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fermingargjafir
frábærar

í úrvali...

Krakkarnir í sjöunda bekk Kársnesskóla í Kópavogi fögnuðu degi íslenskrar náttúru í gær. Leituðu þau að furðuverum í fjörunni og gerðu skúlptúra úr þara. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

NETÖRYGGI Svokölluð ástarsvik 
hafa verið að færast í vöxt undan-
farna mánuði og konur eru í aukn-
um mæli orðin fórnarlömb þeirra. 
Um er að ræða tegund svika þar 
sem svikahrapparnir spila inn á 
tilfinningar fórnarlambsins og oft 
býr mikil vinna að baki. „Þetta eru 
úthugsuð svik og við sjáum dæmi 
þess að undirbúningur þeirra hefur 
staðið yfir í langan tíma,“ segir Her-
mann Snorrason, sérfræðingur hjá 
Landsbankanum.

Undirbúningur svikahrappanna 
felst í því að vera með mjög sann-
færandi síður á samfélagsmiðlum 
með fjölskyldumyndum og öðrum 
upplýsingum. Þá grafa svikahrapp-
arnir upp margs konar upplýsingar 

um fórnarlömbin sem þeir reyna að 
nýta sér, til dæmis sára reynslu eins 
og makamissi eða skilnað.

Landsbankinn hóf að skilgreina 
ástarsvik sérstaklega árið 2017 og 
síðan þá hafa 48 tilvik ástarsvika 
gegn viðskiptavinum verið skráð. 
„Fyrstu átta mánuði ársins 2020 
eru tilvikin orðin fleiri en allt árið 
2019. Þá sjáum við líka að f leiri 
konur eru að verða fyrir barðinu á 

slíkum svikum en áður voru karlar 
á sextugs- og sjötugsaldri í miklum 
meirihluta.“ 

Að sögn Hermanns er þó viðbúið 
að tilvikin séu mun fleiri. „Það sem 
einkennir þessi svik er sú gríðarlega 
skömm sem fórnarlömbin upplifa 
yfir því að hafa verið blekkt með 
þessum hætti. Okkur grunar því að 
tilvikin séu mun fleiri en fólk veigri 
sér við að tilkynna þau.“ 

Tjón viðskiptavina bankans 
hlaupi á tugum milljóna króna og 
mikilvægt sé að viðskiptavinir séu 
meðvitaðir um hættuna. „Þessi svik 
fylgja oft svipuðum handritum og 
því vonumst við til að geta snúið 
þessari þróun við með upplýsing-
um og fræðslu,“ segir Hermann. – bþ

Ástarsvik færast í vöxt
Svikum þar sem svikahrappar herja á fórnarlömb í viðkvæmri stöðu hefur 
fjölgað töluvert. Tjón viðskiptavina Landsbankans nemur tugum milljóna.  

Hermann  
Snorrason

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkraliðafélag 
Íslands er á leið í átak þar sem barist 
verður gegn því að heilbrigðisstofn-
anir ráði til sín ófaglært starfsfólk í 
störf sjúkraliða. 

Fram kom í máli Söndru B. 
Franks, formanns Sjúkraliðafélags 
Íslands, á fulltrúaþingi Sjúkra-
liðafélagsins, að þörf væri á f leiri 
sjúkraliðum og tækifæri væru til 
þróunar í starfi.

Sandra segir stjórnendur, til 
dæmis hjúkrunarheimila, vel vita 
af því að bannað sé að ráða aðra en 
sjúkraliða til sérhæfðra umönn-
unar- og hjúkrunarstarfa, nema 
áður hafi verið auglýst eftir sjúkra-
liðum.

„Stofnanir eru mögulega að reyna 
að spara við sig með því að ráða 
ódýrara vinnuaf l, en þær mega 
það ekki nema búið sé að reyna til 
þrautar að fá sjúkraliða. Við þurfum 
að tryggja að þetta verði aldrei gert.“ 
– ab / sjá síðu 6 

Sjúkraliðar ætla 
í átaksverkefni

STJÓRNMÁL Helga Vala Helgadóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
hefur tilkynnt framboð sitt til 
varaformanns sem kjörinn verður 
á landsfundi flokksins í nóvember.

Sitjandi varaformaður flokksins, 
Heiða Björg Hilmisdóttir borgar-
fulltrúi og formaður velferðarráðs 
Reykjavíkur, hefur ekki gefið annað 
til kynna en hún hyggist gegna 
embættinu áfram og að óbreyttu 
verður kosið milli þeirra tveggja á 
landsfundinum.

Helga segir varaformanninn 
gegna mikilvægu hlutverki við að 
efla liðsheildina og þjappa flokks-
fólki saman í vetur. – aá / sjá síðu 4

Helga Vala sækir 
fram í flokknum 

Helga Vala 
Helgadóttir



Tólf prósent svar-
enda segjast ekki 

eiga neinn náinn vin og 
þrjátíu prósent segjast eiga 
engan eða einn náinn vin. 

Veður

Suðvestan 8-13 og skúrir, en 
léttir til austanlands. Hiti 6 til 12 
stig. SJÁ SÍÐU 20

Binding í birkinu

COVID-19 Þrettán ný innanlands-
smit greindust við skimun á mánu-
daginn en þetta var tilkynnt í gær. 
Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir segir það benda til þess að 
veiran geti verið útbreiddari en 
áður var talið að aðeins einn sem 
reyndist smitaður var í sóttkví við 
greiningu.

Þetta er í fyrsta sinn frá 8. ágúst 
sem fleiri en tíu tilfelli innanlands-
smits greinast á einum degi. Tólf 
greindust eftir að hafa farið í ein-
kennasýnatöku en einn greindist 
við aðra skimun Íslenskrar erfða-
greiningar.

Á landamærunum greindust 
tveir með virkt smit í seinni skimun 
en enn er beðið mótefnamælingar 
úr einu sýni sem greint var frá í gær. 
Alls eru nú 75 manns í einangrun 
með virkt smit hér á landi.

Frá upphafi hafa 2.189 greinst 
með veiruna en 2.104 náð sér 
eftir að hafa smitast. Einn er nú á 
sjúkrahúsi með COVID-19. Nú eru 
437 manns í sóttkví innanlands og 
2.118 í skimunarsóttkví.

Allir starfs menn Ís lenskrar erfða-
greiningar voru sendir í skimun 
eftir að upp kom smit í nemanda 
við Há skólann í Reykja vík sem 
heim sótt hafði hús næði ÍE. Þar 
kom fram smit hjá tveimur starfs-
mönnum og tveimur nemendum 
skólans. Stór hópur starfsmanna 
í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk í 
Reykjavík þarf að fara í sóttkví eftir 
að tveir starfsmenn greindust með 
COVID-19. – hó

Allir nema einn 
utan sóttkvíar 

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir 
á fundi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MOSFELL SBÆR Fjölskyldunefnd 
Mosfellsbæjar skilaði af sér stöðu-
skýrslu vegna COVID-19 og lagði 
fram á fundi nefndarinnar í gær. 
Þar kemur fram að útgjöld vegna 
liðveislu drógust saman mánuðina 
apríl og maí 2020 borið saman við 
mánuðinn þar á undan og í fyrra. 
Ástæðu lækkunar útgjaldanna má 
rekja til þess að foreldrar fatlaðra 
barna óskuðu ekki eftir þjónust-
unni í kjölfar tilmæla almanna-
varna og sóttvarnalæknis um 
samkomubann og að standa átti 
vörð um viðkvæma hópa.

Þá hækkuðu útgjöld til fjárhags-
aðstoðar á árinu borið saman við 
árið 2019. Hækkunina má fyrst og 
fremst rekja til fjölgunar styrkþega 
en þegar kemur að kaf lanum um 
atvinnulausa Mosfellinga kemur 
í ljós að þeim fjölgaði umtalsvert 
í mars og apríl en fækkaði aftur 
mánuðina þar á eftir. – bb

Foreldrar barna 
með fötlun 
höfnuðu aðstoð

Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda
Association of Icelandic Film Producers

SÍK – Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda 
auglýsir eftir umsóknum um greiðslur úr IHM sjóði félagsins. Rétt 

til umsókna úr sjóðnum eiga allir sjálfstæðir 
kvikmyndaframleiðendur sem framleitt hafa kvikmyndaverk sem 
sýnd hafa verið í sjónvarpi á árinu 2019. Umsóknir berist fyrir 20. 

október 2020 til:
SÍK – Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda 

c/o Samtök iðnaðarins, Borgartúni 35, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á sik@producers.is 
Aðrar umsóknarleiðir teljast ekki gildar.

Nánari upplýsingar, úthlutnarreglur og eyðublað eru á vefsíðu 
SÍK – www.producers.is

SÍK - IHM AUGL - 2 X 10 DSM BLACK

Greiðslur úr
IHM sjóði SÍK

SAMFÉLAG „Mér finnst ekkert fjar-
stæðukennt að draga þá ályktun 
að íhaldssamar karlmennskuhug-
myndir komi í veg fyrir náin vina-
sambönd hjá körlum,“ segir Þor-
steinn V. Einarsson kynjafræðingur. 
Þorsteinn heldur úti vefmiðlinum 
Karlmennskan og fékk hann á dög-
unum senda einlæga frásögn manns 
sem lýsir því að hafa upplifað sig 
einmana og skorta nána vini.

Í frásögn sinni segir maðurinn, 
sem ekki kemur fram undir nafni, 
frá því að hann hafi í gegnum tíðina 
misst samband við vini og kunn-
ingja og upplifi sig í kjölfarið ein-
mana. Þá segir hann það hafa tekið 
sig mörg ár að þora að segja konunni 
sinni frá því hvernig honum leið. Í 
kjölfar frásagnarinnar setti Þor-
steinn af stað skoðanakönnun þar 
sem hann spyr karla hvort þeir upp-
lifi sig einmana og hvort þeir vildu 
eiga fleiri nána vini.

„Tólf prósent svarenda segjast 
ekki eiga neinn náinn vin og þrjátíu 
prósent segjast eiga engan eða einn 
náinn vin,“ segir Þorsteinn. Þá segj-
ast 30 prósent eiga tvo til þrjá nána 
vini og 40 prósent fjóra eða f leiri. 
Þorsteinn segist telja ástæðuna vera 
ráðandi karlmennskuhugmyndir í 
samfélaginu.

