekinn 84 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 1.690.000 kr.

NISSAN X-Trail Acenta 4wd
Nýskr. 03/16, ekinn 96 þ.km, 
dísil, 6 gírar.
Verð: 3.190.000 kr.

HYUNDAI I30 Classic
Nýskr. 02/18, ekinn 78 þ.km, 
bensín, 6 gírar.
Verð: 1.890.000 kr.

RENAULT Koleos Zen 4wd
 Nýskr. 05/18, ekinn 45 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 4.990.000 kr.

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 12/15, ekinn 54 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur, 6 gírar.
Verð: 2.090.000 kr.

HYUNDAI Tucson Classic 4wd
Nýskr. 06/18, ekinn 65 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.890.000 kr.

Rnr. 392234 

Rnr. 130189

Rnr. 146454 

Rnr. 146070 

Rnr. 392184

Rnr. 146069

Rnr. 146226

Rnr. 146053 

Rnr. 146372

Rnr. 110166

TILBOÐSVERÐ!

1.690.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.190.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.590.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.290.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

1.590.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

3.490.000 kr.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

20.785 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

29.241 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

28.033 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

28.033 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

14.745 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

31.658 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

18.369 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

52.195 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

19.577 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

42.530 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

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

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

VORTILBOÐ
Á NOTUÐUM BÍLUM

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

NISSAN Pulsar Acenta
Nýskr. 03/18, ekinn 62 þ.km, 
bensín, 6 gírar.
Verð: 2.290.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Premium

Nýskr. 07/16, ekinn 50 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 5.590.000 kr.

TOYOTA Rav4 Sport 
Nýskr. 06/18, ekinn 57 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 4.790.000 kr.

RENAULT Clio Authentic
Nýskr. 06/14, ekinn 71 þ.km, 
bensín, 5 gírar.
Verð: 1.150.000 kr.

Rnr. 146360 Rnr. 146323 Rnr. 146287 Rnr. 392091

TILBOÐSVERÐ!

1.890.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

4.890.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

3.990.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

790.000 kr.

AFSLÁTTUR
360.000 KR.

24.409 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
800.000 KR.

23.201 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

59.443 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 48.570 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 9.912 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

VW Golf Comfortline
Nýskr. 03/18, ekinn 91 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.690.000 kr.

Rnr. 146461

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

OFT ER NOTAÐNÝJU BETRA!



FRAKKLAND Eitt ár er liðið síðan 
Notre Dame dómkirkjan í París 
varð eldi að bráð. Óhætt er að full-
yrða að heimsbyggðin hafi grátið 
þegar hin 850 ára gamla bygging 
stóð í ljósum logum.

Um tíma leit út fyrir að mann-
virkinu fræga yrði ekki bjargað 
en loks tókst að slökkva eldinn 
og vonir fóru að glæðast. Gríðar-
legar skemmdir urðu á kirkjunni 
og í raun hafa þær enn ekki verið 
metnar til fulls. Stærsta turnspíra 
kirkjunnar hrundi og mannvirkið 
er í svo slæmu ástandi að lítið má út 
af bregða svo það hreinlega hrynji 
ekki.

Líklega kemur aldrei í ljós hvað 
olli þessum menningarlega harm-
leik. Helstu getgáturnar snúast um 
að bálið hafi með einhverjum hætti 
kviknað út frá viðgerðum sem stóðu 
yfir á kirkjunni og jafnvel að sígar-
ettuglóð sé um að kenna.

Þak kirkjunnar er afar viðkvæmt 
auk þess sem mikil hætta á alvar-
legri blýmengun á vinnustaðnum 
tafði verkið mikið. Svo kaldhæðnis-
lega vill til að ein mesta hættan fyrir 
bygginguna snýst um vinnu- og 
stuðningspalla utan um kirkjuna 
sem bráðnuðu að hluta til í elds-
voðanum. Losa þarf pallana mjög 
varlega frá byggingunni og má lítið 
út af bregða.

Eldurinn í kirkjunni var varla 
slökknaður þegar efnt var til alþjóð-
legrar söfnunar til að endurbyggja 
kirkjuna. Söfnuðust um 850 millj-
ónir evra, andvirði um 130 millj-
arða, sem sýndi glögglega hversu 
miklu máli Notre Dame-kirkjan 

skiptir heimsbyggðina. Enn liggur 
þó ekki fyrir hversu stór hluti þess-
arar upphæðar skilar sér að lokum 
en aðeins lítill hluti upphæðarinnar 
hefur verið greiddur.

Þá var strax efnt til alþjóðlegrar 
samkeppni um útlit á nýrri turn-
spíru kirkjunnar og hafa nokkrar 
tillögur litið dagsins ljós. Hafa þær 
valdið talsverðu fjaðrafoki enda eru 
sumar tillögurnar framúrstefnu-
legar á meðan aðrar eru meira í stíl 
við upphaflega mannvirkið.

Kynna átti vinningstillöguna á 
fyrri hluta þessa árs auk þess sem 
gert var ráð fyrir því að lokið væri 
við að losa áðurnefnda palla frá 
kirkjunni um miðjan júnímánuð. 
Þær áætlanir voru þó gerðar áður en 
kórónavírusinn hóf yfirreið sína um 
heimsbyggðina.

Faraldurinn hefur gert það að 
verkum að framkvæmdirnar við 
Notre Dame hafa legið niðri síðan 
16. mars og alls óvíst er hvenær þær 
geta hafist að nýju.

Franska þjóðin, og heimsbyggðin 
öll, hefur um annað að hugsa um 
þessar stundir en þegar stríðinu við 
vírusinn lýkur verður haldið áfram 
að græða hið menningarlega svöðu-
sár sem eldsvoðinn olli. 
bjornth@frettabladid.is

Ár liðið frá brunanum 
mikla í Notre Dame
Ár er liðið frá eldsvoðanum í dómkirkjunni frægu Notre Dame í Parísarborg. 
Uppbygging dómkirkjunnar gengur hægt og í raun hafa skemmdirnar ekki 
enn verið metnar að fullu. Kórónavírusinn hefur tafið framkvæmdirnar.

Fáir eru á ferli við Notre Dame-kirkjuna nú á tímum kórónaveirunnar.

Gríðarlegar skemmdir 
urðu á kirkjunni og í raun 
hafa þær enn ekki verið 
metnar til fulls.

Boost
í skál ...
Það má alveg!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

I samvinnu við:

STÆRSTI 
DANSVIÐBURÐUR 

NORÐURSINS

dansbandsveckan.se

SAMFELLDUR 
DANS Í 7 KVÖLD

6 DANSGÓLF  
UNDIR ÞAKI

SVÍÞJÓÐ, MALUNG, 12.-18. JÚLÍ 2020

82 HLJÓMSVEITIR

Pakkaverð í boði frá  75.700 kr.  
Nánari upplýsingar gefur 
Gunnar í síma: 863 5100

BRETLAND Frá byrjun mánaðar hafa 
skemmdarverk verið unnin á nærri 
fjörutíu 5G-möstrum í Bretlandi. 
Verkin vinna fylgjendur samsæris-
kenningar sem segir að 5G-tæknin 
tengist COVID-19 faraldrinum. 
Telja þeir að tæknin hraði útbreiðslu 
sjúkdómsins eða skaði ónæmiskerfi 
fólks. Samsæriskenningin náði flugi 
innan hópa á samfélagsmiðlum.

Kenningar af þessu tagi um 5G 
eru ekki nýjar af nálinni. Fyrir 
útbreiðslu COVID-19 var því haldið 
fram að 5G-bylgjur væru skaðlegar 
fólki og gætu valdið geislaeitrun. 
Sérfræðingar hafa ítrekað sagt að 
kenningarnar séu allar uppspuni. 
„Þetta er algjört kjaftæði,“ sagði 
Simon Clarke, prófessor í frumu-
líffræði örvera, í samtali við BBC. 
„Orkan sem kemur frá örbylgjum 

5G eru mjög litlar og eru engan veg-
inn nógu sterkar til að hafa áhrif á 
ónæmiskerfið.“

Á þriðjudaginn lýsti þáttastjórn-
andinn Eamonn Holmes á bresku 
sjónvarpsstöðinni ITV yfir óánægju 
sinni með afgreiðslu fjölmiðla á 
samsæriskenningunni. „Ég get ekki 
samþykkt það að fjölmiðlar ákveði 
að eitthvað sé ósatt þegar þeir vita 
ekki hvort það er satt eða ósatt,“ 
sagði hann í þættinum. Bresku fjar-
skipta- og fjölmiðlastofnuninni bár-

ust nærri því 500 kvartanir vegna 
ummælanna. Stofnunin rannsakar 
nú hvort Holmes hafi brotið siða-
reglur með ummælunum.

5G er fimmta kynslóð farsíma-
kerfa. Um er að ræða hraðara net 
sem ræður við talsvert meiri netum-
ferð en 4G. Einnig er 5G oft tengt við 
snjallvæðingu. Snjallvæðing í dag 
er aðallega bundin við heimili eða 
vinnustaði, en aukinn hraði og geta 
5G-tækninnar getur meðal annars 
stutt net sjálfkeyrandi bíla.

Vodafone á Íslandi gangsetti 
fyrstu 5G-sendana á Íslandi í júlí 
árið 2018. Nýsköpunarverkefni 
á vegum fyrirtækisins nýta sér 
tæknina sem meðal annars á að þróa 
snjallvæðingu borgarsamfélagsins. 
Nova gangsetti einnig sendi í byrjun 
árs 2019. – así

Skemma 5G-möstur af ótta við eitrun

Það var því miður 
ekki gengið nógu 

vel um grenndarstöðvarnar. 

Þorkell Ingi Ingimarsson, verkstjóri 
hjá Rauða Krossinum

Fyrir útbreiðslu 
COVID-19 var því haldið 
fram að 5G-bylgjur væru 
skaðlegar fólki og gætu 
valdið geislaeitrun. 
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SAMFÉLAG „Það voru greinilega 
allir að taka til um páskana og við 
erum núna að vinna í að taka saman 
páskadótið,“ segir Þorkell Ingi Ingi-
marsson, verkstjóri hjá fataverkefni 
Rauða krossins.

„Það var því miður ekki gengið 
nógu vel um grenndarstöðvarnar. 
Það voru mjög margir pokar skildir 
eftir og þeir höfðu annaðhvort verið 
rifnir upp eða skildir eftir opnir, þá 
rignir ofan í þá og fötin skemmast. 
Við fórum samt aukaferð á laugar-
daginn til grynnka aðeins á því. Við 
erum að vinna í að flokka það frá.“ 
Gerir hann ráð fyrir að flokkuninni 
á öllu sem kom um páskana ljúki í 
dag.

Alls eru 116 gámar á vegum Rauða 
krossins sem taka við fötum og 
skóm af öllu tagi. Þorkell segir að 
frá því að Góða hirðinum var lokað 
vegna samkomubannsins hafi verið 
meira um lítið dót sem sett er í gám-
ana. Minni leikföng sem séu heil eru 
seld í verslunum Rauða krossins en 

því miður þurfi að henda f lestu. 
„Þetta endar því miður flest í Sorpu 
sem er þá bara aukinn kostnaður 
fyrir okkur,“ segir hann.

Þorkell hefur ekki orðið var við 
neina sérstaka aukningu á fata-
magni síðustu vikur. „Þetta er mjög 
háð veðri. Um leið og það kemur 
gott veður þá eykst magnið í litlu 
gámunum.“ Hvetur hann fólk til 
að bíða með að fara með föt í gáma 
þegar þeir eru fullir. „Við búum 
á Íslandi og vitum aldrei hvernig 
veður kemur næst, ef pokinn rifnar 
er mikil hætta á að öll fötin eyði-
leggist og munið að öllum fatnaði á 
að skila í vel lokuðum pokum inn í 
fatagáma Rauða krossins.“ – ab

Fólk bíði ef gámarnir eru fullir



Snyrtivara

NIGHT REBOOT SERUM
NÝTT NÆTURSERUM SEM DREGUR ÚR ÞREYTUMERKJUM FRÁ FYRSTA MORGNI

NIGHT REBOOT SERUMIÐ FJARLÆGIR DAUÐAR HÚÐFRUMUR, ÖRVAR FRUMUENDURNÝJUN OG VERNDAR NÝJAR 
FRUMUR. SERUMIÐ INNIHELDUR 3,4% GLYCOLIC SÝRU SEM SLÍPAR YFIRBORÐ HÚÐAR OG HEFUR ENDURNÝJANDI 

EIGINLEIKA ÁSAMT NÁTTÚRULEGU INNIHALDSEFNI MOONLIGHT CACTUS FLOWER SEM KEMST DÝPRA NIÐUR Í 
HÚÐLÖGIN OG HEFUR VIÐGERÐAR- OG VERNDANDI EIGINLEIKA. 

HREINT SKOT AF ENDURNÝJUN. 
GRÓF EÐA ÓJÖFN HÚÐ VERÐUR MÝKRI, SLÉTTARI OG ÁFERÐIN FALLEGRI

LIVE FAST STAY YOUNG

NÝTT

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM                           VÖRUM
DAGANA 16. – 22. APRÍL
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Fyrirtækin eru ekki 
aflögufær. Það er 

verið að hjálpa þeim annars 
staðar hvort sem er.

Ari Skúlason,  
sérfræðingur í  
hagfræðideild 
Landsbankans

2,6%
er lækkunin á gengi hluta-
bréfa í Marel frá áramótum.

40%
er hlutfall erlendra ríkis-
borgara á atvinnuleysisskrá.

AUSTURSTRÆTI 
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Minni brottflutn-
ingur erlendra 
r í k i s b o r g a r a 
f r á  Í s l a n d i 
mun gera það 
að verkum að 

hérlendur vinnumarkaður verður 
fyrir þyngra höggi en ella vegna 
útbreiðslu kórónaveirunnar. Búast 
má við því að atvinnuleysi rjúki upp 
í meira en fimmtán prósent í þess-
um mánuði, sem yrði það mesta frá 
upphafi mælinga, en erlendir ríkis-
borgarar eru um fjörutíu prósent 
atvinnulausra í landinu.

„Hlutfall útlendinga í ferða-
þjónustu er mun hærra á sumrin 
en á veturna sem bendir til þess að 
stór hluti vinnuaf lsins sé tiltölu-
lega laus. Kemur og fer. Það kemur 
til með að milda höggið fyrir ferða-
þjónustuna en höggið verður eftir 
sem áður svakalegt,“ segir Ari 
Skúlason, sérfræðingur hjá hag-
fræðideild Landsbankans.

Gera megi ráð fyrir að stór hluti 
erlendra ríkisborgara sem hafa búið 
hér lengi fari ekki af landi brott, 
þrátt fyrir samdráttarskeið, enda 
sé lítið af tækifærum annars staðar í 
heiminum. Við bætist tímabundnar 
ferðatakmarkanir.

„Við verðum því að leysa þennan 
vanda sjálf,“ nefnir Ari.

Útlending u m á hérlendu m 
vinnumarkaði hefur fjölgað hratt 
á síðustu árum og voru þeir í fyrra 
tæplega fjórðungur af vinnumark-
aðinum á aldrinum 20 til 59 ára. Til 
samanburðar var hlutfallið ellefu 
prósent árið 2010.

Samhliða fjölgun þeirra á vinnu-
markaðinum hef ur hlutdeild 
útlendinga á atvinnuleysisskrá 
jafnframt vaxið jafnt og þétt en þeir 
voru um fjörutíu prósent atvinnu-
lausra í lok síðasta árs, eins og áður 
sagði. Til samanburðar var hlut-
fallið á bilinu átján til tuttugu pró-
sent á árunum 2012 til 2016.

Samkvæmt lögum eiga þeir sem 
hafa starfað í fullri vinnu í samtals 
tólf mánuði rétt á fullum atvinnu-
leysisbótum í þrjátíu mánuði.

Karl Sigurðsson, sérfræðingur hjá 
Vinnumálastofnun, segir aðspurður 
líkur standa til þess að þeir útlend-
ingar sem hafi komið hingað til 
lands á síðasta ári og starfað til að 
mynda í ferðaþjónustu muni ekki 
ílengjast hér á landi eftir að ferða-
takmörkunum verður af létt. Það 

sýni reynslan í kjölfar fjármála-
hrunsins árið 2008.

„Á þeim tíma,“ útskýrir Karl, 
„fluttust þeir útlendingar helst brott 
sem voru tiltölulega nýkomnir til 
landsins og störfuðu þá í ýmsum 
skammtímaverkefnum, til dæmis í 
virkjunum og byggingaverkefnum, 
og höfðu ekki mikil tengsl við 
landið.

Ég býst við því að svipað verði 
upp á teningnum núna. Fjölmargir 
útlendingar komu hingað til lands 
árið 2019 til þess að starfa í ferða-
þjónustu og það verður að teljast 

ólíklegt að þeir ílengist allir hér.
Þeir útlendingar sem hér höfðu 

búið um lengri tíma, myndað 
sterkari tengsl við íslenskt samfélag 
og höfðu áunnið sér þokkalegan 
atvinnuleysisbótarétt settust hér 
frekar að, enda var atvinnuástand-
ið erlendis ekki heldur mjög bjart. 
Margir ákváðu að setjast frekar að á 

Íslandi en í heimalöndum sínum og 
það varð minna um brottflutning 
en við höfðum reiknað með,“ segir 
hann.

Fólk meti hverju sinni lífsafkom-
umöguleika sína og þeir sem hafi 
áunnið sér rétt til atvinnuleysisbóta 
muni væntanlega reyna að nýta 
hann að einhverju marki.

Yfir fimmtán prósent í apríl
Brottf lutningur erlendra ríkis-
borgara í kjölfar fjármálahrunsins 
á haustmánuðum 2008 – en brott-
f luttir umfram aðf lutta voru um 
2.400 árið 2009 – mildaði að hluta 
höggið fyrir vinnumarkaðinn á 
þeim tíma.

Ekki má hins vegar gera ráð fyrir 
eins miklum brottf lutningi í ár í 
ljósi þeirra takmarkana sem hafa 
verið lagðar á ferðalög á milli ríkja. 
Er það ein ástæða þess að atvinnu-
leysi verður meira nú en í fjármála-
hruninu.

Sérfræðingar Vinnumálastofn-
unar gera ráð fyrir að atvinnu-
leysi hafi verið á bilinu átta til 
níu prósent í mars og fari í meira 
en f immtán prósent í þessum 
mánuði. Samkvæmt því má ætla 
að samtals um fimmtíu þúsund 
manns fái í mánuðinum greiddar 
ýmist almennar atvinnuleysis-
bætur eða hlutabætur samkvæmt 
hlutabótaleið stjórnvalda. Þess má 
geta að erlendir ríkisborgarar eru 
um fjórðungur þeirra sem hafa sótt 
um hlutabætur.

Samfara auknu atvinnuleysi 
munu heildarútgjöld til atvinnu-
leysisbóta stóraukast. Samkvæmt 
upplýsingum frá Vinnumálastofn-
un voru greiddir alls 2,6 milljarðar 
króna í bætur í febrúar – sem gerir 
um 31 milljarð króna á ársgrund-
velli – en þá var atvinnuleysi fimm 
prósent.

Aðspurður segir Ari engu að síður 
ólíklegt að tryggingagjaldið, sem 
rennur meðal annars til greiðslu 
atvinnuleysisbóta, verði hækkað.

„Stjórnvöld hafa lengi verið treg 
til þess að lækka tryggingagjaldið 
og má segja að síðustu ár hafi það 
verið of hátt miðað við atvinnu-
ástandið. Það verður þá kannski 
til þess að það þarf ekki að hækka 
það núna.

Fyrirtækin eru heldur ekki 
af lögufær eins og er. Það er verið 
að hjálpa þeim annars staðar hvort 
sem er.“ 

Þyngra högg fyrir vinnumarkaðinn 
Um fjörutíu prósent atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar. Ekki má búast við miklum brottflutningi þeirra á yfirstandandi sam-
dráttarskeiði. Atvinnuleysi stefnir í meira en fimmtán prósent. Fyrirtæki geta ekki geta staðið undir hækkun á tryggingagjaldi.

