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Þegar þú verslar á Íslandi
skilar það sér aftur til þín.

gjoridsvovel.is
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Við tilheyrum
öll sömu
hagkeðjunni

„Alltaf Lýsi.
Á hverjum
morgni.“
Anna Svava Knútsdóttir,
eigandi ísbúðarinnar Valdísar

Það eru sameiginlegir hagsmunir okkar
allra að tryggja lífskjör fólksins í landinu.
Þegar við veljum að skipta við fyrirtæki
á Íslandi höfum við keðjuverkandi áhrif.
Við höldum starfsemi gangandi, sköpum
og verndum störf, aukum verðmætasköpun og stuðlum að efnahagslegum
stöðugleika.
Þannig skilar neysluhegðun okkar
sér á endanum til baka.

„Ég hef alltaf
pláss fyrir ís.“
Sigríður Klara Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Kjósarveitna

Kynntu þér málið á gjoridsvovel.is

„Ný hitaveita hefur
breytt heilmiklu.“
Kristján Oddsson,
nautgripabóndi og stofnandi Biobús
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Fjölmiðlafólk fyllti ganga Héraðsdóms Reykjavíkur í gærmorgun og vann saman í kös með fartölvur í kjöltunni. Viðfangsefni fréttanna, Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja,
fylgdist með framvindunni yfir axlir Stígs Helgasonar, fréttamanns RÚV. Á meðan lagði Erla Bolladóttir á ráðin með lögmanni sínum, Ragnari Aðalsteinssyni. Sjá síðu 6 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gengið lægra en fær staðist
Seðlabankastjóri segir gengi krónunnar orðið mjög lágt. Ekki skynsamlegt fyrir lífeyrissjóði að standa í
miklum gjaldeyriskaupum. Bankinn til í að selja 240 milljónir evra til að auka stöðugleika á markaði.
VIÐSKIPTI Ásgeir Jónsson seðla
bankastjóri segir gengi krónunnar
vera „orðið mjög lágt, mun lægra
en fær staðist við eðlilegt fram
leiðslustig í efnahagslífinu.“ Hann
eigi því ekki endilega von á miklum
áhrifum á gengið við það að lífeyris
sjóðirnir verði ekki lengur bundnir
samkomulagi um að standa ekki
að gjaldeyriskaupum vegna fjár
festinga erlendis.
Hann telur að ferðaþjónustan
muni koma mjög fljótt til baka um
leið og það fer að draga úr sóttvarna
ráðstöfununum.
„Þetta er því tímabundið ástand,“
útskýrir seðlabankastjóri, „og í

Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri

sjálfu sér óskynsamlegt fyrir lang
tímafjárfesta líkt og lífeyrissjóði að
rjúka í mikil gjaldeyriskaup þegar
gengið er tímabundinni lægð.“
Greint var frá því í Markaðinum
í gær að samkomulag Seðlabank
ans við lífeyrissjóðina, um að þeir
myndu gera hlé á gjaldeyriskaupum
sínum, yrði ekki framlengt þegar

nýtt
R ÞÚ
HEFU NÝJU
AÐ
PRÓF BERJARIFS NA?
KÆFU

það rennur út 17. september næst
komandi. Enginn vilji sé til þess á
meðal sjóðanna að þeir haldi áfram
að sér höndum í erlendum fjárfest
ingum.
Eftir lokun markaða í gær til
kynnti Seðlabankinn að hann væri
reiðubúinn til að selja allt að 240
milljónir evra, jafnvirði 40 milljarða
króna, úr gjaldeyrisforða sínum
í reglulegum viðskiptum við við
skiptavaka bankanna á gjaldeyris
markaði til ársloka. Markmiðið sé að
auka dýpt og stöðugleika á markaði.
Seðlabankastjóri segir að hann
hafi ekki álitið þörf á að framlengja
samkomulagið við lífeyrissjóðina.

Hann líti hins vegar svo á að sjóð
irnir séu áfram minnugir samfélags
legrar ábyrgðar sinnar.
Ásgeir telur að ekki þurfi sérstakar
aðgerðir til að bregðast við gjaldeyr
isútflæði vegna lífeyrissjóðanna. „Ég
hef engar sérstakar áhyggjur af því
að fá þá aftur inn sem þátttakendur
á gjaldeyrismarkaðinum. Gengis
veikingin hefur auðvitað haft þau
áhrif að vægi erlendra eigna hefur
aukist, sem hlutfall af heildareign
um sjóðanna. Það kann því að vera
minni ástæða fyrir lífeyrissjóðina
en ella, að auka mjög við erlendar
fjárfestingar á þessum tímapunkti.“
– hae / sjá síðu 8

Flestra augu á
Val í boltanum
HANDBOLTI Handboltinn rúllar af
stað í kvöld eftir hálfs árs fjarveru.
Í kvennadeildinni verður það hlut
verk ÍBV og Stjörnunnar að stoppa
titilbaráttu Fram og Vals. Margar
landsliðskonur hafa bæst í deildina
fyrir komandi tímabil og verður
deildin sterk í ár.

Margar öflugar konur
hafa bæst í kvennadeildina
sem verður sterk í ár.
Hjá körlunum eru Valsmenn lík
legir, en mörg lið gætu blandað sér
í baráttuna. Samkvæmt spá fyrir
liða og þjálfara er búist við því að
Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar
veiti Val mesta samkeppni.
– kpt / sjá síðu 16

beint á brauðið eða kexið!
180 g

r i f s b e r j a k æ fa
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Kæfurnar frá SS eru nú í nýjum umbúðum.
Nettari einingar og betri endurlokun
minnka matarsóun og varðveita gæði.
Fimm bragðgóðar tegundir.
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Steinbryggjan teygir sig að miðbænum

Veður

Sunnan- og suðaustanátt í dag,
víða 8-13 og rigning með köflum,
einkum S- og V-lands. Vaxandi
norðaustanátt á Vestfjörðum í
kvöld. Hiti 3 til 9 stig. SJÁ SÍÐU 20

Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Vill niðurgreiða
flugferðir fyrir
landsbyggðina
SAMGÖNGUR Íbúar á landsbyggðinni með lögheimili fjarri höfuðborginni eiga nú kost á 40 prósenta
lægri f lugfargjöldum til borgarinnar með verkefninu Loftbrú, sem
Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra kynnti í gær.
„Undir Loftbrú falla Vestfirðir,
hluti af Norðurlandi vestra, Norðurland eystra, Austurland, Hornafjörður og Vestmannaeyjar,“ segir
í tilkynningu frá samgönguráðuneytinu. Sextíu þúsund manns geti

Íbúar á landsbyggðinni
eigi nú kost á 40 prósenta
lægri flugfargjöldum til
Reykjavíkur.
fengið afsláttinn, sem áætlað er að
ríkið verji 600 milljónum króna
á ári í að fjármagna. Hver og einn
getur fengið lægri fargjöld fyrir allt
að þremur ferðum til Reykjavíkur
og til baka á ári.
„Það er mikið réttlætismál að
þeir sem búa fjarri höfuðborginni
og vilja og þurfa að sækja þjónustu
þangað, fái niðurgreiðslu á ferðum
sínum með flugi,“ segir Sigurður.
Um tvo hópa gilda undantekningar frá reglunni um lögheimili á
landsbyggðinni: framhaldsskólanema utan af landi á höfuðborgarsvæðinu og börn með lögheimili á
höfuðborgarsvæðinu sem eiga foreldra eða forráðamenn sem búa á
landsbyggðinni. – gar

Við endurnýjun lagna undir Tryggvagötu hefur komið í ljós að steinbryggjan, sem þar er sunnan við götuna, nær lengra í átt að miðbænum en
reiknað var með. Samkvæmt upplýsingum frá Veitum þýðir þetta að núverandi skólplögn er ekki í þeirri hæð sem búist var við. Stækka þarf
framkvæmdasvæðið og loka tímabundið fyrir bílaumferð frá Pósthússtræti að Lækjargötu. Gönguleiðir verða þó greiðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Leitað að nýrri
stjórnarskrá
SAMFÉ L AG Almenningur leitar
nú að nýju stjórnarskránni undir
myllumerkinu #Hvar?
Með herferðinni er vakin athygli
á því að í október eru átta ár frá
því að þjóðin greiddi atkvæði um
nýja stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu og í nóvember verður
áratugur frá því að blásið var til
þúsund manna þjóðfundar um
stjórnarskrármál í aðdraganda
þess að stjórnlagaráð tók til starfa.
Fólk tekur þátt í herferðinni með
því að deila myndum af sér á samfélagsmiðlum þar sem það leitar
að stjórnarskránni meðal annars
í ruslafötum, innan um runna og
á bak við húsgögn á heimilinu. Er
þetta gert undir myllumerkinu
#Hvar?
Um 19 þúsund hafa skrifað undir
áskorun til Alþingis, á vegum Samtaka kvenna um nýja stjórnarskrá,
um lögfestingu nýrrar stjórnarskrár. – aá

Sjónmælingar
eru okkar fag

Tímapantanir á opticalstudio.is

og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Tíðni sjálfsvíga virðist
hafa aukist á þessu ári
Alþjóðlegur forvarnadagur sjálfsvíga er í dag. Stjórnarformaður Sorgarmiðstöðvar segir að boðskapurinn hafi sjaldan verið jafn mikilvægur, enda eru
vísbendingar um að faraldurinn hafi haft slæm áhrif á viðkvæma hópa.
SAMFÉLAG Alþjóðlegur fornvarnadagur sjálfsvíga er haldinn í dag, 10.
september um allan heim, en frumkvæðið kemur frá WHO – Alþjóða
heilbrigðisstofnuninni.
„Tilgangur dagsins er þríþættur.
Það er að vekja athygli á því hversu
mikilvægt er að vinna að forvörnum
gegn sjálfsvígum, minnast þeirra
sem hafa fallið fyrir eigin hendi
sem og að styðja þá sem hafa misst
ástvini,“ segir Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir, hjúkrunarfræðingur
og stjórnarformaður Sorgarmiðstöðvar.
Að hennar sögn hefur aldrei
verið mikilvægara að vekja athygli
á baráttunni gegn þessum skæða
vágesti, enda eru vísbendingar um
að einangrunin og þær félagslegu
takmarkanir sem COVID-faraldurinn hefur valdið, hafi haft miður
góð áhrif á þá sem eru í áhættuhópi
varðandi sjálfsvíg.
Samkvæmt bráðabirgðatölum frá
ríkislögreglustjóra hafa 30 útköll
verið vegna sjálfsvíga það sem af er
ári. Árið 2019 voru sjálfsvíg alls 18
talsins en 23 árið 2018. Rétt er að
geta þess að ekki er um staðfesta
tölu að ræða, því krufningu er ekki
lokið í öllum tilvikum. Augljóslega
er þó um vísbendingu að ræða þess
efnis að tíðni sjálfsvíga verði óvenju
mikil á þessu ári.
„Það er þekkt staðreynd að þegar
mikið gengur á í þjóðfélögum þá
fækkar sjálfsvígum. Til dæmis ef
landslið þjóðar vinnur sigur sem
sameinar alla í gleði, eða þá að samfélagið þjappar sér saman þegar einhvers konar hamfarir ganga yfir.
Því virðist vera öðruvísi farið með
kórónaveirufaraldurinn og margt
bendir til þess að líðan þeirra sem

Guðrún segir að aldrei hafi verið mikilvægara að vekja athygli á sjálfsvígum
en nú. Félagslegar takmarkanir hafi ýtt undir tíðni þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Því virðist vera
öðruvísi farið með
kórónaveirufaraldurinn og
margt bendir til þess að
líðan þeirra sem eiga erfitt
uppdráttar hafi versnað.
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir,
stjórnarformaður Sorgarmiðstöðvarinnar

eiga erfitt uppdráttar hafi versnað,“
segir Guðrún.
Sorgarmiðstöð var opnuð fyrir
ári síðan en þar er aðstandendum
sem hafa misst ástvini vegna sjálfsvíga veittur stuðningur. „Við höfum
tvímælalaust fundið fyrir fjölgun

þeirra sem mæta í stuðningshópa
hjá okkur. Hluti skýringarinnar
er mögulega sá að fólk í slíkum
aðstæðum er orðið opnara með
að leita sér hjálpar en einnig er sá
dapurlegi möguleiki að sjálfsvígum
sé að fjölga,“ segir Guðrún.
Sonur Guðrúnar féll fyrir eigin
hendi fyrir áratug síðan og segir hún
að mikið vatn hafi runnið til sjávar
varðandi úrræði fyrir aðstandendur. „Það var ekki um auðugan
garð að gresja í þeim efnum fyrir
mig á sínum tíma en sem betur fer
hefur grettistaki verið lyft. Það er þó
margt sem má betur fara. Aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn sjálfsvígum fór í gang árið 2018 og rennur út
í ár. Ég vonast innilega eftir góðum
tíðindum þess efnis að auknu fjármagni verði veitt í baráttuna.“
bjornth@frettabladid.is

Rafmagnshjól
Ferðamáti framtíðarinnar
Sjá nánar á husa.is
• Umhverfisvænt
• 250W
• 25 km hraði
• Drægni 70 km
• 7 gíra

Verð aðeins

149.900
Rafmagnshjól Enox

kr

Enox Yadea rafmagnsreiðhjól. 3903103

Tilboðsveisla
LADY innimálning -20% • Flísar -25% • Parket -25-30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20%

Bað- og veggljós -20% • Hillurekkar (Avasco) -20% • Pottaplöntur -20-50% • Sláttuvélar -30%
Berlinger Haus (Búsáhöld) -25-30% • Borðbúnaður (Tognana) -25-30% ... og margt fleira

20%
20%

29.995

kr

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

37.895 kr

19.995

kr

24.995 kr

Borhamar DH26PC SDS PLUS

830W, borar og meitlar, höggorka 0-3.2J,
mesta borun í stein 26 mm, léttfleygun,
HSC taska. 5247170

Háþrýstidæla C110.7-5 PC X-TRA

20%

110 bör, 1.4kW, 440 ltr./klst., 5 m slanga,
pallabursti fylgir, Click & Clean kerfi. 5254202

20%

15.995

afsláttur

kr

19.995 kr

Fjölnotavél MT300KA-QS

Sagar og pússar með superlock, þyngd 1,4 kg, hraði
10.000 - 22.000. 11 PIRANHA fylgihlutir. Sandpappír,
fúguraspur, sköfur. Kapall 3 m, taska. 5245980

17.990

LADY innimálning

kr

Ryksuga EPF61RR
Classic. 1805299

ára

1970-2020

Hausterikurnar eru komnar

Parket í úvali
Græn
vara

1.905

30%

kr/m2

2.25kr/m

2

Harðparket

Ljós eik, 8 mm, 3 stafa. 147100

3 stk.

að eigin vali

1.290

kr

1.797 kr

Eitt stk. 599 kr.
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Flóttamannabúðirnar á Lesbos rústir einar eftir mikinn eldsvoða
GRIKKLAND Moria-f lóttamannabúðirnar á grísku eyjunni Lesbos
eru gjörónýtar eftir að eldur braust
út í þeim í fyrrinótt. Búðirnar, sem
voru hannaðar fyrir um þrjú þúsund
manns, hafa verið yfirfullar um þó
nokkurt skeið og höfðu um þrettán
þúsund manns aðsetur í þeim.
Samkvæmt Notis Mitarachi, innflytjendamálaráðherra Grikklands,
kveiktu hælisleitendur í búðunum
eldinn. Ekki liggur fyrir hvort ætl-

Eitt sveitarfélag
hefur leitað til
ráðuneytisins
SVEITARFÉLÖG Af íslenskum sveitarfélögum hefur aðeins Strandabyggð
leitað til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins vegna fjárhagslegra málefna sveitarfélagsins.
Þetta staðfestir Eiríkur Benónýsson,
sérfræðingur hjá Eftirlitsnefnd um
fjármál sveitarfélaga.
Nefndin sendi bréf til allra sveitarfélaga þegar fyrsta bylgja faraldursins stóð yfir og áréttaði skyldu
þeirra til að senda nefndinni tilkynningu telji þau að fjármálin séu
ekki í samræmi við sveitarstjórnarlög eða ef í óefni stefni í rekstri.
„Ráðuneytið hefur lagt til að
fram fari fjárhagsleg úttekt á rekstri
sveitarfélagsins. Það mun síðan
ráðast af niðurstöðu úttektarinnar
hvert framhald málsins verður,“
segir Eiríkur. – bþ

Um 200 manns
hafa sagt sig úr
Þjóðkirkjunni
SAMFÉLAG Það sem af er septembermánuði hafa alls 185 einstaklingar
sagt sig úr Þjóðkirkjunni samkvæmt
upplýsingum frá Þjóðskrá. Stofnunin birti í vikunni nýjar tölur um
fjölda meðlima trúfélaga sem miðaðist við 1. september, en þar kom
fram að meðlimir Þjóðkirkjunnar
væru 230.657 talsins og hafði þeim
fækkað um 497 síðan 1. desember í
fyrra.
Líkur eru á að þann fjölda sem
hefur sagt sig úr Þjóðkirkjunni á
þessum stutta tíma megi að hluta
til skýra með umdeildri mynd sem
Biskupsstofa birti til þess að auglýsa
barnastarf Kirkjunnar, en þar mátti
sjá Jesús með brjóst undir regnboga
fána. Auglýsingin hefur vakið mikið
umtal og er talið að heitar umræður
verði um auglýsinguna á Kirkjuþingi sem verður sett í dag. – bþ

unin hafi verið að brenna búðirnar
en að eldarnir hafi verið kveiktir í
mótmælaskyni vegna sóttvarna
ráðstafana í búðunum. Einhverjir
þeirra sem greindust með COVID-19
smit hafi neitað að fara í einangrun
með fjölskyldum sínum.
Um fjörutíu slökkviliðsmenn
börðust við eldinn, en samkvæmt
slökkviliðsstjóra svæðisins hindruðu mótmælendur úr hópi hælisleitenda slökkvistarfið. Enginn lést

í eldinum en þó nokkrir fengu reyk
eitrun.
Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, efndi til neyðarfundar í kjölfar eldsvoðans og fóru
einhverjir ráðherrar til Lesbos til að
meta aðstæður. Evrópusambandið
hefur heitið Grikkjum aðstoð vegna
brunans og hvatti Heiko Maas, utanríkisráðherra Þýskalands, aðildarríki ESB til að taka við hælisleitendum úr búðunum. – atv

Um þrettán þúsund manns höfðu aðsetur í búðunum. MYND/EPA

Áhugaleysi um rafbókaútgáfu
Borgarbókavörður hefur áhyggjur af áhugaleysi bókaútgefenda við að gefa bækur sínar út í rafrænu
formi og þar með aðgengilegu bókasöfnum. Telur hún að óbreytt ástandi geti leitt til aukins ójöfnuðar.
MENNTUN Á meðan fyrsta bylgja
COVID-19 faraldursins stóð hérlendis var bókasöfnum landsins
lokað í sex vikur. Að sögn Pálínu
Magnúsdóttur borgarbókavarðar
sýndi lokunin þá fram á æpandi
framboðsskort á raf bókum hérlendis.
„Bókaútgefendur á Íslandi, með
örfáum undantekningum, hafa
engan áhuga sýnt á því að gefa út
bækur sínar í rafrænu formi sem ég
tel mjög miður,“ segir Pálína. Hún
segir að ástæðan sé sú að bókaútgefendur séu fastir í þeim þankagangi að með slíkri útgáfu séu þeir
að tapa sölu á verkum sínum og
auka líkur á hvers konar fjölföldun
og þjófnaði.
Hérlendis er starfrækt Raf bókasafn á samnefndri vefslóð þar sem
notendur geta leigt sér raf bækur í
lesbretti eins og Kindle. En vandamálið er að afar lítið framboð er
þar af íslenskum bókum. „Það kerfi
sem er algengast þar er svokallað
„ein bók, einn lesandi“. Það þýðir
að hver raf bók er aðeins leigð út til
eins lesanda í einu, eins og á hefðbundnu bókasafni,“ segir Pálína.
Þá sé tryggt að höfundar fái greitt
úr bókasafnssjóði fyrir hvert útlán.
„Það er einnig vinsælt fyrirkomulag
að raf bækurnar séu með hámark á
útlánum. Þannig megi kannski bara
leigja bók út í 24 skipti, en þá þarf
að kaupa nýtt eintak,“ segir Pálína.
Á meðan fyrsta bylgja COVID-19
faraldursins stóð yfir jukust útlán
Raf bókasafnsins um 50% miðað
við sama tíma í fyrra. Gallinn er sá
að aðallega var um bækur á ensku
að ræða.
Pálína segist hafa miklar áhyggjur af stöðu mála. „Það hafa einfaldlega ekki allir ráð á því að kaupa allt
efni sem þeir og aðrir fjölskyldumeðlimir hafa áhuga á að lesa.

Borgarbókavörður segir lokun bókasafna vegna COVID-19 hafa varpað ljósi á lítið framboð rafbóka. MYND/AÐSEND

Þannig er hætt á að lestur bóka
verði aðeins fyrir þá efnameiri,
ef þess er ekki gætt að aðgengi að
bókum á öllum formum sé gott,“
segir Pálína.
Hún segir að það séu sam-

eiginlegir hagsmunir allra á bókamarkaði að ýta undir að almenningur lesi sem allra mest. „Skorður
á aðgengi fólks að bókum valda því
aðeins að lestur minnkar og það er
slæmt fyrir alla. Þá tel ég blasa við

að þeir sem lesa mikið séu líklegri
til þess að kaupa bækur. Ég sjálf
er til dæmis umkringd bókum á
bókasafninu en kaupi engu að síður
mikið af bókum,“ segir Pálína.
bjornth@frettabladid.is

GOÐSÖGN KNÚIN RAFORKU
ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP PLUG-IN-HYBRID FORSALA - AFHENDING Í OKTÓBER 2020

JEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4
5.499.000*

PLUG-IN-HYBRID

JEEP COMPASS LIMITED 4X4
5.999.000*

PLUG-IN-HYBRID

*Verð miðað við gengi USD 132, svartur Compass, hvítur Renegade, áætluð afhending í október 2020

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

13.130 störf

Gerum
ráðstafanir
höldum fólki
í vinnu
Covid-19 fór illa með íslensk fyrirtæki og nú í haust rennur hlutabótaleiðin sitt
skeið á enda. Atvinnulífið rær lífróður og eina leiðin virðist vera að segja upp fólki.
Við verðum að grípa til róttækra aðgerða.
Nú þegar heildarkostnaður launa nemur 1.125 milljörðum á ári eru útgjöld
fyrirtækjanna sligandi. Með lækkun mótframlags í lífeyrissjóð væri unnt að bjarga
miklum fjölda starfa þar sem hvert prósentustig framlagsins kostar launagreiðendur í landinu tæplega 1 milljarð á mánuði. Það myndi beina álaginu þangað sem
launþegar finna sem minnst fyrir því og koma í veg fyrir uppsagnir.

6.565 störf

Heildarkostnaður launa í landinu = 1.125 milljarðar* á ári
Heildarmótframlag atvinnurekenda = 129 milljarðar á ári
1% lækkun mótframlags = 1.876 halda atvinnu sinni í haust
3,5% lækkun mótframlags = 6.565 halda atvinnu sinni í haust
7% lækkun mótframlags = 13.130 halda atvinnu sinni í haust
Sé millileiðin farin færist mótframlagið úr 11,5% niður í 8% líkt og það var til
ársins 2016. Útreikningar um fjölda starf eru miðaðir við 500.000 króna
launakostnað á mánuði.
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Helgi Vilhjálmsson, íslenskur ríkisborgari

1.876
störf

Við getum valið að minnka atvinnuleysið!