„Við búum við karlmennsku-
hugmyndir og þær stjórna því að 
miklu leyti hvernig við högum 
okkur. Þessar hugmyndir tel ég að 
geti komið í veg fyrir að strákar geti 
verið auðmjúkir, einlægir og sannir 
sjálfum sér,“ segir Þorsteinn. „Karl-
mennskan er alls konar en á yfir-
leitt ákveðnar rætur sem byggja 
til dæmis á hómófóbíu og þá erum 
við alltaf að sanna gagnkynhneigð 
okkar.“

Um 200 karlmenn höfðu svarað 

könnuninni í gær þegar Þorsteinn 
ræddi við Fréttablaðið og tekur 
hann fram að um sjálfvalið úrtak sé 
að ræða og að ekki sé hægt að yfir-
færa niðurstöður könnunarinnar á 
stærra þýði, þær geti þó gefið ein-
hvers konar vísbendingu um upp-
lifun karla á einmanaleika.

„Ég spurði líka um það hvort þátt-
takendur myndu vilja eiga f leiri 
nána vini og þeirri spurningu svara 
72 prósent játandi,“ segir Þorsteinn. 
„Önnur spurning sneri að því hvort 

karlmenn upplifðu það að geta ekki 
talað um ákveðna hluti eða skömm-
uðust sín og það eru áberandi svör 
um að karlar skammist sín og tali 
ekki um einmanaleika, kvíða og 
þunglyndi. Nokkrir nefndu líka 
minnimáttarkennd, lítið sjálfs-
traust og útlit svo eitthvað sé nefnt,“ 
bætir hann við.

Aðspurður um það hvað sé til 
ráða segist Þorsteinn sannfærður 
um að lausnin felist meðal annars 
í því að hreyfa við íhaldssömum 
karlmennskuhugmyndum. „Með 
því öðlast strákar og karlar aukið 
frelsi til þess að vera eins og þeir 
eru og við munum sjá meira jafn-
rétti í okkar samfélagi, þetta er mín 
sannfæring. Það að við séum farin 
að ræða þessi mál er bein afleiðing 
af femínískri jafnréttis- og mann-
réttindabaráttu og það er einstakt 
tækifæri.“ birnadrofn@frettabladid.is

Fjöldi karla eigi fáa 
eða enga nána vini
Þorsteinn V. Einarsson gerði skoðanakönnun um einmanaleika karla eftir að 
honum barst frásögn manns sem upplifir sig einmana og að skorta nána vini. 
Könnunin bendir til þess að fjöldi karla eigi fáa eða jafnvel enga nána vini.

Þorsteinn V. Einarsson hefur rannsakað einmanaleika. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðni Th. Jóhannesson forseti og Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra tíndu birkifræ í Skógarlundi við Bessastaði í gær þó að 
veðrið væri ekki eins og best verður á kosið. Markaði þetta upphaf landsátaks til útbreiðslu birkiskóga sem Skógræktin og Landgræðslan standa 
að. Birkið þakti fjórðung Íslands þegar landnámsmenn stigu hér fæti og útbreiðsla þess myndi binda mikið kolefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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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  
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20%
afsláttur
LADY innimálning

1.905kr/m2

2.25kr/m2

Græn
vara

Parket í úvali

Harðparket
Ljós eik, 8 mm, 3 stafa. 147100

30%

Verð aðeins

Rafmagnshjól Enox
Enox Yadea rafmagnsreiðhjól. 3903103

Rafmagnshjól
Ferðamáti framtíðarinnar
Sjá nánar á husa.is

Umhverfisvænt • 250W • 25 km hraði • Drægni 70 km • 7 gíra

Borhamar DH26PC SDS PLUS
830W, borar og meitlar, höggorka 0-3.2J, 
mesta borun í stein 26 mm, léttfleygun, 
HSC taska. 5247170

37.895 kr

29.995kr

20%

Verkfæraskápur NEO 84-221
NEO, skápur á hjólum hjól með bremsum, hægt að læsa, 
6 skúffur, hæð: 103, breidd: 68, dýpt: 46 cm, burðargeta 
280 kg. Okkar allra vinsælasti verkfæraskápur. 5024494

28%

35.995kr
49.995 kr

149.900kr

20%

Háþrýstidæla C125.7-6 PAD X-TRA
Nilfisk, 125 bör, 1.5kW, 460 ltr./klst., 6 m, Patio 
pallabursti, þvottakústur, röra og klóakhreinsir, 
8 m slanga. 5254205

39.495 kr

31.595kr

Þvottavél AEG. L6FBI48S 
Magn af þvotti mest 8 kg, 1400 snúninga,  
A+++ orkuflokkur. 1860502

79.990kr
89.990 kr

1970-2020
ára

1.797 kr

1.290kr

Eitt stk. 599 kr.

Hausterikurnar 
eru komnar
3 stk.
að eigin vali



Þegar fólk er búið 
að venja sig á slæma 

líkamsstöðu þá getur það 
verið óafturkræft nema það 
þjálfi sig upp að 
nýju.
Gauti Grétarsson
sjúkraþjálfari

Lögreglan segir formlega 
leit ekki hafna.

Að óbreyttu mun valið 
standa milli Helgu Völu og 
Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, 
sitjandi varaformanns.

jeep.is

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

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

40” BREYTTUR 35” BREYTTUR ÓBREYTTUR

JEEP® WRANGLER RUBICON – VERÐ FRÁ: 10.990.000 KR.
• BENSÍN 273 HÖ / DÍSEL 200 HÖ
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• ROCK-TRACK® FJÓRHJÓLADRIF

• SELECT-TRAC®  MILLIKASSI
• TRU-LOCK® 100% DRIFLÆSINGAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• AFTENGJANLEG JAFNVÆGISSTÖNG AÐ FRAMAN

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP® WRANGLER BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

• HEAVY DUTY FRAM- OG AFTURHÁSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ

HEILBRIGÐISMÁL „Það er meira að 
gera núna en var í september í fyrra, 
þá var reyndar líka mikið að gera,“ 
segir Gauti Grétarsson sjúkraþjálf-
ari. Hann segir að fjölgun þeirra 
sem leiti til sjúkraþjálfara nú megi 
að miklu leyti rekja til COVID-19 
faraldursins og afleiðinga hans.

Skipta má þeim sem leita til 
sjúkraþjálfara af völdum COVID-
19 í fimm hópa. „Þeir sem hafa orðið 
veikir af COVID geta glímt við stoð-
kerfisvandamál sem rekja má til 
lungnabólgunnar og að hafa legið í 
rúminu í tvær til fjórar vikur. Þegar 
fólk er búið að ná sér af sýkingunni 
þá vill það byrja á sama stað aftur,“ 
segir Gauti.

Nefnir hann sem dæmi einstak-
ling sem stundaði hlaup áður en 
hann veiktist. „Hann byrjar að 
hlaupa eins og hann gerði áður en 
hann veiktist. Það þarf að byrja á 
núllpunkti. Það tekur þrjár vikur 
að ná sér eftir eina viku uppi í rúmi. 
Það getur tekið rúmar níu vikur 
fyrir einhvern sem var rúmliggjandi 
í þrjár vikur að ná sér upp í sama 
form og áður. Það er hópur sem 
rekur sig á vegg með því að fara of 
geyst af stað.“ Ýmis þreytueinkenni 
geta komið upp og verkir í stoðkerf-
inu, þá getur tekið talsverðan tíma 
að ná upp góðri lungnastarfsemi.

Annar hópurinn er þeir sem hafa 
unnið heima í fjarvinnu við verri 
aðstæður en á vinnustaðnum, við 
það bætast gjarnan minni sam-
skipti við aðra. „Aðstæðurnar geta 
verið mun verri heima fyrir, til 
dæmis hvað varðar líkamsstöðu,“ 
segir Gauti.

„Þegar fólk er búið að venja sig á 
slæma líkamsstöðu getur það verið 

óafturkræft nema það þjálfi sig upp 
að nýju. Þegar maður er búinn að 
sitja eins klessa þá finnst manni það 
vera eðlilegt.“ Eru þá dæmi um að 
fólk finni fyrir verkjum, en tengi þá 
ekki við slæma líkamsstöðu. „Fólk 
kannski fær höfuðverki, bakverki 
eða verk í axlirnar út frá þessari 
röngu líkamsstöðu.“

Þá er hópurinn sem hefur misst 
vinnuna vegna efnahagsástands-
ins tvískiptur. Annars vegar þeir 
sem hreyfa sig minna, sem glíma 

við sömu einkenni og þeir sem fóru 
í langa sjálfskipaða sóttkví vegna 
faraldursins, og hins vegar þeir sem 
fóru að hreyfa sig of mikið. „Þessir 
þrír hópar hafa allir þróað með 
sér ýmis álagseinkenni,“ útskýrir 
Gauti. „Það þarf að líta til allra þátta 
þegar kemur meðferðinni. Þeir sem 
hafa misst vinnuna hafa gjarnan 
áhyggjur af tekjum, andleg vellíðan 
hefur mikið að segja þegar kemur að 
líkamlegri líðan.“ 
arib@frettabladid.is

Tengja ekki verki við ranga 
líkamsstöðu sína í fjarvinnu
Þeim einstaklingum sem leita til sjúkraþjálfara hefur fjölgað undanfarið. Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari 
segir að rekja megi fjölgunina til kórónaveirufaraldursins. Dæmi séu um að fólk finni fyrir stoðkerfis-
verkjum en tengi þá ekki við ranga líkamsstöðu í fjarvinnu. Verkir í höfði, baki og öxlum eru algengir.

LEIÐRÉTTING

Í blaðinu í gær var rangt farið 
með nafn Ragnhildar Helgu 
Jónsdóttur, formanns Veiðifélags 
Andakílsár. Þá sagði að í óhappi 
á árinu 2017 hefðu fjögur til fimm 
þúsund rúmmetrar af seti borist 
í Andakílsá. Byggði það á fyrstu 
fréttum af málinu á sínum tíma. 
Ragnhildur segir að síðar hafi verið 
áætlað að magnið hafi verið 25 
þúsund rúmmetrar.

STJÓRNMÁL Helga Vala Helgadóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
hefur tilkynnt framboð sitt til 
varaformanns sem kjörinn verður 
á landsfundi f lokksins í nóvember. 
Helga Vala segist finna síaukinn 
áhuga á Samfylkingunni og segir 
nýtt fólk á öllum aldri vera að ganga 
til liðs við flokkinn.