Eftir hraða fjölgun á síðustu árum eru útlendingar nú tæplega fjórðungur af vinnumarkaðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Hlutabréfasjóður í stýringu 
Virtus Investment Parnt-
ers, eignastýringarfélags 

í Connecticut í Bandaríkjunum,  
er kominn í hóp stærstu hluthafa 
Marels með um 1,2 prósenta eignar-
hlut.

Sjóðurinn, sem stýrir eignum 
upp á alls 1,6 milljarða dala, fjár-
festi í Marel á f jórða fjórðungi 
síðasta árs en samkvæmt upplýs-
ingum frá greiningarfyrirtækinu 
Morningstar fór hann með tæp-
lega 9,2 milljónir hluta – um 1,2 
prósenta eignarhlut – í félaginu í 
lok marsmánaðar.

Miðað við núverandi gengi hluta-
bréfa í Marel – 598 krónur á hlut – er 
eignarhlutur sjóðs Virtus metinn á 
um 5,5 milljarða króna.

Sjóðurinn, sem ber heitið Vir-
tus Kar International Small-Cap 
Fund, er þannig með umsvifamestu 

erlendu fjárfestunum í hluthafa-
hópi Marels.

Eins og greint var frá í Markað-
inum í gær nálgast samanlagður 
hlutur erlendra fjárfestingarsjóða 
nú óðum að verða nærri f jöru-
tíu prósent af hlutafé Marels. Til 
samanburðar áttu slíkir sjóðir sam-
tals rúmlega þrjátíu prósenta hlut í 
félaginu undir lok síðasta árs.

Eftir hækkun síðustu vikna er 
hlutabréfaverð í Marel nú á svipuð-
um slóðum og áður en það tók dýfu 
vegna útbreiðslu kórónaveirunnar í 
seinni hluta febrúar. – kij

Sjóður Virtus með 5,5 
milljarða hlut í Marel

MARKAÐURINN
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Móskarðahnúkar eru tignarlegir tví-
buratindar austur af Esju og sjást 
ágætlega úr Reykjavík. Sá eystri 
stelur athyglinni, enda í laginu 
eins og píramídi, en báðir eru ljósir 
yfirlitum sem skýrist af því að 

grjótið í þeim er óvenjuljóst líparít. Í Ofvitanum segir 
rithöfundurinn Þórbergur Þórðarson einmitt frá því 
þegar hnúkarnir plötuðu hann sumarið 1913. Þetta 
var rigningarsumar og hann hafði ráðið sig í máln-
ingarvinnu. Af Skólavörðuholti sýndist honum jafnan 
þegar hann horfði til veðurs að morgni dags sem sólin 
lýsti upp Móskarðahnúka. Hins vegar rigndi f lesta 
þessa sömu daga í Reykjavík og málningarvinna því 
ekki í boði. Smám saman rann upp fyrir honum að 
ekki væri það sólskin heldur líparítið sem lýsti upp 
hnúkana sem hann kallaði „sjálflýsandi maurildi“.

Það er feiknagaman að ganga á Móskarðahnúka en 
á milli þeirra og Esju eru Laufaskörð og austan við þá 
Svínaskarð sem skilur þá frá Skálafelli. Þar var áður 
fjölfarin leið norður á land frá Suðurnesjum. Algeng-
ast er að hefja 6 km langa gönguna á Móskarðahnúka 
skammt frá Tröllafossi, nánar tiltekið við Skarðsá. Þar 
er göngubrú og merktur slóði sem liggur í norður. Er 
gengið undir klettanefi sem heitir Hrútsnef og sneitt 
undir lægri tindinn sem er 787 m hár. Hægt er að 
ganga fyrst á hann en fleiri stefna beint á þann eystri 
sem er 20 m hærri. Í hlíðum hans er svartur drangur 
sem stingur skemmtilega í stúf við ljóst líparítið. 
Önnur leið á Móskarðahnúka liggur frá bænum Star-
dal, meðfram Skálafelli vestan megin og þaðan upp í 
Svínaskarð og beint á eystri tindinn.

Þriðja leiðin liggur frá Möðruvöllum í Kjós og 
er þá gengið yfir fjallið Trönu (743 m) sem er áfast 
Móskarðahnúkum. Sprækt göngufólk getur jafnvel 
gengið áfram á einstigi yfir Laufaskörð á Esju og niður 
hana sunnan megin. Allar þessar leiðir má ganga að 
vetri til eða á fjallaskíðum en þá verður að gæta sín á 
snjóflóðum því bratt er efst og jöklabúnað getur þurft 
efst ef færi er hart. Þetta á ekki síst við um einstigið 
yfir Laufaskörðin sem getur verið snúið yfirferðar.

Af tindum Móskarðahnúka er mikið útsýni í allar 
áttir, m.a. yfir Reykjavík og Esju en í norður blasa 

við Baula og Botnsúlur. Til austurs er Skála-
fell í aðalhlutverki og Hengill og Bláfjöll í 
suðri. Í góðu veðri má fækka fötum efst 

líkt og meistari Þórbergur sem stundaði 
gjarnan Mullersæfingar á adams-

klæðum í guðsgrænni náttúrunni.

Maurildi 
meistarans

Hér skín sólin sannarlega á eystri og hærri tind Móskarðahnúka – en eins og meistari Þórbergur brenndi sig á lýsir líparítið í þeim jafnvel í rigningu. MYND/PÁLL STEFÁNSSON

Móskarðahnúkar eru mikil útivistarparadís. Hér sést grilla í  göngustíginn og Botnsúlur í baksýn. MYND/ÓMB

Hnúkarnir sjást vel úr Reykjavík – sem þýðir að það er frábært útsýni af þeim yfir borgina. Esjan til hægri. MYND/ÓMB

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari
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HÄSTENS VERSLUN  
Faxafeni 5, Reykjavík 588  
8477

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.

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.
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Um leið má 
ekki gleym-
ast að á 
tímum eins 
og þessum 
eru þess 
einnig 
fjölmörg 
dæmi að 
einstaklingar 
sýni sam-
kennd, hlýju 
og umhyggju 
í mun meiri 
mæli en áður.

 

Eitt af því 
mikilvægasta 
fram undan 
er að opna 
landamæri og 
koma sam-
göngum aftur 
í samt lag.

Rithöfundur í miðbæ Reykjavíkur, á 
virðulegum aldri og því nokkuð vitur 
og reynslumikill, hefur haft fyrir venju í 
áraraðir að spássera um bæinn á hverjum 
degi. Þar sem þetta er mikill sómamaður 
væri freistandi að segja að hann sé sáttur 

við guð og menn. Það orðalag á þó ekki nægilega vel 
við þar sem hann er trúleysingi og því miður fjarska 
stoltur af því. Sæll í guðleysi sínu er hann um leið 
velviljaður flestum mönnum. Þess vegna hefur hann 
haft fyrir sið á hinum reglulegu spássitúrum sínum 
um bæinn að heilsa þeim sem hann mætir, þótt hann 
þekki alls ekkert til þeirra. Góðan daginn, segir hinn 
kurteisi og dagfarsprúði rithöfundur, hátt og snjallt 
við ókunnuga.

Bærinn hefur venjulega verið fullur af fólki en svo 
að segja enginn hefur tekið undir kveðju rithöfundar-
ins. Það þykir sennilega ekki fullkomlega eðlilegt 
að sýna ókunnugum áberandi umhyggju og hlýju 
í mannmargri borg. Á síðustu vikum hefur rithöf-
undurinn verið að upplifa nokkuð alveg nýtt. Vegna 
samkomubanns hefur fámenni verið í miðbænum 
en nær allir þeir ókunnugu einstaklingar sem hann 
mætir taka nú undir kveðju hans og veifa meira að 
segja sumir til hans.

Um daginn fór rithöfundurinn í lengri göngu en 
venjulega, alla leið út í Gróttu. Þar voru margir á 
göngu, rétt eins og hann sjálfur. Það lá áberandi vel á 
öllum. Rétt er að taka fram að allt þetta glaðlega fólk 
hélt ákveðinni fjarlægð en kinkaði um leið vingjarn-
lega kolli til þeirra sem voru í tveggja metra fjarlægð-
inni. Rithöfundurinn hitti þarna áttræða konu sem 
var afskaplega lukkuleg með lífið og ekki hrædd við 
kórónaveiruna sem svo margir skelfast. Mikið er þetta 
góður dagur, sagði hún við rithöfundinn sem jánkaði 
því og síðan kvöddust þau kurteislega.

Rithöfundurinn er ekki einn um að koma auga á 
það að fjölmargir sýna nú ókunnugum meiri hlýju 
en áður. Fólk á göngu heilsast og brosir uppörvandi. 
Skilaboðin sem það sendir eru: Við erum öll í þessu 
saman og við munum komast í gegnum þetta.

Rithöfundurinn hefur ekki breytt lífi sínu að ráði, 
þrátt fyrir hremmingar sem kórónaveiran hefur 
framkallað. Hann er fremur einrænn og hinir einrænu 
þurfa ekki að breyta högum sínum svo mjög, enda 
kunna þeir allra best við sig heima hjá sér. Rithöf-
undurinn er heima að lesa og skrifa og fer svo í sína 
göngutúra og sýnir fólki sem hann mætir hlýju með 
vinalegri kveðju. Þannig líf á einstaklega vel við hann.

Á tímum kórónaveirunnar er sannarlega hætta á 
auknu heimilisofbeldi og andlegri vanlíðan. Um leið 
má ekki gleymast að á tímum eins og þessum eru þess 
einnig fjölmörg dæmi að einstaklingar sýni sam-
kennd, hlýju og umhyggju í mun meiri mæli en áður. 
Alla þessa eiginleika er hægt að sýna á tímum þar sem 
fólki er sagt að halda fjarlægð frá öðrum. Um leið er 
þetta falleg baráttuaðferð á erfiðum tímum. Hún sigr-
ar ekki kórónaveiruna en gerir veröldina þó aðeins 
betri og notalegri. Og við þurfum á því að halda.

Göngutúrinn

Við væntum þess öll, og vonum innilega, að bráð-
lega verði hið versta yfirstaðið í Covid-faraldr-
inum. Vissulega er brekkan brött, við stöndum í 

þeirri öfundsverðu stöðu að geta byrjað að létta af tak-
mörkunum, eftir þrjár vikur, ef allt gengur að óskum. 
Allir eru að gera sitt besta. Við horfum á hvað þessi veira 
gerir því að hún er óvissuþátturinn. Og hvað gerir hún 
nú?

Mun hún leggjast í dvala eða koma upp aftur og 
aftur? Við vitum það ekki. Nú þegar tilfellum af smiti 
fer fækkandi þá þurfum við að huga hratt að því hvern-
ig við getum komið Íslandi aftur í gang. Þess vegna 
þurfum við að vera viðbúin öllu og erum að vinna að 
efnahagsaðgerðum nr. 2.

Norðurlöndin hafa hvert um sig farið sína leið í við-
brögðum en á flestan hátt erum við á sömu braut. Öll 
byggja Norðurlöndin aðgerðir í sóttvörnum á besta 
mati fagfólks og stefna Norðurlandanna til að styðja við 
fjölskyldur og atvinnulíf hefur verið fumlaus og skýr.

Norðurlöndin hafa líka átt náið samráð sín á milli. 
Þar búum við Íslendingar að því að hafa þar til um 
síðustu áramót verið í formennsku í Norrænu ráðherra-
nefndinni þar sem ég leyfi mér að fullyrða að okkur 
hafi tekist að blása lífi og krafti í norrænt samstarf með 
áherslu á umhverfis- og loftslagsmál. Norræna sam-
starfið heldur nú áfram en við gjörbreyttar aðstæður.

Eitt af því mikilvægasta fram undan er að opna 
landamæri og koma samgöngum aftur í samt lag. Vöru-
flutningar hafa sem betur fer haldið áfram, öfugt við 
fólksflutninga. Ferðaþjónustan hefur nánast stöðvast. 
Við ætlum okkur að koma þessari grundvallaratvinnu-
grein aftur af stað og það mun krefjast útsjónarsemi og 
úthalds.

Margt bendir til þess að veröldin muni opnast í 
skrefum. Þá kann það að gerast að nærsvæðin – í okkar 
tilviki Norðurlöndin og vestnorræna svæðið – opnist 
fyrst. Kannski verður þróunin sú að ferðalög og við-
skipti milli Norðurlandanna muni aukast umtalsvert 
á næstum misserum, því á milli okkar ríkir traust og 
samstaða. Þar skiptir samstarfið við Norðurlöndin 
miklu máli.

Samráð á Norðurlöndum

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
samstarfsráð-
herra Norður-
landa

20% afsláttur

Oakley-umboðið á Íslandi

Hlauparar: Arnar Pétursson og 
Hulda Guðný Kjartansdóttir.

DAGAR Í OPTICAL STUDIO

Finnskir dagar
Skipuleggjendur hátíða í sumar 
klóra sig nú blóðuga í höfðinu 
yfir hvernig megi takmarka þær 
við tvö þúsund manns. Búið er 
að blása af Mexíkóska daga og 
Eyjamenn eru farnir að biðla til 
ráðherra dagatalsmála um að 
færa verslunarmannahelgina 
fram í október. Hugmyndir 
eru um að skipta hátíðunum 
niður á nokkra daga, eins og 
Fiskidagurinn fyrsti og annar 
í Mýrarbolta. Vesturbæingar 
fá 17. júní, Grafarvogsbúar 19. 
júní. Eigendur gufubaða eru 
hvattir til að halda Finnska 
daga. Á Akureyri verður hátíðin 
Ein með engum og Sæludagar 
teygðir upp í Sæluvikur. Helgi 
Björns tæklar Menningarnótt.

Ekki sama hvaðan
Fjölmiðlar hér á landi hafa 
síðustu ár veigrað sér við að 
hvetja einstaklinga sem liggja 
undir feldi til að gefa kost á sér í 
kosningum. Á þessum vettvangi 
í gær var gerð undantekning á 
því þegar Guðmundur Franklín 
Jónsson, netheimaspekingur 
á Útvarpi Sögu, var eindregið 
hvattur til að bjóða sig fram til 
forseta. Af einhverjum ástæðum 
fór hvatningin öfugt í hann. Guð-
mundur vill frekar fá stuðning 
frá fyrirbærum eins og „Q-Anon 
Iceland“ sem telur að Bill Gates 
sé að eltast við heimsyfirráð með 
því að dreifa kórónaveirunni. 
Það er greinilega ekki sama 
hvaðan stuðningurinn kemur.
arib@frettabladid.is

1 6 .  A P R Í L  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R12 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

SKOÐUN



Andsvar við einangrunarhyggju

Þorsteinn 
Pálsson

AF KÖGUNARHÓLI

Hugtakið vestræn ríki 
hefur ekki aðeins land-
fræðilega skírskotun. 
Það felur enn fremur í 
sér vísun til lýðræðis, 
mannréttinda, frjálsra 

viðskipta og jafnræðis. Og það geymir 
skýra almenna vitund um formbundið 
fjölþjóðlegt samstarf um slík gildi.

Tvær hliðar á sama peningi
Evrópusambandið og Atlantshafs-
bandalagið eru tvær meginstoðir 
vestræns samstarfs. Bandaríkin lögðu 
hornstein að þeim báðum eftir síðari 
heimstyrjöld.

Segja má að þessar fjölþjóðastofn-
anir séu tvær hliðar á sama peningi. 
Efnahags- og viðskiptasamstarf 
Evrópusambandsins er forsenda þess 
friðar, sem Atlantshafsbandalaginu er 
ætlað að verja. Að uppistöðu til eiga 
sömu þjóðir hlut að máli. Af sjálfu 
leiðir að sprungur á annarri hlið sam-
starfsins eru veikleiki á hinni.

Sameiginlegar varnir  
og stór heimamarkaður
Ísland hefur átt aðild að varnarsam-
starfinu frá upphafi og nýtur réttinda 
og ber skyldur samkvæmt grund-
vallarreglu þess um að árás á eitt ríki 
er árás á þau öll.

Í meir en aldarfjórðung hefur Ísland 
verið hluti af kjarna efnahags- og 
viðskiptasamstarfsins með aðild í því 
regluverki, sem gildir á innri markaði 
Evrópusambandsins. Við fylgjum 
sameiginlegri löggjöf þess um frjáls 

vöruviðskipti, frjáls þjónustuvið-
skipti, frjálst f læði fjármagns og frjálsa 
för fólks, sem tekur í misríkum mæli 
til alls atvinnulífs í landinu.

Nú þegar á móti blæs í þjóðar-
búskapnum felast tækifæri íslenskrar 
framleiðslu og hugvits í því að eiga 
þennan sameiginlega stóra heima-
markað.

Stuðningur þjóðarinnar
Lífshagsmunir íslensku þjóðarinnar 
eru ofnir saman í þessu tvíþætta vest-
ræna samstarfi.

Utanríkisráðuneytið birti fyrr í 
þessum mánuði könnun á viðhorfi 
fólks til alþjóðasamstarfs og meðal 
annars þeirra tveggja fjölþjóðasam-
taka, sem skipta landið mestu máli.

Í ljós kom að tæplega helmingur 

þjóðarinnar styður aðildina að 
Atlantshafsbandalaginu. Aðeins 
fimmtungur hennar gerir það ekki. 
Stuðningur við aðildina að innri 
markaði Evrópusambandsins er enn 
meira afgerandi eða um sextíu af 
hundraði. Aðeins ellefu af hundraði 
hafa neikvæða afstöðu til þessa hluta 
vestræns samstarfs.

Brestir í samstarfinu
Vestrænar þjóðir eru í þeirri klípu að 
þessar tvær meginstoðir samstarfsins 
hafa veikst á allra síðustu árum. Þjóð-
ernispopúlisminn ræður mestu þar 
um.

Bandaríkin hafa horfið frá hug-
myndafræði fjölþjóðasamstarfs. Þau 
vilja nú tvíhliða samskipti þar sem 
þröngir sérhagsmunir þeirra sjálfra 
eru settir framar öllu öðru. Fyrir vikið 
vilja þau sjá upplausn innri markaðar 
Evrópusambandsins. Og forysta þeirra 
fyrir Atlantshafsbandalaginu er svo 
hverful að forseti Frakklands hefur 
talað um heiladauða þess.

Þá hefur Brexit veikt vestrænt 
samstarf; mest innri markað Evrópu-
sambandsins. En einnig Atlantshafs-
bandalagið því að efnahagssamstarfið 
er uppistaðan og ívafið í friðsamlegri 
sambúð þjóðanna.

Tvöfeldni í málflutningi
Heita má að það sé almenn skoðun að 
vestrænar þjóðir komi saman í höfuð-
stöðvum Atlantshafsbandalagsins í 
Brussel til að verja fullveldi ríkjanna, 
þar á meðal Íslands. Sumir þeirra, sem 

eru á þessari skoðun, halda því hins 
vegar fram að markmið sömu þjóða 
sé að svipta Ísland fullveldi og stela 
auðlindum þess, þegar þær setjast á 
rökstóla í höfuðstöðvum Evrópusam-
bandsins í þeirri sömu borg.

Slík tvöfeldni í málf lutningi er 
gegnsæ og léttvæg. En hjá því verður 
ekki horft að hún er þáttur í ásetningi 
þjóðernispopúlista hér heima eins og 
erlendis að grafa undan því samstarfi, 
sem svo vel hefur reynst.