*Uppreiknað fyrir 2020 út frá eldri staðfestum tölum.
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Ólíklegt er að Svarti-Pétur aðstoði
Sinterklaas næstu jól. MYND/GETTY

Enginn SvartiPétur um jólin

HOLLAND „Mismunun er það versta
sem getur komið fyrir þig,“ sagði
Mark Rutte, forsætisráðherra Hollands, eftir fund með samtökunum
Kick Out Zwarte Piet, eða Spörkum
út Svarta-Pétri. Vitundarvakning
gegn mismunun eftir kynþáttum,
undir forystu Black Lives Matter,
hefur snert Holle ndinga eins og
aðra og því ólíklegt að Svarti-Pétur
heimsæki þá um jólin, eins og hann
hefur gert í meira en hundrað ár.
Svarti-Pétur er vinur hollenska
jólasveinsins, Sinterklaas, og hefur
í gegnum tíðina verið túlkaður af
svartmáluðum hvítum leikurum,
í endurreisnarfatnaði, með rauðan
varalit og krulluhárkollu.
Í seinni tíð hefur þetta verið talið
ýta undir kynþáttafordóma í garð
svartra. Í Hollandi búa hundruð
þúsunda manna sem eru ættuð frá
Karíbahafinu og Afríku. Hefðinni
hefur verið mótmælt á undanförnum árum og afstaða Hollendinga
hefur breyst hratt. Árið 2011 vildu
aðeins 7 prósent breyta hefðinni en
árið 2019 var hlutfallið komið upp í
53 prósent. – khg

Þjóðverjar leyfa
vændi á ný
ÞÝSKALAND Fimm þýsk sambandsríki munu leyfa vændi á nýjan leik
frá 15. september, en það var bannað vegna sóttvarnasjónarmiða.
Þetta eru Norður-Rín Vestfalía,
Brimaborg, Hamborg, Slésvík-Holstein og Neðra Saxland.
Vændisfólk hefur kvartað mikið
undan banninu og bent á að aðrar
stéttir sem komast í líkamlega nána
snertingu við viðskiptavini. Hafi
þetta veruleg áhrif á afkomu þeirra.
Nýverið varð stærsta vændishús
landsins gjaldþrota en þrátt fyrir
bannið hefur vændi ekki stöðvast
í landinu heldur farið neðanjarðar.
Eftir af léttingu munu stjórnvöld þó setja ákveðin skilyrði sem
vændisfólk verður að uppfylla til að
fá að starfa. Halda verður nákvæma
skrá um viðskiptavini og þjónustan
verður að vera skipulögð fram í tímann með pöntun.
Ólíkt hinum fjórum sambandsríkjunum þurfti að snúa upp á
hendina á Norður-Rínverjum til
að aflétta banninu. En þar sigruðu
samtök vændisfólks ríkið í dómsmáli. Töldu dómarar það ekki
sannað að smithætta væri meiri í
kynmökum tveggja aðila en á 150
manna samkomum. – khg
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Segir reikningana ótæka sem
sönnunargagn í dómsmálinu
Hiti var í dómshúsi Héraðsdóms í gær þegar aðalmeðferð í máli Samherja gegn Seðlabankanum fór
fram. Þurfti dómari að biðja menn að stilla sig þegar forstjórinn, Þorsteinn Már Baldvinsson, bar vitni.
Samherji krefst yfir 300 milljóna í bætur en Seðlabankinn telur kröfurnar byggja á hæpnum forsendum.
DÓMSMÁL Samherji fer fram á rúmlega 300 milljónir króna í skaða- og
miskabætur frá bankanum fyrir
þann málarekstur sem hófst með
húsleit og haldlagningu gagna
þann 27. mars árið 2012, en Samherji var sakaður um að brjóta
gjaldeyrislög á þeim tímum, þegar
ströng höft giltu. Málið fór til sérstaks saksóknara og voru gefnar út
stjórnvaldssektir sem á endanum
voru dæmdar ógildar árið 2018.
Sektirnar voru endurgreiddar en
Samherji fer nú fram á bætur vegna
útlagðs kostnaðar og þess tjóns sem
fyrirtækið telur sig hafa orðið fyrir.
Um helmingur kröfunnar er
vegna reikninga fyrir vinnu fyrrverand i rannsók narlög reg lumannsins Jóns Óttars Ólafssonar, í
gegnum fyrirtækin Juralis og PPP.
Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður
Seðlabankans, sagði hins vegar að
samansafn þeirra reikninga sem
lægju fyrir væru ekki fullnægjandi
sem sönnunargagn í bótamáli. Þeir
væru illa skýrðir, sumir fyrndir,
sumir tvítekningar og sumir gætu
tæplega tengst því máli sem til
umfjöllunar væri, svo sem vegna
starfa Jóns í Máritaníu.
„Við vitum ekkert hvað þessi
maður var að gera,“ sagði Jóhannes.
Einnig bæri á tvítekningum á reikningum frá öðrum lögfræðistofum,
en meiri upplýsingar væri hægt að
sjá á þeim.
Samherji fer einnig fram á bætur
vegna innri kostnaðar fyrirtækisins, svo sem vegna launagreiðslna á
þeim degi sem húsleitin fór fram og
vegna starfsloka fjármálastjórans
Sigursteins Ingvarssonar, sem bar
vitni í gær og sagðist hafa þurft að
leita til sálfræðings og taka geðlyf,
eftir ásakanir um fjármálamisferli.
Jóhannes taldi hins vegar enga
lagastoð fyrir bótagreiðslum vegna
þessa kostnaðar.
Garðar Guðmundur Gíslason,
lögmaður Samherja, reifaði málið
frá upphafi. Hvernig að húsleitinni
var staðið, aðkomu fjölmiðla sem
mættir voru á staðinn fyrir húsleit og að Seðlabankinn hafi sent
tilkynningu til rúmlega 600 miðla
um heim allan. „Almenningur var
fljótur að taka fyrirtækið og starfsmenn þess af lífi í kommentakerfunum,“ sagði hann. Fyrsta fréttin

Forstjórinn, Þorsteinn Már Baldvinsson, bar fyrstur vitni í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Almenningur var
fljótur að taka fyrirtækið og starfsmenn þess af
lífi í kommentakerfunum.
Garðar Guðmundur
Gíslason, lögmaður Samherja

barst af málinu 21 mínútu eftir að
húsleitin hófst.
Hafi bankinn með þessu brotið
þagnarskyldu og ekki farið vel með
vald sitt. Vísaði hann í orð Más Guðmundssonar seðlabankastjóra,
frá árinu 2019, um að rökstuddur
grunur hafi ekki legið fyrir um
brot þegar húsleitin hafi verið gerð.
„Stjórnvaldið var í veiðiferð,“ sagði
Garðar.
Hafi bankinn ekki hætt málinu,
þrátt fyrir álit ríkissaksóknara,

leitað til lögfræðings úti í bæ og á
endanum lagt á stjórnvaldssekt,
sem síðan hafi verið dregin til baka.
Málið hafi verið eitt stórt núll frá
upphafi en um tíma hafi fyrirtækið
og starfsmenn þess verið sakaðir
um tæplega 80 milljarða króna brot.
„Það var ekki lágt reitt til höggs.“
Jóhannes benti á að dómur hefði
aldrei tekið efnislega afstöðu um
þau mál sem Samherji var grunaður um innan bankans, svo sem
málefni Kötlu Seafood og þau 55
milljarða viðskipti sem fóru þar
fram á ákveðnu tímabili. Einnig að
árangursleysi aðgerðanna leiði ekki
sjálfkrafa til bótaskyldu og að enginn hafi verið handtekinn og engar
eignir kyrrsettar.
Hann bað dómara einnig að taka
með í reikninginn þann tíma sem
atburðirnir gerðust á. Landið var á
kúpunni eftir hrunið og Seðlabankanum hafi verið falið að passa upp
á að gjaldeyrir skilaði sér til landsins. Allir 20 stærstu útf lytjendur
landsins hafi verið til skoðunar hjá
bankanum. „Þarna var fólk aðeins
að vinna vinnuna sína,“ sagði hann.

Hvað fjölmiðla varðar benti hann
á að þessir 600 erlendu miðlar væru
í RSS-áskrift að fréttum bankans og
að aldrei hafi verið sýnt fram á að
upplýsingar til íslenskra miðla um
húsleitina kæmu frá Seðlabankanum.
Samhliða málinu fór einnig fram
meðferð í máli Þorsteins Más gegn
Seðlabankanum vegna stjórnvaldssektar sem einnig var afturkölluð.
En hann krefst 6,5 milljóna króna í
skaða- og miskabætur vegna kostnaðar við málið og orðsporshnekkis.
Þorsteinn var fyrsta vitnið sem
kallað var til í gærmorgun og sagðist hann hafa verið hræddur um að
missa fyrirtækið á þessum tíma.
Fullyrðingar Seðlabankans hafi
verið grófar og bitnað á orðspori
fyrirtækisins gagnvart lánardrottnum og viðskiptavinum erlendis.
Varð honum nokkuð heitt í hamsi
þegar Jóhannes spurði hann út í þau
viðskipti sem rannsóknin beindist
að og skilaskyldum gjaldeyri. Þurfti
Kjartan Bjarni Björgvinsson dómari
að biðja menn að stilla sig.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Erlu synjað um að taka til máls í þinghaldi
GEIRFINNSMÁL Deilt var um hvort
og með hvaða hætti megi leiða tvo
réttarsálfræðinga, þá Gísla Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson,
sem vitni í máli Erlu Bolladóttur
gegn íslenska ríkinu, í fyrirtöku í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Í málinu gerir Erla kröfu um að
úrskurður endurupptökunefndar,
um synjun á beiðni hennar um
enduru ppt öku á hennar þætti í
Guðmundar- og Geir f innsmálum
verði felldur úr gildi, en það er forsenda þess að hún geti krafist nýs
úrskurðar um endurupptöku.
Settur ríkislögmaður leit svo á að
um sérfræðivitni væri að ræða og
því þyrfti að leggja fram yfirlit yfir
spurningar til þeirra fyrir fram.
Þessu andmælti Ragnar Aðalsteinsson lögmaður Erlu. Réttarsálfræðingarnir hefðu ekki verið beðnir
um að gera sérfræðiálit tengt
dómsmáli Erlu, heldur hefðu þeir
komið að málinu að beiðni íslenska
ríkisins, þegar starfshópur skipaður af þáverandi innanríkisráðherra

Erla Bolladóttir var viðstödd fyrirtöku í máli sínu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

vann að skýrslu um rannsókn Guðmundar- og Geirfinnsmála. Ragnar
kvaðst því geta spurt vitnin um
hvað sem honum sýndist.
Meðan tekist var á um þetta óskaði Erla eftir að fá að ávarpa réttinn. Dómari synjaði þeirri beiðni.

Eftir frekari framlagningu gagna,
frestaði dómari frekari undirbúningi fyrir aðalmeðferð málsins um
tvær vikur. Svo sleit dómari þinghaldi og bauð Erlu að því loknu að
taka til máls.
„Það sem ég vildi segja varðandi

það sem gæti þurft að spyrja réttarsálfræðinga um, er að þeir gerðu
þessa ítarlegu rannsókn samkvæmt vísindalegum stöðlum á
sálarástandi mínu milli desember
1976 og maí 1977,“ sagði Erla og
vísaði til þess að Endurupptökunefnd fann það gegn beiðni Erlu
um endurupptöku að hún hafi
ekki verið í einangrun þegar hún
skrifaði undir sína fyrstu skýrslu í
málinu. „Þar með hafi ég bara verið
hress og kát og gert þetta algjörlega
að eigin frumkvæði. Það er bara
svo óralangt frá því,“ sagði Erla og
bætti við: „Ég skrifa undir fyrstu
skýrsluna 23. janúar og þá er ég í
nánast daglegu sambandi við þá
[rannsakendur málsins] frá því í
desember og er með vopnaða lögreglumenn til þess að gæta mín og
allt í uppnámi.“
Síðasta fyrirtaka fyrir aðalmeðferð fer fram síðar í mánuðinum,
þar sem slegið verður föstu hvaða
vitni koma fyrir dóm og bera vtini
í málinu. – aá
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Mikil gjaldeyriskaup óskynsamleg
Seðlabankastjóri segir gengi krónunnar mun lægra en fáist staðist við eðlilegt framleiðslustig. Ekki skynsamlegt fyrir langtímafjárfesta að standa í miklum gjaldeyriskaupum. Reiðubúinn að selja 240 milljónir evra til viðskiptavaka á gjaldeyrismarkaði til ársloka.

Mikil gengisveiking
sjóðunum ekki í hag

Þorsteinn Friðrik
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Hörður Ægisson

S

hordur@frettabladid.is

eðlabankastjóri segist
ekki endilega eiga von á
miklum áhrifum á gengi
krónunnar við það að
lífeyrissjóðirnir verði frá
og með næstu viku ekki
lengur bundnir samkomulagi um að
standa ekki að gjaldeyriskaupum
vegna fjárfestinga erlendis.
„Gengi krónunnar er orðið mjög
lágt, mun lægra en fær staðist við
eðlilegt framleiðslustig í efnahagslífinu,“ segir Ásgeir Jónsson í viðtali við Fréttablaðið. Hann telur að
ferðaþjónustan muni koma mjög
fljótt til baka um leið og það fer að
draga úr sóttvarnaráðstöfununum,
rétt eins og þegar hafi verið að gerast í júlí og ágúst.
„Þetta er því tímabundið ástand,“
útskýrir seðlabankastjóri, „og í
sjálfu sér óskynsamlegt fyrir langtímafjárfesta líkt og lífeyrissjóði að
rjúka í mikil gjaldeyriskaup þegar
gengið er í tímabundinni lægð.“
Greint var frá því í Markaðinum
í gær að samkomulag Seðlabankans við lífeyrissjóðina, um að þeir
myndu gera hlé á gjaldeyriskaupum
sínum, yrði ekki framlengt þegar
það rennur út 17. september næstkomandi. Enginn vilji sé til þess
á meðal forsvarsmanna lífeyrissjóðanna að þeir haldi áfram að sér
höndum í erlendum fjárfestingum.
Í tilkynningu sem barst frá Seðlabankanum eftir lokun markaða í
gær, kom fram að bankinn myndi
frá og með næstu viku vera reiðubúinn að selja allt að 240 milljónir
evra, jafnvirði 40 milljarða króna,
í reglulegum viðskiptum við viðskiptavaka stóru bankanna á gjaldeyrismarkaði til ársloka 2020. Mun

Ásgeir segir lífeyrissjóðina hljóta að taka tillit til þess samfélags sem þeir starfa fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Seðlabankinn selja þeim 3 milljónir
evra hvern viðskiptadag. Markmiðið sé að auka dýpt markaðarins,
sem hefur að undanförnu einkennst
af lítilli veltu, og bæta verðmyndun.
Aukið og stöðugt framboð gjaldeyris ætti því að leiða til meiri stöðugleika. Reglubundin gjaldeyrissala
Seðlabankans mun ekki hafa áhrif
á yf irlýsta gjaldeyrisinngripastefnu hans, að draga úr óhóflegum
skammtímasveiflum.
Gengi krónunnar lækkaði um
0,36 prósent gagnvart evru í gær
og stóð í um 166 krónum við lokun
markaða. Til að sporna gegn enn
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Orkuflokkur

Tekur mest

10 ára
ábyrgð á
iQdrive
mótornum.

Uppþvottavél,
iQ300

Þvottavél,
iQ300

14 manna. Sex kerfi, þar á meðal
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Þrjú
sérkerfi, meðal annars tímastytting og
kraftþvottur á neðri grind. Hljóð: 44 dB.
Hnífaparaskúffa. „aquaStop“-flæðivörn.

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus,
hljóðlátur og sparneytinn mótor.
Sérkerfi: Kraftþvottur 60 mín., dökkur
þvottur, mjög stutt kerfi (15 mín.), ull o.fl.

Afmælisverð:

Afmælisverð:

99.900 kr.

Fullt verð: 129.900 kr.

SN 436W01NS

94.900 kr.

Fullt verð: 119.900 kr.

Afmælistilboð gilda út september 2020 eða á meðan birgðir endast.
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meiri gengisveikingu, greip Seðlabankinn inn í fimm sinnum, með
sölu gjaldeyris upp á samtals 15
milljónir evra, samkvæmt heimildum Markaðarins. Hrein gjaldeyrissala bankans frá upphafi faraldursins nemur yfir 200 milljónum evra,
en það eru innan við fjögur prósent
af heildarstærð gjaldeyrisforðans.

Raungengið alls ekki í samræmi
við undirliggjandi hagstærðir
Spurður um samkomulagið við lífeyrissjóðina segir Ásgeir að það hafi
ekki staðið til af hálfu Seðlabankans
að fara fram á að það yrði framlengt

Ég hef engar sérstakar áhyggjur af
því að fá aftur lífeyrissjóðina inn sem þátttakendur á
gjaldeyrismarkaðinum.

á ný. „Á sínum tíma, við upphaf
veirufaraldursins í mars, hitti ég
sjóðina og kom þeim áhyggjum á
framfæri að það væri óheppilegt að
halda sama takti í gjaldeyriskaupum, í ljósi þess að ferðaþjónustan
væri ekki lengur að skila miklum
afgangi af þjónustuviðskiptum við
útlönd. Ég vísaði þar til samfélagslegrar ábyrgðar. Sjóðirnir brugðist
mjög vel við og gerðu með sér heiðursmannasamkomulag í þrjá mánuði um að halda að sér höndum Það
samkomulag var síðan framlengt
um aðra þrjá mánuði í júní. Ég taldi
ekki þörf á framlengingu.“
Seðlabankastjóri segist hins
vegar líta svo á að sjóðirnir séu
áfram minnugir þessarar ábyrgðar
sinnar. „Þeir njóta ákveðinnar sérstöðu sem fjárfestar, þar sem öll
þjóðin er í skylduáskrift hjá þeim
– og þarf að greiða fast hlutfall af
launum sínum til þeirra í hverjum
mánuði. Þeir hljóta því að taka tillit til þess samfélags sem þeir starfa
fyrir, sem þeir hafa sannarlega gert
hingað til. Ég kann þeim hinar
bestu þakkir fyrir það.“
Spurður um aðgerðir til að bregðast við gjaldeyrisútf læði vegna
erlendra fjárfestinga lífeyrissjóðanna, telur Ásgeir ekki þörf á því
sérstaklega. „Ég hef engar sérstakar
áhyggjur af því að fá þá aftur inn
sem þátttakendur á gjaldeyrismarkaðinum. Gengisveikingin hefur
auðvitað haft þau áhrif að vægi
erlendra eigna hefur aukist sem
hlutfall af heildareignum sjóðanna.
Það kann því að vera minni ástæða
fyrir lífeyrissjóðina en ella, að auka
mjög við erlendar fjárfestingar á
þessum tímapunkti. Þeir gætu farið
að velta fyrir sér gengisvörnum, ef
gengi krónunnar mun, innan ekki
langs tíma, styrkjast á nýjan leik.“
Til lengri tíma litið segir seðlabankastjóri ljóst að raungengi krónunnar sé nú um stundir „alls ekki í
samræmi við undirliggjandi hag-

Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, bendir
á að lífeyrissjóðirnir séu eins
misjafnir og þeir eru margir.
Sumir sjóðir muni hugsanlega
bæta við erlenda eignasafnið en
aðrir séu vel settir.
„Veiking krónunnar hefur auk
þess hækkað hlutfall erlendra
eigna og þannig minnkað tímabundið þrýsting á að auka við
þann hluta eignasafnsins,“ bætir
Jón Bjarki við.
„Það er ekki í hag lífeyrissjóða
að umhverfið sem þeir starfa í
verði fyrir miklu hnjaski vegna
gengisveikingar. Það myndi
fljótt koma niður á öðrum
eignum og ég hef fulla trú á því
að stjórnendur sjóðanna taki
tillit til þess.“
Gjaldeyriskaup lífeyrissjóða
hafi einnig haft sveiflujafnandi
áhrif á gjaldeyrismarkaðinn þar
sem sjóðirnir hagi seglum eftir
vindi.
„Ef það kemur skammtímastyrking á krónunni þá bæta
þeir við erlenda eignasafnið
og síðan draga þeir sig til hlés
þegar krónan er í tímabundnum
veikingarfasa. Þannig hafa þeir
dempað sveiflur,“ segir Jón
Bjarki.
Aðspurður segir hann mögulegt að endalok samkomulagsins verði til þess að krónan
veikist, sérstaklega eftir þetta
langt fjárfestingahlé. „En mig
grunar að slíkar hreyfingar
dempist af sjálfu sér. Sjóðirnir
stíga á bremsuna og í kjölfarið
finnst jafnvægi þar sem kaup
þeirra á erlendum eignum eru í
einhvers konar sjálfbæru samhengi við gjaldeyrismarkaðinn.“
Þá þarf að gera greinarmun
á útflæði á vegum lífeyrissjóða annars vegar og annarra
fjárfesta. „Í fyllingu tímans
endar útflæði lífeyrissjóða sem
neysla í krónum, þegar lífeyrir
er greiddur út til sjóðfélaga.
Tímabundið útflæði vegna fjárfestinga þeirra er af allt öðrum
toga en fjármagnsflótti,“ segir
Jón Bjarki og bendir á að erlend
staða þjóðarbúsins sé jákvæð
og viðskiptajöfnuður sé í ágætis
standi.
„Frekari veiking krónunnar
er væntanlega skammtímabreyting vegna þess að undirstöðurnar eru traustar.“
stærðir. Það sést vel af því að viðskiptajöfnuður er jákvæður, þrátt
fyrir að sóttvarnaráðstafanir hafi
nær stöðvað komu erlendra ferðamann. Staða þjóðarbúsins, bæði
heimila og fyrirtækja, er almennt
sterk og ríkisfjármálin standa
styrkum fótum til að mæta þessu
efnahagsáfalli. Við munum aftur sjá
blússandi viðskiptaafgang um leið
og slakað verður á sóttvarnaráðstöfunum,“ útskýrir Ásgeir.
Þá bendir hann á að aðrir þættir
séu krónunni einnig í hag. „Það
færist mjög í vöxt að stór, íslensk
fyrirtæki sæki sér beina erlenda
fjármögnum og skuldabréfaeign
erlendra fjárfesta er fremur takmörkuð. Mér finnst einsýnt að
erlendir fjárfestar muni einnig
koma inn á skuldabréfamarkaðinn
í kjölfar aukinnar útgáfu ríkissjóðs.
Þegar til lengri tíma er litið liggur
fjárflæðið fremur inn í landið en út
úr því – að undanskildum fjárfestingahreyfingum lífeyrissjóðanna.“
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Fögrufjöll taka
sig einstaklega
vel út með blátærum Langasjó. MYNDIR/ÓMB

Fjöllin fögru
við sjóinn bláa
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari

E

in dýrmætasta náttúruperla á hálendi
Íslands er Langisjór og gróðursnautt
nágrenni hans. Nafnið má rekja til
lengdar vatnsins sem er 20 km en þótt
það nái 75 m dýpt er mesta breidd
aðeins um 2 km. Langasjó umlykja
fallegir móbergshryggir sem mynduðust við gos
undir ísaldarjöklum og ber þar hæst Tungnaárfjöll,
Grænafjallgarð og ekki síst Fögrufjöll að austanverðu. Suður af vatninu er síðan Sveinstindur (1.090
m), frábært útsýnisfjall sem kennt er við Svein
Pálsson lækni og náttúrufræðing sem var þarna á
ferð sumarið 1794. Það var hins vegar annar merkur
náttúrufræðingur, Þorvaldur Thoroddsen, sem gaf
bæði Fögrufjöllum og Langasjó nafn árið 1889, en þá
blasti Langisjór við honum sem mórautt jökullón og
gekk skriðjökull niður í hann nyrst. Þegar Síðujökull
tók að hörfa á síðustu öld, breytti kvísl úr Skaftá um
stefnu og sveigði austur fyrir Fögrufjöll í stað þess að
renna í Langasjó. Við þetta varð Langisjór fagurblár
á litinn og um leið eitt tærasta stöðuvatn landsins.
Það er ótrúlegt, en fram yfir síðustu aldamót ráðgerði Landsvirkjun að veita Skaftá í Langasjó og
umbreyta vatninu í uppistöðulón fyrir virkjanir á
Tungnaár- og Þjórsársvæðinu. Sem betur fer var því
stórslysi afstýrt og frá 2011 er blátær Langisjór hluti
Vatnajökulsþjóðgarðs.
Ganga má umhverfis Langasjó á 2-3 dögum með
allt á bakinu. Þá verður að vaða Útfallið, affall
Langasjávar, sem rennur í Skaftá. Að öðru leyti er
gangan umhverfis Langasjó þægileg og er gengið um
vogskorin og mosavaxin Fögrufjöll sem skaga víða
fram í vatnið með tilkomumiklum klettahöfðum.
Þetta er ósnortið hálendi eins og það gerist best og
útsýnið yfir Langasjó ómótstæðilegt. Fyrir þá sem
kjósa dagsgöngu má hæglega þræða Fögrufjöll fram
og til baka á löngum göngudegi, og jafnvel bæta við
Sveinstindi í lokin.
Það er auðvelt að komast að Langasjó frá Fjallabaksleið nyrðri og tilvalið að gista í skála Útivistar
við Sveinstind eða sunnar í Skælingum eða Hólaskjóli. Fiskur er í vatninu og þar er stunduð
stangveiði en auk þess er Langisjór vinsæll
fyrir kajaksiglingar. Er þá hægt að sigla
umhverfis eyjuna Ást í Fagrafirði inn af
Fögrufjöllum, sem stendur undir nafni
eins og allt umhverfið.

Við Langasjó eru einstök grænblá vötn – en þetta ósnortna umhverfi er með helstu gullmolum á hálendi Íslands.

Sveinstindur í forgrunni og handan hans Langisjór með Fögrufjöllum til hægri.

SÍÐUSTU DAGAR

HAUST

ÚTSÖLU
PARKET
FLÍSAR
HURÐIR
SÍÐASTI DAGUR HAUSTÚTSÖLU
ER LAUGARDAGUR 12. SEPTEMBER

OKKAR VÖRUR ERU UMHVERFISVOTTAÐAR

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is

SKOÐUN
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Halldór

E

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Vonarneista
má sjá í því
að lögmenn,
sem hafa
sanna mannúð að leiðarljósi, hafa
tekið sér
stöðu með
barnafjölskyldum á
flótta.

nn einu sinni skal vísa úr landi barnafjölskyldu sem hingað kom eftir að hafa verið
á flótta frá heimalandinu. Enn einu sinni
horfum við upp á grátandi börn og kvíðafulla foreldra sem vita að svipta á þau því
öryggi sem þau gætu búið við hér á landi
til frambúðar.
Menn ættu að finna sanna gleði í því að veita
fólki á flótta skjól. Ekki síst börnum. Það ætti að
vera innbyggt í hverja einustu manneskju að það sé
siðferðileg skylda að gera sitt til að stuðla að öryggi
og hamingju barna. Börn eru nefnilega einhverjar
merkilegustu dásemdir þessa heims.
Vill einhver raunverulega bera ábyrgð á því að
svipta börn öryggi, gleði og von? Svarið við því á ekki
að geta verið já. En já-ið er þarna einhvers staðar, eða
hvaða önnur skýring er á því að skapað hefur verið
hér á landi kerfi, sem úthýsir börnum á flótta?
Hin egypska sex manna Khedr-fjölskylda hefur
dvalið hér á landi í rúm tvö ár. Nú stendur til að
flytja fjölskylduna úr landi. Elstu börnin tala
íslensku og lýstu í sjónvarpsviðtali á Stöð 2 löngun
sinni til að vera hér áfram og hræðslu við brottvísun.
Foreldrarnir eru sömuleiðis fullir ótta og kvíða og
glíma auk þess við veikindi.
Saga þessarar fjölskyldu er ekkert einsdæmi. Fréttir
eins og þessar birtast með reglulegu millibili. Það eru
fjölmiðlar sem minna á þær og birta myndir og viðtöl
við fjölskyldumeðlimi. Vegna frétta fjölmiðla sjáum
við fólk sem þráir ekkert meira en að lifa við öryggi
og geta séð fyrir sér. Ekkert ætti að vera sjálfsagðara
en að veita því tækifæri í nýju landi. En hvað eftir
annað kemur nei-ið frá íslenskum stjórnvöldum. Sem
betur fer hefur gerst að þau hafi látið undan þrýstingi
frá almenningi. Miklu betra hefði samt verið ef þau
hefðu sjálfviljug sent þau skilaboð að sjálfsagt væri að
taka af hlýju á móti þessum fjölskyldum.
Hér á landi hefur verið skapað kalt og ómanneskjulegt kerfi sem sendir úr landi börn sem hér hafa
dvalið í nokkurn tíma og aðlagast svo vel að þau
vilja hvergi annars staðar vera. Því miður finnast
hér á landi harðlyndir stjórnmálamenn sem sjá
enga ástæðu til að stokka upp í kerfinu og gera það
mannúðlegt. Vandinn, að þeirra mati, er að barnafjölskyldur á flótta hafa fengið of mikil tækifæri til
að aðlagast hér á landi. Þessir stjórnmálamenn sjá
lausn í því að vísa barnafjölskyldum á flótta sem
allra fyrst úr landi, þannig að þær fái engin tækifæri
til að aðlagast. Vilji þeirra er að tekið sé á móti sem
allra fæstum sem lifað hafa í ótta. Þannig er þeirra
mannúð. Sannarlega er ekki mikið í hana spunnið.
Vonarneista má sjá í því að lögmenn, sem hafa
sanna mannúð að leiðarljósi, hafa tekið sér stöðu
með barnafjölskyldum á flótta. Khedr-fjölskyldan
býr að því. Hún er ekki alein, með lögmanninn
Magnús Norðdahl. Hann segir að það að stjórnvöld skuli setja barnafjölskyldur í þessa stöðu sé
í andstöðu við lög, siðferðilega rangt og ákaflega
ómannúðlegt. Það er rík ástæða til að vera sammála
honum.