Hún segir hlutverk varafor-
manns afar mikilvægt, ekki síst til 
að þjappa flokksfólki saman og efla 

liðsheildina í aðdraganda kosninga.
„Ég er þess fullviss að með því 

að koma samstíga og kjörkuð fram 
með skýra framtíðarsýn muni kjós-
endur fela okkur í Samfylkingunni 
lyklana að stjórnarheimilinu,“ segir 
Helga Vala.

Sitjandi varaformaður flokksins, 
Heiða Björg Hilmisdóttir borgar-
fulltrúi og formaður velferðarráðs 
Reykjavíkur, hefur ekki gefið annað 
til kynna en hún hyggist gegna emb-

ættinu áfram og að óbreyttu verður 
kosið milli þeirra á landsfundinum. 
Heiða Björg var kjörin í embættið á 
fundi f lokksins í febrúar 2017 og 
endurkjörin á landsfundi ári síðar.

Helga Vala var fyrst kjörin á þing 

í síðustu alþingiskosningum árið 
2017 en hún leiddi lista f lokksins í 
Reykjavíkurkjördæmi norður. Hún 
hefur þó verið virk í starfi Sam-
fylkingarinnar um árabil og var 
formaður Samfylkingarfélagsins í 
Reykjavík árin 2008 til 2010. 

Helga Vala var formaður stjórn-
sk ipunar- og ef tirlitsnef ndar 
Alþingis á fyrri hluta kjörtíma-
bilsins en gegnir nú formennsku í 
velferðarnefnd þingsins. – aá

Helga Vala býður sig fram til varaformennsku í Samfylkingunni

Helga Vala Helgadóttir alþingis-
maður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Slæm líkamsstaða í fjarvinnu getur orsakað verki sem erfitt er að losna við nema með þjálfun. MYND/GETTY

ÚTLENDINGAMÁL Egypska f jöl-
skyldan sem vísa átti úr landi í 
gærmorgun var farin af dvalarstað 
sínum þegar lögreglan og fulltrúi 
barnaverndarnefndar mættu á 
staðinn til að fylgja þeim í Leifs-
stöð. Þaðan átti að f ljúga með þau 
til Amsterdam og síðan Kaíró. Ekki 
þótti ástæða til að hafa gæslu við 
dvalarstaðinn til þess að tryggja að 
þau yrðu á staðnum. Lögreglan segir 
að formleg leit sé ekki hafin en verk-
beiðni Útlendingastofnunar um 
brottvísun sé ennþá í gildi.

Magnús Davíð Norðdahl, lög-
maður fjölskyldunnar, sagðist í 
gær ekki vita hvar fjölskyldan væri 
niðurkomin. Hann sagðist ekki hafa 
ráðlagt þeim að fara í felur fyrir 
laganna vörðum en hefði fullan 
skilning á að þau hefðu gert það í 
ljósi þess að þau óttast um líf sitt í 
Egyptalandi. Þau hefðu fram á síð-
ustu stundu trúað því að ekki yrði 
af brottvísuninni. – khg

Fjölskyldan 
ekki á staðnum

Vísa átti fjölskyldunni úr landi í 
gærmorgun. MYND/AÐSEND
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Hlutafjárútboði  
í Icelandair Group  
lýkur kl. 16 í dag

Almennt útboð á nýjum hlutum hófst miðvikudaginn 16. september  
og lýkur kl. 16.00 í dag, fimmtudaginn 17. september 2020. 

Tilboðsbók A Tilboðsbók B

Stærð útboðs 20 milljarðar króna að kaupverði 17 milljarðar króna að kaupverði 3 milljarðar króna að kaupverði

Réttur til að stækka útboð í 23 milljarða króna Ef umframeftirspurn myndast, hefur félagið rétt til að stækka útboðið um 3 milljarða króna að kaupverði.  
Ef heimildin er nýtt að fullu verður stærð útboðsins því 23 milljarðar króna.

Útboðsgengi 1,00 kr./hlut 1,00 kr./hlut

Lágmarksáskrift 20.000.001 krónur að kaupverði 100.000 krónur að kaupverði

Hámarksáskrift - 20.000.000 að kaupverði

Áskriftarréttindi* Með hlutum keyptum í útboðinu fylgja áskriftarréttindi sem samsvara 25% af skráningu nýrra hluta. Hægt verður  
að nýta áskriftarréttindin á verði sem fer stighækkandi frá útboðsgengi, í þremur skrefum, á ákveðnum tímabilum  
yfir tveggja ára tímabil. Áskriftarréttindin verða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og hægt verður  
að eiga viðskipti með þau óháð hlutum í félaginu fram að nýtingartíma þeirra.  

Í útboðinu eru boðnir til sölu 20.000.000.000 nýrra hluta í Icelandair Group. 
Gefi eftirspurn tilefni til hefur félagið heimild til að fjölga seldum hlutum  
í útboðinu þannig að þeir nemi samtals allt að 23.000.000.000. Nýju hlutunum 
fylgja áskriftarréttindi sem samsvara allt að 25% af skráningu nýrra hluta  
í útboðinu.  

Tekið verður við áskriftum rafrænt á eftirfarandi vefsíðu  
www.landsbankinn.is/utbod/icelandair. 

Hlekkur á áskriftarvefinn er aðgengilegur í gegnum vefsíður umsjónaraðila 
útboðsins, www.islandsbanki.is og www.landsbankinn.is og á heimasíðu 
félagsins, www.icelandairgroup.is.

Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar  
hvað varðar stærð áskrifta og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Icelandair Group 
er að nafnverði 1 króna. 

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans 
Sími: 410 4000 
utbod@landsbankinn.is

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka 
Sími: 440 4000 
utbod@islandsbanki.is

icelandairgroup.is

Landsbankinn og Íslandsbanki hafa umsjón með útboðinu.  
Upplýsingar og tæknileg aðstoð:

Áætlað er að niðurstaða útboðsins verði birt á vefsíðu Icelandair Group eigi 
síðar en kl. 23.59 þann 18. september 2020. Gjalddagi og eindagi áskrifta  
er áætlaður 23. september 2020.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu 
er skuldbindandi. Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu í hlutum í Icelandair 
Group eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar um Icelandair Group 
og lýsingu félagsins sem dagsett er 8. september 2020, og hefur verið staðfest 
af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Lýsinguna má finna á vefsíðu Icelandair 
Group, www.icelandairgroup.is/investors/reports-and-presentations/prospectus/.

* Auglýsingin tengist flókinni fjármálaafurð sem getur verið erfitt að skilja.



Ríkið getur al-
mennt tekið lög-

sögu yfir íslenskum ríkis-
borgurum, eða þeim sem 
búsettir eru á Íslandi, vegna 
brota sem framin eru 
erlendis, ef brotið er jafn-
framt refsivert þar.

Dr. Bjarni Már 
Magnússon, 
 prófessor við 
lagadeild HR

Sandra segir að sjúkraliðar séu best til þess fallnir að sinna störfum á hjúkrunarheimilum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

HEILBRIGÐISMÁL Skorin verður 
upp herör gegn því að heilbrigðis-
stofnanir ráði ófaglært starfsfólk í 
störf sem sjúkraliðar ættu að gegna. 
Þetta var meðal þess sem samþykkt 
var á fulltrúaþingi Sjúkraliðafélags 
Íslands sem haldið var fyrir helgi.

Sandra B. Franks, formaður 
félagsins, segir misbresti hvað 
varðar ráðningar í störf sjúkraliða. 
„Stjórnendur, til dæmis hjúkrunar-
heimila, vita vel af því að bannað 
er að ráða aðra en sjúkraliða til 
sérhæfðra umönnunar- og hjúkr-
unarstarfa, nema áður hafi verið 
auglýst eftir sjúkraliðum,“ segir 
Sandra. „Stofnanir eru mögulega 
að reyna að spara við sig með því 
að ráða ódýrara vinnuaf l, en þær 
mega það ekki nema búið sé að 
reyna til þrautar að fá sjúkraliða. 
Við þurfum að tryggja að þetta 
verði aldrei gert.“

Þá var samþykkt ályktun þar sem 
gerð er krafa um að hið opinbera 
marki sér stefnu um hversu margir 
sjúkraliðar eiga að vera við störf á 
hverjum tíma. Sandra segir sjúkra-
liða óánægða með hvernig forgangs-
rétturinn hefur verið sniðgenginn. 
„Þetta er líka hagsmunamál fyrir 
sjúklinga og aðstandendur, því það 
kemur mjög vel fram í úttektum 
bæði á Íslandi og erlendis að skýr 
tengsl eru á milli lélegra gæða og 
lágs hlutfalls fagmenntaðra við 

hjúkrun og umönnun. Við þurfum 
einfaldlega fleiri sjúkraliða.“

Áhyggjur eru meðal sjúkraliða af 
að mönnun á hjúkrunarheimilum 
sé ekki í samræmi við það sem þarf 
til að viðhalda gæðum þjónust-
unnar. „Hjúkrunarheimilin þurfa 
mörg hver á f leiri sjúkraliðum að 
halda þar sem sjúkraliðar eru besta 
stéttin til að sinna fólkinu sem þar 
er.“

Sandra segir að í framtíðinni muni 
þörfin fyrir sjúkraliða stór auk ast. 
„Áhersla á að færa þjónust una heim 
mun þróast með sambæri legum 
hætti og á hinum Norður löndunum, 
en þar eru fjár veit ingar til heima-
hjúkrunar og heima þjónustu átta til 
fimmtán sinn um hærri en á Íslandi, 

þegar mið að er við verga landsfram-
leiðslu,“ segir Sandra. Þar, eins og hér 
á landi, heldur meðalævin áfram að 
lengjast og þörf fyrir hjúkr un og 
umönnun aldraðra vex að sama 
skapi. Sandra sér mörg tæki færi til 
að efla heimahjúkrun. „Það er í raun 
langódýrasta leiðin og öll viljum við 
vera heima sem lengst. Það felst í því 
mikil hagræðing fyrir samfélagið 
að ef la heimahjúkrun og heima-
þjónustuna.“

Í kjarasamningum við ríkið 
gerði félagið kröfu um að sett yrði á 
fót nám fyrir sjúkraliða á háskóla-
stigi, og næsta haust verður sett á 
fót diplómanám við Háskólann á 
Akureyri sem sjúkraliðar geta sinnt 
í fjarnámi. „Það hefur verið rík krafa 
hjá okkar félagsmönnum að svona 
nám verið sett á fót, við gáfum 
okkur ekki við samningaborðið,“ 
segir Sandra. Samkvæmt könnun 
meðal félagsmanna hefur minnst 
fjórðungur áhuga á náminu. „Með 
því teljum við að opnist tækifæri 
fyrir sjúkraliða til að sérhæfa sig 
og eiga þá kost á framgangi í starfi 
og betri launum. Sú barátta hefst 
fyrir alvöru þegar byrjað verður að 
útskrifa.“ Sandra segir að ein leið-
anna til að ráða bót á mönnunar-
vandanum sé að fela sjúkraliðum 
meiri ábyrgð og aukið stjórnunar-
hlutverk á tilteknum sviðum. 
arib@frettabladid.is

Skera upp herör gegn 
ráðningu ófaglærðra
Sjúkraliðafélag Íslands hyggst á næstunni skera upp herör gegn því að heil-
brigðisstofnanir ráði til sín ófaglært starfsfólk í störf sjúkraliða. Formaður 
félagsins segir þörf á fleiri sjúkraliðum og tækifærum til þróunar í starfi. 