Tímabært andsvar  
utanríkisráðherra
í tilefni af áttatíu ára afmæli utan-
ríkisþjónustunnar í dymbilvikunni 
skrifaði utanríkisráðherra grein þar 
sem hann svaraði þessari gagnrýni á 
þennan veg:

„Alþjóðasamvinna felur ennfremur 
í sér viðurkenningu erlendra ríkja á að 
Ísland sé frjálst og fullvalda ríki. Þann-
ig má segja að alþjóðasamstarfið og 
fullveldið styðji hvort annað.“

Í kreppunni miklu brugðust f lestar 
þjóðir rangt við með einangrun, 
höftum og tollmúrum. Þau sjónarmið 
skjóta aftur upp kolli í kreppuum-
ræðunni nú; innan ríkisstjórnar og 
einstakra hagsmunasamtaka. Í afmæl-
isgreininni hljóðar andsvar utanríkis-
ráðherra við þessum boðskap þannig:

„Þegar faraldrinum linnir verður 
alþjóðleg samvinna, viðskipti og virk 
hagsmunagæsla sem fyrr, undirstaða 
þess að lífskjör og tækifæri hérlendis 
verði áfram með því sem best gerist í 
heiminum.“

Í kreppunni miklu brugðust 
flestar þjóðir rangt við með ein-
angrun, höftum og tollmúrum.

Öll erum við á ólíkum stað 
á COVID-kúrfunni í leik 
og starfi, en eitt er víst að 

sviðsmyndin í lífinu er framandi 
og önnur en áður var. Veiran hefur 
litað alla þætti lífsins og vanmáttug 
höfum við tekið einn dag í einu og 
reynt að fóta okkur í óvissu. Við 
höfum verið þvinguð til að skoða 
hversdaginn frá öðru sjónarhorni 
og meðvituð um stærð áskorana 
höfum við ekki getað annað en 
staðið saman. Við höfum öll verið 
berskjölduð og blússandi mannleg 

og tekist að leiða saman ólíka hópa 
þvert á f lokka og stærðir, staðráðin 
í að komast í gegnum skaf lana. 
Síðustu misserin hafa líka verið 
tími fyrir samfélagsrýni sem hefur 
varpað nýju ljósi á ýmis mál, til 
dæmis hvað er hægt að gera ef við 
stöndum saman, tökum ákvarðanir 
og ætlum okkur eitthvað.

Hugrekkið smitandi
Við höfum lifað mikið endurmat 
að undanförnu og eitt af því sem 
hefur verið ofarlega í umræðunni 
er virði starfa. Heilbrigðisstarfs-
fólk hefur staðið í framlínunni, 
ásamt kennurum, fólki í sorphirðu, 
starfsfólki verslana og þannig mætti 
áfram telja. Hugrekkið hefur verið 
smitandi og innlegg þessara hópa 
hefur verið mikils metið. Við þessar 
ömurlegu aðstæður í heimsfaraldri 
höfum við loksins látið þessar 
starfsstéttir finna fyrir mikilvægi 
sínu. Það voru teknar ákvarðanir 

og ríkisstjórnin hefur fengið verð-
skuldaða jákvæða endurgjöf með 
því að treysta á sérfræðinga sem 
hafa gefið og miðlað á afar óeigin-
gjarnan máta. Nú þarf Ísland að 
halda áfram að vera leiðandi, betra 
og eftirsóknavrerðara. Festa í sessi 
það góða starf sem hér er unnið og 
vera í fararbroddi áfram.

Kvennastéttir skrifa  
sig inn í söguna
Ísland hefur vakið athygli heims-
byggðarinnar fyrir viðbrögð við 

veirunni og þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem þjóðin slær í gegn á heims-
vísu. Verðskuldaða athygli höfum 
við til dæmis fengið síðustu ár fyrir 
að vera skást í heimi á sviði jafn-
réttismála. Það eru svo konur í öfl-
ugum kvennastéttum í framlínunni 
á tímum COVID sem hafa skrifað sig 
inn í söguna. Svona líka rækilega að 
það verður spennandi að sjá hvort 
tími fjölbreytileikans sé loksins 
kominn og tími sóunar á man-auði 
sé að líða undir lok. Samfélagið 
okkar má ekki við sóun man-auðs, 
það höfum við svo sannarlega séð á 
síðustu vikum.

Við ætlum áfram og upp!
Í vikunni sem leið fagnaði Félag 
kvenna í atvinnulífinu FKA 21 árs 
afmæli sínu og þegar horft er til 
baka er framlag félagskvenna sem 
hafa lagt félaginu lið, rutt brautina 
og skilað okkur betra þjóðfélagi 
algjörlega ómetanlegt. FKA stuðlar 

að tengslamyndun, sýnileika félags-
kvenna og er hreyfiafl til framfara í 
samfélaginu. Þakklæti er efst í huga 
á slíkum tímamótum og vænta má 
stórra áfanga í starfinu – því nú 
vitum við öll hvað skiptir máli. Við 
ætlum áfram og upp!

Raunveruleiki allra  
með í reikninginn!
Ætla má að ekkert verði eins 
eftir COVID og þegar unnið er að 
framförum í samfélaginu hlýtur 
útgangsp unkturinn að vera heil-
brigt líf og gera betur. Raunveruleiki 
allra kynja verður að vera tekinn 
með í reikninginn við hönnun á 
infrastrúktúr framtíðarinnar, upp-
byggingu og endurhönnun á sam-
félaginu eftir þessa stökkbreyt-
ingu. Við vitum að við getum ef við 
viljum, stöndum saman og þurfum. 
Það þarf bara að taka ákvörðun – og 
jafnrétti er nákvæmlega það! Jafn-
rétti er ákvörðun!

Að skrifa sig inn í söguna
Andrea  
Róbertsdóttir
framkvæmda-
stjóri Félags 
kvenna í 
atvinnulífinu

Það þarf bara að taka 
ákvörðun – og jafnrétti er 
nákvæmlega það! Jafnrétti 
er ákvörðun!
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Það er nóg til  
og meira frammi

Fæðuöryggi skiptir okkur öll máli. 

Íslenskir bændur og fyrirtæki í landbúnaði munu 
hér eftir sem hingað til tryggja framleiðslu á 
úrvalsmatvælum fyrir land og þjóð. Við sjáum til þess að 
það sé nóg til af innlendum mat í verslunum landsins. 

Takk fyrir að 
velja íslenskt!

CMYK

SV/HV

BENEDIKT
HJALTASON

- SÍÐAN 1947-
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Heimsbyg gðin hef ur 
orðið f y r ir á fa l l i . 
COVID-19 virðir engin 
l a nd a mær i .  Aðr a r 
h n at t r æ n a r ó g n i r 

fyrirfinnast, eins og loftslagsbreyt-
ingar, en lífi okkar og heilsu stafar 
nærtækari hætta af þessum heims-
faraldri.

Eftir því sem veiran breiðist um 
hnöttinn, kemur betur í ljós hve 
vægðarlaus þróun hennar er og hve 
alvarlegar af leiðingar hennar eru 
fyrir efnahagslíf og mannúðarsjón-
armið. Reynslan af öðrum smitsjúk-
dómum eins og alnæmisveirunni og 
ebólu sýnir að undirliggjandi sam-
félagsleg vandamál – einkum ójöfn-
uður, fátækt og átök – gera ástandið 
verra.

Afleiðingarnar sjást nú þegar og 
þær koma til með að aukast. Harð-
ast koma þær niður á fátækum og 
óstöðugum ríkjum með veikburða 
heilbrigðiskerfi. Þær bitna líka sér-
staklega á konum sem verða fyrir 
fjárhags-, félags- og heilsufarslegu 
álagi, auk þess sem þær eiga meiri 
hættu á að verða fyrir of beldi.

Það er ekki aðeins samstaða með 
efnaminni hagkerfum sem hvetur 
okkur áfram. Hnattrænar aðgerðir 
varðandi COVID-19 eru nauðsyn-
legar ef við viljum vernda almenn-
ing í okkar eigin löndum og efna-
hagslíf. Við verðum að bregðast við 
ástandinu í okkar eigin löndum, en 
einnig er mikilvægt að við grípum 
til hnattrænna, fjölþjóðlegra við-
bragðsaðgerða. Veikleikar í heil-
brigðiskerfum þróunarríkja hafa 
í för með sér einna mesta áhættu 
hvað varðar hnattræna útbreiðslu 
veirunnar.

Náið samstarf okkar allra – ríkja 
innan sem utan ESB – er mikilvægt í 
því skyni að auka áhrif okkar, bæði 
fjárhagslega og á vettvangi. Þess 
vegna þurfa allir samstarfsaðilar á 
alþjóðavísu, meðal annars Samein-
uðu þjóðirnar og stofnanir þeirra, 
að gera allt sem í valdi þeirra stend-
ur til að berjast gegn faraldrinum, 
draga úr afleiðingum, efla viðbúnað 
og auka möguleika á endurreisn.

Við munum leggja áherslu á 
aðgerðir á eftirfarandi sviðum:

Tafarlaus viðbrögð 
Skjót, samræmd og öflug viðbrögð til 
hjálpar viðkvæmustu ríkjunum eru 
nauðsynleg. Stuðningur við marg-
hliða kerfi og samstarfsaðila sem eru 
í framlínunni er skilvirkasta leiðin. 
Við styðjum Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunina að fullu í hlutverki sínu 
sem leiðtogi og samræmingaraðili 
á heimsvísu vegna viðbragða við 
COVID-19 á heilbrigðissviðinu, og 
gerum okkur grein fyrir mikilvægi 
annarra hnattrænna heilbrigðis-
stofnana eins og Gavi-sambands-
ins, Heimssjóðsins (Global Fund) og 
Unitaid stofnunarinnar. Við styðjum 
eindregið hnattræna viðbragðsáætl-
un aðalframkvæmdastjóra Samein-
uðu þjóðanna um mannúðaraðstoð 
til að hjálpa berskjaldaðasta fólkinu 
sem þegar býr við neyðarástand í 
mannúðarmálum, einkum f lótta-
fólk og vegalaust fólk innan eigin 
lands. Við teljum einnig að nýr fjöl-
þjóðlegur vörslusjóður Sameinuðu 
þjóðanna vegna viðbragða og endur-
reisnar sé nauðsynlegur til að hjálpa 
lág- og millitekjuríkjum að takast á 
við heilsufarsleg og efnahagsleg áhrif 
sjúkdómsins.

Lausnir fyrir alla 
Skilvirkt viðbragð á heimsvísu verð-
ur að fela í sér aðgang að bóluefni, 
nýrra meðferða, og sýnatöku fyrir 
alla. Bandalag um nýsköpun í við-
búnaði vegna farsótta (CEPI) gegnir 
lykilhlutverki við þróun bóluefnis 
en það gera einnig vísindamenn í 
löndum okkar. Við ættum að vinna 
saman að því að þróa bóluefni eins 
f ljótt og auðið er og sjá til þess að 
það sé tiltækt öllum, ekki einungis 

þeim sem hafa tök á að greiða fyrir 
það. Sérfræðiþekking og alþjóðleg 
staða Gavi-sambandsins mun þar 
skipta sköpum.

Lokun fjármögnunarbila 
Við verðum að grípa til skjótra 
aðgerða og setja saman heildstæðan 
pakka með efnahagslegum, heilsu-
farslegum, næringarfræðilegum og 
félagslegum ráðstöfunum í sam-
starfi við Sameinuðu þjóðirnar og 
aðrar alþjóðastofnanir. Við köllum 
eftir því að opinberir lánardrottnar 
vinni saman og með Alþjóðabank-
anum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
að því að kanna möguleika á tíma-
bundinni frestun endurgreiðslna 
frá fátækustu ríkjunum sem eru 
hvað viðkvæmust. Við verðum að 
skuldbinda okkur til að leggja til 
og virkja frekari úrræði umfram 
opinbera þróunaraðstoð ef við 
viljum að sönnu auka viðnámsþrótt 
landa gegn kórónaveirunni. Einka-
geirinn mun leika mikilvægt hlut-
verk við að finna nýstárlegar lausnir 
og virkja fjármagn til að halda við-
skiptum og aðfangakeðjum gang-
andi, til ábata fyrir bæði hátekju- og 
lágtekjuríki. Þetta hjálpar til við að 
halda hagkerfum uppi og að lokum 
styðja við endurreisn þeirra.

Enginn verði skilinn eftir 
Við verðum að tryggja að þeir 
hópar sem verða fyrir mestum 
áhrifum fái tafarlausa aðstoð við 
að byggja upp félagslega vernd 
sem og heilsu- og næringartengda 
þjónustu. Við horfum einkum til 
Sameinuðu þjóðanna, Alþjóða-
bankans og Alþjóðagjaldeyris-

sjóðsins til að leiða á þessu sviði. 
Við verðum að vernda þá sem eru 
viðkvæmastir fyrir, þ.m.t. konur og 
stúlkur. Menntun ætti einnig áfram 
að vera forgangsatriði. Endurnýjun 
birgða hjá Gavi-sambandinu síðar á 
þessu ári er einnig brýn. Við þurfum 
reglubundna bólusetningu fyrir 
þær milljónir manna sem verða 
fyrir áhrifum af þessum heims-
faraldri í fátækustu ríkjunum.Til 
lengri tíma verðum við að auka 
stórlega viðleitni okkar til að ná 
fram meira félagslegu öryggi og 
tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir 
alla á heimsvísu.

Hvika ekki frá meginreglum 
Mikilvægur og dýrkeyptur lærdóm-
ur stendur skýr eftir úr baráttunni 
gegn alnæmisveirunni og ebólu: öll 
viðleitni okkar og viðbrögð verða 
að byggja á grunni meginreglna 
um jafnræði, þ.m.t. varðandi kyn, 
fjölbreytileika, mannréttindi og 
alþjóðalög. Við skuldbindum okkur 
til að verja þessar meginreglur 
og væntum þess að samstarfsað-
ilar okkar deili þeim. Fjölmiðlar, 
aðgerða sinnar og óháðir sérfræð-
ingar hafa allir hlutverki að gegna 
við að móta viðbrögð okkar.

Hrekja falsfréttir 
Hvert ríki verður að bregðast við 
COVID-19 með sínum hætti, en 
við munum halda áfram að mæla 
með opinni, gagnsærri, ábyrgri og 
heiðarlegri nálgun. Við munum 
einnig takast af festu á við villandi 
upplýsingar og treysta á alþjóðlega 
samstarfsaðila okkar að gera slíkt 
hið saman.

Byggja betur upp á ný 
Við höfum tækifæri til að styrkja 
heilbrigðisöryggi á heimsvísu. Fjár-
festing í faraldsfræðilegu eftirliti í 
öllum ríkjum er augljós upphafs-
reitur. En þetta gæti líka verið tæki-
færi til að komast burt frá þeirri 
nálgun sem er svo ríkjandi í dag, að 
einblína á veikindi og sjúkdóma, 
og stíga fyrsta skrefið í átt að því að 
hugsa um tengslin á milli heilbrigðs 
lífs, heilbrigðra samfélaga og heil-
brigðs umhverfis – og verið besta 
vörn sem við höfum gegn farsóttum 
í framtíðinni.

Langtímahugsun frá byrjun 
Félagslegar og hagrænar afleiðingar 
faraldursins verða reiðarslag. Millj-
ónir hafa þegar misst atvinnu sína. 
Við verðum að grípa þetta tækifæri 
og hugsa til lengri tíma, einbeita 
okkur að loftlagsmálum og viðnámi 
gegn loftslagsbreytingum, grænum 
störfum og orku, betri félagslegri 
vernd og stjórnunarháttum. Við 
styðjum ákall aðalframkvæmda-
stjóra Sameinuðu þjóðanna um 
að gera endurreisnaráætlun til að 
halda okkur á réttri leið í átt að 
Heimsmarkmiðum um sjálf bæra 
þróun fyrir árið 2030 og Parísar-
samningnum um loftslagsbreyt-
ingar. Við styðjum einnig ákall hans 
um vopnahlé á heimsvísu.

Við skuldbindum okkur til að 
vinna að þessum markmiðum, 
og beita og virkja pólitískan vilja, 
tæknilega þekkingu og fjármuni. 
Við hvetjum allar þjóðir til að styðja 
þetta sameiginlega átak. Við eigum 
þann valkost einan að fást við þenn-
an sjúkdóm í sameiningu.

Samvinna í baráttunni gegn  
COVID-19 er hagur okkar allra
Guðlaugur Þór Þórðarson
utanríkis- og þróunarsamvinnu-
ráðherra

Anne-Marie-Trevelyan
þróunarmálaráðherra Bretlands

Rasmus Prehn
þróunarmálaráðherra Danmerkur

Ville Skinnari
þróunarmálaráðherra Finnlands

Dag Inge Ulstein
þróunarmálaráðherra Noregs

Peter Eriksson
þróunarmálaráðherra Svíþjóðar

Gerd Müller
þróunarmálaráðherra Þýskalands

Þúsund og ein nótt
Ókeypis um tíma

Hlusta.is
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Meghan Markle og 
Ivanka Trump hafa þó 
nokkrum sinnum látið 
sjá sig í sams konar 
flíkum. Svo virðist sem 
Ivanka, eða stílistinn 
hennar, fylgist grannt 
með tískunni hjá breska 
kóngafólkinu.   ➛4
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Litríka blússan er keypt í Gyllta kettinum. Gallabuxurnar eru í miklu uppáhaldi hjá Björgu og eru frá Levi’s í Kringlunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hippatímabilið setur sinn svip á fatastíl 
Bjargar Þorláksdóttur, nemanda í um-
hverfis- og byggingarverkfræði. Hún 
klæðist oftast víðum, uppháum galla-
buxum og litríkum peysum og er veik 
fyrir blómakjólum, kögri og blúndum.  ➛2

Stalst stundum 
í fötin af stóru 
systur sinni100% HREINT  

KOLLAGEN  
FYRIR ANDLITIÐ

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



Björg Þorláksdóttir hefur 
mikinn áhuga á tísku og fer 
gjarnan eigin leiðir í þeim 

efnum. „Ég hugsa tísku sem tæki-
færi til þess að tjá sig. Tíska þarf 
ekki endilega að vera eitthvað sem 
er vinsælt þessa stundina. Fyrir 
mér er hún frekar það sem manni 
sjálfum finnst f lott og líður vel 
í á ákveðnum tíma og það getur 
síðan verið eitthvað allt annað á 
öðrum tíma. Tíska getur þannig 
verið breytileg eftir einstaklingum 
og smekk. Klæðaburður getur 
líka undirstrikað tilfinningar, ef 
maður klæðist fatnaði sem manni 
líkar og líður vel í ýtir það undir 
sjálfsöryggi, sem sést síðan langar 
leiðir,“ segir Björg en hún fékk 
snemma áhuga á fötum og stíl.

„Það var alveg ómeðvitað. Ég 
á eldri systur sem ég leit upp til 
þegar ég var yngri og ég stalst oft 
til að fara í föt af henni sem mér 
fannst f lott. Stundum sá ég föt í 
tímaritum eða á Netinu sem mig 
langaði til að eignast og þá dró 
ég fram gamalt efni frá mömmu, 
Þórhildi Pétursdóttur, og reyndi 
að sauma mér eitthvað svipað. 
Ég hef alltaf verið skapandi og 
finnst gaman að horfa á eitthvað 
hversdagslegt sem einhvers konar 
listform. Maður getur notfært 
sér svo margt sem tækifæri til 
þess að tjá sig og fatastíll er eitt af 
því,“ segir Björg, sem lagði stund 
á grafíska hönnun í lýðháskóla í 
Danmörku áður en hún hóf nám í 
umhverfis- og byggingarverkfræði 
við Háskóla Íslands.