HEFUR OPNAÐ APÓTEK

Í ORKUHÚSINU
URÐARHVARFI 8
Verið hjartanlega velkomin

www.lyfsalinn.is

OPIÐ

8.30 - 18.00
virka daga

Frá degi til dags
Heimcomputer
Í heimi á vonarvöl þarf að
taka öllu örlítið jákvæðu með
stóru brosi. Gamall vinur, sem
skemmti landanum áratugum
saman en hvarf fyrir mörgum
árum, snýr aftur á skjáinn.
Nei, það er ekki Derrick, hann
var því miður nasisti. Það er
að sjálfsögðu Nýjasta tækni og
vísindi sem fer aftur á dagskrá
á mánudögum í Ríkissjón
varpinu. Þeir sem ekki geta
beðið geta spilað lagið Heim
computer með Kraftwerk og
látið sig dreyma um vélmenni
sem kann að færa kubba á milli
staða. Vonandi er næsta skref
RÚV að dusta rykið af Eyewitn
ess þáttunum svo nýjustu
kynslóðirnar geti fengið stefið
á heilann. Du-du-ru-ru-ru.
Einkaspæjarinn
Það er svo margt sem fær fólk
til að reka upp stór augu, en
kemur samt ekki á óvart. Það
kann að vera stífmálaður Jesú
með brjóstaskoru utan á stræt
isvagni, heimsbyggð að fárast
yfir því að ungt fólk hittist eða
Píratar að leita að stjórnarskrá
úti í runna. Það toppar þó ekk
ert að útgerðarfyrirtæki vilji
að skattgreiðendur borgi 130
milljónir til einkaspæjara sem
var að eltihrella blaðamenn og
taka þá upp í leyni. Ekki furða
að forstjórinn hafi viljað kíkja
á skjáinn þegar fréttamaður
RÚV var að skrifa frétt fyrir
utan dómssalinn í gær.

Þarf fleiri ástæður?

Í
Hildur
Björnsdóttir
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Skertur
opnunartími
mun ekki
síður koma
niður á
foreldrum
með takmarkaðan
sveigjanleika
í starfi.

upphafi árs kynnti meirihluti borgarstjórnar áform
um skertan opnunartíma leikskóla. Ákvörðunin
mætti andstöðu fjölda hópa sem töldu breytinguna
geta dregið úr framgangi á vinnumarkaði, ógnað starfsöryggi og valdið ófyrirséðum tekjumissi. Fjölmargir
óttuðust neikvæð áhrif á stöðu vinnandi kvenna – því
þrátt fyrir gríðarlegan árangur í jafnréttisbaráttunni
taka konur enn stærsta ábyrgð á umönnun barna.
Nú liggur fyrir jafnréttismat á skertum opnunartíma
leikskólanna. Matið sýnir glöggt þau neikvæðu áhrif
sem breytingin mun hafa á jafnrétti kynjanna – það
rímar við fjölmargar rannsóknir sem allar ber að sama
brunni – konur eru líklegri en karlar til að minnka
starfshlutfall svo koma megi til móts við þarfir fjölskyldunnar. Barneignir hafa jákvæð áhrif á launaþróun
karla, en neikvæð áhrif á launaþróun kvenna. Minni
þátttaka kvenna á vinnumarkaði hefur svo aftur áhrif á
tekjuöflun þeirra, framgang í starfi og lífeyriskjör.
Skertur opnunartími mun ekki síður koma niður á
foreldrum með takmarkaðan sveigjanleika í starfi. Hér
mætti nefna fólk af erlendum uppruna, fólk í vaktavinnu og lágtekjuhópa. Jafnframt reynist skertur
opnunartími erfiður þeim sem búa í efri byggðum og
ferðast langan veg til vinnu. Þjónustuskerðingin skapar
aukið álag á foreldra sem margir hverjir horfa nú fram á
kvöld- og helgarvinnu svo uppfylla megi vinnuskyldu.
Allt framangreint staðfestir jafnréttismatið.
Þrátt fyrir niðurstöðuna hefur meirihluti borgarstjórnar nú takmarkað opnunartíma leikskólanna um
nokkurt skeið, og mun áfram gera næstu misserin. Þau
segja ástæðuna vera sóttvarnir – jafnvel þó fjölmargar
aðrar leiðir séu færar í sóttvörnum, án þess að opnunartími verði skertur og komi niður á viðkvæmum hópum
á vinnumarkaði. Hér skortir vilja til verksins.
Niðurstöður jafnréttismats eru skýrar. Fjölskyldur
hafa gagn af sveigjanlegum opnunartíma. Hvers kyns
takmarkanir geta unnið gegn framgangi kvenna á
vinnumarkaði, ógnað starfsöryggi fólks af erlendum
uppruna og komið illa niður á lágtekjuhópum. Þarf
virkilega fleiri ástæður til að hverfa frá þessari illa
ígrunduðu ákvörðun?
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AF KÖGUNARHÓLI

Brexit, Icesave og stjórnarskráin

R
Þorsteinn
Pálsson

úm fjögur ár eru frá því að
naumur meirihluti Breta ákvað í
þjóðaratkvæðagreiðslu að segja
skilið við Evrópusambandið. Í full þrjú
ár var Bretland stjórnlaust af því að
hver skildi úrslitin eftir sínu höfði.
Nú telja sumir að aðlögunartímanum kunni að ljúka um næstu áramót
án nýs samnings. Margir tala um hættu
í því sambandi. Það er þó eina niðurstaðan, sem er í fullu samræmi við
þann kost, sem meirihlutinn merkti
við á kjörseðlinum.

Brexit
Kjarni málsins er sá að Bretar fengu
aldrei kost á að segja álit sitt á því
hvort þeir vildu samningssamband af
einhverju tagi í stað aðildar. Valið var
bara: Inni eða úti. Þeir kusu að fara út
án nokkurs fyrirvara um samningssamband.
Viðbrögð ríkisstjórna og þjóðþinga
við niðurstöðum þjóðaratkvæðis
skipta alltaf máli. Þannig var rökrétt að
þáverandi forsætisráðherra Breta segði
af sér eftir að málstaður hans féll. Það
var hins vegar út í hött að velja annan
aðildarsinna til að taka við.
Það eina rétta í stöðunni var að gefa
þjóðinni tafarlaust kost á að velja nýtt
þing til að framkvæma nýjan þjóðarvilja. Það tók meira en þrjú ár.
Icesave
Eins hefðu þjóðaratkvæðagreiðslurnar
hér heima um Icesave átt að leiða til
nýrra þingkosninga. Í síðara skiptið
felldi þjóðin lög, sem meirihluta ríkisstjórn og Sjálfstæðisflokkurinn höfðu
samþykkt. Hér skorti skilning á rökréttum, lýðræðislegum viðbrögðum.
Þjóðaratkvæðið um Icesave var ekki

Ýmsir líta svo á að þjóðin hafi
beinlínis samþykkt þessa útgáfu af tillögum stjórnlagaráðs
sem nýja stjórnarskrá.

leiðbeinandi. Það var bein ákvörðun.
Aftur á móti fól hún ekki í sér lyktir
deilunnar við Breta og Hollendinga. Í
raun kaus þjóðin að ráði forseta Íslands
að flytja valdið um málalyktir frá
Alþingi til fjölþjóðlegs dómstóls.
Kjarni málsins er að þjóðaratkvæðið
var veðmál um málalyktir fyrir dómi
en ekki málalyktirnar sjálfar. Þær
komu fyrst með EFTA-dómnum, sem
féll Íslandi í vil á grundvelli Evrópusambandsreglna.

Stjórnarskráin
Sú stjórnarskrárendurskoðun, sem forsætisráðherra stýrir nú, hefur kveikt
umræðu um leiðbeinandi þjóðaratkvæði frá 2012. Þar var spurt hvort
leggja ætti tillögur stjórnlagaráðs til
grundvallar nýrri stjórnarskrá.
Þáverandi ríkisstjórn tók bókstaflega orðalagið að leggja til grundvallar.
Frumvarp hennar var því nokkuð
breytt að ráði íslenskra sérfræðinga í
stjórnskipunarrétti.
Nokkru síðar lagði ríkisstjórnin
fram mjög umfangsmiklar viðbótarbreytingar samkvæmt ráðgjöf sérfræðinga Evrópuráðsins. Eftir það vildi
hún ekki láta reyna á umræður um
málið á Alþingi.
Þegar á þessu stigi voru skiptar
skoðanir um túlkun á niðurstöðum
þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Staða málsins
Óbreytt tillaga stjórnlagaráðs hefur
síðan verið gefin út á prenti með ávarpi
fyrrum forseta Íslands.

Lærdómurinn
Þjóðaratkvæðið um Brexit leysti báða
helstu stjórnmálaflokka landsins upp
í stríðandi fylkingar. Af þessu hlaust
langvarandi pólitískur glundroði, sem
fyrst nú sér fyrir endann á. Enginn sér
þó fyrir efnahagslegu áhrifin.
Icesavemálinu lauk með því að
Bretar og Hollendingar fengu allar
kröfur sínar að fullu greiddar með
vöxtum og áföllnum kostnaði. Tvær
þjóðaratkvæðagreiðslur og sigur fyrir
fjölþjóðlegum dómi breyttu engu um
þá niðurstöðu.
Þegar síðasta þing þessa kjörtímabils hefst eru aðstæður með þeim
hætti að deilur um túlkun á átta ára
gamalli þjóðaratkvæðagreiðslu halda
umræðum um afmarkaðar efnisbreytingar á stjórnarskrá í uppnámi.
Þjóðaratkvæðagreiðslur geta skorið
á hnúta en líka búið til vandamál og
hættur eftir því hvernig að þeim er
staðið og við þeim brugðist.

CHICAGO hornsófi

Kragelund stólar K 406

Rimme frá Casö, raðau saman þinni samstæðu

Ýmsir líta svo á að þjóðin hafi beinlínis samþykkt þessa útgáfu af tillögum
stjórnlagaráðs sem nýja stjórnarskrá.
Af því leiði að Alþingi hafi ekki umboð
til annars en samþykkja hana í heilu
lagi.
Forsætisráðherra lítur á hinn bóginn
svo á að sú áfangaskipta endurskoðun,
sem hún hélt áfram frá tíð ríkisstjórnar
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar,
byggi á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Svo eru þeir, sem telja að spurningarnar í þjóðaratkvæðinu hafi verið
eins og í illa orðaðri skoðanakönnun.
Niðurstöðurnar hafi því verið of
óskýrar til að binda Alþingi á nokkurn
hátt.

Stólar
Sófasett
Borðstofuborð
Skenkar/skápar
Kommóður/hillur
Hvíldarstólar
o.m.fl.

GLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

Klassísk gæða húsgögn
á góðu verði
KRAGELUND OTTO

KRAGELUND K371
Borstofuhúsgön frá Casö

Komið og skoðið úrvalið

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is

Mikið úrval af
hvíldarstólum
með og án rafmagns.

N Ý F O R M
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Opnum landamærin fyrir farþegum sem ólíklega smita
Gunnlaugur H.
Jónsson
eðlisfræðingur

Í

þessari grein eru færð rök fyrir
breyttum aðferðum við skimun
á landamærum. Við þurfum að
opna landamærin því það er mikilvægt heilbrigðis- og félagsmál. Þetta
snýst ekki eingöngu um sóttvarnir.
Jafn mikilvægt er almennt heilbrigði í landinu og þar er atvinnuleysi mikill áhættuliður. Rannsóknir sýna að atvinnumissir er
eitt alvarlegasta áfall sem fullorðnir
einstaklingar verða fyrir á eftir ást-

vinamissi og skilnaði (Holms and
Rahe).
Ég skil ekki hvers vegna ríkisstjórnin valdi mest íþyngjandi kostinn af tillögum sóttvarnalæknis og
lokaði með því landamærunum
fyrir ferðamenn. Þau smit sem upp
hafa komið í seinni bylgjunni hafa
ekki kostað okkur mikið, aðeins
fáir lagðir inn á spítala og enginn
inniliggjandi í dag, 27. ágúst. Lokun
landamæra kostar okkur hins vegar
tugi milljarða á mánuði og mikið
atvinnuleysi sem hefur mjög alvarlegar heilsufarslegar og geðrænar
afleiðingar.
Mikilvægt er að vinna áhættugreiningu og reikna líkindi á að farþegi frá tilteknu landi smiti og áætla
samfélagslegan kostnað af hverju
smiti. Á móti er tiltölulega auðvelt
að reikna út hvað mörg störf glatast
vegna tiltekinnar fækkunar ferða-

Þjóðarvilji og lýðræði

Mikilvægt er að vinna
áhættugreiningu og reikna
líkindi á að farþegi frá tilteknu landi smiti og áætla
samfélagslegan kostnað af
hverju smiti.
manna. Kostnaðinn við glötuð störf
er hins vegar erfiðara að reikna þar
sem af því eru bæði skammtímaáhrif á landsframleiðslu og tekjur
einstakra starfsmanna, fyrirtækja
og ríkissjóðs, auk langtímaáhrifa á
geðheilsu þeirra sem missa vinnuna
og aukin hætta á að þeir verði
öryrkjar.
Ég tel mikilvægt að líta bæði til
heimalands og brottfararlands við

S

umarið 2016 fór fram þjóðaratk væðag reiðsla í Bretlandi. Spurt var hvort Bretar
ættu að vera áfram í ESB eða ekki
og var niðurstaðan 52%-48% fyrir
að fara úr sambandinu. Þetta var
ekki bindandi atkvæðagreiðsla, en
stjórnmálamenn í Bretlandi tóku
hana samt svo alvarlega að þegar
var hafist handa við að vinna að
úrsögninni og verður hún endanlega að veruleika um næstu áramót.
Það er ekki ætlunin hér að ræða
hvort þessi knappa niðurstaða hafi
verið skynsamleg eða ekki, heldur
hvernig breskir stjórnmálamenn
tóku þverpólitískt á henni. Þeir
viðurkenndu hana og fóru að vinna
í samræmi við niðurstöður hennar.
Öðru máli gegnir um það sem
gerðist hér á Íslandi. Í október
2012 fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla með sex spurningum um
nýja stjórnarskrá og var meirihluti fylgjandi þeim öllum, 64%
vildu að tillögur stjórnlagaráðs
yrðu lagðar til grundvallar nýrri
stjórnarskrá, 74% vildu auðlindaákvæði í hana. Það sem gerðist
síðan í aðdraganda kosninga 2013
var þinginu til skammar, en þar
hóf Sigmundur Davíð Gunnlaugsson eyðileggingarherferð sína með
málþófi, eins og hann hefur iðkað
reglulega síðan til að spilla fyrir
málum sem meirihluti er fyrir í
þinginu. Glæsilegt dæmi um lýðræðishugsun það. Verri er þó fyrirlitningin gagnvart þjóðinni sjálfri,

þjóðinni sem ákvað afdráttarlaust
í þjóðaratkvæðagreiðslu að nota
bæri tillögur stjórnlagaráðs sem
grundvöll að nýrri stjórnarskrá.
Flokkarnir sem hafa stýrt landinu
síðan hafa hunsað þessa niðurstöðu
meira og minna og er það þeim til
minnkunar, svo ekki sé meira sagt.
Þeir eru í raun að bera sig sem andlýðræðissinnaða f lokka sem telja
að þeir hafi valdið en ekki þjóðarviljinn.
Aumt er það hlutskipti Vinstrigrænna sem á sínum tíma stóðu að
málinu sem kæft var í meðförum
þingsins og hafa nú, andstætt þjóðarviljanum, staðið fyrir einhverri
málamiðlun við hina andlýðræðislegu flokka, svo að hagsmunaöflin,
sem þeir gæta, geti fengið að valsa
áfram um þjóðareignir að vild.
Aumt er það hlutskipti stjórnmálamanna sem ropa og gapa um lýðræði alla daga en haga sér síðan á
þveröfugan hátt í raun. Aumt verður
þeirra hlutskipti í sögunni þegar
frá líður. En þjóðin vill ekki láta þá
troða á sér og safnar nú undirskriftum (https://nystjornarskra.is/) því
hún vill að pótintátar f lokkanna
fari að ráðum og vilja þjóðarinnar.
Ég hvet alla til að skrifa undir því
það verður að kenna hinum örfáu
þingmönnum að linsoðin plott
þeirra sjálfra eru ekki grundvöllur
lýðræðisins, heldur er það þjóðarviljinn.

A Fá smit. Farþegar sem eru með
vegabréf úr A-flokki og koma frá
landi í A-flokki fara í einfalda eða
enga skimun (t.d. Noregur, Finnland).
B Meðalfjöldi smita. Farþegar fara
í tvöfalda skimun án sóttkvíar.
Undir þetta falla þeir sem eru
með vegabréf úr B-flokki og
koma frá landi í B-flokki eða með
blöndu af A- og B-flokki.
C M örg smit. Farþegar sem eru
með vegabréf frá landi í C-flokki
eða koma frá landi í C-flokki fara
í tvöfalda skimun og sóttkví (t.d.
Spánn, USA).

Það er hlutverk sóttvarnalæknis
að fylgjast með tíðni smita í einstökum löndum og flokka þau í áhættuflokka. Ekki nægir að líta aðeins til
fjölda þekktra smita í hverju landi
síðustu fjórtán daga. Það þarf líka
að meta hversu áreiðanlegar þær
tölur eru. Í löndum með ófullkomið heilbrigðiskerfi er aðeins hluti
smita greindur og því eru opinberar
tölur lægri en efni standa til. Þau
lönd mundu falla í C-flokk.
Samkvæmt fréttum hafa mörg
þeirra smita sem komu til landsins
sloppið í gegn vegna þess að aðeins
var litið til brottfararlands eða
hvort viðkomandi var Íslendingur.
Af þeim sökum er þessi tillaga sett
fram um að líta bæði til brottfararlands og heimalands samkvæmt
vegabréfi. Það mun koma í veg fyrir
stóran hluta smita frá útlöndum án
þess að allir fari í sóttkví.

Sjúkraliðar vilja í háskólanám

Gauti
Kristmannsson
prófessor

Aumt er það hlutskipti
stjórnmálamanna sem ropa
og gapa um lýðræði alla
daga en haga sér síðan á
þveröfugan hátt í raun.

mat á áhættu af smiti. Til þess að
opna aftur landamærin með ásættanlegu öryggi mætti flokka lönd í
þrjá f lokka og hafa viðbúnaðinn
við landamærin í samræmi við
áhættuna.

Sandra B.
Franks
formaður
Sjúkraliðafélagsins

S

júkraliðar hafa árum saman
bar ist f y r ir námsbraut á
háskólastigi. Í erfiðum kjarasamningum liðins vetrar var krafan
um hana gerð að úrslitaatriði. Fullur
sigur vannst að lokum. Ný námsbraut mun því hefjast við Háskólann á Akureyri. Undirbúningsnám
byrjar strax í haust og á næsta ári
hefst tveggja ára sjúkraliðanám sem
lýkur með diplómagráðu.

Afgerandi könnun
Fyrir skömmu sendi Sjúkraliðafélagið út spurningalista til félagsmanna til að kanna áhuga á diplómanáminu. Niðurstöðurnar eru
birtar í dag á árlegu fulltrúaþingi
félagsins sem streymt er á síðu þess
á Facebook. Niðurstöðurnar eru
mjög afgerandi:
Alls svöruðu 643 könnuninni. Af
þeim höfðu 82,27% áhuga á að skrá
sig í nýju námsbrautina. Í dag eru
alls um 2.200 sjúkraliðar starfandi
í greininni. Merkasta niðurstaðan
var því að næstum fjórðungur
þeirra lýsti áhuga á að efla sig í starfi
með 60 ECTS eininga diplómanámi.
Innan stéttarinnar er uppsöfnuð
löngun eftir aukinni menntun. Í
könnuninni birtist hún í að 65,79%
svarenda vilja helst hefja námið
strax á næsta ári. Sami vilji til
mennta og framfara í starfi endurspeglast í því að ár hvert skrá sig á
sjöunda hundrað sjúkraliða í sérhæfð námskeið hjá símenntunarstöðinni Framvegis.

Úr könnuninni má jafnframt
lesa að hátt hlutfall sjúkraliða, eða
55,37%, telur eftirsóknarvert að eiga
kost á nokkurra vikna undirbúningsnámi. Mestur áhugi var á að efla
sig í faglegri ensku og tölvufærni.

Samfélagssviðin heilla
Í könnuninni var spurt á hvaða
hjúkrunarsviðum sjúkraliðar vilja
helst sérhæfa sig. Langmestur áhugi
reyndist vera á öldrunarhjúkrun,
heilsugæslu og heimahjúkrun.
Alls vilja 41,84% mennta sig á þeim
sviðum. Næstvinsælast er geð- og
samfélagshjúkrun, en 21,77% vilja
búa sig undir þess háttar hjúkrunarþjónustu. Áhugi á öðrum sviðum
skoraði lægra.
Af sjúkraliðum sem hafa áhuga
á háskólanámi í greininni hafa
38,41% stúdentspróf. Næstum fjórðungur þeirra, eða 9,18%, hafa lokið
háskólanámi í öðrum greinum. Þess
má geta að í dag útskrifast sjúkraliðar með svipaðan fjölda framhaldsskólaeininga og þeir sem hafa
almennt stúdentspróf. Á framhaldsskólastiginu taka hins vegar sjúkraliðarnir sterkan grunnkjarna úr
heilbrigðistengdum greinum. Þeir
hafa að því leytinu betri undirbúning fyrir sjúkraliðanám á háskólastigi en ætla má að almennt stúdentspróf veiti. Sjúkraliðafélagið
stefnir að því að allir félagsmenn
með starfsleyfi frá Embætti landlæknis séu gjaldgengir í námið.
Athyglisverðar niðurstöður birtust einnig í tengslum starfsaldurs
og áhuga á háskólanámi. Mestur
áhugi reyndist meðal þeirra sem
hafa unnið skemur en fimm ár
í greininni. Úr þeim hópi koma
31,57% áhugasamra sjúkraliða. Ætla
má að það séu yngstu aldursflokkar
stéttarinnar.
Enn athyglisverðara er þó að
jafnstórt hlutfall – 31,1% – kemur úr

Betri nýting á menntun og
sérhæfingu sjúkraliða á
ákveðnum sviðum er eitt af
svörunum við mönnunarvandanum sem blasir við
kerfinu.
röðum þeirra sem hafa starfað sem
sjúkraliðar í meira en 10 ár. Næstum
þriðjungur þeirra, 9,64%, hefur
starfað í greininni í 20 ár eða lengur.

Sjúkraliðar – vannýtt auðlind
Einbeittur vilji til að bæta færni í
starfi með aukinni þekkingu, einkennir stéttina. Hann birtist í því
háa hlutfalli sjúkraliða sem ár hvert
lýkur sérhæfðum námskeiðum
hjá símenntunarstöðinni Framvegis. Önnur birtingarmynd er
sú staðreynd að fjórðungur starfandi sjúkraliða er áhugasamur um
háskólanám í greininni.
Aukið menntastig sjúkraliða
hefur hins vegar ekki verið metið
að verðleikum. Stjórnendur í heilbrigðiskerfinu hafa ekki svarað því
með nýjum starfsleiðum og aukinni
ábyrgð. Þeir sem efast um það ættu
að lesa skýrslu Arnrúnar Höllu Arnórsdóttur frá febrúar 2019 um „Fagnám á háskólastigi fyrir sjúkraliða.“
Betri nýting á menntun og sérhæfingu sjúkraliða á ákveðnum
sviðum, er eitt af svörunum við
mönnunarvandanum sem blasir við
kerfinu. Stjórnendur verða að skilja
að aukinni menntun stéttarinnar
verður að svara með því að fela
henni aukna ábyrgð og gefa sjúkraliðum tækifæri á auknum starfsframa. Þannig er hægt að frelsa
kraftinn sem býr í sjúkraliðum og
kerfið nýtir ekki í dag.