Stofnanir eru 
mögulega að reyna 

að spara við sig með því að 
ráða ódýrara vinnuafl, en 
þær mega það ekki nema 
búið sé að reyna til þrautar 
að fá sjúkraliða.
Sandra B. Franks, 
formaður Sjúkra-
liðafélags Íslands

markaður
Bænda
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Sjónmælingar 
eru okkar fag

SJÓNVARP Áformað er að taka upp 
sjónvarpsþættina Ófærð 3 að hluta 
til á Siglufirði í september og októ-
ber. Þetta kemur fram á trolli.is.

Þar segir að búist sé við því að 60 
til 80 manns verði á Siglufirði við 
tökurnar, sem áætlað er að ljúki í 
kringum 9. október. Miklar ráð-
stafanir verða varðandi COVID-19 
en sóttvarnafulltrúi verður á setti 
alla daga. Starfsfólk sem starfar 
við smink og búninga verður alltaf 
með grímur og tökulið líka, þegar 

aðstæður eru þröngar. Allir verða 
hitamældir þegar komið er inn á 
sett.

Áætlað er að taka upp senur í 
Sundlaug Siglufjarðar og verður 
laugin lokuð á meðan en líkams-
rækt og íþróttahús verða opin. 
Tökur eru fyrirhugaðar frá 24. sept-
ember en tímasetning gæti hnikast 
til um einhverja daga. Heimamenn 
og fyrirtækjaeigendur sem koma að 
þessu verkefni hafa tekið vel í það, 
segir í frétt trolli.is. – hó

Þriðja þáttaröðin af Ófærð tekin 
upp á Siglufirði næstu vikurnar

DÓMSMÁL Jón Baldvin Hannibals-
son, fyrrverandi sendiherra og ráð-
herra, krefst þess að ákæru gegn 
honum um kynferðislega áreitni 
verði vísað frá dómi á þeim grund-
velli að íslenskir dómstólar hafi 
ekki lögsögu í málinu. Þetta kom 
fram við þingfestingu málsins í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

„Hér reynir á hina svonefndu 
þegnreglu sem varðar lögsögu ríkja. 
Megininntak hennar er að ríkið 
getur almennt tekið lögsögu yfir 
íslenskum ríkisborgurum, eða þeim 
sem búsettir eru á Íslandi, vegna 
brota sem framin eru erlendis, ef 
brotið er jafnframt refsivert þar,“ 
segir dr. Bjarni Már Magnússon, 
prófessor við lagadeild HR. Hann 
vísar til dómafordæmis Hæstarétt-
ar í máli Íslendings sem sakfelldur 

var fyrir kynferðisbrot í Svíþjóð. 
Dómurinn féllst ekki á ómerkingu 
héraðsdóms, þar sem óumdeilt var 
að brotið var einnig refsivert sam-
kvæmt sænskum hegningarlögum.

Bjarni tekur fram að um heimild, 
en ekki skyldu, ríkisins sé að ræða 
en reglan byggi á þeirri hugmynd 
að þar sem einstaklingar eigi rétt 
á vernd frá heimaríki sínu sé ein-
staklingurinn jafnframt undir lög-
sögu ríkisins hvert sem hann fer.

Mál Jóns Baldvins varðar meinta 
kynferðislega áreitni sem á að 
hafa átt sér stað á Spáni árið 2018 
og búast má við því að reifa þurfi 
spænska refsilöggjöf í málflutningi 
um frávísunarkröfuna sem fer fram 
í Héraðsdómi Reykjavíkur 30. októ-
ber næstkomandi. 
– aá

Mál Jóns ræðst af spænskri löggjöf
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Snyrtivara

ÞESSI GLÆSILEGI *KAUPAUKI FYLGIR EF KEYPTAR ERU TVÆR VÖRUR

 EÐA FLEIRI FRÁ ESTÉE LAUDER DAGANA 17. – 23. SEPTEMBER.

*á meðan birgðir endast.



Við græðum sárin 
aðeins betur og 

getum í kjölfarið horft til 
fortíðar með meiri reisn.

Pedro Sanchez forsætisráðherra

Þýska ríkisstjórnin mun 
í samstarfi við Frakka og 
önnur aðildarlönd ESB 
vinna að lausn á málinu. 

SPÁNN Spænska ríkisstjórnin sam-
þykkti á þriðjudag að setja lög um 
fjármögnun vegna leitar að fórnar-
lömbum einræðisherrans Francisco 
Franco. Þingið á eftir að samþykkja 
lögin en 750 þúsund evrum verður 
varið í verkefnið. Það jafngildir rúm-
lega 120 milljónum króna.

„Minni, réttlæti og skaðabætur 
verða að vera á höndum ríkisins,“ 
sagði forsætisráðherrann Pedro 
Sanchez í yfirlýsingu á samfélags-
miðlum. „Með löggjöfinni tökum 
við annað skref í að viðurkenna 
fórnarlömb borgarastyrjaldarinnar 
og það einræði sem ríkti. Við græð-
um sárin aðeins betur og getum í 
kjölfarið horft til fortíðar með meiri 
reisn.“

Lengi hefur verið barist fyrir því 
að fórnarlömb borgarastyrjaldar-
innar, sem stóð yfir frá 1936 til 
1939, verði fundin og grafin upp. 
Áætlað er að um 100 þúsund manns 
hafi verið komið fyrir í ómerktum 
gröfum víða um Spán. Alls fórst um 
hálf milljón manns í stríðinu, þar af 
tæplega 200 þúsund hermenn sem 
börðust gegn fasistaher Franco og 
um 200 þúsund almennir borgarar.

Drápin hættu ekki við lok stríðs-
ins heldur hélt Franco ofsóknum 
sínum áfram til ársins 1945, er það 
tímabil kallað Hvíta ógnin. Hand-
tökur, fangelsanir, vinnuþrælkun, 
pyndingar, nauðganir og aftökur 
áttu sér stað gagnvart ýmsum 
hópum sem Franco taldi ógna sér. 

Þar á meðal sósíalistum, frjálslynd-
um umbótasinnum, katal ónskum 
og baskneskum þjóðernissinnum, 
samkynhneigðum og trúleysingj-
um. Þúsundir f lúðu heimili sín, 

annaðhvort til fjalla eða úr landi.
Franco dó árið 1975 og með 

hverju árinu sem líður verður minn-
ingin um hann myrkari og myrkari. 
Kallað hefur verið eftir uppgjöri á 

þessum tíma, líkt og Þjóðverjar hafa 
gengið í gegnum með nasismann, en 
gengið hægt.

Árið 2007 samþykkti þingið lög 
um að aðstoða fjölskyldur fórnar-

lamba við að finna grafir þeirra en 
með þeirri löggjöf hafði ríkið ekki 
frumkvæði að því að finna fólk. 
Þegar hægristjórn Mariano Rajoy 
komst til valda árið 2011 voru lögin 
afnumin og sagt ástæðulaust að 
„opna gömul sár“.

Að finna fórnarlömbin og takast á 
við minninguna um Franco var eitt 
af kosningaloforðum Sanchez þegar 
hann komst til valda árið 2018. Á 
síðasta ári voru leifar einræðisherr-
ans fjarlægðar úr grafreitnum Dal 
hinna föllnu og settar niður í fjöl-
skyldugrafreit nálægt Madríd.

Í hinni nýju löggjöf verður reitn-
um þar sem leifar Franco lágu í 44 
ár breytt í minninga- og fræðslu-
stað um borgarastyrjöldina og ein-
ræðisstjórn hans. Þá verða einnig 
þeir sakamáladómar sem dómarar 
Franco felldu ógiltir og fórnarlömb-
unum gefnar upp sakir.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Munu leita að fórnarlömbum Franco
Spænska ríkið mun hefja átak í að leita að fórnarlömbum fasistaleiðtogans Francisco Franco. Talið er að um 100 þúsund manns, 
sem myrtir voru af herjum hans, liggi í ómerktum gröfum víða um Spán. Franco ofsótti og myrti alla þá sem hann taldi ógna sér.

Fjölskyldur hinna föllnu úr borgarastyrjöldinni hafa lengi kallað eftir aðgerðum en lítið orðið ágengt. MYND/GETTY

LANDSÞING 
VIÐREISNAR
25. SEPT. KL. 16 • SILFURBERGI, HÖRPU

Viltu hafa áhrif á landsþingi Viðreisnar? 
Skráðu þig í flokkinn fyrir laugardaginn 
19. september til að öðlast atkvæðisrétt.

Hvetjum flokksmenn til að bjóða sig fram til embætta 

sem kosið verður um. Landsþingið fer einnig fram á netinu. 

Nánari upplýsingar á vidreisn.is

Tökum stór skref strax!
SAMFÉLAG Þýskaland mun taka 
á móti 1.553 f lóttamönnum sem 
dveljast þessa stundina á grískum 
eyjum. Stefen Seibert, talsmaður 
Angelu Merkel, kanslara Þýska-
lands, tilkynnti þetta í gær.

Um er að ræða f lóttamenn sem 
urðu fyrir barðinu á eldinum sem 
braust út í f lóttamannabúðunum 
á grísku eyjunni Lesbos í síðustu 
viku. Eldurinn olli mikilli eyði-
leggingu í Moria sem eru stærstu 
f lóttamannabúðir í Evrópu og eru 
um það bil 13.000 heimilislaus eftir 
eldsvoðann. 