Blómakjólar og blúndur
Björg lýsir eigin fatastíl sem frekar 
hefðbundnum, skandinavískum 
með 90’s ívafi. „Ég er hrifin af litum 
og nota mest víðar, uppháar galla-
buxur og litríkar peysur. Ég er líka 
mikið fyrir blómakjóla, mynstr-
aðar skyrtur, kögur og blúndur. 
Þannig að stíllinn er sambland af 
áhrifum frá hippatímabilinu og úr 
öðrum áttum.“

Björg eyðir ekki miklu í föt 
heldur reyndir að vera nægjusöm 
og nýta það sem hún á í fata-
skápnum. „Stundum nota ég flíkur 
ekki í langan tíma en gref þær svo 
seinna upp. Ég kaupi mest notuð 
föt, eins og á nytjamörkuðum. 
Þar leynast gersemar og mér 
finnst gaman að hugsa til þess 
að fötin eigi einhverja sögu. Ég 
fæ oft gamlar flíkur hjá mömmu 
minni, eins og t.d. Millet-úlpu og 
Don Cano sem voru móðins þegar 
hún var ung, og eru aftur komnar 
í tísku. Það er hentugt að tískan 
fer í hringi. Þegar mig bráðvantar 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 
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Kjóllinn er úr Spúútnik og jakkinn úr Gyllta kettinum. Dr. Martens-skórnir og Lacoste-veskið setja síðan punktinn 
yfir i-ið. Björg hefur gaman af því að blanda saman ólíkum klæðnaði en frjálslegum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Uppáhaldstaskan er frá Lacoste.

Framhald af forsíðu ➛

ný föt vel ég vandaðar flíkur sem 
endast vel. Ég nota ekki mikið af 
fylgihlutum, aðallega eyrnalokka 
en ég á mörg pör af sólgleraugum í 
ýmsum litum.“

Della fyrir kósí peysum
Uppáhaldslitur Bjargar í klæða-
vali er rauður en hún segir stutt 
síðan hún gerði sér grein fyrir því. 
„Þá var ég á Spáni með vinkonu 
minni og við ætluðum eitthvað 
út. Ég klæddi mig í f lýti og fattaði 
síðan að ég var ekki bara í rauðu 
pilsi og rauðum bol, heldur líka 
með rauð sólgleraugu, rauða tösku 
með rauðum sundbol í og rautt 
naglalakk. Ég áttaði mig á að þetta 
væri engin tilviljun því algengasti 
liturinn í fataskápnum mínum er 
rauður,“ segir hún.

Þegar Björg er spurð hvernig 

hún klæði sig dagsdaglega segist 
hún yfirleitt vera á síðustu stundu 
að velja sér föt og því verði upp-
áhaldsgallabuxurnar og kósí 
peysa gjarnan fyrir valinu. „Ég er 
nefnilega með algjöra dellu fyrir 
kósí peysum þannig að það er 
nóg úrval af þeim í fataskápnum. 
Síðan nota ég mest svarta North 
Face úlpu sem yfirhöfn eða gamla, 
rauða Don Cano úlpu af mömmu. 
Á sumrin nota ég mest Levi’s-galla-
jakka. Til spari blanda ég saman 
einhverju einföldu og skrautlegu 
og svo finnst mér gaman að vera 
í fallegri yfirhöfn. Kannski vegna 
þess að við búum á Íslandi og oftar 
en ekki er maður í yfirhöfninni 
mest allan tímann. Ég á margar 
yfirhafnir sem ég held upp á en í 
mestu uppáhaldi er svarti kögur-
jakkinn minn sem ég nota mikið 
en hann fékk ég í Gyllta kettinum. 
Þegar ég er að fara eitthvað mjög 
fínt finnst mér skemmtilegast að 
vera í kjól í fallegum lit.“

Amma tískufyrirmyndin
Föt sem Björg er hætt að nota 
eignast nýtt líf hjá Rauða kross-
inum eða öðrum nytjamörkuðum. 
„Stundum nota ég sköpunar-
gleðina og breyti þeim í eitthvað 
nothæft, t.d. hef ég breytt kjól sem 
var hættur að passa í pils. Ef fötin 
eru alveg ónýt á ég til að klippa þau 
í sundur og nota sem tuskur.“

Yfirleitt kaupir Björg föt í 
Spúútnik, Gyllta kettinum eða á 
fatamörkuðum. „Ég reyni að kaupa 
sem mest notað og sneiða fram 
hjá „fast fashion“ fyrirtækjum, 
þar sem framleiðslan hjá þeim er 
mjög mengandi fyrir umhverfið. 
Af íslenskum hönnuðum er Hildur 
Yeoman í mestu uppáhaldi en 
helsta tískufyrirmyndin mín 
er amma mín heitin, Guðrún 
Sigurðardóttir. Amma klæddist 
litríkum drögtum, hælaskóm og 
bar áberandi skartgripi. Maður 
sá vel að henni leið vel í fötunum 
sem hún klæddist og þau voru stór 
partur af hennar framkomu. Að 
því leyti er hún tískufyrirmynd 
fyrir mér því það er langflottast að 
klæðast því sem maður er sjálfur 
ánægður í,“ segir Björg.

Ég klæddi mig í 
f lýti og fattaði 

síðan að ég var ekki bara 
í rauðu pilsi og rauðum 
bol, heldur líka með 
rauð sólgleraugu, rauða 
tösku með rauðum sund-
bol í og rautt naglalakk.

Kjóll pils, eða buxur? Kjóll.

Blúnda eða leður? Blúnda.

Gull eða silfur? Gull.

Doppur eða köflótt? Köflótt.

Háir hælar eða flatbotna? Flat-
botna.

Þröngt eða vítt snið? Vítt.

Gloss eða varalitur? Varalitur.
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www.lyfogheilsa.is
Kringlunni

NÝTT

FLJÓTANDI 

RAKAKREM 

MEÐ AMÍNÓSÝRUM

VISIBLE ANTI - STRESS
VIBRANT GLOWING SKIN.

Fljótandi rakakrem með 14 amínósýrum og hýalurónicsýru sem eykur rakamagn húðarinnar, 
styrkir varnarkerfi hennar, dregur úr streitu, róar og gefur henni ljóma allan daginn.

ANTI-STRESS GLOW
LIQUID MOISTURIZER

HYDRA ZEN – STOP & GLOW BLEIKA LÍNAN
Samstundis róandi – samstundis rakagjöf – samstundis þægindi – samstundis fullkomnun

 

Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI
OG GLERÁRTORGI AKUREYRI

fimmtudag til mánudags 16. – 20. apríl.  Pantaðu í síma 568 99 70 og fáðu sent heim.

20% AFSLÁTTUR

Hydra Zen gel - cream er olíulaust rakakrem sem róar og rakafyllir húðina.
Hentar vel fyrir rósroðahúð.
 
Tonic Confort er einstakt rakavatn sem er auðgað með acacia hunangi,
möndluolíu og hýalurónicsýru. Gott að nota sem fyrsta skref á undan kremi.
 
      Rose Jelly maskinn rakanærir og róar húðina. Inniheldur m.a. hunang,
                rósavatn og hyaluronic sýru. Exfoliating Rose Sugar Scrub maskinn bráðnar á 
      húðinni, myndar létta hitatilfinningu um leið og hann losar dauðar húðfrumur.
 
      Rose sorbet cryo maskinn fyllir á rakabirgðirnar og róar húðina
      á aðeins 5 mínútum. Inniheldur m.a salicylic sýru sem hreinsar
      húðfitu úr húðholum og piparmyntu sem gefur kælandi og
      hressandi tilfinningu



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Ivanka Trump 
hefur líka klæðst 

eins flíkum og Kate 
Middleton oftar en einu 
sinni. 

Svo virðist sem 
dóttir Bandaríkja-

forseta sé ekki ónæm 
fyrir Markle-áhrifunum.

Nýlega benti tískubloggarinn 
@royalreplimeghan á 
Insta gram á það að  Meghan 

Markle og Ivanka Trump hafa 
mörgum sinnum sést í líkum 
flíkunum. 

Meghan Markle er þekkt fyrir 
stíl sinn, sem hefur haft mikil áhrif 
á tískuheiminn, og svo virðist sem 
dóttir Bandaríkjaforseta sé ekki 
ónæm fyrir Markle-áhrifunum.

Þessi tiltekni tískubloggari 
fjallar um tísku kóngafólksins og 
hefur því gott auga fyrir flíkum 
sem Markle hefur látið sjá sig í. 
Hún bendir á ýmiss konar líkindi 
milli klæðnaðar þessara tveggja 
kvenna.

Árið 2018 var Markle í svörtum 
kjól frá tískumerkinu Black Halo 
sem varð mjög vinsælt í kjölfarið. 
Ivanka hefur einnig sést í þessum 
sama kjól. Þær eiga líka báðar sama 
hneppta kjólinn frá Emilia Wick-
stead og hafa báðar látið sjá sig með 
sama hatt frá hönnuðinum Philip 
Treacy.

Tískhönnuðurinn Misha Nonoo 
er vinkona bæði Markle og Trump 
og þær mættu báðar í brúðkaup 
hennar í Róm í september síðast-

liðnum. Þær hafa líka báðar látið 
sjá sig í litríku pilsi sem Nonoo 
hannaði.

Þær stöllur hafa líka íklæðst  
glæsilegum kjól frá Carolina 
Herrera sem Markle klæddist í 
myndatöku fyrir Vanity Fair árið 
2017. Fleiri stjörnur hafa sést í eins 
kjól, þar á meðal Mandy Moore.

Markle og Trump virðast líka 
deila dálæti á svipuðum kápum, 
sniði og skyrtukjólum.

Markle tók viðtal við Trump 
árið 2014 fyrir lífsstílsbloggið sitt, 
The Tig, þar sem hún lýsti aðdáun 
sinni á velgengi Trump, en þær hafa 
aldrei sést saman opinberlega.

Ivanka Trump hefur líka klæðst 
eins flíkum og Kate Middleton 
oftar en einu sinni. Þær eiga báðar 
græna Beulah-kjólinn og Trump 
hefur sést í kjól með kraga eftir 
Alessandra Rich sem varð vinsæll 
eftir að Kate Middleton birtist 
opinberlega í honum.

Trump og Markle oft í stíl
Þær Meghan Markle og Ivanka Trump hafa þó nokkrum sinnum látið sjá sig í líkum fatnaði. Svo 
virðist sem Ivanka, eða stílistinn hennar, fylgist grannt með tískunni hjá breska kóngafólkinu.

Þessi kjóll frá Black Hole varð mjög vinsæll eftir að 
Meghan Markle sást í honum opinberlega og Trump 
virðist hafa verið hrifin. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Ivanka Trump og Meghan Markle eru báðar hrifnar af 
svona kápum. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Í litríku pilsi frá hönnuðinum Misha 
Nonoo, sem er vinkona þeirra 
beggja. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Þær eiga báðar hneppta kjólinn frá 
Emilia Wickstead.  
INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Svona kápur höfða greinilega til þeirra beggja. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Markle og Trump eru líka báðar 
hrifnar af því að klæðast skyrtu
kjólum. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

Þær eru greinilega hrifnar af svipuðum sniðum. INSTAGRAM/ROYALREPLIMEGHAN

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Til eru dæmi um stígvél af 
þessu tagi á málverkum frá 
miðöldum en líkt og með 

hælaskó, voru lærahá stígvél upp-
haflega fyrst og fremst hönnuð 
fyrir karlmenn. Riddarar, sjó-
ræningjar og skyttur eru meðal 
þeirra sem sagðir voru klæðast 
slíkum stígvélum en þau þóttu 
til að mynda afar hentug á hest-
baki og í stríði þar sem þau veittu 
aukna vernd. Það kemur því 
kannski ýmsum á óvart að lærahá 
stígvél voru raunar lengi vel talin 
afar karlmannleg. Reiðstígvél ná 
enn þann dag í dag oft upp að eða 
yfir hné, þó hið síðarnefnda sé nú 
sjaldgæfara.

Talið er að orðið „bootleg“ sem 
notað er yfir ýmsan ólöglegan 
varning eigi uppruna sinn að rekja 
til karlmanna á öldum áður sem 
földu vínflöskur í stígvélunum 
sem þeir klæddust.

Ný og erótísk tenging
Á 19. öld fóru konur að sjást í 
læraháum stígvélum í leikhúsi þar 
sem þær léku gjarnan unga drengi 
og er talið að erótíska tengingin 
hafi sprottið þaðan. Út frá því 
og yfir Viktoríutímabilið urðu 
reimuð lærahá leðurstígvél vinsæl 
meðal kvenna og þá ekki síst 
vændiskvenna en stígvélin höfð-
uðu til dæmis mjög til karlmanna 
með fótablæti. Stígvélin þykja 
enn samofin hugmyndum um 
kynþokka og blæti en svokallaðar 
„dómínur“ (e. dominatrix) klæðast 
þeim gjarnan. Þá muna margir 

Fáguð og 
lokkandi
Lærahá stígvél hafa löngum þótt 
afar erótísk en í seinni tíð hafa þau 
þó orðið æ algengari og njóta mikilla 
 vinsælda eins og sjá má á myndum. Camila Cabillo er glæsileg í svörtum 

lærastígvélum. NORDICPHOTOS/AFP

Seiðandi Miley Cyrus í silfurlituðum 
lærastígvélum. NORDICPHOTOS/AFP

Michelle Obama klæðist hér gullfallegum og glitrandi lærastígvélum frá 
Balenciaga en skórnir kostuðu heila 3.900 dollara. NORDICPHOTOS/AFP

Taylor Swift er einstaklega leggjalöng og klæðist oft læraháum stígvélum. 
Hérna er hún í silfurlituðum stígvélum í stíl við silfurlitaðan kjól. MYND/GETTY

Ariana Grande á sviði í hvítum læraháum stígvélum. MYND/GETTY

eftir Juliu Roberts í kvikmyndinni 
Pretty Woman þar sem hún lék 
vændiskonu sem klæddist læra-
háum stígvélum.

Stígvélin urðu svo aftur vinsæl 
upp úr sjöunda áratugnum og voru 
þau þá oft, og eru enn, notuð við 
stutta kjóla og pils. Á níunda ára-
tugnum urðu þau svo aftur vinsæl 
þegar tónlistarkonan Madonna 
skartaði þeim bæði í myndbönd-
um og á tónleikum. Lærahá stígvél 
hafa svo verið áberandi undan-
farin ár og eru meðal annars vin-
sæl meðal tónlistarkvenna á borð 
við Taylor Swift, Camila Cabelo, 
Ariana Grande og Miley Cyrus. 
Almennar vinsældir stígvélanna 
eru raunar orðnar svo miklar að 
sjálf Michelle Obama, hefur meira 
að segja dregið slík yfir hné sér. 
Sjón er sögu ríkari.
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Bílar 
Farartæki

7 MANNA EÐALVAGN
FORD Explorer Limited. Árgerð 
2012, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 manna. Góð 
þjónustusaga frá Brimborg, 
innfluttur nýr. Ný skoðaður og 
flottur! Verð 3.377.000. Rnr.110032. 
Er á staðnum - Aðalkaup.

Aðalkaup – bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888-3715
Adalkaup@adalkaup.is

Adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Málarar

LÖGG. MÁLARAMEISTARI
Tökum að okkur alla 
málningarvinnu, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S:868-5171. egillsverris@
gmail.com

 Búslóðaflutningar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Þjónusta

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

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

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT

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

worknorth.is

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

Parketlögn og fleira.

Leitaðu verðtilboða þér að kostnaðarlausu

Sími 766-3597 – vpmurari@gmail.com

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

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

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

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

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

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

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

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

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

capacent.is

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

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál.

Samkvæmt  1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og í samræmi við 4.2. grein skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er hér kynnt lýsing 
að eftirfarandi endurskoðun aðalskipulags:

1. Endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps 2020-2032. Lýsing verkefnis.
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum 23.3.2020 að kynna lýsingu fyrir nýtt endurskoðað aðalskipulag Ásahrepps 
2020-2032. Ásahreppur er vestasta sveitarfélagið í Rangárvallasýslu. Stærð skipulagssvæðis í byggð er um138 km2 og skipulagssvæði 
á Holtamannaafrétti er um 2800 km2. Sveitarfélagið er fremur láglent með lágum holtum. Afrétturinn er fremur flatlendur með ávölum 
bungum. Gróðursæld er á láglendi og má segja að þar sé nær algróið graslendi, mýrlendi og mólendi. Á afréttinum eru lítt gróin svæði 
sem bera merki uppblásturs og nálægðar við eldfjöll. Ekkert þéttbýli er skilgreint í Ásahreppi. Leiðarljós hreppsnefndar Ásahrepps 
í aðalskipulagsvinnunni er að skapa góð skilyrði fyrir mannlíf og atvinnulíf til framtíðar og gera búsetu eftirsóknarverða. Þetta verði 
m.a. útfært með skynsamlegri landnýtingu þar sem stuðlað er að sjálfbærri nýtingu vistkerfa og bindingu kolefnis. Orkuframleiðsla sé 
vistvæn og stuðlað að grænum samgöngum og útivistarmöguleikum.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

2. Deiliskipulagsbreyting. Spóastaðir. Samræming deiliskipulags. Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 5. mars 2020,  breytingu á deiliskipulagi frístundasvæðis við Dynjandisveg í landi 
Spóastaða í Bláskógabyggð. Breytingin nær til um 35ha svæðis og 40 lóða og tekur til breytinga á nýtingarhlutfalli og byggingarmagni 
á lóðum. Nýtingarhlutfall lóða frá nr. 1-23 verður allt að 0.045 og á lóðum nr. 24-46,allt að 0.03. Heimilt verður að byggja allt að 40 m2 
aukahús/gestahús og allt að 15m2 smáhýsi á lóðum. 
Við gildistöku deiliskipulagsbreytingar fellur úr gildi núgildandi deiliskipulag við Dynjandisveg. 

3. Deiliskipulag. Apavatn 2 L167621. Aphóll; 15 lóðir; Frístundabyggð F19. Bláskógabyggð.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 27. febrúar 2020, deiliskipulagstillögu sem tekur til 27,25 ha lands norðan við og 
samsíða Apá í Bláskógabyggð. Á svæðinu eru þegar stofnaðar lóðir og nokkur eldri frístundahús. Lóðamörk flestra lóða eru óbreytt 
sem aðilar gerðu með sér og fékk endanlega afgreiðslu 4. júní 2015. Í tillögu að deiliskipulagi skiptast 2 lóðir upp í fleiri lóðir sem allar 
eru á bilinu 5.000 til 5.909 fermetrar að stærð. Aðkoma að svæðinu er um tvo eldri aðkomuvegi sem tengjast inn á Laugarvatnsveg.

4. Deiliskipulag. Laugardælur 4 og 5. Flóahreppi
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti 5. nóvember 2019, tillögu að deiliskipulagi sem tekur til tveggja lóða fyrir íbúðarhús í landi 
Laugardæla í Flóahreppi. Þær munu fá heitið Laugardælur 4. stærð 1345m2, og Laugardælur 5. stærð 1997m2. Heimilt verður að byggja 
allt að 300m2 á hvorri lóð og á lóð 5 heimild til að byggja auk íbúðarhúss, véla- og útihús. Aðkoma að lóðunum er um Laugardælaveg 
nr. 3020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst skv. 3.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Kerið 1, L172724. Deiliskipulag bílastæða, gestastofu og þjónustubyggingar. Grímsnes- og Grafningshreppi.
Lagt fram á fundi sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps dags. 19.2.2020, til umfjöllunar bréf skipulagsstofnunar dags. 
29. nóvember 2019, þar sem Skipulagsstofnun gerir athugasemdir í þá veru að deiliskipulagstillagan sé í ósamræmi við gildandi 
aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020. Vitnað er í kafla 17 um hverfisverndarsvæði, í greinargerð aðalskipulags, að 
öll mannvirkjagerð og jarðrask sé með öllu bannað í grennd við náttúruminjar. Í umsögn Skipulagsstofnunar dags, 29.11.2019, vegna 
tillögu að deiliskipulagi Kersins er gerð athugasemd við að sveitarstjórn birti auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild 
Stjórnartíðinda vegna ósamræmis við aðalskipulag. Að mati Skipulagsstofnunar er deiliskipulagstillagan ekki í samræmi við ákvæði 
sem gilda um hverfisverndarsvæði en þar segir: Kerið í Grímsnesi (H1), Kerhóll í Grímsnesi (H2) og ósnortið hraun í Öndverðarnesi II 
(H3) verði vernduð sem einstakar landslagsgerðir og náttúrufyrirbæri. Öll mannvirkjagerð og jarðrask er með öllu bannað í grennd við 
náttúruminjarnar.