Klipið af velferðarsviðinu
Kolbrún
Baldursdóttir
borgarfulltrúi
Flokks fólksins

Þ

að þarf ekki að fara mörgum
orðum um það ástand sem
ríkir í samfélaginu og heiminum öllum vegna heimsfaraldursins. Óvissutímar hafa sjaldan verið
meiri, ekki síst vegna þess að ekki
er vitað hvenær bóluefni kemur við
COVID-19. Reykjavíkurborg, eins
og önnur sveitarfélög, er að fá á sig

þungan skell. Á tímum sem þessum
er forgangurinn skýr, eða ætti að
vera það. Það er líf og heilsa og að
halda uppi fullnægjandi grunnþjónustu, sem vermir efstu sæti
forgangslistans. Til að geta kallast
samfélag með réttu þarf grunnþjónusta að vera í lagi og er það hlutverk
borgarinnar að sjá til þess að velferð
íbúanna sé ávallt höfð í fyrirrúmi.
Engu að síður gerir borgarstjóri
kröfu um að klipið verði af velferðar-, skóla- og frístundasviði. Í
engu er slakað á hagræðingarkröfu
á sviðinu, um að hagræða um 0,5%
þrátt fyrir þær erfiðu aðstæður sem
uppi eru vegna COVID-19. Borgarstjóri segir sjálfur í greinargerð með
tillögu að rammaúthlutun „að ekki

skuli, við þessar aðstæður, fara í
niðurskurð til þess að koma rekstri
borgarinnar í jafnvægi“.
Af hverju þá ekki að fella niður
þessa kröfu þótt ekki væri nema
þetta árið? Ef eitthvað er þá ætti að
bæta í til að tryggja að grunnþjónustan gangi hnökralaust.
Í velferðarráði, þar sem ég sit sem
aðalfulltrúi, hef ég mótmælt þessu
harðlega og kvatt velferðarráð til
að sætta sig ekki við hagræðingarkröfuna né nokkurn annan niðurskurð hvaða nöfnum sem hann
kann að nefnast. Þess utan er
stefnt að gjaldskrárhækkun á ýmsa
nauðsynlega þjónustu. Það samræmist ekki tilmælum Sambands
íslenskra sveitarfélaga sem mælast

Til að geta kallast samfélag
með réttu þarf grunnþjónusta að vera í lagi og er það
hlutverk borgarinnar að sjá
til þess að velferð íbúanna sé
ávallt höfð í fyrirrúmi.
til í ályktun sinni dagsettri 27. mars
2020, að haldið verði aftur af öllum
gjaldskrárhækkunum.
COVID-19 er engum að kenna.
Kjarni þess meirihluta í borgarstjórn sem ríkir nú hefur ríkt lengi.

Löngu fyrir faraldurinn og þau
efnahagslegu áföll sem hann hefur
leitt af sér, voru borgarbúar farnir
að taka eftir hnökrum í þjónustu
borgarinnar. Biðlistar eftir þjónustu hafa um áraraðir verið allt
of langir. Nú horfir fram á skertar
tekjur borgarinnar ásamt aukinni
þörf borgarbúa fyrir aðstoð. Það er
öllum augljóst að átaks er þörf til
að koma í veg fyrir að biðlistar eftir
þjónustu lengist enn frekar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins spurði
borgarstjóra í óundirbúnum fyrirspurnum á fundi borgarstjórnar 1.
september hvort hann hefði áhuga
á að ráðast í átak til að stytta biðlista. Svar borgarstjóra við fyrirspurninni var bæði óljóst og loðið.
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Þarf að bíða mikið
lengur eftir styttingu
vinnuvikunnar?
Bragi Skúlason
formaður
Fræðagarðs,
stéttarfélags
háskólamenntaðra

Þ

Stytting vinnuvikunnar
er einfaldlega of dýrmæt
lífskjarabót fyrir opinbera
starfsmenn til að hana megi
tefja frekar á pólitískum
vettvangi.

ann 21. október 2019 skrifaði
ríkið undir kjarasamning við
nokkur félög háskólamenntaðra sérfræðinga. Þessi samningur
var fyrsti opinberi kjarasamningurinn sem gerður er undir formerkjum lífskjarabóta, þar sem einkum
er lögð áhersla á jöfnun launa og
bætt lífsgæði samfara hógværri
hækkun kaupmáttar. Ein af megináherslum nýs samnings var skýr
skilaboð til stjórnenda og starfsmanna ríkisstofnana um að stytta
ætti bundna viðveru starfsmanna
á vinnustað um allt að fjóra tíma
á viku. Kjarasamningurinn felur í
sér fyrstu breytinguna á vikulegum
vinnutíma sem gerð er frá 1971, með
undirritun laga nr. 88 um 40 stunda
vinnuviku.
Í framhaldi þessa samnings var
samið við fjölmörg önnur stéttarfélög, töluverðan tíma tók að semja
um útfærslu styttri vinnuviku
heilbrigðisstarfsmanna, einkum
vegna þess aukna flækjustigs sem
fylgir stéttum sem ganga vaktir. Til
tíðinda dró þó í marsmánuði þegar
sátt náðist um útfærslu á vinnutíma
þeirra og í kjölfarið tókust samningar við stéttarfélög bandalaga
á borð við BHM og BSRB. Sveitarfélögin fylgdu svo eftir með gerð
sams konar lífskjarasamninga við
sína viðsemjendur.

Útfærslan verður samt væntanlega
mismunandi eftir vinnustöðum.
Samkomu lag um st y tting u
vinnuvikunnar er tímabundið tilraunaverkefni og því lýkur við enda
samningstímans, eða í marsmánuði
2023. Við undirritun samninga var
því ljóst að fyrirbyggja þyrfti tafir
á innleiðingu styttri vinnuviku og
því voru settar vörður á vegferðina
og opinberum starfsstöðvum gert
skylt að hefja vinnu við útfærslu á
styttingu vinnuviku eigi síðar en 1.
mars sl. og ljúka ætti þeirri vinnu
fyrir 1. október næstkomandi. Þá
á útfærð stytting að taka gildi eigi
síðar en 1. janúar 2021. Það eru því
ákveðin vonbrigði hve miklar tafir
hafa orðið á innleiðingu styttrar
vinnuviku og hve langt virðist enn
í land.
Ríki og sveitarfélög hafa falið
stjórnendum og starfsmönnum
afmarkaðra vinnustaða ábyrgð á
frekari framkvæmd verkefnisins.
Þeir þekkja vinnustað sinn og búa
yfir hæfni og eiga að njóta trausts til
verksins. Á hinn bóginn er hætt við
að nálgun sem stýrt er af utanaðkomandi aðilum geti leitt til óhagræðis og fallið illa að vilja og þörfum starfsmanna og vinnustaða. Þá
leiða utanaðkomandi afskipti enn
fremur til óþarfa tafa á innleiðingu
verkefnisins.

Breytt skipulag vinnutíma
Engum dylst að aukin lífsgæði felast í þeim tíma sem verja má í fjölskyldu- og einkalífi. Samkomulagi
um styttingu vinnuviku fylgja enn
fremur ærin og jákvæð tækifæri
fyrir stjórnendur, starfsmenn til að
vinna að umbótum á vinnutíma og
færa íslenskt starfsumhverfi nær
því sem það hefur lengi verið víðast
hvar í löndunum í kringum okkur.
Með kjarasamningunum var stigið
mikilvægt skref í átt að auknum
lífsgæðum opinberra starfsmanna.
Litið er svo á að ná megi fram gagnkvæmum ávinningi starfsfólks
og stofnana með betri vinnutíma.
Markmið breytinganna er að stytta
vinnuvikuna án þess að draga úr
skilvirkni og gæðum þjónustu
ásamt því að bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma.

Allir vilja Lilju kveðið hafa
Stytting vinnuvikunnar er því
marki brennd að forkólfar og framámenn stéttarfélaga gætu um of
freistast til að eigna sér heiðurinn af
verkefninu og talið sig eiga að stýra
því. Svo á hins vegar ekki að vera,
þar sem samkomulag um styttingu
vinnuvikunnar er ekki gjöf forkólfa stéttarfélaga til félagsmanna
sinna. Það er ekki þeirra hlutverk
að takast á hendur stjórnunarlega
ábyrgð á rekstri vinnustaða. Undirritun kjarasamnings felur þegar í
sér viðurkenningu og traust ríkis
og sveitarfélaga til starfsfólks opinberra starfsstaða, til að leysa verkefnið. Stytting vinnuvikunnar er
einfaldlega of dýrmæt lífskjarabót
fyrir opinbera starfsmenn til að
hana megi tefja frekar á pólitískum
vettvangi.
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Nágrannafélögin
líkleg til afreka í ár
Handboltinn rúllar af stað í kvöld eftir hálfs árs fjarveru. Í kvennaflokki er
það hlutverk ÍBV og Stjörnunnar að stoppa titilbaráttu Fram og Vals. Hjá
körlunum eru Valsmenn líklegir, en mörg lið gætu blandað sér í baráttuna.

Fleiri lið gera atlögu að meistaratitlinum

M

argar landsliðskonur hafa bæst í deild
ina fyrir komandi tímabil og verður
deildin sterk í ár. Undanfarin ár hafa
Valskonur og Framarar verið í sérflokki en í ár
gætu ÍBV og Stjarnan blandað sér í baráttuna.
Fram, sem er spáð titlinum í árlegri spá
deildarinnar, er með mikið breytt lið. Karen
Knútsdóttir og Þórey Rósa Stefánsdóttir eru
í barneignaleyfi og Hafdís Renötudóttir er að
jafna sig eftir höfuðhögg. Spennandi verður
að sjá hver þróunin verður hjá Lenu Margréti
Valdimarsdóttur.
ÍBV hefur fengið til sín sterka leikmenn í
sumar en þar má nefna skytturnar Birnu Berg
Haraldsdóttur og Hrafnhildi Hönnu Þrastar
dóttur. ÍBV hefur svo í sínum röðum Ester
Óskarsdóttur, Ástu Björt Júlíusdóttur og Sunnu
Jónsdóttur í sterkum hóp.
Valur mætir til leiks með breytta sveit á kom
andi vertíð. Íris Björk Símonardóttir hefur lagt
skóna á hilluna og Díana Dögg Magnúsdóttir
og Sandra Erlingsdóttir eru farnar erlendis að
spila. Til þess að fylla þessi skörð hefur Valur
fengið Sögu Sif Gísladóttur, Þóreyju Önnu
Ásgeirsdóttur, Mariam Eradze og hina fjölhæfu
Huldu Dís Þrastardóttur.
Stjarnan mætir til leiks með nýjan þjálfara í
brúnni, en Rakel Dögg Bragadóttir tók við lið
inu síðasta vor. Eva Björk Davíðsdóttir og Hel
ena Rut Örvarsdóttir eru komnar í Stjörnuna
ásamt Kötlu Maríu Magnúsdóttur frá Selfossi
og Önnu Karen Hansdóttur frá Danmörku.
Akureyringar í KA/Þór minntu á sig með

Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna:
1. Fram
2. ÍBV
3. Valur
4. Stjarnan
5. KA/Þór
6. HK
7. Haukar
8. FH

164 stig
149 stig
131 stig
125 stig
98 stig
82 stig
58 stig
57 stig

því að leggja Fram að velli í Meistarakeppni
HSÍ á dögunum. Skiptir miklu máli fyrir KA/
Þór að hafa fengið Rut Arnfjörð Jónsdóttur í
sínar raðir og verður Martha Hermannsdóttir
mikilvæg fyrir liðið á báðum endum vallarins.
Rakel Sara Elvarsdóttir er leikmaður sem hand
boltaáhugafólk ætti að gefa gaum.
Ofangreind lið eru fyrir fram líklegust til
þess að komast í úrslitakeppni deildarinnar
en sex lið munu spila þar að þessu sinni. Búast
má svo við þriggja liða fallbaráttu og atlögu
þeirra sömu liða að sjötta og síðasta sætinu
í úrslitakeppninni. Þrír leikmenn HK eru í
endurhæfingu eftir að hafa slitið krossband og
mun því mikið mæða á Valgerði Ýr Þorsteins
dóttur, Díönu Kristínu Sigmarsdóttur og Sigríði
Hauksdóttur í Digranesi í vetur. Haukar tefla
fram nokkuð svipuðu liði, þar sem Sara Odden
og Berta Harðardóttir fara fyrir baráttu Hauka
fyrir sæti í úrslitakeppninni. FH hefur misst tvo
lykilleikmenn erlendis og þarf franska skyttan
Britney Cots að stíga upp og stýra sóknar- og
varnarleik FH í vetur. – hó.

ERMINGARGJAFIR

FYRIRTÆKJAGJAFIR

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
Veglegt sérblað um jólagjafir til starfsmanna og
lir sem hafa
fermst vitafyrirtækja
að dagurinn
ogút
ekki
síst
viðskiptavina
kemur
9. október
nk.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
Tryggðu þérí mest
gott auglýsingapláss
lesna dagblaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari
upplýsingar um blaðið
veitir
singar hjá
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

sendu Sími
okkur
póst
á netfangið serblod@frettabladid.is
550 5654
/ jonivar@frettabladid.is

Mörg lið sem gætu látið til sín taka í vetur

S

amkvæmt spá fyrirliða, þjálfara og for
ráðamanna verða það Valsmenn sem
halda áfram góðu gengi frá síðasta tíma
bili og hampa Íslandsmeistaratitlinum karla
megin og landa með því fyrsta, stóra titlinum
undir stjórn Snorra Steins Guðjónssonar.
Stærsta spurningarmerkið er markvarslan,
eftir brottför Daníels Freys Andréssonar, en
Ungverjinn Martin Nagy sem er samnings
bundinn Pick Szeged á að leysa stöðu Daníels .
Í spánni er búist við því að Hafnarfjarðar
liðin FH og Haukar veiti Val mesta sam
keppni. FH mætir með nánast óbreytt lið til
leiks á meðan sviptingar hafa átt sér stað á
Ásvöllum. Aron Kristjánsson tók við liðinu
í vor og er búinn að fá Geir Guðmundsson og
Þráin Orra Jónsson heim úr atvinnumennsku,
eftir að hafa þurft að horfa á eftir nokkrum
lykilmönnum í vor.
Mosfellingar mæta til leiks með nýjan
þjálfara, Gunnar Magnússon, í von um að
binda endi á tuttugu ára bið eftir titli. Aftur
elding missti Tuma Stein í Val en sótti vænan
liðsstyrk úr Breiðholtinu í hans stað. Næstu
lið eru öll líkleg til að færast ofar í töflunni
ef hlutirnir smella rétt hjá ÍBV, Selfossi og
Stjörnunni. ÍBV mætir með breytt lið eftir að
hafa horft á eftir reynsluboltum þegar lykil
leikmenn undanfarinna ára ýmist hættu eða
fóru á önnur mið í sumar. Á Selfossi er Hall
dór Sigfússon tekinn við liðinu, sem er enn
Íslandsmeistari. Haukur Þrastarson er farinn
til Kielce og þarf Guðmundur Hólmar Helga

Spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna:
1. Valur
2. Haukar
3. FH
4. Afturelding
5. ÍBV
6. Selfoss
7. Stjarnan
8. Fram
9. KA
10. Þór
11. ÍR
12. Grótta

374 stig
354 stig
315 stig
288 stig
260 stig
257 stig
251 stig
189 stig
181 stig
119 stig
113 stig
107 stig

son að byrja vel á Selfossi. Þá mætir Stjarnan
til leiks með gjörbreytt lið undir stjórn Patr
eks Jóhannessonar. Það mun mikið mæða á
Tandra Konráðssyni og Ólafi Bjarka Ragnars
syni, hvernig Stjarnan mætir til leiks .
Það má ekki miklu muna hvort að Fram eða
KA fylgi þessum sjö liðum í úrslitakeppnina,
ef marka má spána. Fram skipti um þjálfara
og fékk tvo færeyska leikmenn til liðsins, á
meðan KA nældi í tvo stóra bita í Ólafi Gúst
afssyni og Árna Braga Eyjólfssyni. Ef Ólafur
helst heill og nær að fara fyrir liði KA, gæti
hann ýtt Akureyringum ofar í töflunni.
Líklegt verður að það verði hörð barátta á
milli Gróttu, Þórs og ÍR hvaða lið fara niður
um deild næsta vor. Grótta og Þór komust upp
um deild síðasta vor, en öll þessi lið eru með
leikmenn sem eru ólmir í að sanna sig í efstu
deild. – kpt
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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Það hefur vakið mikla
athygli heimspressunnar
að Hollywood-stjarnan,
Cate Blanchett, sýndi sig
í gömlum fötum á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á dögunum.
  ➛4

Ýr Þrastardóttir er farsæll fatahönnuður og hefur ekki skort verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Fatahönnuðir hafa
siðferðislegar skyldur
Ýr Þrastardóttir fatahönnuður hefur í nógu að snúast. Hún vinnur fyrir íslenska fatamerkið Kötlu og var að leggja lokahönd á hönnun nýrrar línu undir
eigin merki, Warriör. Hún leggur áherslu á náttúruvernd í hönnun sinni. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

Ý

r valdi að læra fatahönnun
eftir stúdentspróf, því hún
hafði alltaf haft sérstakan
smekk á fötum og notaði föt til að
aðgreina sig frá öðru fólki, til að tjá
tónlistarsmekk og viðhorf í lífinu.
„Ég var komin í vinakreðsu af
listafólki, bæði tónlistar- og myndlistar- og það kveikti í mér neista
til þess að rækta sjálf mína eigin
listhæfileika. Fatahönnun varð
fyrir valinu því það var eitthvað
sem ég taldi mig geta orðið góð í og
höfðaði sterkt til mín,“ segir Ýr.
„Ég útskrifaðist úr Listaháskóla
Íslands vorið 2010, og fór í starfsnám til Parísar og New York. Frá
útskrift hef ég hannað undir eigin
merki. Fyrst undir eigin nafni YR
Collections og svo seinna undir
Another Creation og núna undir
merkinu Warriör.“
Auk þess að hanna föt undir
eigin merki hefur hún fengið tækifæri til að vinna við búningagerð,
bæði fyrir kvikmyndir, tónlistarmyndbönd, RÚV, Íslenska dansflokkinn og Íslensku óperuna.
Einnig hefur hún unnið mikið við
sérsaum.
„Ég hef fengið að sauma á mjög
flottar konur eins og til dæmis
Dorrit Moussaieff, Halldóru Geirharðs, Elizu Reid, Svölu Björgvins,
Ragnhildi Steinunni og margar,
margar fleiri. Ég tek einnig að mér
að sérsníða brúðarkjóla og næ
oftast um það bil einum þannig á
ári,“ segir Ýr.
„Það hefur gefið mér ótrúlegan
innblástur að breyta út af vana og
hanna föt sem eru fyrir annan tilgang en að framleiða og selja.“

Ýr segir að fatnaðurinn sé eins konar sameiningartákn og auðkenni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Lúpínugallinn
er fjölnota.
Það er hægt að
snúa honum
á rönguna svo
náttúruprentið
sé inni í fóðrinu
og Warriörlógóið að utan
eða öfugt.

Umhverfisvænn fatnaður

Ýr hefur starfrækt fatamerkið
Warriör í tæpt ár og ný lína merkisins er væntanleg í netverslun og
pop-up verslun í haust. Áherslan
í nýju línunni er á breytanlegan
fatnað sem hentar öllum kynjum,
en þetta er í fyrsta sinn sem hún
hannar föt sem eru líka hugsuð
fyrir karlmenn.
Ýri er umhugað um umhverfismál og segir mikilvægt fyrir hönnuði að átta sig á siðferðislegum
skyldum sínum gagnvart samfélaginu. Þess vegna vinnur hún
hönnun fatamerkis síns, Warriör,
út frá þeirri meginreglu að varan
sé endingargóð, og með sjálfbærni
í huga. Hún vill breikka áhersl-

Auk þess að hanna undir eigin merki
hefur Ýr fengist mikið við sérsaum.

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

Ýr hefur hannað mjög fjölbreyttan
fatnað eins og þessa fallegu kápu.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Torg ehf
Jóhanna Helga
Viðarsdóttir

urnar á umhverfisvænan fatnað og
vinnur nú með endurunnin efni. Í
kjölfarið ákvað hún að vinna með
myndlistarkonu til þess að fá innblástur og hugmyndir um hvernig
náttúran gæti spilað stærra hlutverk í hönnuninni.
„Myndlistarkonan Hrund Atladóttir vinnur mikið með náttúruvernd og verkefni tengd henni.
Hún gerði meðal annars tvö stór
upplifunarverk á síðasta ári, þar
sem hún breytti Kópavogskirkju í
mosavaxinn foss og tók yfir ljósin
á Hörpu, á sama tíma og alþjóðlega
loftslagsverkfallið átti sér stað,“
segir Ýr.
„Hrund hannaði mynstur á galla
fyrir Warriör í sumar, sem var óður
til lúpínunnar. En það mætti jafnvel kalla hana „Warrior“ íslensku
flórunnar. Lúpínan er umdeildasta
planta íslenskrar náttúru, ýmist
elskuð eða hötuð og veldur
deilum.“
Lúpínugallinn er fjölnota. Það
er hægt að snúa honum á rönguna
svo náttúruprentið sé inni í

Föt og tíska endurspegla oft samfélagið og það sem er í
gangi hverju sinni.

fóðrinu og Warriör-lógóið að utan,
eða öfugt. Þannig er hægt að fá
ólíka útgáfu af sömu flík.
„Fatnaðurinn er eins konar sameiningartákn og auðkenni. Föt og
tíska endurspegla oft samfélagið
og það sem er í gangi hverju sinni,“
segir Ýr.
„Föt geta sýnt hvaða stéttarstöðu fólk hefur, eða látið í ljós
skoðanir og gildismat þess. Ég vil
að merkið Warriör höfði til þeirra
sem vilja vinna að sínum eigin
hugmyndum og vera leiðandi
í sínu fagi eða sviði. Undir það
flokkast að sjálfsögðu allir listamenn, sprotar og bara allir sem
koma verkum sínum á framfæri.“

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

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656,
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Pokarnir sem nú fást í Rauðakrossbúðunum á höfuðborgarsvæðinu tóna
vel við Plastlausan september og eru saumaðir af sjálfboðaliðum RKÍ.

Töff tískutuðrur
Þ
að er bæði við hæfi og smart
að fara í búðaráp með nýju og
glæsilegu pokana sem nú fást
í Rauðakrossbúðunum á höfuðborgarsvæðinu. Pokarnir eru sérsaumaðir af sjálfboðaliðum Rauða
krossins og efniviðurinn gömul
viskastykki, regnhlífar og annar
ósöluhæfur textíll.
Pokarnir eru bæði krúttlegir,
elegant, töff og allt þar á milli
og því ættu allir að finna sinn
uppáhaldspoka til að hafa með

í innkaupin. Þeir eru líka frábær
lausn fyrir Plastlausan september
sem nú stendur yfir. Það er svo einstök tilfinning að fara í tískubúðir
með fínu RKÍ-pokana því allur
ágóði rennur til mannúðarstarfa
Rauða krossins og verðið er aðeins
þúsund kall.
Pokarnir fást nú þegar í Rauðakrossbúðunum í Kringlunni, á
Laugavegi 12 og Skólavörðustíg 12
en í vikulokin ættu þeir líka að fást
í Mjóddinni og á Hlemmi.

Cate Blanchett á rauða dreglinum í Feneyjum fyrir
nokkrum dögum í fallega toppnum frá Alexander
McQueen. MYNDIR/GETTY

London í febrúar 2016 þar sem Cate skartaði einnig þessum
fallega toppi. Það hefur hingað til ekki verið til siðs að
stjörnurnar mæti aftur í sömu fötunum á rauða dregilinn.

Sömu fötin aftur á
rauða dreglinum

Það hefur vakið mikla athygli heimspressunnar að
Hollywood-stjarnan, Cate Blanchett, sást í gömlum
fötum á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á dögunum.
GÆÐAYFIR
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Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

C

ate Blanchett sem er 51 árs
kom tvisvar fram í fatnaði
sem hún hefur áður notað
við opinberar athafnir. Það þykir
einsdæmi að svo fræg kona skarti
sömu fötum í annað sinn og það
á rauða dreglinum. Stílistum
finnst þetta taktlaust, en víst er
að almenningi þyki þetta bara
sjálfsagt, líkt og leikkonunni
sjálfri. „Ef þú ert að planleggja
mikilvægt samkvæmi er ekkert
að því að leita að rétta dressinu í
eigin klæðaskáp. Líka þótt þú sért
heimsfræg leikkona,“ skrifar Elizabeth Stewart, stílisti leikkonunnar
á Instagram. „Fallegir hlutir geta
komið út frá sjálfbærni.“
Annað dressið sem Cate klæddist var ægifagur toppur sem hannaður var af Alexander McQueen.
Cate klæddist toppnum á BAFTAhátíðinni í Bretlandi árið 2016. Þá
notaði hún svart pils við hann, en
í þetta skipti var hún í svörtum
buxum.
Hitt dressið er fallegur galakjóll
sem hannaður er af Esteban Cort
azar. Þann kjól notaði Cate við
frumsýningu í London árið 2015.
Það er ákveðinn tilgangur hjá
Cate með þessari uppákomu, þar
sem hún ætlar að gefa þessi föt á
uppboð til styrktar UN Women og
fleiri góðum félögum. Uppboðið
fer fram hjá Chic Relief, sem eru
samtök sem taka enga þóknun til
sín.
Cate Blanchett gegnir því virðulega embætti á kvikmyndahátíð
inni í Feneyjum að vera forseti
dómnefndar. Cate hefur í hyggju
að gefa fleiri glæsidress fyrir góðan
málstað á uppboðinu, sem fram fer
23. september til 2. október.

Cate í Feneyjum fyrir nokkrum
dögum í kjól sem hún klæddist á
rauða dreglinum fyrir fjórum árum.

Cate í sama kjól í október 2015.
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Forsíða
Hannes Bjarnason, Birna Dís Vilbertsdóttir, Ingvi Kristinn Skjaldarson og Hjördís Kristinsdóttir, flokksleiðtogar í Reykjavík, fyrir framan nýtt hús Hjálpræðishersins í Mörkinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tími kominn á stærri Herkastala
Þessa dagana er lokahönd lögð á nýtt húsnæði Hjálpræðishersins í Mörkinni. Sá fallegi 1.500 fermetra kastali er byggður utan um fjölbreytta starfsemi Hersins. Þar verða skrifstofur, kaffihús,
samkomusalur, tómstundaherbergi, velferðarstofa, verslun og vitaskuld kirkjulegar athafnir. ➛2

Við óskum Hjálpræðishernum á Íslandi til hamingju með nýtt húsnæði og þökkum ánægjulegt samstarf
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Nýja húsið er einstaklega fallegt en það er sérhannað fyrir hina fjölbreyttu starfsemi Hjálpræðishersins. Stefnt er að því að starfsemi hefjist í húsinu innan skamms.