Þá mun þýska ríkisstjórnin sömu-
leiðis vinna að því í samvinnu við 
Evrópusambandið á næstu vikum 
að finna lausn á vanda flóttamanna 
frá þeim þjóðum sem eru í góðu 
samstarfi við Evrópuþjóðirnar.

Fram kemur í yfirlýsingu þýsku 
ríkisstjórnarinnar að landið muni 
taka við þeim fjölda f lóttamanna 
sem samræmist fólksfjölda þar í 
landi á næstu vikum. Þjóðverjar 
muni vinna að því að setja upp 
aðgerðaáætlun í þeim efnum í sam-
starfi við þjóðir innan Evrópusam-
bandsins.

Emmanuel Macron, forseti Frakk-
lands, hefur tekið í sama streng og 
Merkel og segir að vinna verði hratt 
og örugglega í að koma þeim sem 
eru heimilislausir eftir þennan sorg-
lega atburð í öruggt skjól. – hó

Rúmlega 1.500 flóttamenn á leið 
frá Grikklandi til Þýskalands 

JAPAN Yoshihide Suga var í gær 
kjörinn forsætisráðherra Japans. 
Tekur hann við Shinzo Abe sem 
sagði af sér af heilsufarsástæðum. 
Hinn 71 árs gamli Suga var á mánu-
daginn kjörinn leiðtogi Frjálslyndra 
demókrata, sem eru í meirihluta á 
japanska þinginu.

Suga er einsdæmi í japönskum 
stjórnmálum, er hann hvorki kom-
inn af efnafólki né hefur hann verið 
hluti af f lokksklíkum. Stjórnmála-
skýrendur telja að Suga muni fylgja 
efnahagsáherslum forvera síns en 
leggja áherslu á umbætur í stjórn-
sýslunni og byggðamálum. – ab

Suga tekinn við í Japan
Hinn nýi forsætisráðherra er 71 árs gamall og umbótasinnaður. MYND/EPA
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Kolibri trönur 
í miklu úrvali, gæða-
vara á góðu verðiKolibri penslar 

Handgerðir þýskir penslar 
í hæsta gæðaflokki 
á afar hagstæðu verði
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Ák vö r ð u n b a nd a -
ríska viðskiptaráðu-
ney t isins u m að 
leg gja hugsanlega 
allt að 48 prósenta 
innf lutningstolla á 

kísilmálm frá Íslandi verður áfrýj-
að, að sögn Rúnars Sigurpálssonar, 
framkvæmdastjóra PCC á Bakka. 
„Ákveðin milliniðurstaða í þessu 
máli mun liggja fyrir 7. desember. 
Þá munum við koma okkar athuga-
semdum á framfæri, enda sjáum við 
margar rangfærslur í þessari skýrslu 
viðskiptaráðuneytisins,“ segir 
Rúnar. Hann segist ekki eiga von 
á því að nýjasta ákvörðun banda-
ríska viðskiptaráðuneytisins um 
innflutningstolla á kísilmálm muni 
halda: „Enn sem komið er erum við 
róleg yfir þessu, ég hef fulla trú á því 
að þessir tollar verði ekki að raun-
veruleika.“

Rannsókn á innf lutningi kísil-
málms frá fjórum löndum og hugs-
anlegri undirverðlagningu á Banda-
ríkjamarkaði lauk í síðasta mánuði 
en gögn málsins voru nýlega birt. 
Um er að ræða kísilmálm frá Íslandi, 
Kasakstan, Bosníu-Hersegóvínu og 
Malasíu. Innflutningstollar á kísil-
málm frá Bosníu og Malasíu munu 
liggja á bilinu 12 til ríf lega 21 pró-
sents. Innflutningstollar á íslenska 
málminn eru hins vegar hærri, eða 
á bilinu 28 til 48 prósent.

Það voru fyrirtækin Ferroglobe 
og Mississippi Silicon, sem saman-
lagt stýra meira en helmingi allrar 
kísilmálmframleiðslu í Bandaríkj-
unum, sem óskuðu eftir því að 
bandarísk yfirvöld hæfu rannsókn 
á innfluttum kísilmálmi frá Íslandi 
og f leiri löndum, fyrr á þessu ári. 
„Þessi fyrirtæki hafa reynt þetta 
sama áður og ekki haft erindi sem 
erfiði. Þeir fóru til að mynda gegn 
norskum framleiðendum með sam-
bærilegum rökum fyrir nokkrum 
árum og höfðu ekki erindi sem erf-
iði,“ segir Rúnar.

Einn helsti ásteytingarsteinninn 
í málinu er mismunandi tegundir 
kísilmálms. Algengustu tegundir 
kísilmálms eru járn- og álblendis-
kísill. Rúnar bendir á að markmið 
PCC sé að framleiða aðrar tegundir 
af hærri gæðum og meiri hreinleika. 

Þó að hann telji ólíklegt að kröfur 
Ferroglobe og Mississippi Silicon 
nái fram að ganga, sé ekki einu sinni 
víst að téðir refsitollar myndu gilda 
um þá vöru sem PCC hyggst fram-
leiða, til lengri tíma. „Okkar ætlun 
er að framleiða sérhæfðari vöru,“ 
segir hann.

Á síðastliðnum tveimur árum 
hafa Bandaríkin sett tolla á fjöl-
margar, innfluttar hrávörur, þar á 
meðal  ýmsar málmtegundir. Til að 
mynda hafa verið innflutningstollar 
á kanadískt ál og stál frá Argentínu, 
Brasilíu og Kína. „Það hefur auðvitað 
verið stemning fyrir því að vernda 
innlendan iðnað í Bandaríkjunum 
á síðastliðnum árum, en ég hef fulla 
trú á því að menn taki faglega á 
þessu máli sem snertir okkur.“

Verð á kísilmálmi lækkaði um 
þriðung framan af árinu en hefur 
nú náð jafnvægi. „Það er jákvæðari 
tónn núna hjá þeim sem eru að 
greina markaðinn,“ segir Rúnar. 
PCC á Bakka stöðvaði framleiðslu í 
lok júlí á þessu ári vegna óhagfelldra 

markaðsaðstæðna. Rúnar segir 
engar áætlanir um að hefja fram-
leiðslu á ný að sinni: „Við þurfum 
að sjá markaðinn rétta töluvert úr 
kútnum áður en við hugleiðum að 
hefja aftur framleiðslu.“

Rekstur kísilversins á Bakka var 
endurskipulagður fyrr á þessu ári. 
Þá veitti móðurfélagið PCC SE félag-
inu 40 milljóna Bandaríkjadala hlut-
hafalán og félagið Bakkastakkur 
breytilegt veitti skuldabréfalán upp 
á 62,5 milljónir Bandaríkjadala. 
Bakka stakkur er aðallega í eigu 
Íslandsbanka og lífeyrissjóðanna 
Gildis, Birtu og Stapa.

Þrátt fyrir að engin framleiðslu-
starfsemi sé hjá PCC á Bakka sem 
stendur, hvílir ennþá kaupskylda 
á félaginu vegna raforkusamnings 
við Landsvirkjun. Orkuþörf PCC á 
Bakka á fullum afköstum er um 52 
megavött af afli á ári. PCC er skuld-
bundið til að standa skil á greiðslum 
til Landsvirkjunar þrátt fyrir að 
starfsemin stöðvist, en í orkusölu-
samningum sem þessum (e. take or 
pay) er algengt að kaupskylda hvíli 
á kaupandanum, um að minnsta 
kosti 80 prósent af umsaminni orku, 
óháð því hvort rafmagnið er notað 
eða ekki.

Aðspurður hvort PCC á Bakka 
þurfi á nýrri fjármögnun að halda í 
kjölfar framleiðslustöðvunarinnar, 
segir Rúnar að það sé hugsanlegt, 
en engar viðræður séu í gangi um 
endurfjármögnun sem stendur. – thg

PCC segir skýrsluna 
fulla af rangfærslum
PCC hyggst áfrýja ákvörðun bandaríska viðskiptaráðuneytisins um að leggja 
allt að 48 prósenta innflutningstolla á íslenskan kísilmálm. Markaðsverð kísil-
málms hefur náð stöðugleika en PCC hyggur ekki á að endurræsa á næstunni.

Rekstur PCC á Bakka var endurfjármagnaður í apríl á þessu ári, en gæti nú 
þurft aðra innspýtingu fjármagns. MYND/GAUKUR HJARTARSON

OPNUM NÝJA VERSLUN Á SELFOSSI
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REKSTRARLAND 

Í Rekstrarlandi fást gæðavörur fyrir heimili, einstaklinga, fyrirtæki, iðnað, landbúnað og sjávarútveg. 
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Við þurfum að sjá 
markaðinn rétta 

töluvert úr kútnum áður en 
við hugleiðum að hefja aftur 
framleiðslu.

Rúnar Sigurpálsson, framkvæmda-
stjóri PCC á Bakka

Lögmannsstofan Íslög, sem er 
í eigu hjónanna Steinars Þórs 
Guðgeirssonar og Ástríðar 

Gísladóttur, hagnaðist um 49 millj-
ónir króna í fyrra samanborið við 
34 milljónir á árinu 2018.

Seld þjónusta nam 137 milljónum 
króna og jókst um 22 milljónir á 
milli ára. Eigið fé félagsins nam í 
árslok 205 milljónum samkvæmt 
efnahagsreikningi og eignir 342 
milljónum. Þar af nam handbært fé 
313 milljónum og hækkaði það um 
138 milljónir króna á milli ára.

Íslög fékk greiðslur fyrir umsjón 
með rekstri Lindarhvols, félags í 
eigu fjármálaráðuneytisins, sem 
stofnað var til að sjá um sölu ríkis-
eigna sem ríkið fékk í kjölfar nauða-
samninga við föllnu bankana árið 
2015.

Ríkisendurskoðun kannaði hvort 
bjóða hefði átt út þá þjónustu sem 
Íslög annaðist, einkum í ljósi þess 
kostnaðar sem hún hafði í för með 

sér fyrir félagið, en heildarkostn-
aður á starfstíma þess nam áttatíu 
milljónum króna án virðisauka-
skatts.

Féllst stofnunin á þau sjónarmið 
að persónuleg þekking Steinars 
Þórs og reynsla hans hefði valdið 
því að samningur var gerður við 
Íslög. Þá fékk Ríkisendurskoðun 
enn fremur þær upplýsingar að 
„verulegur afsláttur“ hefði verið 
veittur frá tímagjaldi Íslaga. – þfh

Lögmannsstofan Íslög með 313 
milljónir króna í handbæru fé

Steinar Þór Guðgeirsson, lögmaður.