Bókun/rökstuðningur: Á gildandi aðalskipulagsuppdrætti sveitarfélagsins eru mörk hverfisverndarsvæðisins ill greinanleg. Við vinnslu 
deiliskipulagstillögunnar var því kallað eftir stafrænum gögnum frá skipulagshönnuði aðalskipulagsins til að ganga úr skugga um hvar 
mörk hverfisverndarsvæðisins liggja og eru þau sýnd á deiliskipulagsuppdrætti. Orðalag aðalskipulagsins um hverfisverndarsvæði 
H1, þ.e. að mannvirkjagerð og jarðrask sé með öllu bannað ?í grennd? við náttúruminjar er ónákvæmt. Við vinnslu deiliskipulag-
stillögunnar var ekki litið svo á að göngustígar með tilheyrandi útsýnispöllum teldust mannvirkjagerð eða jarðrask sem ógnað gæti 
jarðminjunum. Þvert á móti væri um að ræða aðgerðir sem styddu við markmið hverfisverndarinnar um að standa vörð um ?einstakar 
landslagsgerðir og náttúrufyrirbæri? . Til þess að fylgja þessu markmiði eftir voru í deiliskipulagstillögu settir ítarlegri skilmálar um 
hverfisverndarsvæðið til verndunar þess. Uppbygging við Kerið skv. tillögu að deiliskipulagi er að öllu leyti utan hverfisverndarsvæði-
sins, að undanskildu viðhaldi á núverandi göngustígum og útsýnispalli, sem og nýjum útsýnispalli/-pöllum til að verjast ágangi. Þá er 
aðkoma inn á svæðið færð austar, fjær Kerinu, ásamt bílastæðum og öðrum mannvirkjum. Í kafla 5.2. í greinargerð deiliskipulagstillö-
gunnar er gerð grein fyrir áhrifum tillögunnar á umhverfið og ásýnd m.t.t. staðsetningarkosta. Þar kemur m.a. fram að gestastofu og 
bílastæði var valinn staður fjær Kerinu en núverandi bílastæði. Var það m.a annars unnið í samráði við Vegagerðina til að tryggja betra 
umferðaröryggi, og þar með færslu á aðkomu inn á svæði. Núverandi aðkoma að Kerinu er á versta hugsanlega stað (efst uppi á hól) 
þar sem iðulega hafa myndast umferðarteppur og oft legið við slysum. Nýju mannvirkin eru staðsett sem næst þjóðveginum, á svæði 
sem þegar hefur verið raskað að talsverðu leyti. Handan Biskupstungnabrautar er sumarbústaðabyggð og uppbygging við Kerið því 
í grennd við aðra byggð. Almennir skilmálar deiliskipulagstillögunnar s.s. um byggingar, efnisnotkun, frágang, lýsingu, lóðafrágang, 
inniviði og gróður miða allir að því að vernda náttúrulegt umhverfi Kersins og tryggja vandaða uppbyggingu á svæðinu. Áframhaldandi 
vönduð uppbygging við Kerið styður við stefnu aðalskipulagsins um verndun svæðisins ásamt því að gera fólki kleift að njóta þeirra 
verðmæta sem Kerið er sbr. stefnu um náttúruverndarsvæði í kafla 15 aðalskipulags, en þar segir m.a.: Almennt verði stuðlað að vernd-
un helstu náttúrufyrirbæra í sveitarfélaginu en jafnframt verði fólki gert kleift að njóta þessara verðmæta. Ekki er stefnt að friðlýsingu 
svæða á náttúruminjaskrá en lagt til að valin svæði og náttúrufyrirbæri falli undir hverfisvernd. Ekki er litið á svæði á náttúruminjaskrá 
sem verndarsvæði í heild sinni en lagt til að valin svæði og náttúrufyrirbæri falli undir hverfisvernd. Á grunni ofangreinds þá er það 
niðurstaða Grímsnes- og Grafningshrepps að deiliskipulag Kersins sé í samræmi við Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 
2008-2020 og þar með ákvæði sem þar eru um hverfisverndarsvæði. Ákvæði sem nefnd eru í umsögn Skipulagsstofnunar eiga ein- 
göngu við hverfisvernduð svæði, sem deiliskipulagið uppfyllir. Grímsnes- og Grafningshreppur telur því að misskilnings hafi gætt í 
umsögn Skipulagsstofnunar þegar segir að deiliskipulagstillagan sé ekki í samræmi við ákvæði sem gilda um hverfisverndarsvæði. 
Þess er því farið á leit við Skipulagsstofnun að stofnunin endurskoði umsögn sína á grunni ofangreinds og geri ekki athugasemd við 
að sveitarstjórn birti auglýsingu um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á 
skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast lýsingar og tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg 
á heimasíðum sveitarfélaganna:  https://www.blaskogabyggd.is; https://www.gogg.is; https://www.fludir.is;
https://skeidgnup.is; https://www.floahreppur.is; http://asahreppur.is/

Skipulagslýsing nr. 1 er í kynningu frá 16. apríl til 14. maí 2020, en tillögur nr. 2 - 4 eru í auglýsingu frá 16. apríl til 28. maí 2020.  
Athugasemdir og ábendingar við lýsingu nr. 1, þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 14. maí 2020, en fyrir tillögur nr. 2 - 4  
eigi síðar en 28. maí 2020. Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar. 

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

vigfus@utu.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Ný flæðigryfja á hafnarsvæði við Grundar-
tanga í Hvalfjarðarsveit 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  18. maí 2020. 

 Við ráðum
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Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Ekki hefur farið fram hjá 
neinum að mikið mæðir á 
heilbrigðisstarfsfólki sem ber 

hitann og þungann af COVID-19 
veirufaraldrinum sem nú geisar 
um allan heim. Heilbrigðisstarfs-
menn hætta jafnvel lífi sínu á degi 
hverjum með því að mæta til vinnu.

Fjallað hefur verið um okkar her 
heilbrigðisstarfsmanna, við Íslend-
ingar berjumst ekki við aðrar þjóðir 
heldur berjumst við illskeyttar 
veirur og sjúkdóma, með framúr-
skarandi vel menntuðum og þjálf-
uðum heilbrigðishermönnum.

Hætta er á að vaxandi streita 
auk vanmats í launum geti leitt 
til kulnunar í starfi. Margar heil-
brigðisstéttir eru í sérstakri áhættu 
því álag og streita er vissulega fylgi-
fiskur þess að vera heilbrigðisher-
maður. Handleiðsla er gagnreynd 
forvörn gegn streitu og kulnun en 
jafnframt mikilvægt brýningar-
tæki fyrir fagfólk sem stuðlar að 
fagþróun. Handleiðsla ætti að vera 
sjálfsögð sem hluti af starfsskilyrð-
um okkar heilbrigðishers en víða er 
óljóst hvort handleiðsla sé hluti af 
stuðningúrræðum. Sumar fagstéttir 
(s.s. félagsráðgjafar, hjúkrunar-
fræðingar, sálfræðingar) eru með 
handleiðsluákvæði í sínum kjara-
samningum, mismunandi orðað, 
en þessar stéttir gera sér grein fyrir 
að handleiðsla getur skipt sköpum.

Já, heilbrigðisherinn okkar þarf 
handleiðslu og það þarf að huga 
að starfsskilyrðum þeirra í víðu 
samhengi þannig að við séum ekki 
að missa okkar hermenn í ótíma-
bæra örorku sökum álags í vinnu 
og skorts á stuðningi eða að þeir 
hætti sökum þess að þeir geti ekki 
framleitt sér eða fjölskylu sinni. 
Laun heilbrigðisstarfsmanna ættu 
að endurspegla þá ábyrgð og helgun 
sem starfinu fylgir og tryggja þarf 
að starfsskilyrði verndi heilbrigðis-
hermennina okkar ásamt því að 
stuðla að auknum gæðum og öryggi 
í heilbrigðisþjónustu.

Handleiðsla og 
heilbrigðisher

Sveindís Anna 
Jóhannsdóttir
félagsráðgjafi/
handleiðari

Af mikilli aðdáun hef ég fylgst 
með skólafólki takast á við 
f lókinn veruleika COVID-

19 faraldursins, þar sem hvert nýja 
úrlausnarefnið rekur annað. Leik- 
og grunnskólar halda sjó með nýju 
skipulagi þar sem hver starfsmaður 
er mikilvægur hlekkur í heildar-
keðjunni og framhaldsskólar hafa 

haldið úti fjarnámi þar sem kapp-
kostað er að halda unga fólkinu við 
efnið og reynt eftir fremsta megni 
að missa engan frá borði.

Tæknin kemur sannarlega við 
sögu í skólahaldi grunn- og fram-
haldsskólanna, nú þegar lögð er 
áhersla á f jarkennslu með alls 
konar sniði. Kennarar ná að funda 
með nemendahópunum sínum í 
gegnum fjarfundabúnað og geta 
þannig haldið utan um sitt fólk þótt 
enginn mæti í hefðbundna skóla-
stofu. Ég fylgdist með grunnskóla 
færa allt sitt starf frá 1. og upp í 10. 
bekk yfir í fjarkennslu. Sú vinna 
skilaði um leið mikilli þekkingu, 
sem á eftir að nýtast öllu skólasam-
félaginu til lengri tíma. Ég fylgdist 
líka með unglingaskólum þar sem 

leikur einn var að halda uppi hefð-
bundnu skólastarfi því tæknin 
hafði þegar verið innleidd sem eðli-
legur hluti námsins.

Allt menntakerfið hefur brugð-
ist mjög hratt við áður óþekktum 

aðstæðum. Margir voru reiðubúnir 
að leita tæknilausna í skólastarfinu, 
hver og einn lagði sitt af mörkum 
til að sú vinna skilaði árangri, allir 
voru reiðubúnir að bæta við sig 
þekkingu og tryggja að tæknin 
nýttist sem allra best. Mennta-
kerfið mun búa að þeirri þekkingu 
og reynslu til frambúðar.

Fyrir nokkrum vikum hefðu 
sumir e.t.v. freistast til að segja að 
tæknin fælist í framtíðinni. Núna 
getur enginn neitað því að tæknin 
hefur ruðst á ógnarhraða um allt 
skólakerfið, eins og samfélagið 
allt, sem leitar allra leiða til fram-
fara og betri þjónustu, öf lugri og 
öruggari upplýsinga. Til að tæknin 
nýtist samfélaginu sem best þarf 
hins vegar að tryggja aðgengi allra 

að tækni til daglegra nota. Það er 
mikilvægt jafnréttismál á slíkum 
umbreytingatímum, auk þess 
að styrkja hvern og einn til lýð-
ræðislegrar þátttöku í stafrænu 
umhverfi.

Menntakerfið hefur beitt sér 
fyrir vagn stafrænna umbreytinga 
og hefur alla burði til að draga hann 
áfram inn í framtíðina. Allir hljóta 
að gera sér grein fyrir mikilvægi 
þeirra breytinga, sem við höfum 
tileinkað okkur af áður óþekktum 
hraða. Við erum fjórða iðnbyltingin 
og stafrænar lausnir hluti af hvers-
dagslífi okkar. Hikum ekki við að 
tileinka okkur alla kosti tækninnar, 
en gætum þess jafnframt að allir 
sitji við sama borð.

Tækifærið er núna.

Fögnum þvinguðum framförum
Sara Dögg  
Svanhildardóttir
oddviti Garða
bæjarlistans í 
Garðabæ

Mikið er rætt og ritað um 
nauðsyn sterkra fjölmiðla 
þessa dagana og f lestir á 

því máli að einkamiðlarnir standi 
höllum fæti. Því miður er það þó svo 
að einhverjir stjórnmálamenn hall-
ast að þeirri leið að auka opinberar 
fjárveitingar til geirans án þess að 
hyggja að undirliggjandi vanda, 
ójöfnum leikvelli þegar kemur að 
samkeppni við bæði erlenda miðla 
og ríkið sjálft.

Umsvif ríkisins á  
samkeppnismarkaði
Byrjum á stöðu Ríkisútvarpsins. 
Strax árið 1996 skilaði starfshópur 
skipaður af ráðherra til að undirbúa 
ný útvarpslög þeirri niðurstöðu að 
eðlilegast væri að ríkisfjölmiðillinn 
hyrfi alfarið af auglýsingamarkaði. 
Hver einasti starfshópur sem skoðað 
hefur rekstur stofnunarinnar síðan 
hefur komist að sömu niðurstöðu, 
nú síðast árið 2018 þegar svokölluð 
Björgvinsnefnd skilaði þeirri niður-
stöðu að „… Ríkisútvarpið fari hið 
fyrsta af auglýsingamarkaði. Þar 
með verði horfið frá samkeppnis-
rekstri ríkisins í auglýsingasölu, 
bæði í sjónvarpi og útvarpi.“

Starfshópar og nefndir eru þó 
ekki ein um þessa skoðun. Sam-
keppniseftirlitið skrifaði álit um 
umsvif Ríkisútvarpsins árið 2008 
og sagði þar telja að „… þátttaka RÚV 
á auglýsingamarkaði í sjónvarpi sé 
veigamikil ástæða þess að ekki eru 
fleiri öflugar sjónvarpsstöðvar hér á 
landi …“ Í álitinu er þeim tilmælum 
beint til menntamálaráðherra að 
draga Ríkisútvarpið hið fyrsta af 
samkeppnismarkaði og að lágmarki 
takmarka verulega umsvif auglýs-
ingasölu þar til svo megi verða. Ekk-
ert gerðist og í umsögn Samkeppnis-
eftirlitsins frá 2012 um frumvarp 
til laga um Ríkisútvarp segir enn: 
„Samkeppniseftirlitinu hafa reglu-
lega borist ábendingar um að félagið 
viðhafi enn háttsemi sem sé skaðleg 
samkeppni og nánar er útskýrð í 
framangreindu áliti.“ Síðan þá hefur 
hlutdeild Ríkisútvarpsins í auglýs-
ingatekjum á innlendum markaði 
haldið áfram að aukast. Nágranna-
löndin hafa farið allt aðra leið og tak-
marka verulega eða jafnvel banna 
ríkismiðlum að sækja sér auglýsinga-
tekjur ofan á hina beinu ríkisstyrki.

Ríkisendurskoðun hefur nýverið 
skilað skýrslu um rekstur Ríkisút-
varpsins og fjallar m.a. um lögbrot 

í auglýsingasölu. Segir orðrétt í 
skýrslunni að „Ríkisendurskoð-
andi bendir á að ekki sé valkvætt 
að fara að lögum. Það er skylda 
RÚV ohf. að fara eftir þeim.“ Meira 
að segja fjölmiðlanefnd sem oft fer 
silkihönskum um systurstofnun 
sína, Ríkisútvarpið, hefur á síðustu 
fjórum árum þurft að senda frá sér 
12 álit eða ákvarðanir um brotlega 
hegðun stofnunarinnar á sam-
keppnismarkaði.

Ójafn leikur gagnvart  
erlendum miðlum
Íslenskum fjölmiðlum er meinað 
að hafa tekjur af auglýsingum sem 
f læða þó allt í kringum íslenska 
neytendur. Það myndi strax bæta 
samkeppnisstöðu margra smærri 
aðila verulega ef létt yrði á höftum af 
auglýsingum sem tengjast veðmál-
um og áfengi. Þetta eru vöruflokkar 
sem birtast allt í kringum okkur. 
Sem dæmi má nefna að helmingur 
allra liða í ensku úrvalsdeildinni ber 
merki veðmálafyrirtækja á treyjum 
sínum. Ég leyfi mér að fullyrða að 
íþróttamiðlar á borð við fotbolti.
net þyrftu engan ríkisstuðning ef 
þeim væri heimilt að auglýsa veð-
málasíður og sú fjármögnun væri 
mun eðlilegri en að setja slíka miðla 
á framfærslu skattborgara. Hvað 
varðar áfengið mætti jafnvel tak-
marka birtingar við léttvín og bjór 
og gætu þá allir hætt #léttöl skrípa-
leiknum sem nú tíðkast. Auðvitað 
vilja allir halda börnum og öðrum 
viðkvæmum frá þessum vörum, en 
þegar internetið, erlendir miðlar 
og alþjóðleg átrúnaðargoð koma 
þeim á framfæri nótt sem nýtan 
dag, er engin lausn fólgin í að setja 
veikburða innlenda fjölmiðla eina 
í sóttkví. Menntun og fræðsla eru 
miklu vænlegri og uppbyggilegri 
leiðir að lýðheilsu.

Erlendir miðlar hafa einnig for-
skot á innlenda þegar kemur að 
gjaldheimtu þar sem þeir inn-
heimta engan virðisaukaskatt af 
sölu. Munar um minna en þá pró-
sentu eins og landsmenn þekkja vel 
af eigin skinni. Hér er stjórnvöldum í 
lófa lagið að auka tekjur í stað gjalda.

Óskilvirkur ríkisrekstur
Í hvert sinn sem stöðu ríkisútvarps 
á auglýsingamarkaði ber á góma er 
rætt hvernig eigi að bæta stofnun-
inni tekjumissinn en hann yrði um 
það bil 2,5 milljarðar árlega. Það eru 
um tvö prómill af ríkisútgjöldum 
og getur því varla verið grunnfyrir-
staðan gegn því að sjálfstæðir miðlar 
fái að keppa í heilbrigðu umhverfi. 
Að mati undirritaðs er reyndar engin 
þörf á að hækka ríkisstuðning við 
stofnunina enda mætti hugsa sér 
að minnka samkeppnistekjurnar á 
fimm ára tímabili niður í ekki neitt. 
Þessi skoðun er studd af nokkrum 
staðreyndum:

n Ríkisútvarpið hefur til fjölda 
ára búið við mun minni kröfur 
um hagræðingu en aðrir miðlar 
landsins og því er nægt svigrúm 
til að gera betur í rekstri. Skýrsla 
Ríkisendurskoðunar frá nóv
ember 2019 sýnir þetta svart á 
hvítu.

n Kostnaður stofnunarinnar við 
að sækja auglýsingatekjurnar er 
verulegur, líklega um 500 mill
jónir á ári þegar tekin eru saman 
laun og bónusar starfsmanna, 
umboðsþóknanir, áhorfsmæl
ingar o.fl.

n Stofnunin hefur stöðugt tekið 
sér aukið hlutverk. Þurfum við 
tvær sjónvarpsrásir, þrjár út
varpsstöðvar, netspilara og 
fréttavef? Væri útgáfa dagblaðs 
kannski eðlileg næsta vöruþróun 

hjá ríkisfjölmiðli?
n Nauðsynlegt er að endurskoða 

rekstur dýrasta dreifikerfis 
landsins sem er borið uppi af 
ríkinu. Kerfið er barn síns tíma og 
svo dýrt að keppinautar sjá sér 
ekki lengur fært að dreifa efni 
sínu um það.

Betra ríkisútvarp
En aftur að innihaldinu, hvernig 
búum við til gróskumesta umhverfi 
fjölmiðla á Íslandi? Það er bjarg-
föst skoðun mín að skattfé, í formi 
styrkja sem yrði útdeilt af starfs-
mönnum hins opinbera, væri sóun 
á peningum enda ekkert sem segir 
að allir fjölmiðlar eigi rétt á að lifa 
á samkeppnismarkaði. Heilbrigður 
leikvöllur væri hugsaður þannig 
að vel reknir miðlar, sem fólk hefur 
áhuga á, eigi möguleika á að lifa á 
eigin verðleikum. Það er eitthvað 
rangt við það að ríkið setji sjálft sig 
í miðju atburðarásarinnar, tappi 
fyrst auglýsingafé af samkeppnis-
markaðinum, en taki svo lítinn hluta 
þess fjár og skammti öllum miðlum 
fé sem uppfylla vissar opinberar 
kröfur, óháð rekstrargrundvelli við-
komandi miðils. Þess utan má óttast 
að lýðræðinu stafi hætta af því, að 
sjálfstæðir fjölmiðlar þurfi að segja 
sig til sveitar.