Framhald af forsíðu ➛

Í

nýja húsnæðinu, sem stefnt er
að því að opna í lok mánaðarins, verður nóg pláss. Þar eru
tvær um það bil 50 m2 tómstundastofur. Önnur er hugsuð fyrir létta
handavinnu og föndur, en hin er
hugsuð fyrir yngri kynslóðina
þar sem verða sófar, fótboltaspil,
þythokkí og önnur afþreying.
Auk þess er þar samkomusalur
sem má skipta í tvennt. Sem lítill
rúmar salurinn 40 manns, en í
fullri notkun komast 200 manns
þar inn.
Salurinn er hugsaður fyrir
kirkjulegar athafnir eins og samkomur á sunnudögum, giftingar,
jarðarfarir og fermingar. Hann
hentar einnig vel fyrir tónleikahald og hægt verður að leigja hann
út fyrir veislur og ráðstefnur.
Hjördís Kristinsdóttir, ein fjögurra foringja í Reykjavíkurteymi
Hjálpræðishersins, segir að það
hafi fyrir löngu verið tímabært að
fá stærra húsnæði undir starfsemi
Hjálpræðishersins.
„Nýja húsið er byggt sérstak-

Nýja húsið býður
upp á aukna
möguleika á fjölbreyttu
starfi fyrir ýmiss konar
hópa.

Í húsinu munu
fara fram kirkjulegar athafnir
auk fjölbreytts
félagsstarfs og
hjálparstarfs.

Hjördís Kristinsdóttir

lega utan um okkar starf. Húsnæðið sem við höfum verið í niðri
í Mjódd er löngu sprungið. Þar er
bara einn salur, sem er í raun mjög
lítill fyrir allt það fólk sem hefur
verið að koma til okkar,“ segir
hún.
Þegar komið er inn í húsið er
gengið inn í kaffihús sem verður
opið fyrir almenning. Hjördís
segir þá hugmynd hafa komið
upp að fólk geti borgað fyrir tvo á
kaffihúsinu. Þetta verði kaffihús
þar sem hægt sé að láta gott af sér
leiða. Þannig þarf fólk með lítið
á milli handanna ekki að borga,

Við óskum Hjálpræðishernum
innilega til hamingju með nýtt
og glæsilegt húsnæði.
Takk fyrir ánægjulegt samstarf!

en þau sem hafa efni á því geta
borgað fyrir tvo ef þau vilja.
Á sömu hæð eru tómstundastofurnar og samkomusalurinn.
Þegar komið er inn í enda hússins
er komið inn í rými sem er kallað
velferðarstofan. Þar er sérinngangur sem má nýta ef þess þarf.
„Þar tökum við á móti fólki sem
sækir um mataraðstoð hjá okkur
og þar er hægt að komast í sturtu
og þvo af sér föt,“ útskýrir Hjördís.
Hjördís segir að í velferðarstofunni sé einnig hægt að setjast
niður og fá sér að borða ef fólk er
ekki í ástandi, eða treystir sér ekki,
til að vera á almennu kaffihúsi.
„Það er samt auðvitað val. Það
eru allir velkomnir á kaffihúsið
okkar,“ tekur hún fram.
Á efri hæð hússins eru skrifstofur og fundarsalur, en í húsinu
er einnig 400 fermetra verslunarrými, en Hjördís segir að ekki sé
búið að ákveða endanlega hvers
konar verslun verður þar.

Fjölbreytt starfsemi allt árið

Hjálpræðisherinn er á þremur
stöðum á landinu. Í Reykjavík,
Reykjanesbæ og á Akureyri. Þar
fer fram fjölbreytt starfsemi allan
ársins hring. Öflugt velferðarstarf,
barna- og unglingastarf, félagsstarf og kirkjustarf. Nýja húsið
Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verið er að leggja lokahönd á húsið að innan. Þar verður meðal annars kaffihús, samkomusalur, tómstundaherbergi og verslun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

býður upp á aukna möguleika á
fjölbreyttu starfi fyrir ýmiss konar
hópa.
„Við erum með spilakvöld þar
sem fólk kemur saman að spila
borðspil. Okkur langar að hafa
„open mic“ á kaffihúsinu okkar
á föstudagskvöldum og höfða
þannig til unga fólksins, en við
erum með edrú kaffihús þar sem
ekki eru nein vímuefni í okkar
húsnæði. Svo er hér velferðarstarf eins og opið hús þar sem fólk

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

getur komið að borða, mataraðstoð og fleira, en fólk af ýmsum
þjóðernum sækir það starf. Einnig
verðum við með jólaboðin okkar í
salnum. Það komast allir fyrir þar
og við þurfum því ekki lengur að
finna annað húsnæði fyrir þau,“
segir Hjördís.
„En við erum líka kirkja og þess
vegna er líka almennt kirkjustarf
í húsinu. Allt sem fólk þekkir úr
venjulegum kirkjum er líka að
finna í Hjálpræðishernum.“
Veffang: frettabladid.is
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Fjölskyldustarf á hærra plani
Barna- og unglingastarf Hjálpræðishersins, BUH, er fjölbreytt og öflugt. Auk hefðbundins æskulýðsstarfs er boðið upp á ýmsa þjónustu sem miðar að því að styðja við börn og fjölskyldur.

U

ndirstaðan í allri starfsemi
og þjónustu Hersins felst
í að breiða út kristilegan
boðskap þar sem kærleikur og
mannvirðing eru í hávegum höfð.
Markmið starfsemi barna- og
unglingastarfs Hjálpræðishersins
er að mæta þeirri þörf sem er í
samfélaginu hverju sinni.

Það hefur
reynst afar vel
að bjóða upp
á heita máltíð
í barnastarfi
Hjálpræðishersins.

Máltíðin mikilvæg

Meðal þess sem nú er boðið upp
á er „Opið hús“, þar sem börnum
gefst kostur á að fá heita máltíð, og
aðstoð við heimanám, þar sem létt
er undan álagi á barnafjölskyldur
og þeim gert kleift að njóta fleiri
gæðastunda saman.
Opnu húsin eru ekki með sama
sniði í Reykjavík og á Akureyri.
Á Akureyri er það fyrir börn á
grunnskólaaldri og fjölskyldur
þeirra. Markmiðið er að koma til
móts við fjölskyldur með börn
sem eru á grunnskólaaldri og
létta undir álaginu sem fylgir
gjarnan hversdagslífinu og ekki
síst hinum alræmda úlfatíma. Þar
er boðið upp á heitan mat og gefst
fjölskyldum því kostur á að eiga
saman afslappaða gæðastund.
Í Reykjavík er opna húsið hugsað
fyrir börn og unglinga, frá 4. bekk
og upp úr. Þar er vel tekið á móti
börnunum, skipulögð dagskrá
með leikjum og ýmsu skemmtilegu auk þess sem allir sem það
vilja fá svo heita máltíð.

Aðstoð við heimanám

Börnum og unglingum stendur þá
til boða að fá aðstoð við heimanám í Hjálpræðishernum í Reykjavík og er sú þjónusta ætluð öllum
börnum sama á hvaða námsstigi,
og fer hún fram tvisvar í viku.
Mörg börn búa við aðstæður þar
sem enginn heima getur aðstoðað,
eða foreldrarnir eru svo önnum
kafnir að gæðastundirnar glatast,
á kostnað togstreitunnar sem fylgt
getur heimalærdómi. Úrræði af

Hvað er Hjálpræðisherinn fyrir þér?
Hér deila fjórir einstaklingar
sinni upplifun af því að taka þátt í
barna- og unglingastarfi Hjálpræðishersins.
Það er alltaf nóg um að vera í barna- og unglingastarfi Hjálpræðishersins.

þessu tagi getur því bersýnilega
haft veruleg áhrif á velferð fjölda
barna og fjölskyldna þeirra.
Starfinu sinna sjálfboðaliðar
á öllum aldri, margir kennaramenntaðir og jafnvel komnir á
eftirlaun. Þá er stefnt að samstarfi við Háskóla Íslands, þar
sem háskólanemendur koma að
verkefninu.
Þessi þjónusta hefur til dæmis

Sjálfboðaliðar óskast!

Ýmis verkefni.

Velferðarstarf
Barna- og unglingastarf
Hertex, fata- og nytjamarkaður

Sjálfboðaliðanámskeið

Reykjanesbæ, Flugvallarbraut 730:
22. sept. kl. 18:30 (á íslensku)
Reykjavík, Suðurlandsbraut 72:
24. sept. kl. 18:30 (á íslensku)
29. sept. kl. 18:30 (á ensku)

Markmiðið er að
koma til móts við
fjölskyldur með börn
sem eru á grunnskólaaldri og létta undir
álaginu sem fylgir gjarnan hversdagslífinu og
ekki síst hinum alræmda
úlfatíma.
reynst afar vel í Breiðholti þar
sem margir íbúar eru af erlendum
uppruna og foreldrar oft með
takmarkaða íslenskukunnáttu.
Herinn leggur ríka áherslu á að
veita þessum hópi sérstakan
stuðning, en það getur verið snúið
fyrir erlenda foreldra að hjálpa til
með íslenskt heimanám.

Föndur og fermingar

Annað framtak sem hefur hlotið
góðar undirtektir er hin svokallaða „Messy Church“ eða föndurkirkja, sem er einu sinni í mánuði
og er hugsuð fyrir alla fjölskylduna
að koma og gera eitthvað saman.
Þar er lesin Biblíusaga og svo
föndrað út frá henni á skapandi og
fræðandi hátt. Að lokum er boðið
upp á máltíð.
Þá er einnig hægt að fermast
í Hjálpræðishernum, en þar er
boðið upp á fermingarfræðslu sem
er sambærileg þeirri sem fram fer í

Aníta, móðir sem á
börn í starfinu:
„Hjálpræðisherinn er staður
sem hefur
skapað tækifæri til að eiga
gæðastundir
með fjölskyldunni,
kynnast fjölbreyttu fólki í samfélaginu og láta gott af sér leiða á
sama tíma.“

Almar Ingi,
leiðtogi í BUH:
„Fyrir mér er
Hjálpræðisherinn seinna
heimilið mitt.
Staður sem er
ávallt til staðar, sama hvað er
í gangi hjá manni. Mjög þakklátur að hafa á sínum tíma mætt
í sunnudagaskóla og hef verið í
Hjálpræðishernum síðan. Hjálpræðisherinn er og verður alltaf
hluti af mér og staður sem hefur
hjálpað mér að vaxa
sem manneskja.“

Fatima, þátttakandi í unglingastarfi: „Það er
staður þar sem
ég og vinir mínir hittast eftir
hljómsveitaræfingu hjá
mér. Við spilum,
syngjum, gerum
TikTok, horfum á bíómyndir og
leikum okkur saman. Linda Björk,
Didda, Almar, Hjördís, Valborg,
Viktoría og Andrea eru ótrúlega
skemmtileg og bjóða alla velkomna.“

Viktor, þátttakandi í
unglingastarfi:
„Hjálpræðisherinn er frábær
staður sem ég
og vinir mínir förum á. Þar er
geggjaður matur og manni líður
æðislega vel, alltaf fullt að gera,
alls konar leikir og margt annað.
Starfsfólkið er yndislegt og tekur
alltaf vel á móti manni, svolítið
eins og stór systkini. Ég hlakka til
allra miðvikudaga, því þá veit ég
að það er Hjálpræðisherinn.“

til dæmis Þjóðkirkjunni. Á haustin
fara svo fermingarbörnin í ferð
til Noregs í viku, en Hjálpræðisherinn á Íslandi tilheyrir sama
umdæmi og Hjálpræðisherinn í
Noregi og Færeyjum. Á haustin
hefjast svo foreldramorgnar ásamt
viðburðum af ýmsu tagi.
Í barna- og unglingastarfinu
eru öll börn velkomin og eru mörg
dæmi þess að börn sem finni sig
ekki í annars konar tómstundum,
íþróttum eða félagsmiðstöðvum,
finni sig loks þar. Í starfinu fá börn

óskipta athygli ásamt því að fá að
vera þau sjálf, hitta vini sína, leika
eða slappa af, en stundum bjóða
fjölskylduaðstæður því miður ekki
upp á það.
Barna- og unglingastarf Hjálpræðishersins er starfrækt í Reykjavík, á Akureyri og í Reykjanesbæ,
en í Reykjanesbæ mun Hjálpræðisherinn hefja samstarf við
KFUM og KFUK um unglingastarf
á Ásbrú. Nálgast má frekari upplýsingar og dagskrá á heimasíðu
Hjálpræðishersins, herinn.is.

Við óskum Hjálpræðishernum innilega til hamingju með nýtt og glæsilegt húsnæði

Rafþjónustan
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Herinn er fjölskyldan mín

Snyrtifræðingurinn Bergdís Jónsdóttir er öflugur sjálfboðaliði í Hjálpræðishernum í Reykjavík.
Hún heldur utan um starf 60 ára og eldri í Reykjavík og segir alla standa jafnfætis í Hernum.

M

ig langaði að vera með
í sjálfboðaliðastarfi
Hersins eftir að hafa
tekið þátt í Biblíunámskeiði með
manninum mínum og eitt leiddi
af öðru. Ég hef síðan tekið þátt
í aðfangadagskvöldi Hersins og
ýmsu fleiru sem fellur undir sjálfboðastarf, en það er aldrei kvöð né
skylda. Ef ég er kölluð til geng ég til
starfa með glöðu geði og það gefur
mér heilmikið,“ segir Bergdís, sem
margir muna úr fréttum fyrri ára
þegar hún gaf útigangsfólki fría
fótsnyrtingu um árabil.
Bergdís sér nú um starf 60 ára og
eldri í Reykjavíkurflokki Hersins
ásamt Áslaugu Haugland. Áætlað
er að haust- og vetrarstarfið fari af
stað um næstu mánaðamót og það
verður á miðvikudögum klukkan
14.
„Við bjóðum alla hjartanlega
velkomna í skemmtilega og upplífgandi samveru, hvort sem þeir
eru 60 ára, eldri eða yngri. Þar
getur fólk átt gæðastund saman.
Við förum með hugvekju, syngjum
saman hvert með sínu nefi, upphátt eða í huganum, lesum sögur
sem vekja upp gamlar minningar
og tölum um gamla daga á eftir.
Það vekur iðulega upp kátínu og
alltaf rifjast eitthvað upp sem hægt
er að hafa gaman af,“ segir Bergdís.
Hún segir stemninguna létta og
skemmtilega og mikið sé hlegið og
skrafað saman.
„Sumir koma með handavinnu
með sér og allir njóta þess að hittast og vera saman, hvaðan sem
þeir koma úr þjóðfélagsstiganum.
Við bjóðum gestum til okkar í
hverjum mánuði, hlustum á hvað
þeir hafa fram að færa og fáum

William Booth
sagði: Af hverju
skyldi skrattinn fá það
besta? og breytti vinsælum lögum í trúarlög.

okkur ávallt kaffi og með því. Svo
byrjum við og endum samveruna
á ljúfri bæn,“ segir Bergdís, sem
hlakkar mikið til samfunda við þá
sem sækja í samveruna í haust.
„Þetta hlé vegna kórónaveirunnar er orðið gott og okkur langar að
hittast sem fyrst. Við bíðum þess
að nýja húsið verði tilbúið, en hægt
verður að fylgjast með dagskrá
vetrarins á vefnum okkar, herinn.
is.“

Kærleiksríkt andrúmsloft

Bergdís Jónsdóttir er sjálfboðaliði hjá Hernum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Bergdís bendir á annað stórskemmtilegt starf innan Hersins,
en það er samvera fyrir konur
sem kallast Heimilasambandið
í umsjón Áslaugar Haugland og
Katrínar Eyjólfsdóttur. Heimilasambandið er á dagskrá á mánudögum klukkan 15.
„Heimilasambandið er einn af
elstu saumaklúbbum landsins og
hefur verið starfrækt hér á landi í
heila öld. Það var stofnað af hershöfðingjanum William Booth,
sem stofnaði Hjálpræðisherinn á
Englandi. Honum fannst að konur
sem bundnar voru yfir börnum
og buru inni á heimilunum þyrftu
meira andrými og gæðastundir
með öðrum konum úr öðrum söfnuðum hvaðanæva úr þjóðfélaginu.
Karlar og krakkar fengu ekki að
vera með, bara brjóstmylkingar,“

upplýsir Bergdís um langlíft
Heimilasamband Williams Booth,
sem var langt á undan sinni samtíð
þegar kom að kvenréttindum.
„Heimilasambandið er vinsælt hjá Hernum og svo gamalt,
skemmtilegt og rótgróið. Við erum
með fræðslufundi fyrir konurnar
okkar, gestakomur, söng og fleira,
og þær fara saman í skemmtiferð á vorin. Alltaf er slegið á létta
strengi, fengið sér kaffi á eftir og
mikið spjallað í kærkomnu andrými frá öllu saman.“
Eiginmaður Bergdísar hafði
verið rafvirki hjá Hjálpræðishernum í tuttugu ár, þegar þau
hjónin fóru að sækja samkomur
hjá Hernum.
„Það er svo gott að vera í Hernum. Andrúmsloftið er kærleiksríkt
og þar eru allir jafnir. Því tók ég
fyrst eftir þegar ég gekk til liðs við
Herinn. Þar eru allir velkomnir,
hvernig sem þeir eru klæddir eða
hvaðan sem þeir koma,“ segir
Bergdís, sem finnst bæði gefandi
og góð tilbreyting í lífinu að sinna
sjálfboðastarfi innan Hersins.
„Svo er ég náttúrlega yfir mig
hrifin af gömlu herlögunum, eins
og vaggandi valsi. William Booth
sagði: „Af hverju skyldi skrattinn fá allt það besta?“ og breytti
skemmtilegum lögum þess tíma í
dillandi, fjörug trúarlög. Þetta var
létt og skemmtilegt og þannig er
það enn í dag. Tónlistin gefur mér
mikið og trúarandinn; ég myndi
ekki vilja breyta því. Herinn er
eins og fjölskyldan mín.“
Allar nánari upplýsingar um Hjálpræðisherinn má finna á herinn.is

Gott að geta hughreyst fólk
Sigrún Guðmarsdóttir, kölluð Sidda, hefur verið sjálfboðaliði hjá Hertex, nytjamarkaðskeðju
Hjálpræðishersins, í um áratug. Þar starfar samheldinn hópur sem veitir mörgum stuðning.

H

ertex er nytjamarkaðskeðja
Hjálpræðishersins á Íslandi,
sem veitir starfi hans
mikinn fjárhagslegan styrk. Sigrún
Guðmarsdóttir, kölluð Sidda, er
öryrki sem hefur verið sjálfboðaliði hjá Hertex í um áratug og hún
segist fá mikið út úr starfinu, bæði
því henni finnst gott að hafa eitthvað fyrir stafni og vegna þess að
hún nýtur félagsskaparins.
„Ég kynntist þessari starfsemi
í gegnum fyrrverandi tengdamóður mína, sem manaði mig til
að koma með sér,“ segir Sigrún. „Ég
var með henni í þessu í einhverja
mánuði og fór svo að hafa áhuga á
kristilega hlutanum af starfsemi
Hjálpræðishersins og mæta á samkomur og kynna mér aðra hluta
starfseminnar. Það var æðislegt og
mér fannst ég öll einhvern veginn
lifna við. Þetta var akkúrat það
sem ég þurfti.“

Samheldinn hópur

Sigrún segir að starfsemin sé
afslöppuð. „Við stelpurnar sem
höfum verið saman í þessu í
nokkur ár mætum í Hjálpræðishershúsið á Flugvallarbraut um
kl. 10 og fáum okkur kaffi og
spjöllum áður en við græjum það
sem þarf. Við erum alltaf á haus
við það að flokka fötin frá gámunum okkar og setja upp pop-up
búðina okkar, en við reynum að
hafa hana annan hvern laugardag.
Það er nokkur vinna sem fylgir
því að finna föt í búðina, raða og
ganga frá.
Ég gæti ekki verið heima
alla daga og stelpurnar eru svo
skemmtilegar, við hlæjum mikið
saman og þetta er samheldinn
hópur,“ segir Sigrún. „Við erum
líka með prjónaklúbb og komum
saman einu sinni í viku og í vetur
þegar ekkert var opið vegna

Sigrún segir að starfsemin hjá
Hertex sé afslöppuð og þar starfi
skemmtilegur og samheldinn
hópur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

heimsfaraldursins héldum við
meira að segja áfram að hittast og
sátum saman með tveggja metra
bil á milli okkar og hekluðum,
prjónuðum og spjölluðum.
Ég sé líka að þetta gerir mikið
gagn og það er gott að sjá. Það
er fastur liður í samfélaginu að
vera með svona verslun sem selur
notaðar vörur og margir njóta
góðs af,“ segir Sigrún. „Það sem
mér finnst líklega mest gefandi
er að vera með fólki og spjalla við
það. Það eru margir sem koma til
okkar sem þurfa að spjalla og fá
smá hughreystingu og mér þykir
voða gott að sinna þessu hlutverki.“
Sigrún segir að það vanti líka
fleiri sjálf boðaliða. „Já, alveg
hreint helling, ég hvet fólk til að
hafa samband við Hjálpræðisherinn og taka þátt í þessu með
okkur!“

Tökum að okkur stór og smá verkefni, allt
frá litlum svölum til stórra verkefna eins
og nýja Herkastalann.

Bók full af fallegum hlutum

„Í ástandinu sem er núna skiptir
miklu máli að hafa sterkan huga.
Dóttir mín gaf mér trébók með
blöðum sem hún gerði í skólanum og ég hét mér að skrifa
bara fallega hluti í hana,“ segir
Sigrún. „Það hefur stundum verið
bras að finna eitthvað fallegt til
að skrifa, en þetta hefur haldið
mér gangandi. Ég les þetta aftur
og aftur og stelpurnar biðja líka
stundum um að fá að heyra eitthvað úr henni, enda veitir ekki af
öllu sem hughreystir núna. Mig
langar að enda á stuttri bæn frá
frumbyggjum í Bandaríkjunum,
sem hughreystir mig:
Megi hjarta þitt vera létt sem ský,
megi gleði þín vera meiri en allur
himininn,
megi draumar þínir skína skærar
en öll heimsins fegurstu blóm.

Efnið flytjum við inn og seljum á
sanngjörnu verði. Vönduð og traust
vinnubrögð og 13 ára reynsla í faginu.

COMMITTED TO
A BETTER FUTURE
FOR OUR OCEANS
SINCE 2012

KEMUR Í VEG FYRIR ÖLDRUNAREINKENNI
VEGNA SKORTS Á ÞÉTTLEIKA HÚÐAR
HÚÐIN FÆR LYFTINGU, ÞÉTTLEIKA OG ENDURHEIMTIR LJÓMA

BLUE THERAPY NIGHT

CHRISTY TURLINGTON BURNS

BIOTHERM.DK

„Red Algae“ er einstakur rauðþörungur sem finnst við strendur Atlantshafs. Biotherm gefur einstaka blöndu
þörunga og kollagenpeptíða sem veita húðinni þéttleika, lyftingu og aukinn teygjanleika. Blue Therapy
Red Algae línan býður nú einnig upp á ríkt, lyftandi dagkrem fyrir þurra húð og nærandi næturkrem.

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI OG GLERÁRTORGI
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS 10. - 13. SEPTEMBER.

20%

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM BIOTHERM VÖRUM

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 8.900 kr. eða meira á meðan birgðir endast.

NÝTT FRÁ BIOTHERM
RED ALGAE RICH

RED ALGAE NIGHT

BLUE THERAPY RED ALGAE KREMIN
INNIHALDA EINSTAKA BLÖNDU
RED ALGA ÞÖRUNGA,
KOLLAGENPEPTÍÐA
OG LIFE PLANKTON™
Ríkt dagkrem sem hentar fyrir þurra og daufa húð sem þarfnast lyftingar
og jafnari áferðar. Húðin verður mýkri, þéttari og endurheimtir ljóma.

www.lyfogheilsa.is

Næturkrem sem vinnur djúpt í leðurhúðina á meðan þú sefur, örvar
náttúrulega endurnýjun húðarinnar og eykur þéttleika hennar til muna.

Kringlunni
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Rolling Stones opna verslun
Hljómsveitin The Rolling Stones er búin að opna verslun í Soho-hverfi í London, þar sem hægt er
að fá ýmiss konar varning og fatnað tengdan sveitinni, sem er ekki fáanlegur annars staðar.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

The Rolling
Stones voru að
opna fyrstu opinberu Rolling
Stones-búðina
á Carnabystræti í London,
en búðin heitir
RS No. 9 Carna
by. Þetta er
í fyrsta sinn
sem hljómsveit
opnar varanlega
verslun. MYNDIR/

oddurfreyr@frettabladid.is

R

okkgoðin í The Rolling Stones
voru að opna fyrstu opinberu
Rolling Stones búðina á Carnaby-stræti númer 9 í Soho-hverfi
London á miðvikudag, en búðin
heitir RS No. 9 Carnaby. Þetta er í
fyrsta sinn sem hljómsveit opnar
varanlega verslun. Fjallað var um
opnunina á vef Variety og Rolling
Stone.
Nýja búðin varð til í samstarfi
við Bravado, sem er fyrirtækið sem
sér um vörumerki og varning Universal Music Group. Þar fæst ýmiss
konar varningur tengdur sveitinni,
sem og nýtt tískumerki sem er samnefnt versluninni.
Búðin kynnti líka til sögunnar
nýjan lit sem heitir „Stones rauður“,
en það er nýr litur sem var hannaður af Pantone og er byggður
á litnum sem var í vörumerki
sveitarinnar þegar það birtist í
fyrsta sinn. Vörulína í þeim lit er
líka í boði, sem og vínyl-útgáfur
af plötum sveitarinnar sem eru í
takmörkuðu upplagi og fást bara í
þessari verslun.
Búðin selur ýmsar aðrar vörur
sem eru bara fáanlegar á þessum
eina stað og voru framleiddar í
samstarfi við ýmsa hönnuði, en alls
bjó Bravado til um 80 nýjar vörur
fyrir verslunina. Meðal annars er
boðið upp á safn af vínglösum úr
kristal, bjórglös skreytt með vörumerki The Rolling Stones og ýmsan
fatnað. Í framtíðinni verður svo
boðið upp á nýjar vörur sem verða
unnar í samstarfi við hönnuði og
fást aðeins í þessari einu verslun.
Úrvalið á að þróast með árstíðunum.