MARKAÐURINN
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Trölladyngja er risastór gosdyngja sem setur sterkan svip á hálendið norðan Vatnajökuls, hér séð úr vestri af Dyngjufjallaleið.  MYND/ÓMB

Trölladyngja í fjarska og gígurinn á Urðarhálsi minna á tunglið. MYND/BJÖRN RÚRIKSSON.

Gígurinn á Trölladyngju er engin smásmíði og magnað útsýni til allra átta. MYND/TG

Á Íslandi er fjöldi tilkomumikilla dyngja, 
en það eru aflíðandi keilulaga hraun
skildir með gígopi efst. Þessi eldfjöll 
minna á skjöld á hvolfi og myndast við 
endurtekin gos þar sem þunnfljótandi 
hraun renna endurtekið út um hring

laga gíg. Úr lofti minna dyngjur helst á fjöll á tunglinu 
eða Mars, ekki síst þær á gróðurvana hálendi Íslands. 
Þekktust þeirra er Skjaldbreiður, en Ok, Kollótta
dyngja og Trölladyngja í Ódáðahrauni setja einnig 
svip á landslagið. Sú síðastnefnda er með stærstu 
gosdyngjum landsins og nær 1.459 m hæð á auðninni 
norðan Vatnajökuls, sem víða nær 900 m hæð. 
Skammt frá Trölladyngju er Askja í Dyngjufjöllum, en 
þangað komu amerískir Appollogeimfarar með Neil 
Armstrong í fararbroddi og æfðu sig fyrir fyrstu tungl
gönguna 1969. Fóru æfingarnar m.a. fram í nafnlausu 
gili í austanverðum Dyngjufjöllum sem fékk nafnið 
Nautagil og er dregið af enska orðinu astronaut.

Af tindi Trölladyngju er gríðarlegt útsýni, meðal 
annars til norðanverðs Vatnajökuls og Bárðarbungu 
en einnig til Kverkfjalla, Dyngjufjalla, Herðubreiðar 
og Snæfells. Í vesturátt sjást síðan Tungnafellsjökull 
og Hofsjökull. Þetta er löng og krefjandi ganga sem 
tekur daginn, en fyrstir til að ganga á fjallið voru 
Vatnajökulsfarinn William Lord Watts og Þorlákur 
Jónsson, bóndi í Mývatnssveit, sumarið 1875. Flestir 
hefja gönguna vestan Trölladyngju af Dyngjufjallaleið 
(F910) við svokallaða Surtluflæðu, eða að sunnan
verðu af Gæsavatnaleið skammt frá Urðarhálsi. 
Svartur eyðimerkur sandurinn er gljúpur og er gengið 
eftir dældóttum hraunbreiðum þar sem sérlega falleg 
hraunreipi gleðja augað. Þessi hraun runnu úr Trölla
dyngju fyrir rúmlega 7.000 árum og eru hluti Ódáða
hrauns, stærsta hraunflæmis á Íslandi sem þekur 
næstum 0,5% landsins. Þarna er lítið um kennileiti og 
vegurinn sést ekki eftir að komið er inn í hraunið. Því 
er nauðsynlegt að nota GPStæki, jafnvel í góðu veðri. 
Einnig þarf að huga að drykkjarvökva því þarna eru 
engir lækir eða uppsprettur, nema snjóskaflar efst. 
Gangan er 26 km fram og til baka og þar sem hallinn 

er aðeins nokkrar gráður tekur hún á andlega 
ekki síður en líkamlega. Efst bíður risastór 
sporöskjulaga gosgígur sem er 1.200 m á 

lengd, 500600 m að breidd og allt að 100 
m djúpur. Tilfinningin er mögnuð og 

hugurinn reikar til amerísku astro
nautanna sem fyrir hálfri öld stóðu 

fyrstir manna á tunglinu.

Tunglganga á 
Trölladyngju
Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari
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MOLAR

Njóttu þess að ferðast um íslenska náttúru og taktu inn allt  
það góða sem hún hefur að bjóða, á meðan ferskur andvari fyllir 
vitin og hreinsar hugann. Mundu bara að búa þig vel og halda 
hálsinum í lagi með bragðgóðum, fyrirbyggjandi hálsmolum. 
Nú í endurlokanlegum umbúðum — fyrir umhverfið.

Háls, meðal okkar allra.
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Er ekki hægt 
að losa 
þennan 
mann við titil 
sem hann 
skreytir sig 
með þegar 
honum 
hentar en 
kannast ekki 
við þegar 
virkilega 
reynir á?

 

Það er ekki 
að furða að 
borgarstjórn 
mælist með 
lítið traust.

Allt frá byrjun þessa ríkisstjórnar-
samstarfs var ljóst að það yrði engin 
sæluvist fyrir Vinstri græna að vera 
í svo nánu samstarfi við Sjálfstæðis-
flokkinn. Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra hefur reyndar þolað það 

merkilega vel, aðrir þingmenn flokksins síður og æ 
stærri hópur kjósenda flokksins hefur átt í erfið-
leikum með að sætta sig við þetta bandalag.

Mál egypsku barnafjölskyldunnar sem flytja 
átti af landi brott í gær en lét sig síðan hverfa er afar 
dapurlegt. Forsætisráðherra og þingmenn Vinstri 
grænna beittu sér ekki í málinu. Sem er þvert á það 
sem þingmenn flokksins hefðu gert hefðu þeir verið 
í stjórnarandstöðu. Þá hefði öll þjóðin fengið að 
vita að Vinstri græn stæðu vörð um rétt f lóttabarna 
og sætu ekki þegjandi hjá þegar vísa ætti þeim úr 
landi. Þetta vita þingmenn Vinstri grænna jafn vel 
og allir aðrir – og þeim getur varla liðið vel. Sjálfsagt 
hugga þeir sig með því að í ríksstjórnarsamstarfi 
þurfi stundum að slá af prinsippum og láta jafnvel 
eins og þau séu ekki til. Vitneskjan um að stór hópur 
kjósenda flokksins sé æfur vegna málsins ætti þó að 
valda þingmönnum flokksins áhyggjum. Það er ekki 
ýkja langt til kosninga.

Af stjórnarflokkunum koma Vinstri græn verst út 
úr þessu máli, einfaldlega vegna þess að þingmenn 
flokksins voru þeir sem líklegastir voru til að taka sér 
stöðu með flóttabörnum. Það var ekkert gert.

Varla hefur nokkur maður búist við að þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins myndu opinbera mannúð í mál-
inu, enda gerðist það ekki. Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir dómsmálaráðherra var aðallega pirruð á því 
að fjölmiðlar væru sífellt að leita uppi barnafjöl-
skyldur á f lótta og vekja athygli á stöðu þeirra. Það 
gerir starf hennar mun erfiðara, framkallar vesen og 
alls kyns óþægilegar spurningar frá fjölmiðlafólki.

Sá ráðherra ríkisstjórnarinnar, framsóknar-
maðurinn Ásmundur Einar Daðason, sem skreyttur 
hefur verið með titlinum barnamálaráðherra lagði 
mikið upp úr því að koma því til skila að honum 
kæmi þetta mál alls ekki við. Er ekki hægt að losa 
þennan mann við titil sem hann skreytir sig með 
þegar honum hentar en kannast ekki við þegar virki-
lega reynir á?

Börn eiga allt það besta skilið. Líka það að ráðherra 
sem fær titilinn „barnamálaráðherra“ beri sanna 
umhyggju fyrir velferð þeirra og taki slaginn fyrir 
þau. Barnamálaráðherra lyppaðist niður í þessu 
máli. Hvað er það versta sem hefði gerst ef hann hefði 
staðið í lappirnar og staðið með börnunum? Hinn 
freki og ráðríki Sjálfstæðisflokkur hefði tryllst – og 
hvað með það? Það má vel vinna með einhverjum 
öðrum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ómissandi 
fyrir íslenska þjóð, þótt f lokksmenn hans muni aldr-
ei nokkurn tímann fást til að trúa því.

Það er leitt til þess að vita að enginn ráðherra ríkis-
stjórnarinnar hafði kjark og þor til að standa með 
börnum sem þrá heitt að eignast skjól hér á landi.

Börnin

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík

Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi Pírata 
hefur um fátt annað gert undanfarið en að búa 
til samsæriskenningar. Eftir að hafa ráðist gegn 

Neyðarlínunni hefur hún snúið sér að mér persónu-
lega. Hún hefur ítrekað haldið því fram að mér hafi 
verið mútað. Verið gefin hundruð milljóna gegn því 
að afhenda Samherja miðbæ Selfoss. Ekkert er fjær 
sanni. Ég hef persónulega ekki fengið eina krónu í 
greiðslu frá Samherja. Hvað þá hundruð milljóna. 
Félag í minni eigu keypti hlut í Morgunblaðinu með 
seljendaláni eins og áður hefur komið fram. Reykja-
víkurborg sjálf veitir seljendalán upp á hundruð 
milljóna í fjölda verkefna. Ef seljendalán teljast mútur 
í orðabók Pírata, þá eru þeir sjálfir að stunda þær. 
Ég sat í bæjarstjórn Árborgar 2006-2014, en skipulag 
miðbæjar Selfoss var samþykkt í íbúakosningu árið 
2018. Byggingarleyfin voru síðan gefin út af Pírötum 
en ekki Sjálfstæðisflokki. Það er því fræðilega ómögu-
legt að gera mig ábyrgan fyrir þessu. Einfalt gúgl hefði 
getað bjargað Dóru frá því að koma með svona götótta 
samsæriskenningu.

McCarthy beitti þeirri tækni að segja að viðkom-
andi þyrfti að „svara betur“. Sama hvernig svarið var. 
Nú er ég ekki að tala um Smára McCarthy þingmann 
og fyrrverandi hluthafa í Stundinni, heldur Joseph 
McCarthy þingmann. Síðasta grein Dóru í Stundinni 
nær nýjum lægðum, en þar tengir hún mig, Samherja 
og dómsmálaráðherra saman við Egyptaland og fjöl-
skyldu flóttamanna. Atkvæðaveiðarnar verða ekki 
dapurlegri. Það væri nær fyrir Pírata sem hafa verið 
við völd í 6 ár að svara fyrir hvers vegna heimilislausir 
eru tvöfalt fleiri en fólk hefur þurft að flytja úr Reykja-
vík vegna húsnæðisskorts. Mat eldri borgara og sam-
gönguvandann. Og stöðu skólabarna innflytjenda. 
Ekkert af þessu hugnast Dóru Björt Guðjónsdóttur að 
ræða þrátt fyrir að hún sé formaður mannréttindar-
áðs borgarinnar sem kýs að fara á lægsta plan þess 
sem ræðst að persónu fólks. Án innistæðu. Það er ekki 
að furða að borgarstjórn mælist með lítið traust.