Ánægjuleg afleiðing þess að hið 
opinbera fari af samkeppnismarkaði 
verður svo miklu betra ríkisútvarp. 
Ríkisútvarp þar sem dagskrár-
ákvarðanir verða teknar af dagskrár-
stjóra en ekki auglýsingadeild. Ríkis-
útvarp sem leggur rækt við íslenska 
tungu, menningu, sögu þjóðarinnar 
og menningararfleifð í stað þess að 
gefa pitsur í beinum útsendingum 
frá verslunarklösum. Þannig ríkis-
útvarp gæti orðið RÚV okkar allra.  
Höfundur hefur verið í samkeppni 
við Ríkisútvarpið síðan 2003.

Vandi einkarekinna fjölmiðla  
liggur í samkeppnisumhverfinu

Magnús 
Ragnarsson
framkvæmda
stjóri sölusviðs 
Símans

Handleiðsla er gagnreynd 
forvörn gegn streitu og 
kulnun en jafnframt mikil-
vægt brýningartæki fyrir 
fagfólk sem stuðlar að fag-
þróun.

Hikum ekki við að tileinka 
okkur alla kosti tækninnar, 
en gætum þess jafnframt að 
allir sitji við sama borð.
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Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Sigurjón Þorbergsson
lést miðvikudaginn 1. apríl. 

Jarðarförin fer fram frá kirkju Jesús 
Krists hinna síðari daga heilögu að 
Ásabraut 2, Garðabæ, 17. apríl nk. 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verður fjöldi takmarkaður 
við 20 manns. Jarðarförin verður tekin upp og streymt 

síðar á netinu. Minningarathöfn verður haldin síðar þegar 
aðstæður í þjóðfélaginu leyfa.

Þórunn Gunnþórsdóttir
Þorbergur Pétur Sigurjónsson Amy Sigurjónsson
Jóhannes Elías Sigurjónsson Mitzi G. Sigurjónsson

og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón H. Bergs
fv. forstjóri SS og  

aðalræðismaður Kanada,
lést á dvalarheimilinu Eir mánudaginn 

13. apríl. Útförin fer fram í kyrrþey.

Jón Gunnar Bergs María Soffía Gottfreðsdóttir
Magnús Helgi Bergs Klara Zelei
Björn Alfreðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir, afi, bróðir og vinur,

Þorsteinn Pétursson
tryggingasölumaður,

er látinn. Kistulagning með nánustu 
aðstandendum fór fram miðvikudaginn 
8. apríl. Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu 

verður útför auglýst síðar.  
Þökkum hlýhug og góðar kveðjur.

Aðstandendur.

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

Nanna Kolbrún Bjarnadóttir
Bleiksárhlíð 18, Eskifirði,

lést laugardaginn 11. 04. 2020  
á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands.

Kristinn Guðmundsson
Stefán Kristinsson  Helga Katrín Leifsdóttir
Guðmundur Bjarni Kristinsson Hrafnhildur G. Atladóttir
Jóhann Magnús Kristinsson Margrét Karlsdóttir
Ingibjörg Laufey Kristinsdóttir  Sigurður T. Sigfússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Úlfur Sigurmundsson

hagfræðingur,  
Kópavogstúni 10, Kópavogi,

lést 11. apríl sl.  
á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.  

Minningarathöfn verður haldin síðar.

Sigríður Pétursdóttir
Þóra Sæunn Úlfsdóttir Jóhann Ísak Pétursson
Einar Úlfsson

og fjölskyldur.

Elskulegur sonur minn,  
faðir okkar og bróðir,

Gísli Már Sigurjónsson
lést 13. apríl.

Gyða Richter
Kári Gíslason

Alex Birgir Gíslason
      Eiríkur Steinarsson

        Unnur Atashi Steinarsdóttir

Eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,
Gísli Gunnarsson

prófessor emeritus,
lést á heimili sínu þriðjudaginn 7. apríl. 

Jarðarförin fer fram í kyrrþey. 
Minningarstund verður auglýst síðar.

Sigríður Ingileif Sigurbjörnsdóttir
Birna Bragadóttir 
Málfríður Gísladóttir Byrial Rastad Bjørst
Þórunn Ingileif Gísladóttir Michael Cramer Andersen 

Sigríður, Jens, Thorvald Gisli, Júlíus, Úlrik og Lauritz

Ástkær sonur okkar,  
pabbi minn, bróðir okkar og mágur, 

Guðlaugur Sigurgeirsson 
Jörfabakka 2,

lést laugardaginn 11. apríl.   
Í ljósi aðstæðna verður útförin 

aðeins fyrir nánustu aðstandendur en 
minningarathöfn verður haldin síðar.  

Í undirbúningi er minningarsjóður í nafni Lauga en 
tilgangur hans er að styrkja eftirlifandi dóttur hans í 

komandi framtíð. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
reikning 513-14-403714 – kennitala: 230281-4599.

Sigríður Guðlaugsdóttir Sigurgeir Þór Sigurðsson
Kolbrá Mjöll Guðlaugsdóttir

Anna Sigurgeirsdóttir Jóhann Loftsson
Sigrún Inga Sigurgeirsdóttir Hlöðver Már Brynjarsson
Sindri Sigurgeirsson Guðrún Lilja Ingólfsdóttir
Sólrún Sigurgeirsdóttir Reynir Jónsson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Elín Klara Davíðsdóttir
lést á skírdag, 9. apríl sl.,  

á hjúkrunarheimilinu Grund. Útför fer 
fram í kyrrþey mánudaginn 20. apríl.  

Ættingjar vilja þakka starfsfólki 
Minni-Grundar góða umönnun.

Svava Ásdís Sigurðardóttir Oddur R. Oddsson
Kristín R. Sigurðardóttir
Davíð Logi Sigurðsson Sigrún Erla Egilsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Sveinn Pétur Kjartansson
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 

sunnudaginn 5. apríl. 
Útförin mun fara fram í kyrrþey.

Helga Stefánsdóttir 
Kjartan Sveinsson Anna María Elíasdóttir
Ásgeir Sveinsson Helga Sævarsdóttir
Hanna Lára Sveinsdóttir
Magnús Sveinsson Sólveig Krista Einarsdóttir
Stefán Sveinsson Ragnhildur Sigurbjartsdóttir
Guðmundur Sveinsson Vala Hrönn Guðmundsdóttir

afabörn og langafabörn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,

Díana Þórunn 
Kristjánsdóttir

f. 30. ágúst 1928, andaðist á 
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í 

Kópavogi þriðjudaginn 14. apríl. Útförin fer 
fram í kyrrþey, en minningarathöfn verður auglýst síðar.   

Starfsfólki Sunnuhlíðar eru færðar þakkir fyrir alúð og 
einstaka umönnun.

Ari G. Þórðarson
Þórður Arason Elínborg G. Sigurjónsdóttir
Kristján M. Arason Andrea J. Mohr-Arason

Ari, Sigurjón, Bjarmi, Benjamín, Elías og Helgi

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorkell Guðmundsson
Eir, Hlíðarhúsum 3,

lést á Landakoti 3. apríl sl. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins 

látna. Sérstakar þakkir til starfsfólks á Eir öryggisíbúðum 
og  þeirra sem önnuðust hann á B6 og B4 í Fossvogi.  

Einnig þakkir til starfsmanna á K2 Landakoti sem hjúkruðu 
honum af mikilli nærgætni í erfiðum veikindum  

og heimsóknarbanni.

Erna K. Þorkelsdóttir Ágúst Guðmundsson
Hildur Þorkelsdóttir Atli Viðar Jónsson
Gerður Þorkelsdóttir Torfi Emil Kristjánsson
Fanney Þorkelsdóttir Hafsteinn Þór Hilmarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ellefu manna áhöfn skipsins Richelien 
bjargaðist giftusamlega eftir að skipið 
strandaði á Koteyjarfjöru í Meðal-
landi í Vestur-Skaftafellssýslu þennan 
mánaðardag árið 1898. Skipið var gert 
út frá bænum Calais í Norður-Frakk-
landi.

Strandmennirnir munu hafa verið 
fluttir til Hornafjarðar og þaðan með 
skipinu Hjálmari til Lerwick i Skotlandi. 
Fargjald þeirra yfir hafið var 1.000 
krónur, sem amtmaður Suðuramtsins 
greiddi. Aðalreikningnum fylgdu afrit 
af  uppboðsbók, sjóferðabók in forma, 
dómsmálabók og fleira. Einnig bréf til 
franska konsúlatsins í Lerwick og skip-
stjórans á Hjálmari.

Nokkur verðmæti komu úr skipinu, 
því á aðalreikningi voru 300 boð 
seld á 846,10 krónur. Þorlákur Jóns-
son á Fagurhólsmýri er sagður hafa 
keypt skipsskrokkinn á 50 krónur. En 
kostnaður við strandið hljóðaði upp á 
3.396.08 krónur.

Þetta var þriðja strandið á þessu 
vori á fjörum Meðallands og úr þeim 
björguðust allir, 49 manns. Franska 
fiskiskútan Maurice hafði strandað á 
Koteyjarfjöru, 6. mars og áhöfnin, tutt-
ugu og fimm manns, komist í land. Úr 
því strandi fengust kaðlar og segl, rör, 
möstur og laus áhöld, brauð, kartöflur, 
flesk og nokkurt magn af cider, víni og 

konjaki. Halldór Jónsson í Vík keypti 
100 pt. af konjaki á 13,50 krónur.

Þá hafði þýska fiskiskipið President 
Herwig frá Geestemünde strandað á 
Suður-Steinsmýrarfjöru 29. mars og 
áhöfnin, þrettán manns, lifað af. Átta 
komust í land, holdvotir, klæðlitlir og 
flestir skólausir en frönsk fiskiskúta 
hafði bjargað hinum fimm frá sjó. 
Ófært var í skipið frá landi en á upp-

boði á því litla sem á land barst úr því 
var um að ræða 67 boð sem seldust á 
99.60.

Skipbrotsmenn tveggja síðarnefndu 
skipanna voru fluttir til Reykjavíkur 
eftir aðhlynningu á bæjum í Meðal-
landi.

Heimild: Dynskógar, rit gefið út af  
Sögufélagi Vestur-Skaftfellinga 2001.
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Skipið Richelien frá Calais strandaði á Koteyjarfjöru

Strandmenn af Brandenburg sem strandaði 1909. MYND/BYGGÐASAFNIÐ Á SKÓGUM
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Kolibri trönur 
í miklu úrvali, gæða-
vara á góðu verðiKolibri penslar 

Handgerðir þýskir penslar 
í hæsta gæðaflokki 
á afar hagstæðu verði

Ennþá meira úrval af 
listavörum

WorkPlus 
Strigar frá kr. 195

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

Verkfæralagerinn
Listverslun.is



LÁRÉTT
1. þannig
5. ílát
6. tveir eins
8. litningur
10. tveir eins
11. veiðarfæri
12. skemma
13. hreinsiefni
15. troða
17. brak

LÓÐRÉTT
1. tapa
2. nauðbeygður
3. amboð
4. dáð
7. umgangur
9. bylja
12. f las
14. tímabils
16. íþróttafélag

LÁRÉTT: 1. svona, 5. ker, 6. ff, 8. arfgró, 10. ðð, 11. 
net, 12. saka, 13. sápu, 15. traðka, 17. snark
LÓÐRÉTT: 1. skaðast, 2. verð, 3. orf, 4. afrek, 7. 
fótatak, 9. gnauða, 12. span, 14. árs, 16. kr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Szabo átti leik gegn Dozsa í 
Ungverjalandi árið 1962.

1. Re6+! fxe6 2. Hc7+ Kf8 3. 
Hc8+ Kg7 4. Hxh8 Kxh8 5. d6 
1-0. 
Halldór Brynjar Halldórsson 
sigraði á þriðjudagsmóti TR í 
fyrradag. Í kvöld verður fyrsta 
netskákmót skákhreyfingar-
innar á Lichess-skákþjóninum 
haldið. Keppni á milli inn-
lendra skákfélaga. 

www.skak.is: Skákin á netinu.                                               

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðvestan 3-10 í dag. 
Bjart veður austan til, 
en skúrir á vestanverðu 
landinu. Hiti 2 til 10 stig.

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Títóóó... ertu 
að afklæða 

hann með aug-
unum aftur? Jújú!

Ég fæ mér 
þessa.

„Gelgjan“? 
Um hvað er hún?

Hefur aldrei 
flett blaðsíðu í bókinni

Tvo gaura á mínum 
aldri sem fara á 

tónleika.
Það hljómar 
eins og þú!

Eftir hvern 
er hún?

Einhvern sem 
ég hef aldrei 

heyrt um.

Ertu 
með 

veski?

Nei, þetta er 
skjalataska.

Þetta lítur 
út eins og 

veski.

Þetta er úr uxaleðri með 
koparsylgju.

Það verður ekki mikið 
karlmannlegra en 

þetta!

Úú, en 
sætt 
veski!

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

Verslunin Belladonna

FÆST Í NETVERSLUN BELLADONNA.IS

BASIC LÍNAN FRÁ 

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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BÍLAR

Á dögunum fluttum við fréttir 
af væntanlegum rafjepp-
lingi frá Dacia sem yrði sá 

ódýrasti á Evrópumarkaði. Nú hafa 
yfirmenn Dacia staðfest að bíllinn 
sé á leiðinni og komi í sýningarsali 
á næsta ári.

Bíllinn er byggður á grunni til-
raunabílsins Dacia Spring Electric, 
sem frumsýndur var í mars. Bíllinn 
er bylting að mati Dacia og mun 
verða ódýrari en VW-Up rafbíllinn, 
sem hérlendis kostar 2.990.000 kr. Í 
raun og veru er um Renault K-ZE að 
ræða en hann er framleiddur fyrir 
Kínamarkað og er Dacia-raf bíllinn 
einfölduð útgáfa hans. Bílinn er lítið 
stærri en VW-Up en situr hærra og 
hefur meira jepplingsútlit. Drægi 
bílsins verður 200 km samkvæmt 
WLTP-staðlinum. Þótt Dacia hafi 

ekki gefið upp meira er líklegt að 
um sama raf búnað sé að ræða og í 
K-ZE en hann notar 26,8 kWh raf-
hlöðu við 44 hestaf la rafmótor 
sem drífur framöxulinn. Stærri 
rafmótor gæti þó verið líklegur til 
að bíllinn verði samkeppnishæfur. 
Umboðsaðili Dacia á Íslandi er BL 
og þar á bæ hafa menn ekki fengið 
miklar upplýsingar um bílinn eins 
og er. Að sögn Knúts Steins Kára-
sonar, merkjastjóra hjá BL, kemur 
bíllinn þó líklega seinni hluta næsta 
árs til landsins.

Dacia-rafjeppinn kemur á næsta ári

Markið var sett 
h á t t  þ e g a r 
hönnunardeild 
L e x u s  f é k k 
skipun um að 
hanna nýjan LC 

blæjubíl. „Búið til fallegasta blæju-
bíl í heimi“ var dagskipunin og það 
var engin smá áskorun. Lexus vildi 
um leið halda í stíl fyrirrennarans 
sem unnið hafði til fjölda hönn-
unarverðlauna. Ein aðaláskorun 
hönnuða LC Coupé var þaklína 
bílsins, en yfirhönnuður bílsins, 
Tadao Mori, útskýrir hvers vegna. 
„Þótt það séu margir blæjubílar 
til í dag eru fáir þeirra stílhreinir 
hvort sem toppurinn er uppi eða 
niðri. Það á sérstaklega við þegar 

toppurinn er uppi því að undir-
bygging blæjunnar býr til ójafnar 
línur. Þess vegna var markmiðið 
að ná sömu fallegu línunum og í bíl 
með hörðum toppi,“ sagði Mori.

Grindin falin
Lykillinn að hinni fullkomnu þak-
línu var staðsetning blæjunnar að 
aftanverðu sem var höfð eins fram-
arlega og hægt var. Sérstök áhersla 

var lögð á strekkingu mjúka hlutans 
til að búa til jafnt yfirborð. Til þess 
þurfti að fela grind blæjunnar inni 
í henni til þess að hún sæist ekki. 
Einnig þurfti að setja blæjuna eins 
neðarlega og hægt var þegar hún 
fellur niður í bílinn til þess að bíll-
inn sé jafn fallegur með blæjuna 
uppi og niðri. Þrír litir verða í boði 
á blæjunni, svartur, sandbrúnn 
eða sjávarblár, auk fjölda lita á bíl 
og innréttingu. Við látum svo les-
endum um að dæma hvernig til 
tókst. Engar tækniupplýsingar um 
bílinn hafa verið gefnar út enn sem 
komið er.

Lexus frumsýnir að sögn 
fallegasta blæjubíl í heimi
Lexus-merkið frumsýndi í gær nýja gerð blæjubílsins LC Coupé með það fyrir augum að 
bjóða upp á fallegasta blæjubíl í heimi, en talsvert var lagt í nýja hönnun blæjunnar. Bíll-
inn var frumsýndur í gær á netinu en engar tækniupplýsingar hafa verið gefnar út enn.

Þótt ekki sé búið að tilkynna 
formlega um framleiðslu 
Polestar 3 hefur yfirhönnuður 

Polestar látið hafa eftir sér að hann 
verði byggður á Precept-tilrauna-
bílnum. Sá bíll er væntanlegur á 
markað árið 2021 sagði hann meðal 
annars í viðtali við Autocar.

Að sögn Max Missoni, yf ir-
hönnuðar Polestar er útlitið það 
sem búast má við í framtíðinni hjá 
merkinu. „Næsti bíll okkar verður 
rafdrifinn sportjeppi, Polestar 3, og 
hann mun nota sumt af þeirri hönn-
un sem þegar hefur sést í Precept,“ 
sagði Missoni. Polestar 3 kemur í 
kjölfar Polestar 1 og 2 sem eru báðir 
sportlegir fólksbílar. Missoni segir 
enn fremur að innréttingarnar verði 
lágstemmdar og meiri áhersla lögð 
á hreinleika og einfaldleika. Þar á 
hann meðal annars við að stjórn-
takkar víki fyrir snertiskjáum. 
Bíllinn verður hærri á fjöðrun en 
núverandi Polestar-bílar og mun 
Polestar 3 keppa við bíla eins og 
Jagua I-Pace og Tesla Model X.

Polestar 3 fær 
jepplingslag

Fjárfestirinn Lawrence Stroll er 
mættur í framvarðasveit Aston 
Martin og var meðal annars sá 

sem afhjúpaði V12 Speedster sport-
bílinn á dögunum. Autocar tók við-
tal við Andy Palmer, forstjóra Aston 
Martin, á dögunum um framtíð 
merkisins, þar sem margt athyglis-
vert kom fram.

Meðal þess sem Palmer sagði 
var að tími væri kominn til að gera 
merkið að breskum Ferrari. „Við 
viljum sjá kaupendur bíla okkar 
með í að útbúa bílana eins og þeir 
vilja, og bíða svo eftir að bíllinn 
komi í þeirra hendur.“ Lawrence 
Stroll þekkir þetta viðskiptamódel 
mjög vel enda hefur hann verið 
umboðsmaður Ferrari í Kanada 
í mörg ár. Palmer talaði líka um 
samband merkisins við Formúlu 
1. Hann sagði meðal annars að 
samband Aston Martin við Red 
Bull myndi halda áfram á þessu 
ári og Aston Martin myndi áfram 
vera styrktaraðili Red Bull út árið. 
„Red Bull hefur komið að hönnun 
Valkyrie-ofurbílsins og mun gera 
það áfram. Þar fyrir utan erum við 
að þróa samband okkar við Racing 
Point liðið og það er undir okkur 
komið hvernig við nýtum það til 
fullnustu,“ sagði Palmer enn frem-
ur. Loks sagði Palmer að áherslan á 
næstu árum yrði á bílana með vél-
ina fyrir miðju, og að koma þyrfti 
tvinnútgáfum með V6-vélinni á 
markað sem fyrst, til að merkið 
myndi standast mengunarreglu-
gerðir.