Draumabúð Stonesara

Í yfirlýsingu frá sveitinni sjálfri
kemur meðal annars fram að Soho
sé mikið rokkhverfi og því hafi
Carnaby-stræti verið fullkominn
staður fyrir verslunina.
„Við löbbuðum þarna um áður
en þetta var Carnaby-stræti og varð
frægt,“ sagði Mick Jagger, söngvari
sveitarinnar, í viðtali til að kynna
opnunina. „Við æfðum þarna
nálægt og borðuðum þarna nálægt.
En nú er þetta líka mjög góður
staður til að hafa búð.“
Búðin er á tveimur hæðum
og hún er öll í Stones rauðum og

GETTY

Í yfirlýsingu frá sveitinni kemur meðal annars fram að
Soho sé mikið rokkhverfi og því hafi Carnaby-stræti
verið fullkominn staður fyrir verslunina.
Í versluninni
fæst ýmiss
konar varningur tengdur
sveitinni, sem
er bara fáanlegur á þessum
eina stað, ásamt
nýju tískumerki.

Aðdáendur sveitarinnar létu faraldurinn ekki koma í
veg fyrir að þeir mættu á opnun verslunarinnar.

svörtum lit. Þar er glergólf sem er
skreytt með textum sveitarinnar og
mátunarklefarnir eru skreyttir með
myndum sem hafa prýtt plötuumslög. Fimm risaskjáir spila svo

myndband sem inniheldur gamalt
myndefni frá ferli sveitarinnar.
Þetta er greinilega draumabúð allra sannra Stonesara, enda
voru þó nokkuð margir gallharðir

ERMINGARGJAFIR

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

FYRSTU ÁRIN

Veglegt sérblað
Fréttablaðsins
fyrstu
ár síst
barnsins
lir sem hafa fermst
vita að
dagurinnumog
ekki
kemur út miðvikudaginn 16. september.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss

Tryggðu þér gott
auglýsingapláss
í langmest
lesna dagblaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

upplýsingar um blaðið
veitir:
singar hjáNánari
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Arnar Magnússon, sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

sendu okkur
netfangið serblod@frettabladid.is
Sími 550póst
5652 /á
arnarm@frettabladid.is

aðdáendur sveitarinnar mættir í
röð fyrir utan verslunina þegar hún
var opnuð. Þeir skörtuðu andlitsgrímum með merki sveitarinnar
vegna kórónaveirufaraldursins,

sem er að versna í Bretlandi um
þessar mundir. Upphaflega átti að
opna búðina í sumar, en faraldurinn varð til þess að byggingu
hennar og opnun var seinkað.

Smáauglýsingar
8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Bílar óskast

Búslóðaflutningar

Pípulagnir

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

Óskast keypt

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

Húsaviðhald

550 5055

1 0 . S E P T E M B E R 2 0 2 0 F I M MT U DAG U R

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Til bygginga

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

Húsbílar

Húsnæði í boði

Hártoppar-HárígræðslaHöfuðrótartatto. 25 ára
sérfræðikunnátta. Raunverulegra
verður það ekki. Frí ráðgjöf.
Apollohar.is, S:552 2099

Geymsluhúsnæði

Til sölu

Tilkynningar

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

WWW.YAAKOVSWELL.NET

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

Here you will find a series of
studies of the Blessed Torah. All
the material is completely free. you
may download it, copy it and give
it away.

DAG HVERN LESA

93.000

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

ÍSLENDINGAR

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Eurotec A4 harðviðarskrúfur.
Penofin og Armstrong Clark
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122

Keypt
Selt

Tilkynningar

Laus herbergi til leigu í 105. Einnig
3ja herb íbúð. Uppl. í s 860 0360

Önnur þjónusta

Ford 125/350.árgerð 2004, aftur
hjóla drifin, ekinn 132.000 km. Hús:
Blu camp Sky 202. Mest allur hús
búnaður fylgir með. Aukabúnaður:
Sólarsella. Inverter 12v í 220 v.
Dráttarkrókur. Uppl. í s. 690 1353 og
vatnskot@gmail.com

Óska eftir bílskúr á stór RVK sv.Uppl.
í s. 774 7260

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Bílskúr

Húsnæði

FRÉTTABLAÐIÐ

AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA,
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Námskeið

Þjónusta

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Garðyrkja

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Verða haldin í sal að Skúlagötu 40 til að geta boðið nemendum uppá að halda fjarlægðamörk
vegna Covid19. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lV:

S. 893 6994

Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30

Framhaldsnámskeið spænska V:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

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

Skype námskeið spænska II
(22.000 krónur) :
Mánudaga og miðvikudaga: 20:00 - 21:00

Þjónustuauglýsingar
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.

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Sími 550 5055

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

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

Námskeiðin hefjast 21. og 22. september.
Verð á mann er 32.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

MÁLUN & MEIRA

Öll almenn málningarvinna.
Smáviðgerðir og smíði.
Ýmis smáverk innan
og utanhúss.
Sjáum um allt frá A-Ö.
Góð þjónusta, vönduð og
þrifaleg vinnubrögð.

Getum bætt við okkur verkum.
Sími 839 6301 og tölvupóstur
malunogmeira@gmail.com

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

arnarut@frettabladid.is
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Peak Performance
derhúfur
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4.193 k

ggsport.is
@ggsport.is

@gg_sport

Í vefverslun okkar má finna meira úrval
af vönduðum vörum á frábæru verði!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartímar útsölu: virka daga 10:30-18 og laugardag 11-18

TÍMAMÓT
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Innilegar þakkir fyrir samúð
og hlýhug við andlát og útför okkar
ástkæru móður, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Huldu Vordísar
Aðalsteinsdóttur

húsfreyju á Syðri-Bægisá,
Hörgársveit.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk lyfjadeildar Sjúkrahússins
á Akureyri fyrir einstakan hlýhug og góða umönnun í
veikindum hennar.
Katrín Steinsdóttir
Jóhannes Sigfússon
Helgi Bjarni Steinsson Ragnheiður Margrét Þorsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Georg Sigurðsson
Doddi
Eyjahrauni 8,
Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja
sunnudaginn 6. september.
Útför hans fer fram frá Landakirkju í
Vestmannaeyjum laugardaginn 12. september kl. 14.00.
Aðstandendur þakka starfsfólki Dvalarheimilis
Hraunbúða og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja
fyrir kærleiksríka umönnun.
Sigurður Georgsson

Elínborg Óskarsdóttir
Sigríður Guðbrandsdóttir
Guðni Georgsson
Vigdís Rafnsdóttir
Jóhann Brandur Georgsson Ragna Birgisdóttir
Ása, Björk, Atli, Ásta Ósk, Egill, Alma, Sindri,
Reynir, Hjalti og stuttafabörn.

Ástkær móðir, amma,
langamma og mágkona,

Halldóra Helga Óladóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann
30. ágúst 2020. Útför Halldóru
fer fram í Bústaðarkirkju þann 14.
september kl. 13.00.
Sigríður O. Gunnarsdóttir
Oddný Gunnarsdóttir
Egill Daníel Sigurðsson
Halldór Steingrímsson
Guðrún Jensdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn,
tengdafaðir, afi og langafi,

Náttúra, auðlindir og mannlíf á Vestfjörðum, verða umræðuefni á rafrænum fundum
Landverndar næstu daga. Finnbogi Hermannsson rithöfundur er meðal ræðumanna.

E

rindi mitt fjallar um Hornstrandir og Árneshrepp í
vitund þjóðar, þar liggur
hluti af okkar menningarog atvinnusögu, segir Finnbogi Hermannsson, fréttaritari og rithöfundur. Hann er meðal
frummælenda á fundum Landverndar
sem sendir verða út frá Edinborgarhúsinu á Ísafirði 10. til 12. september
á slóðinni https://landvernd.is/fundarod-vestfirdir-2020/. Erindi Finnboga
verður meðal efnis á laugardaginn milli
klukkan 14 og 15.
„Ég kom fyrst í Árneshrepp 1979 að
gera útvarpsþætti um Síldarævintýrið
á Djúpuvík, þeir hétu Þar sem kreppunni lauk 1932. Þórir Steingrímsson
tæknimaður, ættaður úr Veiðileysu,
fór með mér. Síðar kom ég að heimildamynd sem Hjálmtýr Heiðdal og Anna
Kristín Kristjánsdóttir gerðu, hún hét
Öll erum við orðin rík á Ingólfsfirði og
Djúpuvík,“ rifjar Finnbogi upp. Hann
hefur ekki trú á þýðingu virkjunar fyrir
Árneshrepp og telur hana ekki bjarga
mannlífinu þar til framtíðar. Finnst
líka 55 megavött of dýru verði keypt
vegna gífurlegra breytinga á náttúru
svæðisins. En hefur álit á nýjum forstjóra HS Orku. „Það er maður sem

Finnbogi kveðst nýbúinn að lesa sitt erindi inn á myndband. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kann að reikna, ég held hann hafi farið
að skoða hvað það kostar að koma
þessu af li til mannabyggða, það eru
óheyrilegar tölur.“
Stórafmæli nálgast hjá Finnboga en
hann kveðst vera í fullu fjöri og hafa
mörg járn í eldinum. „Ég var að skrifa
sögu sem ber vinnuheitið Óspaks
eyrargáta. Hún fjallar um bónda sem

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, dóttir, systir og amma,

Guðný Helga
Guðmundsdóttir

löggiltur endurskoðandi,
lést í faðmi fjölskyldu sinnar á
líknardeild Landspítalans 5. september sl.
Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju fimmtudaginn
17. september kl. 13.00 að viðstöddum nánustu
ættingjum og vinum. Útförinni verður streymt á
utforgudnyjarhelgu.is. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á styrktarreikning Ljóssins.
Friðrik Smári Björgvinsson
Andri Friðriksson
Hrafnhildur Kristinsdóttir
Gunnar Helgi Friðriksson
Svava Stefanía Sævarsdóttir
Alexander Elvar Friðriksson Bertha María Smáradóttir
Kristófer Máni Friðriksson Kristín Dís Árnadóttir
Inga Dóra Þorsteinsdóttir
Guðmundur Helgi Guðjónsson
Ingigerður Guðmundsdóttir Kristín Hrönn Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Sveinn Þ. Guðbjartsson

Katrín Sveinsdóttir
Kristján Rúnar Kristjánsson
Hildur Dís Kristjánsdóttir
Þorgeir Albert Elíesersson
Sveinn Rúnar Þorgeirsson
Svana Lovísa Kristjánsdóttir Andrés Garðar Andrésson
Bjartur Elías Andrésson
Birta Katrín Andrésdóttir

Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, og afa,

Elskulegur eiginmaður minn, sonur,
bróðir og mágur,

Gunnar Örn Svavarsson
frá Skörðum,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands,
Akranesi, 5. september. Jarðarförin fer
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðný Ágústa Skúladóttir
Pálína Guðrún Gunnarsdóttir
Sigríður Jóna Svavarsdóttir Jóhann Eysteinn Pálmason
Guðgeir Svavarsson
Kristín Ármannsdóttir
Sigmar Svavarsson
Valborg Reisenhus
Margrét Svavarsdóttir
Sigurður Helgason

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki HERU fyrir
hlýhug og ómetanlegan stuðning.
Hulda Kristinsdóttir
Bylgja Sveinsdóttir
Birkir Sveinsson
Bjartey Sveinsdóttir
Kristján Andrésson
og barnabörn.

fór póstferð og skilaði ekki 85 krónum
sem talið var hálft kýrverð árið 1910.
Þetta er sakamálasaga. Þessir peningar
komu aldrei fram.“ Finnbogi er í bænum
í vinnuferð vegna þessarar bókar en
kveðst þurfa að fara að komast vestur í
Hnífsdal að taka upp kartöflurnar, sem
þau hjón rækti sér til lífsuppbyggingar.
gun@frettabladid.is

Elskuleg dóttir og systir,

Sigríður Jensína
Gunnarsdóttir

lést þann 3. september.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju,
mánudaginn 14. september kl. 13.
Ása S. Gunnarsdóttir
Ásólfur Bjartmar Gunnarsson
Guðrún Hlíf Gunnarsdóttir
Berglind Ósk Gunnarsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ástrún Jóhannsdóttir

andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð,
Akureyri, 4. september sl.
Útför hennar fer fram frá Höfðakapellu
15. september nk. Í ljósi aðstæðna verða
einungis nánir ættingjar og vinir viðstaddir.
Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og hlýhug.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Dvalarheimilinu Hlíð
fyrir einstaka alúð og umönnun.
Friðbjörn Björnsson
Kristín Guðbrandsdóttir
Ingi Björnsson
Margrét Baldvinsdóttir
Ásbjörn Björnsson
Hlíf Hansen
ömmubörn og langömmubörn.

Þökkum öllum ættingjum og vinum
hjartanlega fyrir samúð, kærleik og
vináttu vegna andláts og útfarar okkar
ástkæru móður, ömmu og langömmu,

Kristínar Sveinsdóttur

Sveins Stefánssonar

húsasmiðs,
Brekkuhvammi 8, Hafnarfirði.

FIMMTUDAGUR

Með glæpasögu í pípunum

fyrrverandi forstjóri Sólvangs,
áður til heimilis að Klettahrauni 5,
Hafnarfirði,
lést á Hrafnistu Hafnarfirði, miðvikudaginn
1. september. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
fimmtudaginn 17. september kl. 15.00.

10. SEPTEMBER 2020

Haukur Þorkelsson

góðmenni frá Hellissandi,
sem lést þann 5. maí sl., verður
jarðsunginn frá Kapellunni í
Hafnarfirði föstudaginn 11. september
kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir.
Aðstandendur.

frá Bolungarvík, Kópavogstúni 9,
lengst af búsettri á Digranesvegi 34,
Kópavogi.
Hjartans kveðjur og þakklæti frá henni sjálfri til ykkar allra
og óskir um allt hið besta.
Guðbjörg Emilsdóttir
Pétur Karl Sigurbjörnsson
Ástríður H. Emilsdóttir
Pär Åhman
Guðrún Emilsdóttir
Emil, Kristín, María, Jónas, Fríða, Dísa, Anna Linnea,
Emil Viktor og barnabarnabörnin.

POTTA
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OG

NUBÚÐI

YFIR

100

20-50% afsláttur
TEGUNDIR

af ÖLLUM pottum og pönnum
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

Tilboðin gilda í takmarkaðan tíma!

POTTASETT
GRILLPÖNNUR
GUFUSUÐUPOTTAR
DJÚPAR PÖNNUR
HRAÐSUÐUPOTTAR
WOK-PÖNNUR
POTTJÁRN
LEIRPOTTAR
KOPARPOTTAROG PÖNNUR

Eitt mesta úrval landsins af hágæða pottum og pönnum frá:

Fissler. Perfect every time.

Sjáðu all
t úrvalið
á
www.by
ggtogbuid
.is

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS
Líkaðu við okkur á Facebook: www.facebook.com/byggtogbuid
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR

10. SEPTEMBER 2020

FIMMTUDAGUR

Sunnan- og suðaustanátt í dag, víða 8-13
og rigning með köflum,
einkum S- og V-lands.
Vaxandi norðaustanátt
á Vestfjörðum í kvöld.
Hiti 3 til 9 stig.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

1. He8+! Kg7 2. De5 Hb5 3.
Hxg6+! Kxg6 4. Hg8+ 1-0.
Haustmót Taflfélags Reykjavíkur, sem jafnframt er
afmælismót félagsins, hefst
á sunnudaginn. Öllum opið.
Stefnir í sterkt og fjölmennt
mót. Í gær var tilkynnt um
hvaða 18 ungmenni tefla fyrir
Íslands hönd á EM ungmenna
í netskák.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Haustmót TR.

Við erum hérna
til að tala um
innilokunarkennd
þína, Atli!

Hvað gerðist
fyrir
skrifstofuna
þína, maður?

Þú
Hey!
mölvaðir
hana!

Eru trén þarna
að laumast
nær okkur?

Rólegur, Atli!
Róóóólegur!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
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Þú breyttir lykilorðinu
þínu.

39%Tvöfaldurbeikon
borgarimeð

Maður getur ekki
verið of varkár.

Mitt er ennþá
„Password1“.
Ekki segja
neinum!
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Dlugi átti leik gegn Nijboer í
Wijk aan Zee árið 1990.

2

2

LÓÐRÉTT
1 áll
2 einleikur
3 færa
4 hjartardýr
7 stíll
9 sáldrað
12 illmenni
14 erfiði
16 tvíhljóði

LÁRÉTT: 1 ásýnd, 5 rót, 6 ár, 8 kladdi, 10 vó, 11
rýt, 12 berg, 13 spói, 15 lúffar, 17 lituð.
LÓÐRÉTT: 1 árkvísl, 2 sóló, 3 ýta, 4 dádýr, 7 ritgerð, 9 dreift, 12 bófi, 14 púl, 16 au.

Skák

LÁRÉTT
1 svipur
5 upptök
6 rún
8 minnisbók
10 drap
11 nagg
12 klöpp
13 fugl
15 vægir
17 kíktuð

)
(~~

áum
sexstrengjasnillingur ábl

Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær
þitt fyrirtæki til 89%
lesenda dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu.

Barnalán
Treystu mér, einn
Pabbi, af hverju
eru stelpur daginn mun þér finnast
ógeðslegar? þær ómótstæðilegar.

”
bíl!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Bara ekki eftir að þær hafa
verið að reyta arfa.

LISTIN LEYST ÚR LÆÐINGI!
30%
AFSLÁTTUR

25%

ALLIR W & N AFSLÁTTUR
LISTMÁLARALITIR!

30%
AFSLÁTTUR

ALLIR W & N
pallettuhnífar

ALLIR W & N
blindrammar
ALLIR W & N
penslar

Pensilpenni (stk.)
TILBOÐSVERÐ: 622.Verð áður: 889.-

30%

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Pensilpennar í pakka
12 litir
TILBOÐSVERÐ: 6.999.Verð áður: 9.999.Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Krossmóa 4

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er til og með 14. september, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Wagoneer frumsýndur í tilraunaútgáfu
Njáll
Gunnlaugsson

njall@frettabladid.is

Hinn vinsæli Jimny verður nú aðeins fáanlegur sem tveggja sæta.

Jimny heldur áfram
sem tveggja sæta
Suzuki Jimny jeppinn var tekinn
af Evrópumarkaði fyrir skömmu
vegna hertra mengunarreglna,
en gæti nú verið á leiðinni aftur
á markað. Að vísu verður hann
þá aðeins boðinn í tveggja sæta
útgáfu. Er það gert svo að hann
falli í flokk atvinnubíla, en þeir
þurfa ekki að undirgangast eins
strangar mengunarreglur. Eru viðmiðunarmörkin þar 147 g/km af
CO2 í stað 95 g/km fyrir fólksbíla.

Suzuki Jimny hefur
selst vel sem fjölskyldubíll enda ódýrasti
jeppi sem fáanlegur er.

Bíllinn er eins og áður að öðru
leyti, nema að farangursrýmið
stækkar um 33 lítra og sett er þil
til að vernda farþegana. Að sögn
Sonju G. Ólafsdóttur, markaðsstjóra Suzuki, verður þessi útgáfa
Jimny boðin hérlendis.

Hver man ekki eftir gamla góða
Wagoneer jeppanum? Talsvert
var til af þeim bílum hérlendis,
enda landinn alltaf verið ginnkeyptur fyrir stórum, fjórhjóladrifnum bílum. Ný útgáfa eftir
næstum 30 ára bið er því tíðindi
fyrir jeppafólk.
Jeep hefur frumsýnt tilraunaútgáfu af Grand Wagoneer lúxus
jeppanum, en hann er væntanlegur á markað árið 2022.
Þótt hér sé sagt að hann sé
aðeins tilraunabíll, er líklegt að
hann verði nokkuð nálægt þessum
bíl í endanlegu útliti. Það sýnir bílinn með nýju útliti fyrir bíla Jeep,
sem er þynnra og breiðara grill,
skipt í sjö hluta eins og áður. Aðalljósin eru líka þynnri en við höfum
séð áður. Það er díóðurönd sem
nær yfir allan framenda bílsins og
virkar eins og dagljósabúnaður.
Merki bílsins er á framhurðum
hans og til þess að það fari nú ekki
fram hjá neinum að um amerískt
ökutæki sé að ræða, er bandaríski
fáninn í merkinu.
Að innan er talan sjö líka allsráðandi. Bíllinn er sjö sæta og það
eru sjö upplýsingaskjáir, hvorki
meira né minna. Sá stærsti er 12,3
tommur og framsætisfarþeginn er
með sinn eigin 10,3 tommu skjá.
Það sama á við um aftursætisfarþegana sem fá 10,3 tommu skjá
í miðjustokkinn á milli framsætanna. Þessi tilraunaútgáfa er

Erum með mikið úrval af allskonar
bílaverkfærum á frábæru verði!
ViAir 12V loftdælur
í miklu úvali.
Omega
Viðgerðarkollur

Jeppatjakkur
2.25t 52cm.

17.995

7.495

Hleðslutæki
12V 6A

4.995

6T Búkkar
605mm Par

9.999

Verkfæralagerinn

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

Alltaf nóg til af humri hjá Norðanfiski...

STÓRUM HUMRI!!

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700
Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa.
Einnig má finna vörur Norðanfisks í
neytendapakkningum í verslunum
Bónus um land allt.

Útlitið er langt frá gamla Wagoneer jeppanum þótt sjá megi skírskotun eins og sjöskipt grillið.

Að innan er tæknin allsráðandi með
sjö skjái fyrir ökumann og farþega.

Nýr Grand Wagoneer verður byggður á sama undirvagni og
Ram 1500 pallbíllinn og
þar af leiðandi með
svipaðan vélbúnað.

sýnd sem tengiltvinnbíll en von er
á rafdrifinni útgáfu í framhaldinu.
Jeep hefur ekki gefið upp hvaða
vél er ofan í Wagoneer en þar sem
hann er byggður á sama undirvagni og Ram 1500 pallbíllinn, er
ekki ólíklegt að það sé 450 hestafla
V8 vél sem er 5,7 lítrar að rúmmáli.
Einnig er mögulegt að ný línusexa
frá FCA verði kynnt í nýjum Wagoneer þegar hann kemur á markað.

Njósnamyndir af nýjum ID.6
Það styttist í að frumgerð nýs
Volkswagen ID.6 verði tilbúin
í framleiðslu, en nýlega náðust
njósnamyndir af þessum sjö sæta
rafbíl við prófanir í Ölpunum. Bíllinn kemur fyrst á markað í Kína
á næsta ári, en ekkert hefur verið
gefið upp um hvort hann verði
boðinn í Evrópu.
Það að hann hafi verið við prófanir í Ölpunum rennir þó stoðum
undir það og víst er þörf á sjö sæta
rafbílum á markað í álfunni. Bíllinn sást fyrst sem tilraunabíllinn
ID. Roomzz í fyrra og líkist honum,
þótt hann hafi losað sig við hliðarmyndavélar í stað spegla. Bíllinn
verður byggður á MEB undirvagninum og með tvo rafmótora sem
samtals skila 302 hestöflum.

Útlitið minnir á aðra ID bíla þótt að VW merkið vanti á prófunarbílinn.

Dacia Sandero frumsýndur í myndum
Dacia hefur látið frá sér fyrstu
opinberu myndirnar af þriðju kynslóð Dacia Sandero, en hann verður
frumsýndur formlega seinna í
mánuðinum. Um tæknilegri bíl
er að ræða þó hann haldi enn í
einfaldleika sinn. Þótt ekki hafi
verið gefnar miklar upplýsingar
um tæknileg atriði, er greinilegt á
myndunum að bíllinn er lengri en
fyrri kynslóð, sem gefur til kynna
nýjan undirvagn.
Síðan bíllinn kom á markað árið
2002 hefur hann verið byggður á
sama undirvagni og þriðja kynslóð Renault Clio. Búast má við
að nýr Sandero verði því á CMF-B
undirvagninum eins og nýr Clio
og Nissan Juke. Er það nauðsynlegt til að bíllinn standist auknar
kröfur um minni mengun og meira
öryggi.
Einnig er von á bílnum í Stepway
útfærslu, sem er með hærri fjöðrun
og þakbogum. Ólíklegt er að við
sjáum bílinn með tvinnbúnaði
eins og í nýjustu Nissan og Renault
bílunum, en líklegast eins lítra
bensínvél sem skilar 71 hestafli.

Ný kynslóð Dacia Sandero verður byggð á sama undirvagni og nýr Renault
Clio, sem og Dacia Logan, sem sjá má bregða fyrir í bakgrunninum.

Búast má við að nýr
Sandero verði á
CMF-B undirvagninum
eins og nýr Clio.

Aflmeiri útgáfa yrði með 1,3 lítra
vél, sem með forþjöppu skilar 128
hestöflum. Aftast á myndinni með
fréttinni má sjá næstu kynslóð
Dacia Logan, en hann verður einnig byggður á sama undirvagni og
Sandero.

Gerðu
góð kaup
FLEIRI KJARABÍLAR
Á KJARABILAR.IS

Athugið að um er að ræða takmarkaðan fjölda
bíla af tilteknum gerðum. Það eru þó fleiri bílar
í boði en fram koma í auglýsingunni og þá má
finna á www.bl.is/kjarabilar

BJÓÐUM VALDA NÝJA BÍLA Á KJARABÍLAVERÐI.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

JSY51

KJARAVERÐ
4.750.000 kr.

SUL85

NOU99

100% rafmagn

Subaru Outback LUX

Dacia Duster Comfort

Nissan e-NV200 Van

Listaverð: 8.090.000 kr.

Listaverð: 4.450.000 kr.

Listaverð: 5.570.000 kr.

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

KJARAVERÐ
5.390.000 kr.

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

OVM24

100% rafmagn

GYD17

Nissan Qashqai Acenta

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll

KJARAVERÐ
7.290.000 kr.

DEZ10

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Nissan Leaf N-Connecta

Renault Koleos Initial Paris

Listaverð: 5.990.000 kr.

Listaverð: 5.130.000 kr.

Listaverð: 7.990.000 kr.

KJARAVERÐ
4.190.000 kr.

KJARAVERÐ
4.850.000 kr.

EOF06 100% rafmagn

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

KJARAVERÐ
6.450.000 kr.

TBS75

TEF32

Renault NÝR ZOE Intens

Renault Trafic Van - Langur L2

BMW X1

Listaverð: 4.950.000 kr.

Listaverð: 5.839.000 kr.

Listaverð: 7.390.000 kr.

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Dísil, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr Bíll

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

N M 0 0 2 3 4 5 K j a r a b í l a r B L 5 x 3 8 s e p t a l m e n n 0 1

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

KJARAVERÐ
6.990.000 kr.