Atkvæði óskast  
í skiptum fyrir lygarVöfflur á morgun kl. 15

Það eru svæsin skilaboð til 
f lokksforystu Vinstri grænna 
þegar formaður ungliðahreyf-
ingarinnar segist hreint ekki 
vera viss um hvort hann kýs 
f lokkinn í næstu kosningum. 
Því má jafna til þess að kokkur 
leggi sér ekki eigin mat til 
munns. Ungliðar f lokksins 
hafa læðst með veggjum í 
ríkisstjórnarsamstarfinu fram 
til þessa og borið harm sinn í 
hljóði vegna þess, en nú er loks 
að koma í ljós að ánægjan er 
ekkert svakaleg með brottvísun 
egypsku fjölskyldunnar. Ung-
liðar Sjálfstæðisf lokksins hafa 
aftur á móti aldrei heyrt um 
Egyptaland, nema þá kannski 
helst píramídana. Þeirra púður 
fer nú allt í að hæðast að þriðja 
stjórnarskrárpakkanum og 
hlæja sig máttlaus. Hins vegar 
ætla ungliðar Framsóknar að 
vera með vöff lukaffi á morgun 
kl. 15. Allir velkomnir.

Suga
Japanir eru búnir að velja Suga 
sem arftaka Abe á forsætisráð-
herrastóli. Suga er ekki tengdur 
rappheiminum svo vitað sé þó 
hann sé nafni suður-kóreska 
rapparans Suga. Hljóti hann 
einhvern tíma riddaratign 
verður hann einnig nafni rapp-
framleiðandans Suge Knight. 
Suga á þrjá syni. Telja má víst að 
þeir kalli hann að Suga-Daddy. 
Eiginkona Suga er Honey, eins 
og í laginu. 

2 skipta námskeið fyrir ungmenni sem greinst hafa með
krabbamein eða eru aðstandendur krabbameinsgreindra.
Námskeiðið fer fram 1. og 8. október og er þátttakendum að
kostnaðarlausu.  
Skráning fer fram í síma 561-3770.
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Þorsteinn  
Pálsson

Í síðasta mánuði birti Óli Björn 
Kárason alþingismaður grein í 
Morgunblaðinu undir fyrir-

sögninni: Höfum við efni á þessu 
öllu? Þar er gagnrýnt að útgjöld 
opinbera kerfisins hafi aukist 
um 87 prósent á föstu verðlagi frá 
aldamótum.

Þetta er ósanngjörn ádeila á 
þann flokk, sem ber mesta ábyrgð 
á þessari þróun, af því að viðmiðið 
er villandi. Þegar horft er á þjóðar-
kökuna sést að stærð opinberu 
sneiðarinnar er óbreytt. Hún var 
41,4 prósent um aldamótin og 
er nú 41,9 prósent. Þetta er sem 
sagt ekki vandinn. En á þessum 
tíma hafa aðrar skaðlegar kerfis-
breytingar átt sér stað í þjóðar-
búskapnum. Velferðarkerfið er 
reist á þremur stoðum: Ríkinu, 
sjálfstæðum sveitarfélögum og 
lögbundnum lífeyrissjóðum. 
Norræna velferðarkerfið byggir 
á þeirri einföldu hugmyndafræði 
að lögmál markaðarins ráði þróun 
atvinnulífsins og sköpun verð-
mæta til þess að hún geti aftur 
staðið undir öflugasta velferðar-
kerfi í heimi. Alvarlegir brestir eru 
hins vegar komnir í þessa miðju-
hugmyndafræði hér á landi.

Félagslegt fjármagn í lífeyris-
sjóðum velferðarkerfisins er tvö-
falt meira en öll árleg framleiðsla 
þjóðarbúsins og vex hröðum 
skrefum. Það er styrkleiki. Til 
þess að tryggja eðlilega áhættu-
dreifingu og hindra bráða hættu á 
sjálfvirkum samruna lífeyrissjóða 
og ríkissjóðs í gegnumstreymis-
kerfi þarf að mati hagfræðinga að 
fjárfesta meiri hluta lífeyrissparn-
aðarins erlendis. Það er aftur á 
móti ekki hægt af því að þá hrynur 
gjaldmiðillinn. Það er háskalegur 
veikleiki. Sparnaði velferðarkerfis-
ins er troðið inn í búskap, sem það 
er löngu vaxið upp úr. Framtíðar 
hagsmunir lífeyrisþega eru því í 
uppnámi.

Stjórnir lífeyrissjóða taka 
ákvarðanir út frá lögbundnum 
miðstýrðum forsendum. Það er 
óhjákvæmilegt. Einkaframtakið 
fjárfestir á hinn bóginn út frá fjöl-
breyttum forsendum og mismun-
andi sýn. Í því felst drifkraftur og 
nýsköpun markaðarins. Hlutdeild 
þessa auðnuafls í búskap þjóðar-
innar fer þverrandi. Ofvöxtur 
velferðarkerfisins á íslenskum 
hlutabréfamarkaði leiðir svo til 
skekkju í verðmyndun hlutabréfa. 
Eignabólur eru afleiðing þess. Það 
sýnir svo glöggt kerfislæga bresti 
að sjávarútvegurinn, sem er eina 
atvinnugreinin með viðunandi 
framleiðni, tekur ekki þátt í hluta-
bréfamarkaðnum, undirstöðunni í 
heilbrigðum markaðsbúskap.

Frumlögmál kapítalismans felst 
í því að menn hætta eigin fé en 
ekki annarra. Sameiginleg ábyrgð 
samtaka launafólks og atvinnulífs 
á félagslegu fjármagni lífeyris-
sjóðanna hefur reynst afar vel. En 
hún virkar síður inni í stjórnum 
einstakra fyrirtækja, sem þeir eiga.

Lífeyrissjóðir geta illa tekið yfir 
stjórn fyrirtækja þó að þeir eigi 
ráðandi hlut eða meirihluta. Því 
ráða meðal annars samkeppn-
isaðstæður. Þó að stjórnir fyrir-
tækjanna séu skipaðar hæfu fólki 
og vönduðu breytir það ekki þeirri 
staðreynd að lögmál kapítalism-
ans um að hætta eigin fé en ekki 
annarra rofnar þegar þannig 
stendur á. Það er óheilbrigt, þótt 
dæmi séu um að það hafi gengið 
vel upp.

„Höfum við efni á þessu öllu?“
AF KÖGUNARHÓLI

Veikleiki Seðlabankans
Samkvæmt lögum eru tvenns 
konar krónur í umferð: Verð-
rýrð króna og verðtryggð króna. 
Peningastefna Seðlabankans 
miðast við verðrýrðar krónur. 
Öll stærstu fyrirtæki landsins 
hafna bæði verðrýrðum og 
verðtryggðum krónum og mæla 
arðsemi í dölum og evrum. Stærsti 
fjármagnseigandinn, sem er 

velferðarkerfi lífeyrissparnaðar 
landsmanna, hugsar svo í verð-
tryggðum krónum. Þegar stærsti 
fjármagnseigandinn hugsar í öðru 
myntaf brigði en Seðlabankinn 
eru áhrifin þau að gríðarleg 
lækkun stýrivaxta skilar sér ekki 
í stórauknu lánsfjárframboði til 
atvinnulífsins eins og hagfræði-
lögmál í venjulegu myntkerfi 
hefðu ella leitt til að undanförnu.

Innilokun lífeyrissparnaðarins 
í of litlu peningakerfi leiðir svo til 
þess að verðmyndun gjaldmið-
ilsins skekkist. Hann er því ekki 
haldgóður mælikvarði á arðsemi 
hlutanna. 

Án alvöru mælikvarða þrífst 
markaðsbúskapur illa.

Við höfum ekki gjaldmiðil, sem 
mælir arðsemi. Við getum ekki 
dreift áhættu lífeyrissjóðanna 

nægjanlega. Við knýjum lífeyris-
sjóðina til að búa til eignabólur.

Einkafjármagnið er í minni-
hluta á hlutabréfamarkaðnum.

Við rjúfum tengsl áhrifa og 
áhættu í drjúgum hluta fyrir-
tækja.

Við notum svo marga gjald-
miðla og myntaf brigði að vaxta-
ákvarðanir virka ekki sem skyldi.

„Höfum við efni á þessu öllu?“
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Áformað er að leggja Arnarnes-
veg vestan í Vatnsendahvarfi, 
sem yrði 1,3 km langur þjóð-

vegur í þéttbýli. Hann var sam-
þykktur á samgönguáætlun fyrir 
2021 og áætlaður kostnaður sam-
kvæmt samgönguáætlun er 1.500 
milljónir. Áætlanir fyrir veginn 
byggja á umhverfismati frá 2003, 
en síðan þá hafa forsendur breyst 
verulega. Meðal annars er byggð í 
kringum veginn mun meiri, umferð 
hefur aukist og áherslur í umhverf-
ismálum hafa breyst. Þessi hluti 
Arnarnesvegar, sem upphaflega var 
hugsaður sem ofanbyggðarvegur 
þegar hann var settur á skipulag 
fyrir 40 árum, mun koma til með að 
skera í tvennt náttúrulegt útivistar- 
og útsýnissvæði, sem mikið er nýtt 
af íbúum borgar og nágrennis. Allt 
fyrirhugað vegarstæði er þakið 
fjölbreyttum gróðri og er árlegt 
varplendi fuglategunda eins og lóu, 
hrossagauka og spóa. Vegurinn 
mun koma til með að breyta ásýnd 
og notagildi þessa dýrmæta græna 
svæðis til frambúðar.

Nýjustu áætlanir vegna vegar-
ins sýna að kostnaður við veginn 
hefur þegar nær tvöfaldast, það er 
í tæpa þrjá milljarða, og mun hann 
skerða fyrirhugaðan Vetrargarð 
sem er á nýju hverfisskipulagi fyrir 

Breiðholt. Ekki er komin endanleg 
sátt um legu vegarins og gatna-
mót. Það er þó ljóst að forsendur 
fyrir upprunalegu umhverfismati 
eru brostnar og nauðsynlegt, og 
lögum samkvæmt, að fram fari nýtt 
umhverfismat þar sem fyrra mat er 
nær 18 ára gamalt.