Aston Martin 
og framtíðin

Lawrence Stroll er hér til vinstri að 
afhjúpa Speedster-sportbílinn.

Polestar 3 verður með svipuðu  
lagi og Jagúar I-Pace sem er jepp-
lingslag með lágum prófíl.

Dacia-rafbíllinn verður litlu stærri en VW Up en með hærri veghæð og meira 
jepplingslagi. Drægið verður 200 kílómetrar samkvæmt WLTP-staðlinum.

Markmiðið með Lexus LC Coupe var að búa til blæjubíl sem væri jafn fallegur með blæjuna uppi eða niðri, og því þurfti að losna við ójafnar línur.

Eins og sjá má eru línurnar í stoðgrind blæjunnar vart sjáanlegar.

BÍLLINN ER BYLTING 
AÐ MATI DACIA OG 

MUN VERÐA ÓDÝRARI EN VW UP 
RAFBÍLLINN, SEM HÉRLENDIS 
KOSTAR 2.990.000 KR.

EIN AÐALÁSKORUN 
HÖNNUÐA LC COUPE 

VAR ÞAKLÍNA BÍLSINS OG NÁ 
FRAM SÖMU LÍNUM OG Í BÍL 
MEÐ HÖRÐUM TOPPI.

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is
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Colorado heitur pottur
227 x 227 x 87 cm. 6 sæti og 77 nuddstútar, 
þ.a. 12 loftbólustútar. Háeinangrað gæðahráefni, 
slitþolið og viðhaldsfrítt ytra byrði. Með LED-lý-
singu undir vatnsyfirborði, lýsingu á innanverðum 
brúnum og lýsingu á 2 ytri hliðum. Bandarískur 
Balboa stjórnbúnaður. Trappa og einangrunarlok. 
Tengi fyrir iPhone og iPad, 2 niðurfellanlegir 
hátalara með ljósum o.fl fylgir. Einangraður fyrir 
norðlægar slóðir. Lág orkunotkun. ÞARF AÐ 
SÉRPANTA.

Idaho heitur pottur
213 x 100 x 74 cm. 2 rúmgóð sæti. Einangrunarlok 
fylgir. Passar vel á t.d. lítinn pall eða svalir. 16 
stútar úr ryðfríu stáli, LED-ljós undir vatnsyfir-
borðinu og ósonhreinsikerfi. Bandarískur Balboa 
stjórnbúnaður. 2 kW hitaelement. Einangraður 
fyrir norðlægar slóðir.  Lág orkunotkun. ÞARF AÐ 
SÉRPANTA.

449.995.-
499.995.- 

1.299.995.-

499.995.-

California heitur pottur
200 x 200 x 82 cm. 6 sæti, þ.a  1 hægindasæti, 4 venjuleg sæti og 1 barnasæti. 23 stútar og 2 loftbólustútar. Háeinangrað gæðahráefni, slitþolið og viðhaldsfrítt 
ytra byrði. Með LED-lýsingu undir vatnsyfirborði. Bandarískur Balboa stjórnbúnaður. Lok fylgir. Einangraður fyrir norðlægar slóðir. Lág orkunotkun.

Q1000 gasgrill 
1 brennari, 2,49 kW. Grillflötur: 43 x 32 cm. Grillgrind úr  
postulínsglerungshúðuðu steypujárni. Botn og lok úr steyptu áli.  
Þrýstikveikjurofi.

Kjarakaup

24.995.-
29.995.- 

Gróðurmold, 40 l
Veljið um plöntumold, 
túnmold, sáðmold eða 
mosamold með áburði. 
Stykkjaverð 995.-

Hefur þú séð nýja  
BAUHAUS blaðið?

3.995.-
5 STK.

HRINGDU OG PANTAÐU! 
Síminn er 515-0800 eða sendu  
póst á símaver@bauhaus.is 
alla virka daga á milli 08.00 – 18.00 
svo sækirðu til okkar eða færð sent! 
Einfaldara verður það ekki! 

COVID-19 RÁÐSTAFANIR 
Minnum viðskiptavini á að kynna sér 
ráðstafanir vegna COVID-19 inni á 
heimasíðu okkar bauhaus.is 

Mariella garðhúsgagnasett
Settið samanstendur af borði og fjórum stólum. Lakkaður akasíuviður ásamt stelli úr 
duftlökkuðu stáli. Mál: Borð: 130 x 70. Stóll: 63 x 60 cm. Stóll: 19.995.-. Borð: 69.995.-.

99.995.-
139.995.- 

Sláttuvél
Rafhlaða: 40V, 4 Ah Li-Ion. Safnskúffa: 60 l. Sláttubreidd: 46 cm. 
Sláttuhæð: 30-75 mm. Þyngd: u.þ.b. 26 kg.

99.995.-
129.995.- 

Háþrýstidæla
E 145.4-9 POWER X-TRA. Hámarks-
dæluþrýstingur 145 bör. Hámarks-
vatnsflæði 500l/klst. Upprétt noten-
davæn hönnun. Áreiðanleg málmdæla 
með spanmótor. Sjálfvirk ræsing/
stöðvun. Þrýstingsjöfnun.

64.995.-

Spænsk Margaríta 
-  Sólboði
Osteospermum. Í 11 cm 
plastpotti. Margir litir.

395.-
ÞÚ FÆRÐ ALLT Í EINNI FERÐ!VIÐ EIGUM ALLT FYRIR ÚTIVERKEFNIN!

UPPSELDUR EN KEMUR AFTUR Í MAÍ!
viðskiptavinir geta pantað til að tryggja sér eintak.

TAKMARKAÐ MAGN TIL!
Sending væntanleg!
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Leikfélag Akureyrar fer 
nýja leið við að velja 
barnaleikrit til sýningar 
á næsta leikári. „Í fyrsta 
skipti á Íslandi, kannski 
bara í heiminum, virkj-

um við beint lýðræði í leikhúsinu 
og leyfum landsmönnum að ráða. 
Við leggjum þrjú verk undir dóm 
áhorfenda og leyfum þeim að velja 
hvaða verk þeir vilja sjá af þessum 
þremur á fjölum leikhússins næsta 
vetur,“ segir Marta Nordal leikhús-
stjóri.

Þekkt og vinsæl verk
Verkin þrjú eru Benedikt búálfur, 
Móglí, sem er leikgerð upp úr 
Jungle Book og Fíasól. „Við vildum 
láta valið standa um þekkt og vin-
sæl verk þannig að allir eigi auðvelt 
með að gera upp hug sinn,“ segir 
Marta. ,,Verkin standa þá líka jafn-

fætis gagnvart hvert öðru. Undir-
búningur var mikill áður en þessi 
þrjú urðu að lokum fyrir valinu en 
við höfum tryggt okkur réttinn á 
öllum þessum þremur verkum og 
vitum að við höfum burði til að 
setja þau upp.

Þetta er líka tilraun til að færa 
valdið til áhorfenda og leyfa þeim 
að hafa bein áhrif. Yfirleitt er það 
leikhússtjóri sem velur verk til sýn-
inga í samráði við sitt fólk, en þarna 
ætlum við að leyfa fólki að ráða val-
inu. Með þessu vonum við að áhorf-
endum og ekki síst börnum finnist 
þau eignast hlutdeild í leikhúsinu 
og að á þau sé hlustað. Þetta er auð-
vitað aðallega hugsað fyrir börnin.

Þetta er ný hugsun og fersk nálg-
un að mínu mati. Ég veit að minnsta 
kosti engin dæmi þess að þetta hafi 
verið gert með þessum hætti áður. 
Við tölum mikið um beint lýðræði 

í stjórnmálum og hvers vegna að 
reyna það ekki víðar? Á þessum 
erfiðu tímum held ég að það verði 
þakklátt.“

Valið með einu klikki
Norðlendingar og landsmenn allir 
geta tekið þátt í valinu en kosning 
stendur til aprílloka. „Bæði full-
orðnir og börn geta valið verk og ég 
vona að sem flest börn taki þátt í að 
velja verk sem þau vilja sjá,“ segir 
Marta.

Til að velja úr þessum þremur 
leikritum þarf einungis að fara á 
síðu Menningarfélags Akureyrar; 
mak.is. „Þetta verður mjög einfalt, 
engar krókaleiðir, fólk velur verkið 
með einu klikki.

Við tilkynnum svo úrslitin með 
pompi og prakt í lok apríl og þá fá 
líka tveir heppnir þátttakendur 
fjóra miða á þá sýningu sem fær 
flest atkvæði.“

Frumsýnt eftir áramót
Sigurverkið verður ekki sýnt fyrr en 
eftir áramót „Frumsýning er áætluð 
í febrúar,“ segir Marta. „Næsta haust 
gæti orðið frekar ótryggt í leikhús-
unum. Maður sér ekki alveg fyrir 
sér hvernig leikárið verður í ljósi 
aðstæðna en við vonum bara að 
allt verði komið í sem eðlilegastan 
farveg þannig að við getum haldið 
okkar sýningaráætlunum.“

Þríleikur Ragnars Jónassonar 
um lögreglukonuna Huldu 
er „meistaralegur“ og „ekkert 

minna en tímamótaverk í glæpasög-
um samtímans“, segir gagnrýnandi 
The Times í dómi um þriðju bókina 
í seríunni, Mistur. Í nóvember síð-
astliðnum valdi blaðið Drunga, aðra 
bókina í þríleik Ragnars, sem eina 
af fimm bestu glæpaögum ársins 
og þegar Dimma kom út skipaði 
gagnrýnandi Sunday Times Huldu 
á bekk með mögnuðustu tragísku 
kvensöguhetjum í glæpasögum 
samtímans. Mistur er glæpasaga 
mánaðarins hjá The Times.

Dómurinn um Mistur birtist í 
The Times á öðrum degi páska í 
grein um „bestu glæpasögur apríl-
mánaðar“. Gagnrýnandinn hefur 
umsögn sína á því að vitna í hið 
heillandi lag glæpaseríunnar Brúin: 
„Og allt / leitar upphafs síns“ og 
segir að þessar línur dragi saman 
inntakið í „meistaralegum þríleik 
Ragnars Jónassonar sem hófst á 
Dimmu sem gerist í samtímanum 
og hélt áfram í Drunga sem gerðist 
aðallega árið 1997. Mistur færir les-
andann aftur til ársins 1987.

„Hver hluti hefur að geyma frá-
bæra ráðgátu en til þess að njóta 

þessa frábæra þríleiks til fullnustu 
verður maður að lesa bækurnar í 
þeirri röð sem þær koma út. Hann er 
er ekkert minna en tímamótaverk 
í glæpasögum samtímans,“ segir 
gagnrýnandinn. – kb

MEÐ ÞESSU VONUM 
VIÐ AÐ ÁHORFENDUM 

OG EKKI SÍST BÖRNUM FINNIST 
ÞAU EIGNAST HLUTDEILD Í 
LEIKHÚSINU OG AÐ Á ÞAU SÉ 
HLUSTAÐ.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

16. APRÍL 2020 

Hvað?  Myndlist 
Hvenær?  17.00
Hvar?  samkoma.cargo.site
Sýningin Samkoma er samstarf 
meistaranema við Háskóla Íslands 
og myndlistardeildar Listahá-
skóla Íslands og stóð til að opna 
sýninguna í Veröld – húsi Vigdísar 
við Háskóla Íslands. Vegna heims-
faraldurs og samkomubanns var 
sýningin færð yfir á vefsvæðið 
samkoma.cargo.site.

Beint lýðræði hjá Leikfélagi Akureyrar
Leikfélag Akureyrar býður áhorfendum að velja barnaleikrit til sýningar. Valið 
stendur um þrjú verk. Kosið er á netinu. Sigurverkið verður frumsýnt í febrúar.

Ekkert minna en tímamótaverk

Ragnar fær mikið lof frá The Times. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verk eftir Solveigu Pálsdóttur.

Bæði fullorðnir og börn geta valið verk og ég vona að sem flest börn taki þátt í að velja verk sem þau vilja sjá, segir Marta Nordal. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Jaðarlist ahátíðin Reyk jav ík 
Fringe fer fram í sumar, 4.-12. 
júlí, en með breyttu sniði. Búist 

var við um 50 erlendum atriðum, 
með yfir hundrað listamönnum, en 
allir erlendir listamenn hafa verið 
afbókaðir með lifandi atriði, en þess 
í stað verður þeim boðið upp á að 
streyma atriðum sínum á sérstakri 
RVK-Fringe rás. Búist er við að inn-
lendir listamenn geti enn sýnt sín 
atriði á sviði, miðað við að sam-
komubann verði ekki í gildi í júlí.

Reykjavík Fringe fer fram í þriðja 
sinn í sumar, en á hátíðinni geta 
gestir séð alls konar listform, þar á 
meðal leiklist, kabarett, ljósmynda-
sýningar, sirkus, drag, málverka-
sýningar og uppistand. Miðaverði 
er haldið í lágmarki og áhersla er 
lögð á sköpunargleði og nýstárleika.

Um 250 Fringe-hátíðir eru til í 
heiminum, en sú elsta og stærsta 
þeirra er hin árlega Edinborgar-
hátíð, sem hefur nú verið af lýst í 
fyrsta sinn í 73 ára sögu hátíðar-
innar. Til stóð að halda RVK-Fringe 
á sjö sýningarstöðum í ár, en vegna 
aðstæðna verður sýningarstöðum 
fækkað niður í fjóra. Dagskráin 
verður kynnt þegar ljóst þykir að 
lifandi viðburðir geti átt sér stað.

Nánari upplýsingar má finna á 
vefsíðu hátíðarinnar: RVKfringe.is.

Jaðarlistahátíð í júlí
Jaðarlistahátíð verður haldin í ár.

TIL ÞESS AÐ NJÓTA 
ÞESSA FRÁBÆRA 

ÞRÍLEIKS TIL FULLNUSTU 
VERÐUR MAÐUR AÐ LESA 
BÆKURNAR Í ÞEIRRI RÖÐ SEM 
ÞÆR KOMA ÚT Í.
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MENNING



DREYMIN

  25% 

GLETTIN

  35% 

ENDURNÝJAR VARNIR HÚÐARINNAR
GEGN ÓTÍMABÆRRI ÖLDRUN

 STINNARI HÚÐ Á 2 VIKUM

 MINNI HRUKKUR Á 4 VIKUM

 DJÚPNÆRIR ÞURRA HÚÐ

GLÖÐ

  
40% 

EINS OG HÚÐIN
ÞÚ

NÝTT NIVEA POWER EXTRA NOURISHING
MEÐ LÍFRÆNNI ARGAN OLÍU + Q10 EINS OG ER Í HÚÐINNI



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Gilmore Girls
10.00 Sticks & Stones
10.50 Major Crimes
11.30 Út um víðan völl
12.00 Dýraspítalinn
12.30 Divorce
12.35 Nágrannar
12.55 Hot Shots!
14.15 Allir geta dansað
15.40 Allir geta dansað
17.10 Stelpurnar
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Curb Your Enthusiasm
19.50 Love in the Wild
20.35 S.W.A.T
21.20 The Blacklist
22.05 Real Time With Bill Maher
23.05 The Accident
23.55 The Accident
00.40 The Sandhamn Murders 7
02.10 It Will be Chaos

08.00 Barnaefni
18.25 Teddi Týndi landkönnuður-
inn  Stórskemmtileg talsett teikni-
mynd fyrir alla fjölskylduna. Allt 
frá því að Teddi var lítill drengur 
hefur hann dreymt um að ferðast 
um heiminn og uppgötva týnda 
fjársjóði eins og hetjan hans, 
Indiana Jones, gerði. Nú fær hann 
tækifærið þegar óvænt upp-
götvun leiðir til þess að hann fer 
í alvörufjársjóðsleit alla leið til 
Egyptalands. Fljótlega er hann 
kominn á sporið en það hafa líka 
fleiri gert og þeir eru ekki alveg 
jafnvinsamlegir og Teddi.
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Big Bang Theory
21.05 Supergirl
21.45 Réttur
22.35 Supernatural
23.15 Friends
23.35 The Big Bang Theory
00.00 Friends

12.10 So B. It
13.45 Swan Princess. Royally 
Undercover
15.05 3 Generations
16.35 So B. It
18.10 Swan Princess. Royally 
Undercover
19.25 3 Generations
21.00 Harry Potter and the 
Deathly Hallows. Part 1
23.20 American Assassin
01.10 John Wick 2
03.10 Harry Potter and the 
Deathly Hallows. Part 1

06.50 Morgunþáttur Rásar 1 og 2
09.00 Heimavist - MenntaRÚV 
11.00 Skólahreysti 
12.30 Fjörskyldan 
13.05 Ferðastiklur Bárðardalur
13.50 Bítlarnir að eilífu 
14.00 Blaðamannafundur vegna 
COVID-19  Bein útsending frá 
blaðamannafundi vegna COVID- 
19.
14.40 Herra Bean Mr Bean
15.00 Kastljós
15.15 Menningin
15.25 Gettu betur 1999 MR - FSu
16.25 Á tali hjá Hemma Gunn 
1991-1992 
17.40 Hundalíf 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.15 Fjölskyldukagginn 
18.36 Maturinn minn 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Í eldlínunni. (Um)bylting í 
eldhúsinu   Kanadísk heimildar-
mynd um kokkastarfið þar sem 
sjö kvenkyns kokkar ræða hvað 
þarf til að komast á toppinn 
í geira sem lengi hefur verið 
stjórnað af körlum og hvernig 
kokkamenningin er hægt og 
rólega að breytast.
21.10 Gæfusmiður Stan Lee’s 
Lucky Man III   Þriðja þáttaröð 
þessara bresku þátta um rann-
sóknarlögreglumanninn og 
spila fíkilinn Harry Clayton og arm-
bandið hans sem veitir honum 
yfirnáttúrulega gæfu. Nú leitar 
hann að uppruna armbandsins 
sem leiðir hann inn í undirheima 
Hong Kong. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Allt sem ég man ekki Allt jag 
inte minns   Sænsk þáttaröð byggð 
á samnefndri skáldsögu eftir 
Jonas Hassen Khemiris. Ungur 
maður lætur lífið í bílslysi og 
veröld móður hans hrynur. Þegar 
hún kemst að því að dauða hans 
hafi mögulega borið að með sak-
nænum hætti einsetur hún sér að 
komast að því hvað gerðist í raun 
og veru.  Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
23.20 Bjargið mér Save Me 
00.05 Dagskrárlok

07.00 Ísland vaknar Útsending frá 
morgunþætti K100.
10.00 Dr. Phil 
10.45 Everybody Loves Raymond 
11.10 The King of Queens 
11.30 How I Met Your Mother 
11.55 Dr. Phil
12.40 Black-ish
13.05 Four Weddings and a Funeral
14.05 Dr. Phil 
14.50 Kokkaflakk
15.20 Líf kviknar
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil
18.15 American Housewife 
18.40 The Unicorn 
19.10 Love Island 
20.10 Áskorun 
21.05 The Resident
21.55 The L Word. Generation Q
22.50 The Arrangement 
23.35 The Fix 
01.55 Law and Order
02.40 Wisting 
03.25 The Walking Dead

05.50 Sportið í dag
06.50 FH - ÍBV
08.35 Valur - Fram
09.50 Selfoss - Haukar. Leikur 4
11.20 Valur - Fram. Leikur 3
12.45 La Liga Interview. Ramon 
Azeez
13.05 UCL Classic Matches
13.55 Sportið í kvöld
15.00 Sportið í dag
16.00 Stjarnan - KR2018
16.25 KR - Njarðvík 2007
16.50 Valur - KR 2001
17.10 ÍA - Keflavík 2007
17.40 KR - Fylkir 2009
18.05 ÍA - KR 2003
18.30 Breiðablik - Keflavík 2001
18.55 La Liga World
19.25 Inside Serie A
20.00 Sportið í kvöld  Arnar Gunn-
laugsson, þjálfari Víkings í Pepsi 
Max-deild karla, er í ítarlegu við-
tali við Ríkharð Óskar Guðnason 
þar sem hann fer yfir sinn knatt-
spyrnuferil.
21.00 Stjarnan - Víkingur R. 2018
21.20 Keflavík - Snæfell 2008
21.50 FH - Selfoss  Útsending 
frá leik 4 á milli FH og Selfoss í 
undanúrslitum Olís deildar karla 
árið 2018.
23.40 Selfoss - FH
01.00 Sportið í kvöld

RÚV RÁS EITT
06.05 Morgunþáttur Rásar 1 
og 2
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk - Flakk um skipulag
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í 
tónleikasal
19.30 Heimsending frá Sin-
fóníuhljómsveit Íslands. Emilía 
Rós Sigfúsdóttir
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Hugleiðsla með Auði Bjarna 
 Leiðsögn um öndun, slökun og 
næringu andans.
21.45 Herrahornið  Áhugaverðir 
þættir fyrir alla karlmenn sem vilja 
girða sig almennilega í brók og líta 
út fyrir að vera fágaðir, flottir á því 
og virkilega móðins. Umsjónar-
maður þáttanna er Sigmundur 
Ernir Rúnarsson.

stod2.is   1817 

Ekki missa af skemmtilegri kvöld-
stund í beinni útsendingu á Stöð 2 
þar sem sjálfur Páll Óskar mun 
flytja vinsælustu lögin sín og 
færa áhorfendum heima í stofu 
stanslaust stuð.