MENNING
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Mjög mikilvægt að prófa sig áfram

Rán Flygenring hefur skapað
söguheim Vigdísar forseta.

Borgarbókasafnið
býður í heimsókn

S

ýningin Heimsókn til Vigdísar
verður opnuð laugardaginn
12. september, í Borgarbókasafninu Gerðubergi. Þar er gestum
á öllum aldri boðið að ganga inn í
söguheim bókarinnar Vigdís. Bókin
um fyrsta konuforsetann. Rán
Flygenring, rit- og myndhöfundur,
hannar sýninguna í samstarfi við
Emblu Vigfúsdóttur sýningarstjóra.
Á opnunardegi sýningarinnar
leiðir Rán Flygenring smiðju undir
yfirskriftinni Forsíðumyndin af þér,
þar sem krakkar velta fyrir sér hver
þau muni verða í framtíðinni og
hvernig forsíðan á bókinni um þau
sjálf komi til með að líta út. Skráning í smiðjuna fer fram á heimasíðu
Borgarbókasafnsins.
Á sýningartímanum verður boðið
upp á fjölbreytta dagskrá, svo sem
plöntuleiðangur í nágrenni Gerðubergs, brúðuleikhús og teiknismiðju. Einnig verður leiðsögn í
boði fyrir skólahópa. Gestir þurfa
að skrá sig á alla viðburði sem boðið
verður upp á í tengslum við sýninguna. Á opnunardegi sýningarinnar,
laugardaginn 12. september, verður
rýmri opnunartími en venjulega í
Gerðubergi, eða frá kl. 10-18.

Guðrún Brjánsdóttir er sigurvegari í handritasamkeppni Forlagsins.
Skáldsaga hennar,
Sjálfstýring, fjallar
um eftirköst áfalls
og er nýkomin út.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

G

kolbrunb@frettabladid.is

uðrún Brjánsdóttir
bar sigur úr býtum
í ha nd r it asa mkeppni Forlagsins,
Nýjar raddir, sem
er ætluð þeim sem
eru að stíga sín fyrstu spor sem
rithöfundar. Verk Guðrúnar heitir
Sjálfstýring og kom út í lok síðasta
mánaðar.
„Viðurkenningin er mér innblástur til að halda áfram að skrifa og
finna að ég sé á réttri braut. Ég held
að það sé mjög mikilvægt fyrir unga
höfunda að prófa sig áfram, æfa sig
og vera óhræddir við að senda inn
efni. Stundum fær maður nei og
stundum já, en þegar það kemur já
er það ómetanleg hvatning og viðurkenning á vinnunni sem maður
hefur lagt í skrifin,“ segir Guðrún.

Doði og tengslaleysi
Spurð um efni sögunnar segir hún:
„Sagan fjallar um eftirköst áfalls,
en aðalpersónan er ung kona sem
reynir að fóta sig eftir að hafa orðið
fyrir kynferðisof beldi. Hún fer í
áheyrnarprufur í tónlistarháskóla
erlendis og jarðarför hjá ömmu
sinni, en upplifir allan tímann doða
og tengslaleysi við sjálfa sig og aðra.
Bókin er stutt, 76 blaðsíður, og því

Guðrún segir viðurkenninguna veita sér innblástur.

SKRIF HAFA ALLTAF
VERIÐ MÍN LEIÐ TIL
AÐ SKILJA SJÁLFA MIG OG
TILVERUNA BETUR.

mætti ef til vill kalla hana nóvellu,
eða stutta skáldsögu.“

Var sískrifandi sem barn
Guðrún hefur áður gefið út ljóðabók og þýðingu á ljóðabók hjá
útgáfustofunni Gini ljónsins. „Ég
var sískrifandi sem barn og eitt
helsta áhugamál mitt var að senda
sögur í barnablað Morgunblaðsins
og fá þær birtar. Þegar ég var átján
ára fór ég á ritsmiðjunámskeið
fyrir ungmenni af Norðurlöndum

á Bisköps Arnö í Svíþjóð og þá
kviknaði áhuginn á skrifum fyrst
af alvöru. Eftir menntaskóla fór
ég síðan í BA-nám í íslensku við
Háskóla Íslands og lauk því námi
með ritlist sem aukagrein,“ segir
hún. „Skrif hafa alltaf verið mín leið
til að skilja sjálfa mig og tilveruna
betur. Til dæmis hef ég lengi velt
fyrir mér þessu fyrirbæri, af leiðingum kynferðisofbeldis, bæði eftir
metoo-bylgjuna og eftir að hafa
glímt við slík eftirköst sjálf.“

Óvissuleiðangur
ingar Elínar Elísabetar spila þar
stórt hlutverk enda hugmyndaríkar
og fullar af lífi. Eva Björg Harðardóttir rammar sýninguna fallega
inn, þar sem áherslan er lögð á
natni, og nostrað er við smáatriðin.

LEIKHÚS

Tréð
Lalalab og Listahátíð í Reykjavík
Tjarnarbíó
Leikstjóri, höfundur og hugmynd:
Sara Marti Guðmundsdóttir
Leikstjóri og höfundur: Agnes
Wild
Tónskáld: Sóley Stefánsdóttir
Hljóðmynd: Stefán Örn Gunnlaugsson
Teiknari: Elín Elísabet Einarsdóttir
Leikarar: Kjartan Darri Kristjánsson og Elísabet Skagfjörð
Leikmyndahönnuður: Eva Björg
Harðardóttir
Ljós og myndband: Ingi Bekk og
Kjartan Darri Kristjánsson
Leikraddir: Óðinn Benjamin
Munthe, Nadía Líf Guðlaugsdóttir,
Dominique Gyða Sigrúnardóttir
o.fl.
Eftir langa bið virðist leikárið og
leikhúsfólkið loksins vera að brjótast fram í sviðsljósið. Við hæfi er
að byrja leikárið í Tjarnarbíói, en
listræna teymið við Tjörnina hefur
svo sannarlega boðið upp á lausnamiðaða leikhúsupplifun í allri

„Sagan af Alex inniheldur mikilvægan boðskap um áföll og hugrekki.“

óvissunni. En óvissan er einmitt
eitt af aðalumfjöllunarefnunum í
Trénu. Ungi drengurinn Alex missir
fjölskyldu sína í náttúruhamförum
og leggur af stað í langan leiðangur
til að finna frjóa jörð fyrir sítrónutré fjölskyldunnar. Sýningin rennur
undan rifjum Lalalab og er sýnd í
samstarfi við Listahátíð í Reykjavík.

Sara Marti og Agnes Wild leiða
saman krafta sína í Trénu, sem
leikstjórar og höfundar, en á undanförnum árum hafa þær verið áberandi í sjálfstæðu sviðslistasenunni.
Hugmyndin er áhugaverð og mikið
kapp er lagt á að finna nýjar leiðir
til að fanga athygli yngstu leikhús
áhorfendanna. Gullfallegar teikn-

Tvenns konar veruleiki
Vísirinn að sögu Alex er sterkur og
barátta hans fyrir því að fá að festa
rætur á að toga í hjartastrengina, en
söguþráðurinn heldur ekki nægilega vel. Sögusvið sýningarinnar
er óljóst, framvindan er tilviljanakennd og þau blæbrigði sem finnast
í hönnuninni skortir nánast algjörlega í handritinu. Undantekningin
er yfirfærsla hugarheims fullorðinna yfir í hinar ýmsu plöntur, slíkar myndlíkingar eru töfrandi þegar
þær brjótast fram, en það gerist of
sjaldan í sýningunni.
Kjartan Darri Kristjánsson og
Elísabet Skagfjörð eru bæði frambærilegir leikarar og leysa sín verkefni á skjánum lipurlega, en leiknu
atriðin eru ekki þrædd nægilega
vel inn í heildina. Í stað þess að
dýpka heiminn sem er skapaður
á tjaldinu, er áhorfendum stöðugt
kippt út úr honum og nánast í aðra
sýningu. Slíkt verður að skrifast
á leikstjórana sem hefðu þurft að

tengja þennan tvenns konar veruleika betur saman.

Handrit til trafala
Lifandi tónlist leiðir áhorfendurna
áfram í ljúfum f lutningi Sóleyjar
Stefánsdóttur. Metnaður einkennir
leikraddir sýningarinnar, en fjölmargir leikarar koma að sýningunni. Þar má helst nefna Óðin Benj
amin Munthe sem talar fyrir Alex
af innlifun. Upptökuvinna Stefáns
Arnar Gunnlaugssonar skilar sér í
fjölskrúðugan heim á tjaldinu, en
spyrja má hvort of miklu púðri hafi
verið eytt í þennan f lókna raddheim á kostnað sögunnar?
Umburðarlyndi, samúð og skilning gagnvart fólki af ólíkum uppruna má innleiða snemma. Ekki
veitir af í heiminum í dag. Sagan af
Alex inniheldur mikilvægan boðskap um áföll og hugrekki, en óreiða
einkennir efnistök Söru Marti og
Agnesar, bæði í hlutverkum höfunda og leikstjóra. Þó að öll listræn
umgjörð á borð við leikmynd og
teikningar sé með ágætum, er handritið til trafala.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Fræ góðrar hugmyndar
sem nær ekki að dafna.
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Ísland pólerað aftur í Tjarnarbíói
Verkið er flutt af Reykjavík Ensemble og byggir á sjálfsævisögulegum sögum Ewu
Marcinek. Leikið er á þremur tungumálum og flytjendur eru frá þremur löndum.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

R

kolbrunb@frettabladid.is

eyk jav ík Ensemble
endurfrumsýnir leik
sýninguna Polishing
Iceland, eða Ísland
pólerað, í Tjarnarbíói,
f i m mt ud ag i n n 17.
september klukkan 20.30. Verkið
byggir á sjálfsævisögulegu smá
sagnasafni Ewu Marcinek í leikgerð
og leikstjórn Pálínu Jónsdóttur.
Sýningin var frumsýnd þann 11.
mars síðastliðinn og hlaut góðar
viðtökur gagnrýnenda og áhorf
enda, en var lokað strax að lokinni
frumsýningu vegna kórónaveiru
faraldursins.
Efniviður sýningarinnar er leik
inn á þremur tungumálum, ensku,
íslensku og pólsku og koma f lytj
endurnir frá Póllandi, Íslandi og
Danmörku. Aðalhlutverkið er í
höndum Magdalenu Tworek sem
lék í fyrstu sýningu Reykjavík
Ensemble, Opening Ceremony.
Önnur hlutverk eru leikin af Pétri
Óskari Sigurðssyni, sem er þekktur
fyrir hlutverk sín í þáttaröðinni
Ófærð og kvikmyndunum Grimmd
og Andið eðlilega, og Michael Rich
ardt gjörningalistamanni sem geng
ur til liðs við Reykjavík Ensemble í
frumraun sinni á íslensku leiksviði.

Úlfar Bragason flytur fyrirlestur á
mánudag í Háskóla Íslands.

Myndin af Snorra

Ú

Sýningar á Polishing Iceland hefjast á ný í næstu viku. MYND/PATRIK ONTKOVIC

REYKJAVÍKURBORG
ÚTNEFNDI REYKJAVÍK
ENSEMBLE LISTHÓP REYKJAVÍKUR ÁRIÐ 2020.

Íslensk-kanadíska sviðslistakonan
Angela Rawlings er dramatúrgur
sýningarinnar.
Hið alþjóðlega leikfélag Reykja
vík Ensemble var stofnað haustið
2019 af Pálínu Jónsdóttur leikstjóra,
sem er listrænn stjórnandi þess, og
samstarfskonu hennar Ewu Marc
inek, verkefnastjóra og rithöfundi.
Tilgangur leikfélagsins er að búa

til virkan atvinnuvettvang innan
íslenskrar leiklistar fyrir fjölþjóð
lega sviðslistamenn.
Reyk jav í k u r b or g út ne f nd i
Reyk jav ík Ensemble Listhóp
Reykjavíkur árið 2020 og leikfélagið
var tilnefnt til Grímuverðlaunanna
sem Sproti ársins í ár.
Sýningar verða í Tjarnarbíói 17.,
20. og 25. september, klukkan 20.30.

lfar Bragason, rannsóknar
prófessor emeritus, f lytur
opinberan f y r irlestur í
hátíðasal Háskóla Íslands á fæð
ingardegi dr. Sigurðar Nordals,
mánudaginn 14. september nk., kl.
17.00. Fyrirlesturinn nefnist: Snorri
Sturluson.
Á þessu ári eru hundrað ár liðin
frá því eitt af grundvallarritum svo
nefnds íslenska skóla í rannsóknum
á fornbókmenntum, Snorri Sturlu
son, eftir Sigurð Nordal, kom út.
Heimildir okkar um Snorra Sturlu
son eru ekki margbrotnar, raunar
hvorki um ævi hans né ritstörf.
Helst þeirra er Sturlungusamsteyp
an, einkum Íslendinga saga sem höf
undur Sturlunguformála eignar rit
stofu Sturlu Þórðarsonar lögmanns
(1284). Sigurður Nordal notaði
einnig þau rit sem kennd hafa verið
Snorra, sem heimildir um hann. Í
fyrirlestrinum verður fjallað um
myndina, sem Sigurður Nordal dró
upp af Snorra, og hún borin saman
við lýsinguna á Snorra í Íslendinga
sögu Sturlu Þórðarsonar.

Sérfræðingar
í sauna!

Í Sauna Spa færðu úrval af þurrgufu-, blautgufuog infraklefum ásamt fylgihlutum. Við kappkostum
að veita einstaklingum og fagmönnum sérfræðiráðgjöf
varðandi allt sem snýr að hönnun og smíði saunaklefa.
Veldu gæði!

Velkomin í sýningarsalinn
að Smiðjuvegi 11

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is
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25-50%
af öllum ljósum
10. - 28. september

Sparadu-

25%
Sparadu20%

af perum
af kertum

13.995

Nú
SPAraðu 5.000

UMAGE EOS SKERMUR Ýmsir litir.
Ø45 cm. 18.995 kr. NÚ 13.995 kr.
Ath. perustæði selt sér.

17.495

Nú
SPAraðu 9.500

BALANCE LOFTLJÓS 3 reyklitaðir kúplar.
L82,5 cm. 26.995 kr. NÚ 17.495 kr.

ENCHANT BORÐLAMPI Ýmsir litir.
H30 cm. 6.995 kr. NÚ 4.895 kr.

FIMMTUDAGUR

HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Mannamál - sígildur þáttur
Einn sígildasti viðtalsþátturinn í
íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir Rúnarsson við þjóðþekkta einstaklinga um líf þeirra
og störf.
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur
frétta Mannlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum. Umsjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi:
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtudegi er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis, með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Hringsjá F
 ræðsluþáttur um
starfsemi náms- endurhæfingarinnar Hringsjár.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Broke
14.25 The Block
15.25 90210
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 American Housewife
19.30 The Unicorn
20.00 Almost Family
20.50 Tommy
21.40 Mr. Robot
22.35 Love Island
23.30 The Late Late Show
00.15 Hawaii Five-0
01.00 Blue Bloods
01.45 Nancy Drew
02.30 Charmed (2018) N
 ý útfærsla af unglingaþáttum sem
nutu mikilla vinsælda fyrir
nokkrum árum. Þættirnir fjalla um
þrjár systur sem komast að því að
þær eru nornir eftir að mamma
þeirra fellur frá.
03.15 Síminn + Spotify

08.00 Heimsókn
08.15 The Good Doctor
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Mindy Project
10.30 Gossip Girl
11.10 Catastrophe
11.35 Maður er manns gaman
12.00 Sendiráð Íslands
12.35 Nágrannar
12.55 Sporðaköst 7
13.20 Golfarinn
13.55 Óbyggðirnar kalla
14.15 Leitin að upprunanum
15.10 Landnemarnir
15.45 Dodgeball. A True Underdog Story
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 FC Ísland
19.35 Shipwrecked
20.25 Masterchef UK
21.25 LA’s Finest
22.20 NCIS. New Orleans
23.05 Grantchester
23.50 Mr. Mercedes
00.40 Mr. Mercedes
01.30 Mr. Mercedes
02.20 Mr. Mercedes
03.15 Insecure
03.45 Insecure

RÚV SJÓNVARP
13.00 Spaugstofan 2004-2005
13.25 Sögustaðir með Evu Maríu
Drangey
14.00 Upplýsingafundur Almannavarna
14.30 Kastljós
14.45 Menningin
14.55 Gettu betur 2012
16.05 Guðrún Sóley grillar
16.15 Sirkussjómennirnir
16.45 Íþróttaafrek Íslendinga
Kristinn Björnsson - Guðrún
Arnardóttir
17.20 Neytendavaktin
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Netgullið Trio. Cybergullet
18.25 Allt í einum graut
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Til hamingju með afmælið,
Beethoven! Heimsending frá
Sinfóníuhljómsveit Íslands F
 jölskyldutónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands til að minnast þess
að 250 ár eru frá fæðingu Ludwigs van Beethovens, eins mesta
tónskálds sögunnar. Boðið er til
afmælisveislu og rifjað upp hver
þessi óvenjulegi maður var og
hvers konar tónlist hann samdi. Á
tónleikunum hljómar fjölbreytt úrval af meistaraverkum Beethovens.
21.05 Þýskaland ‘86. Deutschland
‘86
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD
23.05 Skylduverk. Line of Duty
00.30 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN

4.895
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Sparadu-

Nú
SPAraðu 2.100
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10.495

Nú
SPAraðu 4.500

FELIPE GÓLFLAMPI Svartur.
H160 cm. 14.995 kr. NÚ 10.495 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 - www.ILVA.is
mánudaga - sunnudaga 12-18

08.10 PGA Highlights
09.05 Champions Tour Highlights
10.00 European Tour 2020 Bein
útsending frá Portugal Masters.
12.00 The Amateur Championship
Highlights
12.50 The Womens Amateur
Championship Highlights
13.00 European Tour 2020 Bein
útsending frá Portugal Masters.
16.00 LPGA Tour 2020 Bein útsending frá ANA Inspiration á
LPGA Tour.
20.00 PGA Tour 2020 Bein útsending frá Safeway Open á PGA
Tour.
23.00 LPGA Tour 2020 Bein útsending frá ANA Inspiration á
LPGA Tour.
03.00 PGA Tour. The Cut S kyggnst
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk - Flakk um nýtt
deiliskipulag á hluta Granda
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið Búbblurnar
mæta Trommunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn
20.00 Sinfóníutónleikar
21.10 Kirkjan og þjóðin. Á þjóðkirkjan erindi á 21. öld?
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.30 Brad’s Status
13.10 The Apollo
14.50 Mystery 101. Playing Dead
16.15 Brad’s Status
17.55 The Apollo
19.30 Mystery 101. Playing Dead
21.00 Enter The Warrior’s Gate
22.45 Black Swan
00.30 The Duel
02.15 Enter The Warrior’s Gate

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.00 Thirteen
22.00 Næturvaktin
22.25 Humans
23.15 The Hundred
00.00 Friends
00.20 Friends
00.45 Modern Family

STÖÐ 2 SPORT
08.05 Spánn - Úkraína Ú
 tsending
frá leik Spánar og Úkraínu í Þjóðadeild UEFA.
09.45 Danmörk - England
11.30 Frakkland - Króatía
13.10 Þjóðadeildarmörkin
13.25 Seinni bylgjan - kvenna
14.40 Seinni bylgjan - karla
16.15 FH - Stjarnan B
 ein útsending frá leik í Mjólkurbikar karla.
19.00 Breiðablik - KR Bein útsending frá leik í Mjólkurbikar karla.
21.30 Mjólkurbikarmörkin
22.45 Valur - HK Útsending frá leik
í Mjólkurbikar karla.
00.25 FH - Stjarnan

STÖÐ 2 SPORT 2
09.00 Holland - Ítalía
10.45 Þjóðadeildarmörkin
11.05 Leiknir R. - Fram Ú
 tsending
frá leik í Lengjudeild karla.
12.45 Rosengård - Djurgården
14.30 Wales - Búlgaría
16.10 Sviss - Þýskaland
17.50 Þjóðadeildarmörkin
18.10 Community Shield 2020 Highlights Hápunktarnir úr leik
Arsenal og Liverpool.
18.45 Portúgal - Króatía
20.25 NFL Hard Knocks. Los
Angeles
21.25 NFL Hard Knocks. Los
Angeles
22.20 NFL Hard Knocks. Los
Angeles
23.10 NFL Hard Knocks. Los
Angeles
00.10 Kansas City Chiefs - Houston Texans

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

bauhaus.is

Harðparket

Harðparket

Vínylgólfefni

Vínylgólfefni

Parket

Parket

Verð gildir til og með mánudeginum 13.september

VIÐ FYLGJUM SÓTTVARNARREGLUM, NÓG PLÁSS HJÁ OKKUR,
VIÐ BERUM ÖLL ÁBYRGÐ!

21.995.-

32.995.-

Ryk- og vatnssuga

Ryk- og vatnssuga

WD 3 P *EU 1000 W.
Sogkraftur sem samsvarar
1400 W. 17 lítra tankur. 2
m slanga.

36.895.-

WD 5. 1100 W. Sogkraftur
sem samsvarar 1800 W.
25 lítra tankur, 2,2 m
slanga. Flöt sía fylgir.

47.495.-

47.995.-

55.995.-

Ryk- og vatnssuga

WD6 Premium Renovation
ryk- og vatnssuga frá
Kärcher sem hefur
sogkraft upp á 260 loftvött
og lágt orkustig upp á
1.300 W.

Gufuhreinir

SC 4 EasyFix. 2000 W.
Barnalæsing. Tveggja
tanka kerfi 0,5 l + 0,8 l.
Hám. 3,5 bar.

Gólfþvottatæki 2-i-1

FC 5 PLUS.Gólfhreinsivélin þrífur gólfið án þess að þú þurfir
að eyða tíma í að ryksuga fyrst. Hægt að nota á öll hörð gólf.
400 ml tankur.

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ ÞRÍFA!
13.995.Ryk- og vatnssuga
Buddy ll 12. 1200 W.
Sogþrýstingur 200 mbör.
Loftflæði 2400 l/mín. 12
l tankur. 1,9 m slanga.
Framlengingarrör, fílter og
munnstykki fylgja

15.516.-19.395.-

Ryk- og vatnssuga

Buddy ll 18 T. Sogkraftur:
200 mbar. Loftflæði: 2400
l/min. 18 l tankur. Framlengingarör, millistykki fyrir
rafmagnsverkfæri, sía og
munnstykki fylgir

13.996.-17.495Ryk- og vatnssuga
Buddy ll 18. 1200 W.
Sogþrýstingur 200 mbör,
loftflæði 2400 l/mín. 18 l
tankur

22.495.Ryk- og vatnssuga
Multi II 22. 1200 watt.
Sogkraftur: 200 mbar.
Loftflæði: 2400 l/mín. 22 l
tankur

Combi gólfþvottavél

Ryksugun og gólfþvottur í einni
atrennu fyrir þrif á öllum algengum
hörðum gólfum (viðar- og steingólfum og á gólfdúk). 450 W mótor
(220 240V). 7 m leiðsla.

35.995.-

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!
OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is

52.495..00

LÍFIÐ
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Teitur segist
hafa náð að
sameina sín
helstu áhugamál, kokteila
og það að
skemmta fólki,
í barþjónastarfinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

Tónlistin
heldur mér
gangandi
Teitur Riddari heldur úti karókíkvöldum á
skemmtistaðnum Miami. Hann hefur vakið
athygli fyrir skemmtilega framkomu. Hann
tók þátt í Iceland Got Talent og The Voice,
en draumurinn er þátttaka í Eurovision.

B

arþjónninn og tónlistarmaðurinn Teitur
R idder ma n S c iöt h
heldur vinsæl karókíkvöld alla fimmtudaga
á skemmtist aðnum
Miami, þar sem hann gengur undir
listamannsnafninu Teitur Riddari.
Hann hefur vakið mikla athygli
fyrir líflega og skemmtilega framkomu, en hann algjörlega elskar það
að koma fram. Hann segist hafa náð
að sameina sín helstu áhugamál í
barþjónastarfinu: góða kokteila og
að skemmta fólki. Hann hefur verið
furðu lengi í bransanum þrátt fyrir
aldur, en hann er 27 ára gamall.
„Ég byrjaði fyrir meira en áratug.
Um leið og ég byrjaði í menntaskóla
langaði mig að verða kokkur. Ég
byrjaði á Grillinu og sótti um samning þar. Ég fékk þá smá svona upplifunina af því að vinna í eldhúsi. En
ég fílaði það svo ekki, mér fannst ég
þurfa að vera meira í kringum fólk,
meira í sviðsljósinu. Ég er dálítið
þannig týpa, ég þarf þessa athygli,“
segir Teitur hlæjandi.

Innblásinn af teiknimyndum
Hann hafi því ákveðið að færa sig
yfir í það að starfa sem þjónn á veitingastaðnum Höfninni við Reykjavíkurhöfn.
„Það er í raun þar sem þetta allt
byrjaði. Þegar ég var 16 ára byrja
ég þar. Fyrst um sinn er ég bara að
þjóna, ég fer ekki beint í að vinna á
barnum. En áhuginn kviknar þar
og reyndar líka í gegnum japanska
teiknimyndaseríu sem heitir Bartender. Hún snýst um hvað barþjónninn er mikilvægur. Hann er
sálfræðingur, hann spjallar við
fólkið ásamt því að skemmta því og
reiða fram drykki. Mér fannst það
svo áhugavert og barþjónastarfið
þá einhvern veginn einmitt ná að
sameina mín helstu áhugamál,“
segir hann.
Hann fór því næst að vinna á
Slippbarnum, þar sem hann segist
hafa virkilega náð að fóta sig og
finna sig sem barþjónn í fyrsta sinn.
„Það er mitt svona alvöru gigg.
Þar á undan hafði ég samt unnið
á 101 Hóteli. Það er í raun enginn

sérstakur skóli fyrir barþjónninn
en mörg og góð námskeið, eins og
European Bartender School. Ég tók
það námskeið í Tælandi árið 2012.
Hérna á Íslandi lærir maður mest
bara af reynslunni, en þetta er ekki
einhver háskólagráða.“

Húðflúr í stíl
Teitur f lutti því næst með vini
sínum Helga Aroni Ágústssyni til
Þýskalands, þar sem þeir fengu
vinnu á bar.
„Síðan flyt ég aftur heim og byrja
á ný á Slippbarnum. Meistarinn
minn, eins og ég kalla hann, Ásgeir
Már Björnsson, kennir mér mest allt
af því sem ég kann þar. Ég er honum
afskaplega þakklátur, svona fyrir
allt það sem hann gerði og kenndi
mér.“
Barþjónninn knái skartar forláta
húðflúri af flamingófugli í kokteilglasi á handleggnum.
„Við teymið í kringum Pablo Discobar, ákváðum eftir að hafa komist
langt í alþjóðlegri samkeppni um
besta barinn, að fá okkur tattú í
stíl. Svona aðeins upp á móralinn
og heildina, þjappa liðinu saman
og tengja á þennan hátt. Þetta var
auðvitað mín hugmynd. Við vorum
ánægðir með gengið í keppninni og
fannst kjörið að fagna því á þennan
máta,“
Draumurinn er Eurovision
Tónlistin var stórt áhugamál Teits
alveg frá því menntaskóla, en hann
syngur og spilar á gítar.
„Ég stefndi alltaf á það að verða
tónlistarmaður. Ég var mikið
að syngja, mikið til dæmis að
trúbadora st á þessum tíma. Bara
úti um allt, mér var aldrei borgað
fyrir það. Svo þróaðist þetta áfram
og ég sótti um í Iceland Got Talent.
Ég komst inn og í útsendingu. Nema
svo fékk ég nei frá Bubba, þess vegna
erum við ekki vinir í dag,“ segir
hann hlæjandi.
Hann segist hafa verið nokkuð
sár við við Bubba og ætlað að senda
honum línu á Facebook.
„En samt, á sama tíma var þetta
ekkert mín besta framkoma. Maður
fer þarna á sviðið fyrir framan fullt
af áhorfendum og er alveg einn

SVO ÞRÓAÐIST ÞETTA
ÁFRAM OG ÉG SÓTTI
UM Í ICELAND GOT TALENT. ÉG
KOMST INN OG Í ÚTSENDINGU.
NEMA SVO FÉKK ÉG NEI FRÁ
BUBBA, ÞESS VEGNA ERUM VIÐ
EKKI VINIR Í DAG.

svona í fyrsta sinn. Þannig að ég skil
þetta alveg. Ég bætti honum við sem
vini og hann samþykkti mig um
leið. En ég sendi honum aldrei neitt
en nýt þess að fylgjast með statusunum hans,“ segir Teitur.
Teitur lét ekki staðar numið
eftir að hafa fengið að upplifa vott
af frægðinni og glamúrlífinu sem
fylgir raunveruleikasjónvarpi. Því
var ekkert í stöðunni annað en að
sækja um í The Voice.
„Komst þar líka inn og var í
útsendingu og allt, en datt út í fyrstu
umferð. Ég er alveg stoltur af því að
hafa gert þetta. Maður fær þarna
tækifæri í sviðsljósinu að vissu
leyti.“
Teitur sendi inn Eurovision lag í
undankeppnina í fyrra en náði ekki
inn í það skiptið. Hann lætur það
ekki stoppa sig og ætlar hreinlega
að halda áfram að senda inn lög þar
til hann kemst inn.
„Lagið gerði ég með Seth Sharp.
Mér fannst lagið mjög gott en
vantaði vissulega kannski aðeins
upp á vinnsluna. Við ætlum klárlega að senda inn næst og ég mun
ekki hætta fyrr en ég fær að keppa í
Eurovision. Ég algjörlega elska þessa
keppni, ég er smá svona eins og
krakkinn í Eurovision-myndinni.
Ég man svo innilega eftir því þegar
Selma var í öðru sæti, það er bara
mjög stór minning úr minni æsku,
hvað allir voru glaðir og það var
gaman,“ segir hann.

Tónlistin og fjörið
Karókí hefur lengi verið áhugamál
Teits, sem byrjaði fyrst að stunda

það fyrir alvöru á Glaumbar á
sínum tíma.
„Mér hefur einfaldlega bara
alltaf þótt svo gaman að syngja og
koma fram. Það er í raun það sem
veitir mér hamingju, að syngja
fyrir framan fólk sem klappar og
er í stuði. Það er bara besta tilfinning í heimi. En barþjónamennskan
hefur líka veitt mér svipaða gleði og
þessi tvö áhugamál blandast mjög
vel saman.“
Hann segir það alveg opið hvort
hann gefi eitthvað út á næstunni.
„Það er svo sem nóg að gera í
öllu hinu. Ég syng bæði á ensku og
íslensku, en hef enn sem komið
er ekki gefið neitt út. En maður er
alveg með efni sem vonandi kemur
út síðar. Þetta hefur samt alltaf verið
draumurinn, frá því ég man eftir
mér. Tónlistin heldur mér gangandi.
Tónlistin og fjörið.“
Teit hafði lengi langað að byrja
með karókíkvöld og þá reyna að
vanda til verksins og einblína á hluti
sem honum sjálfum fannst vanta
upp á á slíkum kvöldum.
„Mér hafði alltaf fundist eitthvað vanta, til dæmis ekki nógu
gott hljóðkerfi eða bara almennt
ekki nægilegt stuð í gangi. Þannig
að ég bara kom með hugmyndina
til eigenda Miami og að vera með
alvöru hljóðkerfi. Mér finnst þetta
líka ekki snúast um hvað þú ert
góður söngvari. Þetta snýst um
að fara upp á svið, líða vel og fá að
koma fram. Að fá klappið og „kick“ið. Þess vegna reyni ég svo mikið að
peppa það að allir hafi gaman. Fólk
þarf að hafa gaman, þetta snýst allt
um það,“ segir Teitur.
Undanfarið hefur Teitur starfað
á einu glæsilegast hóteli landsins,
Deplar farm.
„Það var æðislegt tækifæri fyrir
mig og hefur verið einstök lífsreynsla. Þar hefur maður hitt
margar stórstjörnur en maður er
náttúrulega bundinn ákveðinni
þagnarskyldu þannig að ég fer ekki
nánar út í það. Þú nærð engu upp úr
mér með það,“ segir hann brosandi.
Karókíkvöld Teits Riddara fara
fram alla fimmtudaga á Miami við
Hverfisgötu.
steingerdur@frettabladid.is
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Brynjar hefur beint linsunni að íslensku listasenunni í rúman áratug og hefur af nógu að taka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fangaði augnablik
Eddu og Bill Murray

Brynjar Snær Þrastarson stendur nú fyrir ljómyndasýningu á
Laugarvegi. Hann hefur myndað ófáa þekkta íslendinga og fólk í
listasenunni hérlendis, heimþekktan grínista og hljómsveitir.

L

jósmyndarinn Brynjar
Snær Þrastarson hefur
myndað íslensku listasenuna í um áratug. Þá
lauk hann námi í ljósmyndun og hefur alltaf
haft mestan áhuga á að mynda
fólk, þá sérstaklega listafólk. Hann
á margar skemmtilegar og góðar
minningar frá starfinu, en nú stendur yfir stór sýning á verkum hans
frá upphafi í skemmtilegu rými við
Laugaveg 7.

Eftirminnileg taka
„Þetta er fyrsta stóra einkasýningin
mín, en ég hef áður tekið þátt í samsýningum,“ segir Brynjar.
Inntur eftir því hvort eitthvert
viðfangsefni standi upp úr fyrir
honum, nefnir Brynjar um leið Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi
forseta.
„Já, það var eftirminnileg myndataka. Mér tókst að brjóta stól sem
var gjöf til Vigdísar frá forseta Tyrklands. Ég stóð uppi á stól að taka
myndir heima hjá henni. Svo heyrist allt í einu brak. Ég horfi framan í
Vigdísi alveg skelkaður. Hún brosir
bara og segir „Blessaður, Brynjar
minn, það hefur alltaf verið vesen
á þessum stól.“
Edda og Bill
Hann segir það ekki síður eftirminnilegt þegar hann fékk að
mynda stórleikarann Bill Murray í
Hörpu, en hann var þá með tónleika
á landinu. Hann hafi byrjað að ræða
við Bill um myndina Quick Change,
sem Brynjar heldur mikið upp á.
„Ég talaði við hann í dágóða stund
og ákveð svo að kynna hann fyrir
Eddu Björgvinsdóttur leikkonu og
vinkonu minni. Ég tók þau í smá
rúnt um Hörpuna og tók myndir
af þeim. Ég vildi endilega ná mynd
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MJÓLKURBIKAR KARLA
8 LIÐA ÚRSLIT

FIMMTUDAG 16:15

FIMMTUDAG 19:00

FIMMTUDAG 19:05

Brynjar Snær greip tækifærið og kynnti Eddu Björgvinsdóttur og Bill Murray
og festi þau síðan saman á filmu á göngum Hörpu. MYND/BRYNJAR SNÆR

ÉG VILDI ENDILEGA NÁ
MYND AF ÞEIM EDDU
SAMAN, ÞAR SEM HÚN ER SVONA
ÍSLENSKI BILL MURRAY.

af þeim Eddu saman, þar sem hún
er svona íslenski Bill Murray,“ segir
Brynjar og hlær. Hann segir Bill vera
hinn viðkunnanlegasta mann.
Br ynjar hefur líka myndað
hljómsveitirnar Wu-Tang Clan og
Public Enemy og segir tökuna með
þeim síðarnefndu hafa verið afar
sérstaka lífsreynslu.
„Þeir eru náttúrulega með heilt
teymi af öryggisvörðum og svo fékk
ég að vera uppi á sviði með þeim að
mynda. Það er mjög sjaldgæft.“

Lítið í náttúrulífsmyndum
Manneskjan er uppáhaldsviðfangsefni Brynjars, sem er lítið í nátt-

úrulífsmyndum eða öðru svipuðu.
Þekkt fólk er áberandi á myndum
Brynjars, sem saman sýna einnig
góðan þverskurð af miðbæjarsenunni í Reykjavík.
„Ég hef til dæmis myndað marga
plötusnúða og listamenn hérna
í miðbænum. Ég hef áhuga á að
mynda áhugavert og skemmtilegt
fólk.“
Árið 2013 gaf Brynjar út bókina
Boston/Reykjavík, sem sý ndi
fastagesti skemmtistaðarins sáluga, Boston. Þá var mikil gróska
og staðurinn vinsæll meðal listamanna í kjölfar lokunar skemmtistaðarins Sirkuss.
„Þar héngu allir listamennirnir
fyrst, það breyttist þó aðeins með
tímanum,“ segir hann.
Brynjar er duglegur að bæta á
sýninguna jafnóðum því af mörgu
er að taka. Sýningin stendur yfir út
mánuðinn.
steingerdur@frettabladid.is

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut
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Gaflararnir tækla COVID og gyllinæð
Leikarahjónin Björk Jakobsdóttir og Gunnar Helgason hafa með málbandi og sprittbrúsum sannreynt að sætin
í Gaflaraleikhúsinu standast bæði sóttvarnakröfur og gyllinæð, þannig að nú er hægt að bregða aftur á sviðsleik.

V

ið vorum alveg að
ganga af göf lunum
og vorum náttúrlega
eins og allir búin að
bíta í skjaldarrendur, en vorum eiginlega búin að naga þær rendur upp
til agna, þannig að það er ótrúlega
þakklátt að fá að byrja aftur,“ segir
Björk.
„Það er nóg að gera og nú bara
förum við að þrífa, sótthreinsa og
gera fínt svo að góðir áhorfendur
getið komið í heimsókn,“ segir
Gunnar, en haustönnin hefst á því
að sýningar á verðlaunaverki þeirra
hjóna, Mamma klikk, hefjast að
nýju.
„Við erum búin að mæla sætin og
þetta er hægt,“ segir Björk og leggur
áherslu á að fólki sé alveg óhætt að
kaupa miða, vegna þess að þótt leikhúsið sé lítið er það hvorki þröngt
né smátt.
„Þetta er gömul vélsmiðja þannig
að þetta er svona iðnaðarhúsnæði
og við erum með stórt anddyri og
svo er líka hægt að hleypa út í port
þannig að þetta er allt saman löglegt og svo verður bara spritt eins
og hver getur á sig smurt.“

Bíósæti í metravís
„Við erum svo heppin í Gaf laraleikhúsinu að við erum tiltölulega
nýbúin að fjárfesta í bíósætum sem
við fengum frá Laugarásbíói, sem
eru eflaust stærstu og mýkstu áhorfendasæti í leikhúsi á Íslandi og eftir
nákvæmar mælingar þá er sannarlega metri á milli sætaraða og metri
á milli áhorfendahópa ef eitt sæti er
autt á milli,“ bætir Gunni við.
„Það er svolítið skemmtilegt því
þau geta verið svolítið gyllinæðarmótandi þessi leikhússæti mörg
hver,“ segir Björk um sætin góðu.
„Og þetta er náttúrlega bara happdrættisvinningur í COVID af því að
þetta eru svo stór sæti. Venjulega
þarf að vera með tvö sæti á milli, en
það sleppur eitt hjá okkur.
Þannig að við sjáum fram á að
gera verið með svona 120 manns í
salnum og þá eigum við fyrir launakostnaði og þá er hægt að fara af
stað. Við bara áttum engan auka
pening til þess að fara af stað og
ekki eiga fyrir launakostnaði. Allur
auka peningur er uppurinn af því að
það hefur ekkert verið sýnt,“ segir
Björk, leikfrelsinu fegin.

Gunni Helga og sjálf mamma klikk, Valgerður Guðnadóttir, passa upp á sóttvarnametrann góða á meðan stjórinn, Björk Jakobsdóttir, og ungu leikararnir í
Mömmu klikk dreifa spritti jafnt og þétt yfir helstu snertifleti þannig að allt er að verða klappað og klárt í Gaflaraleikhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐ VORUM ALVEG AÐ
GANGA AF GÖFLUNUM
OG VORUM NÁTTÚRLEGA EINS
OG ALLIR BÚIN AÐ BÍTA Í
SKJALDARRENDUR EN VORUM
EIGINLEGA BÚIN AÐ NAGA ÞÆR
RENDUR UPP TIL AGNA.

Mamma klikkar ekki
„Miðasalan er komin af stað og við
endurfrumsýnum Mömmu klikk

núna 19. september og það er nú
líka gaman að segja frá því að fyrstu
sýningar eru uppseldar og við erum
að setja inn aukasýningar.
Þannig að þótt þetta séu óvissutímar þráir fólk greinilega að láta
skemmta sér,“ segir Björk og bætir
brosandi við að einhverjir gestir
séu búnir að eiga miða lengi. „Við
náttúrlega þurftum að færa einhverja miða í mars þannig að við
erum bara að fá fólk sem er búið
að bíða í hálft ár eftir að komast á
sýninguna.“
„Þetta eru tveir tímar af vönduðu
fjölskylduefni sem kitlar hlátur-

Garndagar
3. – 14. september

20%

afsláttur af öllu
garni & hannyrðavörum

WWW.A4.IS

KRINGLUNNI

SKEIFUNNI

SMÁRALIND

HAFNARFIRÐI

AKUREYRI

EGILSSTÖÐUM

SELFOSSI

taugarnar og hlýjar hjartanu og
það er akkúrat eitthvað sem allar
fjölskyldur sem hafa þjáðst af geðshræringarskorti í hálft ár þurfa nú
um stundir,“ bætir Gunni við, en
þau Björk unnu sýninguna upp úr
samnefndri bók hans.

Heimalærdómur
„Það er náttúrlega svolítið meiri
vinna að æfa þetta upp núna heldur en eftir venjulegt sumarfrí, því
þetta er að verða hálft ár síðan við
sýndum þannig að við tökum okkur
viku í að æfa þetta upp,“ segir Björk
um hið nýja upphaf og bætir við að

allir leikararnir séu komnir á fullt í
upprifjuninni enda hafi góðu heilli
verið búið að taka sýninguna upp á
myndband.
„Það eru bara allir búnir að fá
vídeóið sent heim og liggja bara
uppi í sófa með upptökuna og læra.
Svo erum við með eina nýja leikkonu vegna þess að það eru unglingar í verkinu og þau eru náttúrlega
öll komin í menntaskóla, þannig að
hún er að koma ný inn hún Selma
Rún og frumsýna, þannig að það
þarf svolítið líka að æfa hana inn í
verkið á sama tíma.“
toti@frettabladid.is

Tilboðsverð
Regnjakki

Vindþolinn og regnþolinn
regnjakki með rennilás

%
10r0
inoull

20%

me

20%

ALLAR JÁRNHILLUR

8.476
93461000

Almennt verð: 10.595

20%

ÖLL REGNFÖT

ALLUR DOVRE NÆRFATNAÐUR

Gerður
frábæ!
kaup

LAGERHREINSUN
Sjá fleiri tilboð á byko.is

Tilboðsverð
Höggborvél
PSB 700-2RE.

r
Hjól / Rafmagns- og bensíngarðverkfæri / Valdar flísa
r
vöru
kers
og parket / Loftpressur / Valdar Snic

17.116
74860700

Almennt verð: 21.395

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

ALLIR OS KULDAGALLAR
Tilboðsverð

20%

Kuldagalli

Vind- og vatnsþolinn kuldagalli
með endirskini. S, M, L, XL, 2XL,
3XL, 4XL. 100% polyester

11.996

Tilboðsverð
GEM 320, eldunarsvæði:
2774 cm2. Mjög sterkar
grillgrindur úr pottjárni.
Ryðfrítt eldunarkerfi. Þrír
ryðfríir brennarar.

6,9

3

39.995
50657519

Almennt verð: 49.995

ÖLL NAPOLEON GRILL

Allt fínt fyrir
heimilið á byko.is
20%

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Handlaugartæki

Handlaugartæki

Essence supersteel

28.395
15323589DC

Almennt verð: 35.495

74810246

30%

Gasgrill

Brennarar

41.940

ALLAR HÁÞRÝSTIDÆLUR

Almennt verð: 14.995

Kílóvött

Advanced Aquatak 140 bör.

Almennt verð: 52.425

93458380

20%

Háþrýstidæla

20%

Tilboðsverð

Start Edge

10.795
15323580

Almennt verð: 13.495

Auðvelt að versla á byko.is

að
Fullt bttlum
o
l
af f ðum
tilbo

20%

Þú sparar:

10.485

Tilboðsverð
Ferðagasgrill

Porta-Chef 320 ryðfrír brennari,
eldunarsvæði: 46 x 31 cm. Mjög
sterkar grillgrindur úr pottjárni.

20%

38.364
50657528

Almennt verð: 47.995

Kílóvött

6

Brennarar

3

HAFÐU FJÖLPÓSTINN
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á
eldhúsborðinu þegar
blaðið er opnað!

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

Kannaðu dreiileiðir og verð í
síma 550 5050 eða sendu
tölvupóst orn@frettabladid.is.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára, okt. - des. 2
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands

BAKÞANK AR
Thomasar
Möller

Framtíðin
er björt

M

argir hafa tjáð sig um
COVID-ástandið á Íslandi
að undanförnu. Sumir tala
um stríðsástand og að við séum að
ganga í gegnum mestu efnahagslægð síðustu hundrað ára. Að mínu
mati þarf ekki að mála skrattann á
vegginn með þessum hætti.
Höfum það í huga að Ísland er
meðal tíu ríkustu þjóða í heimi
miðað við fólksfjölda, af um 200
þjóðum. Ísland er meðal efstu þjóða
hvað varðar lífsgæði og öryggi. Við
erum með mennta-, samgöngu-,
velferðar- og heilbrigðiskerfi auk
menningarstarfsemi sem er í efstu
sætum meðal landa heims. Höfum
í huga að um 90% landsmanna hafa
vinnu, mikil gróska er í flestum
verslunargreinum, hugbúnaðargeirinn blómstrar og matvælaiðnaðurinn stendur vel.
Í þróunarlöndunum mun
COVID, að mati sérfræðinga, leiða
til aukinnar fátæktar, hungurs og
heilsubrests sem við þurfum ekki
að horfa upp á. Að mínu mati er
óþarfi að ýkja ástandið, allra síst
þarf að láta eins og að við séum
komin 100 ár aftur í tímann. Fyrir
hundrað árum voru Íslendingar að
jafna sig á alheimsveiru og heimsstyrjöld og Ísland var eitt fátækasta
land í Evrópu.
Að mati Seðlabankans er hagkerfið að taka um 8% dýfu í ár, sem
samsvarar hagvexti síðustu tveggja
ára. Þetta þýðir að við erum á sama
stað með þjóðarframleiðsluna og
árið 2017. Spá Seðlabankans sýnir
að við verðum komin upp um 8%
á næstu tveimur árum. Ferðamennirnir koma aftur til lands sem
verður betur búið undir þá en áður.
COVID-dýfan er að hafa mjög
slæm áhrif á ýmsan atvinnurekstur og fjárhag margra heimila,
en ástandið í landinu okkar hefur
mjög sjaldan verið betra síðastliðin
100 ár. Horfum því björtum augum
til framtíðar og hættum að auka
kvíða fólks að óþörfu.

Fyrir svanga
ferðalanga

Sóma Veislubakkar

*ferskar

hugmyndir *

/ Fyrir veislur og fundi /

GAMLI GÓÐI

EÐALBAKKI

Hangikjöt,
eggjasalat.

Beikon, egg, steiktir
ferskir sveppir.

Roastbeef,
remúlaði,
steiktur laukur.

20 bitar
fyrir 5 manns

PÍTUBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

Rækjusalat.

PARTÝBAKKI

Tikka masala
kjúklingur
og íssalat.

SLOW COW
MIND COOLER
330 ML

299

VEGANBAKKI

KR/STK
906 KR/L

22 bitar
fyrir 5 manns

Eggja- og íssalat.

20 bitar
fyrir 5 manns

Kornbrauð, vegan
ostur, gúrkur, rauð
paprika, salatblanda.

ÁVAXTABAKKI

BBQ kjúklingur,
bakaðar sætar
kartöflur, spínat.

20 bitar
fyrir 5 manns

Reyktur lax, íssalat.

VEISLUBAKKI

Reykt skinka,
egg, íssalat.
Tikka masala
kjúklingur, íssalat.

Gróf tortilla,
hummus, mangósósa, gúrka, spínat,
granatepli.

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns

Við höfum ferska og ljúffenga veislubakka með fjölbreyttum
brauðréttum, tortillum, kökum og ávöxtum á boðstólum.
Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum fría

Heitreyktur lax,
ferskt dill, spínat,
lauksósa.

Mangó, ananas,
melónur, vínber
og fleiri góðir
ávextir allt
eftir árstíðum
og framboði.

Kalkúnn, beikon,
tómatar, sinnepssósa.
Kjúklingur,
egg, lauksósa.

Kjúklingur, rautt
pestó, sýrður rjómi,
paprika, salatmix.

Fetaostur, rauðlaukur, spínat.

Reykt skinka.

24 bitar
fyrir 5 manns

LÚXUSBAKKI

Hangikjöt, lauksósa, salatmix.

30 bitar
fyrir 5 manns

DESERTBAKKI

50 bitar
fyrir 10 manns

heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 4 bakkar
eða fleiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi síðar en kl. 15:30
næsta virka dag fyrir afhendingu.

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

Kjúklingaskinka,
smurostur, ofnbakaðir
tómatar, salatmix.

Vatnsdeigsbollur
fylltar með
vanillukremi.
Kókostoppar
með súkkulaði.

Pantaðu í
síma 565 6000
eða á somi.is

„Ég elska
að ferðast
um landið
okkar.“

L ÁT T U Þ A Ð G A N G A

Katrín Pétursdóttir,
forstjóri Lýsis

„Nú er rétti
tíminn fyrir
framkvæmdir
í ferðaþjónustu.“
Helena Hermundardóttir,
eigandi Friðheima

Trésmiðir, úrsmiðir, tónlistarfólk
kaupa tómata, gúrkur, osta og mjólk.
Landverðir, bændur og búalið
vilja bæði fá tónlist og leikrit á svið.
Bakarar, rakarar, hátækniher
þurfa hugbúnað, síma og þjónustuver.
Hönnuðir, könnuðir kaupa sér ís
og klæða sig síðan í lopa og flís.
Svona virkar það, vittu til
þetta gengur frá þér til þín.

„Ég versla
helst alltaf
í heimabyggð.“

Láttu það ganga.

Atli Ólafsson,
rekstrarstjóri Húsasmiðjunnar
í Hafnarﬁrði

„Nautalund er
í uppáhaldi
hjá okkur
fjölskyldunni.“
Gísli Sigurbergsson,
verslunarstjóri Fjarðarkaupa

Saman látum við
þetta ganga!
Íslenskt — láttu það ganga er nýtt kynningarátak á vegum atvinnuvega– og

Andrés Magnússon

Framkvæmdastjóri SVÞ

nýsköpunarráðuneytisins sem hefur það að markmiði að hvetja landsmenn til að

velja íslenska framleiðslu, hugvit, upplifanir og verslun. Með því verður til hringrás
sem stuðlar að efnahagslegum stöðugleika, nýjum störfum og verðmætasköpun.
Frá bakara til forritara. Frá forritara til hönnunar. Frá hönnun til bónda. Frá bónda
til bakara. Frá þér til þín. Þannig gengur þetta – frá þér til þín í stöðugri hringrás.
„Í þeim breytta heimi sem við okkur blasir eftir að heimsfaraldur COVID–19 hóf

útbreiðslu sína ríður á sem aldrei fyrr að verja störf og auka verðmætasköpun hér
á landi. Með átakinu viljum við minna á þau keðjuverkandi áhrif sem það hefur

að skipta við íslensk fyrirtæki þannig að við getum öll lagt okkar á vogarskálarnar
til þess að halda uppi lífskjörum í landinu,“ segir Ásdís Kristjánsdóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.

„Það er við aðstæður eins og nú eru uppi í samfélaginu sem fólk gerir sér grein
fyrir mikilvægi samstöðunnar, en það er einmitt samstaðan sem hefur verið

einkennismerki okkar Íslendinga þegar á móti hefur blásið. Því er mjög mikilvægt
að þessu átaki sé hleypt af stokkunum á þessum tímapunkti,“ segir Andrés
Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu.

Íslenskt — láttu það ganga.

Ásdís Kristjánsdóttir

Aðstoðarframkvæmdastjóri SA