FÖSTUDAG
Í OPINNI DAGSKRÁ
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25%
afsláttur

46.490kr
61.990 kr
Gasgrill Crown 310
9,3kW brennarakerfi úr ryðfríu stáli, grillflötur: 44x44,58 cm, 
grillgrindur úr steypujárni með postulínshúðaðri efri grind, þrír 
brennarar úr ryðfríu stáli.
3000317

Samsetning á grillum
ef verslað er í vefverslun 
á aðeins 5.000 kr.

Tilboðsveisla
í Húsasmiðjunni og Blómavali

19.490kr
25.990 kr

Gasgrill Omega 200
Outback gasgrill, grillflötur: 50x36 cm, 
yfirbreiðsla seld sér.
3000225

25%
afsláttur
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SýprisGróðurmold
45 ltr. 1.990kr999kr

39.990kr
46.990 kr

Reiðhjól 26"
A- Matrix 26”, svart og grænt. 
3901795

Evrópskt gæðamerki 
á ótrúlegu verði
Skoðaðu allt úrvalið á husa.is

26"

Gasgrill Solo
Eitt vinsælasta gasgrillið okkar, flott heimilið 
eða bústaðinn, 3 ryðfríir brennarar, grillsvæðið:  
628x406 mm, yfirbreiðsla seld sér.
3000393

32.240kr
42.990 kr

25%
afsláttur

Rafmagnshekkklippur
620W, 60 cm blað, klippir allt 
að 22 mm, þyngd 3.6 kg.
5083686

25%
afsláttur

Parket 
og flísar

Innimálning

25%
afsláttur

Trampolín 3,66 m
12 fet/3,66 m, 6 fætur með 
öryggisneti.
3900557

39.990kr

80-100 cm.

38.990 kr

RISA vefblað
60 síður á husa.is

Græn
vara

á höfuðborgarsvæðinu

Sendum 
samdægurs

husa.is

Pallaefnið heimsent
í vefverslun husa.is

Minnum á pallareiknirinn 
á husa.is. Fáðu tilboð 

hjá sölumanni í 
síma 525 3000

Setja í körfu

Þvottavél
TimeCare 500, 7 kg, 
1200 sn. A+++ orkuflokkur.

47.990kr

57.990 kr

Vnr. 1860500

29.990kr

Vnr. 3901787

18%
afsláttur

Setja í körfu

Reiðhjól 16"
King Kong 16" hjól.

Allar háþrýstidælur

20%
afsláttur

25%
afsláttur

34.990 kr

26.190kr

Handlaugartæki
Damixa Silhouet,  small og 
medium, svart.
8000056-8000057

11.996kr
14.995 kr

Rafmagnskeðjusög
1800W, 35 cm blað, hraði keðju 13,5 m/s. 
5083681

21%
afsláttur

16.995kr
21.496 kr

20%
afsláttur

Gildir á höfuðborgarsvæðinu

Græn
vara
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VIÐ STEFNUM AÐ ÞVÍ 
AÐ GERA ÞETTA 

VIKULEGA OG Á MEÐAN EIN-
HVER NENNIR AÐ HLUSTA Á 
ÞETTA ÞÁ HÖLDUM VIÐ ÁFRAM.

Orkan býður lítrann á lægsta 
verðinu í öllum landshlutum 
— án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 

Bullur sem elta enska 
bolt ann af ást r íðu 
engjast margar í til-
vistarkreppu eftir að 
COVID-19 gaf ensku 
úrvalsdeildinni rauða 

spjaldið. Birgir Ólafsson, formaður 
Tottenhamklúbbsins á Íslandi, og 
Gestur Valur Svansson meðstjórn-
andi dóu þó ekki ráðalausir í fásinn-
inu og ákváðu að bjarga boltageð-
heilsu sinni og væntanlega f leiri 
Spursara með vikulegu hlaðvarpi.

„Okkur langaði að gera eitthvað 
tengt Tottenham á meðan þetta 
samkomubann er og engir leikir 
spilaðir. Þetta er svona okkar til-
raun til að reyna stytta boltabullum 
stundirnar fram að næsta leik,“ 
segir Gestur Valur og þakkar sínum 
sæla fyrir að þótt boltinn rúlli ekki 
sé endalaust hægt að tala um hann 
því ómögulegt er að segja til um 
hvenær næst verður flautað til leiks.

Nýttu dauðafæri
„Við höfðum áður talað um að gera 
þetta einhvern tímann, að vera 
með svona þátt vikulega eða á 
hálfs mánaðar fresti eða eitthvað,“ 
heldur Gestur áfram og segir þetta 
hafa legið beint við á þessum dauðu 
tímum. „Það var bara gráupp-
lagt að gera þetta núna þannig að 
við fórum að skoða hvernig þetta 
gengur fyrir sig og enduðum á Pod-
cast stöðinni sem er náttúrlega bara 
snilld og þegar við áttuðum okkur 
á hvað þetta var auðvelt létum við 
bara vaða.“

Gestur Valur segir þá félaga í raun 
ekki þurfa að hugsa um neitt nema 
boltann og gæta þess að hafa um 

nóg að tala í hljóðnemana sem bíða 
tilbúnir eftir þeim. „Við pöntum 
bara tíma, tökum upp og þeir græja 
allt og redda þessu fyrir okkur á 
netið þannig að það er hægt að 
finna okkur á Spotify og f lestum 
hlaðvarpsveitum undir Spursarar.“

Tilfinningalegt tómarúm
Eins og alþjóð veit hefur fólk sem 
ánetjast enska boltanum og þeim 
liðum sem þar keppa ríka tilhneig-
ingu til þess að gefa sig í sparkið 
af lífi og sál þannig að upplifunin 
verður því sem næst trúarleg.

Ástríðubullurnar eru því á þess-
um velli, eins og víðar, að upplifa 
fordæmalaust ástand. Gestur tekur 
sjálfan sig sem dæmi um mann sem 
stendur frammi fyrir því að ára-
tugalangur og jafn taktur tilveru 
hans hefur verið rofinn.

„Þetta er eins og ég segi. Menn 
eru bara vanir þessu og ótrúlegasta 
fólk spyr sig nú að því hvað í veröld-
inni maður gerði áður en boltinn 
kom inn í lífið? Það eru engir leikir. 
Engir! Og það er ekki einu sinni 
hægt að horfa á íslenska boltann, 
handboltann eða eitthvað í stað-

inn. Það er bara ekkert og maður 
er búinn að liggja yfir þessu nánast 
bara hverja helgi síðan maður var 
tólf ára gamall, eða eitthvað svoleið-
is og maður nennir ekki að horfa á 
einhverja gamla leiki,“ segir Gestur 
sem hefur fundið sáluhjálpina við 
hljóðnemann.

Sprittaðir Spursarar
Þættirnir eru orðnir tveir og Frétta-
blaðið truflaði Gest í miðjum undir-
búningi þeirra félaga á upptöku 
fyrir þann þriðja sem ætti að detta 
inn undir lok vikunnar.

„Fyrsti þátturinn fór aðallega í að 
kynna okkur og hvernig við urðum 
stuðningsmenn Tottenham og svo 
framvegis. Annars blöðrum við 
um allt og ekkert, um Totteham og 
ensku úrvalsdeildina,“ segir Gestur 
og lætur fljóta með að viðtökurnar 
hafi verið fínar. „Við stefnum að því 
að gera þetta vikulega og á meðan 
einhver nennir að hlusta á þetta þá 
höldum við áfram.“

Gestur Valur og Birgir eru vita-
skuld ekki einu Spursararnir á 
Íslandi þannig að einhver gesta-
gangur er fyrirsjáanlegur í þætt-
inum. „Við ætlum að fá stuðnings-
menn í settið til okkar og spjalla um 
Tottenham og enska boltann.

Hjá l ma r Ör n Jóha n ns son, 
snappar i og skemmtik raf tur, 
ætlar að koma í næsta þátt. Hann 
er Tottenham-maður og við erum 
með allar græjur til þess að taka á 
móti gestum. Þarna er passað upp 
á að hafa gott bil á milli og það 
eru sprittbrúsar úti um allt þarna 
þannig að þetta er bara gaman.“
toti@frettabladid.is

Sprittaðir Spursarar 
bjarga í horn

Stjórnarmenn í Tottenhamklúbbnum hafa brugðist við leikja-
leysinu í enska boltanum og bjargað um leið geðheilsu sinni í horn 

með vikulegu hlaðvarpi sem þeir nefna einfaldlega Spursarar.

Spursararnir Gestur Valur Svansson og Birgir Ólafsson, stjórnarmenn í Tottenhamklúbbnum á Íslandi, fara í and-
lega sturtu í podcastklefanum, láta dæluna ganga og halda þannig sönsum á meðan enski boltinn hreyfist ekki.
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MISTRAL HOME SÆNGURFÖT
Sængurfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með vönduðum rennilás.  

Þau eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá  
Quilts of Denmark.  Stærð: 140×200 cm. 800 g. 
90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. 

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.

30%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

TVENNUTILBOÐ
SB-sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 12.900 kr
SB-koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 6.900 kr

Fullt verð samtals: 

19.800 kr.

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 12.900 kr.

BARCELONA        svefnsófi

Aðeins  169.915 kr.

Aðeins  187.493 kr.

LICATA 
hornsófi

Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri 

tunga. Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm

Fullt verð: 249.990 kr.

LICATA
sófar og stólar

25%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Ný og glæsileg lína í DORMA. 

Sófar, stólar og skammel úr  

fallegu og slitsterku áklæði.

Stillanlegt  
    og þægilegt 

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

VERÐDÆMI:  2 x 90 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  

með Nature’s Rest Luxury heilsudýnum: Fullt verð: 337.800 kr.

Aðeins  283.140 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum 

en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur 

minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í 

eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.

Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í 

upphaflega stöðu. 

15%
AFSLÁTTUR

af C&J Silver og 
20% af Rest Luxury

dýnum

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Heima er best
verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér það frítt

       

Upplý
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gar um
  

hvernig fr
í-s

endin
g hjá

     
  D

ORM
A virkar á dorm

a.is

Aðeins  89.993 kr.

Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar koniak og hinsvegar steingráu. 

Svartir nettir járnfætur.  Stærð 2ja sæta: 159 x 94 x 82 cm.  Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm

2ja sæta fullt verð: 119.990 kr.                 3ja sæta fullt verð: 149.990 kr.

112.493 kr.

Stærð
í cm

Stök dýna
fullt verð

Fullt verð  
með Classic botni

Fermingartilboð
með Classic botni

80x200  cm 37.900 kr. 65.900 kr. 52.720 kr

90x200 cm 39.900 kr. 69.900 kr. 55.920 kr.

100x200 cm 41.900 kr. 73.900 kr. 59.120 kr.

120x200 cm 43.900 kr. 79.900 kr. 63.920 kr.

140x200 cm 49.900 kr. 89.900 kr. 71.920 kr.

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

Nature’s REST LUXURY  
heilsurúm með Classic botni

20%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

TAMPA u-sófi Slitsterkt, dökkgrátt áklæði.  

Hægri eða vinstri tunga.  

Stærð: 314 x 215/139 cm

Fullt verð: 209.900 kr.

Aðeins  136.435 kr.

35%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Mistral home sængurföt 
Fullt verð: 8.990

TILBOÐ aðeins 6.743 kr.

25%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

ATH!

BREYTTUR  

OPNUNARTÍM
I Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  

eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Tilboðin gilda til 30. apríl  2020  
eða á meðan birgðir endast.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–17

KLIKKAÐU Á VÖRU OG ÞÚ FERÐ BEINT INN Í VEFVERSLUN
DORMA.IS

HEIMA ER BESTtilboðin

Heima er bestverslaðu á dorma.is eða í DORMA  
verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

RÚM 2–13  |  Mjúkvara og dúnn 14–17  |  Stólar 18–19  |  Sófar 20–29  |  Hillur, borð og skápar 30–33  |  Affari og smávara  34-42  

Hvernig

frí sending hjá

      
 DORMA virkar

www.dorma.is
V E F V E R S LU NALLTAF OPIN

Þú finnur nýjan Dormabækling 
„Heima er best“ á dorma.is

Vandaður ítalskur svefnsófi. Heil 194×140×13 cm 
svampdýna sem fylgir. Svefnsófi sem fer vel með 
gestina. Fæst blágrænn og ljós- eða dökkgrár. 

Fullt verð: 199.900 kr.

15%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ



MISTRAL HOME SÆNGURFÖT
Sængurfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með vönduðum rennilás.  

Þau eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá  
Quilts of Denmark.  Stærð: 140×200 cm. 800 g. 
90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. 

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.

30%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

TVENNUTILBOÐ
SB-sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 12.900 kr
SB-koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 6.900 kr

Fullt verð samtals: 

19.800 kr.

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 12.900 kr.

BARCELONA        svefnsófi

Aðeins  169.915 kr.

Aðeins  187.493 kr.

LICATA 
hornsófi

Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri 

tunga. Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm

Fullt verð: 249.990 kr.

LICATA
sófar og stólar

25%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Ný og glæsileg lína í DORMA. 

Sófar, stólar og skammel úr  

fallegu og slitsterku áklæði.

Stillanlegt  
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Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum
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20% af Rest Luxury

dýnum

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Heima er best
verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér það frítt

       

Upplý
sin

gar um
  

hvernig fr
í-s

endin
g hjá

     
  D

ORM
A virkar á dorm

a.is

Aðeins  89.993 kr.

Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar koniak og hinsvegar steingráu. 

Svartir nettir járnfætur.  Stærð 2ja sæta: 159 x 94 x 82 cm.  Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm

2ja sæta fullt verð: 119.990 kr.                 3ja sæta fullt verð: 149.990 kr.

112.493 kr.

Stærð
í cm

Stök dýna
fullt verð

Fullt verð  
með Classic botni

Fermingartilboð
með Classic botni

80x200  cm 37.900 kr. 65.900 kr. 52.720 kr

90x200 cm 39.900 kr. 69.900 kr. 55.920 kr.

100x200 cm 41.900 kr. 73.900 kr. 59.120 kr.

120x200 cm 43.900 kr. 79.900 kr. 63.920 kr.

140x200 cm 49.900 kr. 89.900 kr. 71.920 kr.

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

Nature’s REST LUXURY  
heilsurúm með Classic botni

20%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

TAMPA u-sófi Slitsterkt, dökkgrátt áklæði.  

Hægri eða vinstri tunga.  

Stærð: 314 x 215/139 cm

Fullt verð: 209.900 kr.

Aðeins  136.435 kr.

35%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Mistral home sængurföt 
Fullt verð: 8.990

TILBOÐ aðeins 6.743 kr.

25%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

ATH!

BREYTTUR  

OPNUNARTÍM
I Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  

eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Tilboðin gilda til 30. apríl  2020  
eða á meðan birgðir endast.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–17

KLIKKAÐU Á VÖRU OG ÞÚ FERÐ BEINT INN Í VEFVERSLUN
DORMA.IS

HEIMA ER BESTtilboðin

Heima er bestverslaðu á dorma.is eða í DORMA  
verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

RÚM 2–13  |  Mjúkvara og dúnn 14–17  |  Stólar 18–19  |  Sófar 20–29  |  Hillur, borð og skápar 30–33  |  Affari og smávara  34-42  

Hvernig

frí sending hjá

      
 DORMA virkar

www.dorma.is
V E F V E R S LU NALLTAF OPIN

Þú finnur nýjan Dormabækling 
„Heima er best“ á dorma.is
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

buzzador®

Eitt sinn trúði ég því, í barns-
legri einlægni, að bjartsýni 
væri mikilvægasta dyggðin 

sem maður gæti tamið sér til góðs 
lífs. Reynslan hefur kennt mér 
annað. Bjartsýni er ágæt en hún er 
eins og lottómiði rétt fyrir útdrátt, 
draumur sem fer sjaldnast saman 
við veruleikann.

Verandi Íslendingur með áföll 
þjóðar í DNA-mengi mínu þá er ég 
sannfærður um að seiglan (resili-
ence á ensku) sé sá þáttur sem gerði 
þessari þjóð fært að standa upp 
aftur og aftur þrátt fyrir regluleg 
stóráföll og hörmungar. Frosta-
vetur, skelfileg veður, mannskæðar 
pestir, náttúruhamfarir með 
tilheyrandi búhnykkjum og há 
tíðni barnadauða eru næg tilefni til 
algerrar uppgjafar. Það gefur auga-
leið að bjartsýnn maður á þessum 
tímum hefur væntanlega neyðst til 
að endurskoða afstöðu sína.

Þó þessar hörmungar heyri for-
tíðinni að mestu í dag þá er seiglan 
enn sá eiginleiki sem gagnast 
okkur best. Það þarf seiglu til 
að standa í rekstri þessa dagana 
þrátt fyrir að starfsfólk sé í leyfi 
og tekjur nánast engar. Það þarf 
seiglu til að mæta dag eftir dag í 
vinnu vitandi að mögulega verði 
uppsagnir óhjákvæmilegar og þitt 
starf jafnvel á meðal þeirra sem 
munu fjúka. Það þarf seiglu til að 
rísa upp úr rúminu á hverjum degi 
eftir að maki eða barn eru ekki 
lengur til staðar. Það er samt hlut-
skipti sumra, slík áföll hljóta að 
setja tímabundna efnahagserfið-
leika okkar núna í rétt samhengi.

Það eina sem skiptir máli núna 
er að gefast ekki upp, setja undir 
sig hausinn eins og langalangafi 
þinn og -amma gerðu norpandi 
í koti sínu með dauðar skepnur, 
borðandi skemmdan mat í sulti, 
eymd og volæði. Ef þau hefðu ekki 
þraukað værir þú ekki í hlýju 
eldhúsi þínu að lesa þennan pistil. 
Vorið kemur aftur.

Seiglan

ARIZONA
500 ML 

299
KR/STK

598 KR/L

Auðvelt að versla á byko.is

Það er lítið 
mál að mála

25%
afsláttur
af öllu parketi  

og flísum

Verslaðu í vefverslun

SENT
HEIM

og fáðu

Innimálning á 
veggi & loft

20%

pottar & pönnur

Notalegt  
í garðinum 

garðhúsgögn

20%
Matar- &  
kaffistell

25%

20%Tilboðsverð

Hekksnyrtir
ISIO 3,6V, 1,3 Ah.

12.796
74897861  

Almennt verð: 15.995

reiðhjóla- 
fylgihlutir

20%
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Fleiri 
tilboð á 
byko.is