Áætluð umferð um Arnarnesveg 
var endurmetin allt að 20.000 bif-
reiðar á dag árið 2013, sem er langt 
umfram upphaf lega áætlun frá 
umhverfismati 2003 sem var 9.000 
–15.000 bifreiðar. Rútur og þunga-
bifreiðar munu stytta sér leið í 
gegnum Arnarnesveginn til og frá 

Reykjanesi sem þýðir stóraukna 
umferð í mikilli nálægð við einn 
fjölmennasta skóla höfuðborgar-
svæðisins. Þó svo að mótmæli gegn 
veginum hafi einna helst komið frá 
íbúum Breiðholts síðustu áratugi, 
þá eru án efa fjölmargir foreldrar 
barna í Salaskóla sem eru á móti 
þessari stórauknu umferð í gegnum 
hverfið.

Talað hefur verið um mikilvægi 
vegarins til að bæta viðbragðstíma 
lögreglu og slökkviliðs í efri byggð-
um Kópavogs. Í nýju hverfisskipu-
lagi Breiðholts koma fram áætlanir 
um að opna umferð inn í Kópavog 

úr Jaðarseli fyrir strætisvagna. Er 
þá ekki sá möguleiki fyrir hendi að 
leyfa umferð slökkvi-, sjúkraflutn-
inga- og lögreglubifreiða þar í gegn? 
Sem myndi þá leysa þetta vandamál 
án þessa gríðarlega kostnaðar fyrir 
skattgreiðendur og náttúru.

Það sem einnig þarf að hafa í 
huga er að Breiðholtsbrautin er 
þegar sprungin umferðaræð. Nú á 
að bæta við, eða færa til, umferð allt 
að 20.000 bifreiða inn á Breiðholts-
brautina í gegnum þennan nýja 
kafla af Arnarnesvegi. Er hér ekki 
bara verið að reyna að leysa vanda-
mál með því að færa þau annað? For-

maður skipulagsráðs sagði nýlega 
„að það sé löngu kominn tími á 
það að meta kolefnislosun af öllum 
framkvæmdum á samgönguáætlun 
og forgangsraða þeim sem draga 
mest úr losun fyrst“. Arnarnesveg-
ur er umferðaraukandi stofnbraut 
sem mun koma til með að útrýma 
stórum hluta af náttúrulegu grænu 
svæði, auka hávaða, umferðarhættu 
og mengun. Það er mjög ólíklegt að 
vegurinn verði til þess að draga úr 
kolefnislosun og erfitt að sjá ástæð-
ur þess að forgangsraða honum á 
undan öðrum samgönguverkefnum.

Það þarf algjöra endurskoðun á 
lagningu Arnarnesvegar og skoða 
af alvöru aðrar lausnir til að leysa 
umferðarvanda Kópavogs. Lausnir 
sem eru í samræmi við núverandi 
stefnu borgar og ríkis í umhverfis-
málum. Vatnsendahvarfið er dýr-
mætt útivistarsvæði við Elliðaár-
dalinn og Öskjuhlíðina og þarf að 
vera metið sem slíkt.

Greinin er unnin í samráði við Vini 
Vatnsendahvarfs.

Vatnsendahvarf klofið með Arnarnesvegi – stórfelld landníðsla
Kolbrún 
Baldursdóttir
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Nú er hálft ár liðið síðan kór-
ónaveiran umbylti hvers-
dagsleikanum sem tók 

skyndilega miklum breytingum. 
Það er ljóst að við erum líklega ekki 
á leið í fyrra horf alveg á næstunni 
og raunverulega er spurning hvort 
við ættum nokkuð að stefna á að 
fara aftur í fyrra horf.

Faraldurinn hefur sýnt okkur 
að vísindin skipta máli. Sérfræði-
þekking er mikilvæg. Það að fylgja 
ráðum fagfólksins okkar getur 
greint á milli lífs og dauða. Við 
ættum því að hlusta þegar vísinda-
menn vara okkur við aðsteðjandi 
hættu. Það getur bjargað lífi okkar.

Kórónaveir u fa r a ldu r inn er 
nefnilega ekki pólitískt mál. Þetta 
virðumst við öll geta verið sam-
mála um og þau lönd sem hafa 
tæklað faraldurinn hvað best hafa 
leyft sérfræðingum að eiga sviðið. 
En þannig er mál með vexti að lofts-
lagsbreytingar eru heldur ekki póli-
tískt mál, eða ættu í það minnsta 
ekki að vera það. Að okkur steðjar 
hætta, raunveruleg og alvarleg 
ógn, vegna loftslagsbreytinga. Við 
höfum treyst sérfræðingunum hvað 
varðar viðbrögð við COVID-19 og 
það hefur skilað góðum árangri. 
Af hverju gerum við ekki hið sama 
fyrir loftslagið?

Staðreyndin er sú að við þurfum 
að bretta upp ermarnar, nú sem 
aldrei fyrr. Við höfum takmark-
aðan tíma til þess að sporna við 
hlýnun jarðar. Allar okkar aðgerðir 
þurfa að taka mið af því hverjar 
afleiðingarnar af þeim eru til lengri 
tíma fyrir loftslagið. Allar okkar 
aðgerðir.

Sveitarstjórnir heimsins, sér-

staklega í hinum vestræna heimi, 
bera mikla ábyrgð í baráttunni við 
hlýnun jarðar. Það er þeirra hlut-
verk að ganga fram með góðu for-
dæmi ásamt því að búa svo í haginn 
að almenningur og fyrirtæki geti á 
auðveldan máta minnkað vistspor 
sitt. Það er okkar hlutverk að skipu-
leggja sjálf bæra byggð með þjón-
ustu í nærumhverfi og innviðum 
fyrir virka samgöngumáta.

Nú líður að því að sveitarstjórnir 
fari að vinna fjárhagsáætlun fyrir 
næsta ár. Ljóst að aðstæður fyrir 

f járhagsáætlunargerð eru mjög 
óvenjulegar, en í því felast tækifæri 
til að hugsa öðruvísi. Við þurfum 
til dæmis að hefja loftslagsmat á 
öllum okkar fjárfestingum. Það 
ætti reyndar að vera jafn sjálfsagt 
og kostnaðarmat. Nú er tími til 
þess að huga að loftslagsbreyting-
um í öllum okkar aðgerðum, með 
grænum innkaupum, grænum fjár-
festingum og grænu skipulagi. Af 
hverju er látið eins og loftslagsáhrif 
ákvarðana skipti minna máli en 
fjárhagsleg?

Sveitarfélög landsins hafa ein-
stakt tækifæri til að standa undir 
mannaf lafrekum, grænum fram-
kvæmdum. Má þarf nefna sem 
dæmi skógrækt, gerð hjóla- og 
göngustíga, uppsetningu hrað-
hleðslustöðva, þróun lausna til að 
veita þjónustu bæjarfélagsins í gegn 
um netið í ríkari mæli og hvetja 
fyrirtæki til að veita þjónustu í 
heimabyggð.

Nú er rétti tíminn til að sýna í 
verki að við forgangsröðum í þágu 
umhverfisins og heilsu og líðanar 
bæði íbúa og jarðarinnar okkar, 
líkt og þríeykið knáa hefur gert í 
baráttunni við COVID-19. Fyrir 
okkur öll og komandi kynslóðir.

Þarf þríeyki fyrir loftslagsmálin?
Sigurbjörg Erla 
Egilsdóttir
bæjarfulltrúi 
Pírata í Kópa
vogi

Það þarf algjöra endur-
skoðun á lagningu Arnar-
nesvegar og skoða af alvöru 
aðrar lausnir til að leysa 
umferðarvanda Kópavogs. 

Hvernig verðum við hreyfiafl 
á fjármálamarkaði?

F r æ ð s l u n e f n d  F K A 
heldur fundaröð um konur og fjár-
mál á næstu mánuðum. Tilgangur 
fundaraðarinnar er að glæða áhuga 
kvenna til að gerast öflugri þátt-
takendur á fjármálamarkaði og á 
atvinnulífinu almennt.

Konur einn af hverjum þremur 
til fjórum fjárfestum  
á fjármálamarkaði
Samkvæmt niðurstöðum kann-
ana á þátttöku kvenna á fjármála-
markaði á undanförnum árum 
hafa konur aðeins verið einn af 
hverjum þremur til fjórum fjár-
festum á f jármálamarkaði og 
endurspeglast þetta meðal annars í 
dræmu hlutfalli kvenna í stjórnun-
arstöðum í atvinnulífinu. Hvernig 
verðum við hreyfiafl á fjármála-
markaði? er yfirskriftin á fyrsta 
fundinum, málþingi sem verður á 
Icelandair Hótel Reykjavík Natura 
í dag. Þar verður farið yfir grund-
vallarspurningar sem snúa að fjár-
málamarkaðinum svo sem um 
fjárfestingaumhverfið á Íslandi, 
fjallað um fyrirliggjandi frumvarp 
til laga um skattaafslátt vegna 
hlutabréfakaupa og kynntar niður-
stöður nýrrar viðhorfskönnunar 
um fjárfestingahegðun kvenna og 
karla. Þá verður fjallað um hvernig 
við getum orðið öflugir fjárfestar 
og hvernig við getum hafa áhrif á 
heiminn með fjárfestingum.

Mýtur varðandi konur  
og fjárfestingar
Undirbúningur er mikilvægur áður 
en farið er af stað í fjárfestingar á 
markaði og kannanir hafa bent 
til þess að þörf sé á að efla fræðslu 
og ráðgjöf á þessu sviði. Vekja þarf 
konur til að hafa áhuga á þeim 
tækifærum sem felast í hlutabréfa-
markaðinum og fjárfestingum og 
oft hefur verið rætt um að í kvenna-
hópum sé ekki að finna áhuga eða 
umræður um fjárfestingar. Kven-
fjárfestar hafa verið minna sýnilegir 
og í raun eru fáar kvenfyrirmyndir á 
þessum vettvangi.

Alls konar mýtur hafa verið 
í gangi varðandi konur og fjár-
festingar, til fæmis að konur væru 
áhættufælnar, að þær færðu ábyrgð 
yfir til karlmanna, aðrir tækju 
ákvarðanir fyrir konur, þær væru 
vísar til að gera mistök og f leira. 
En er þetta endilega rétt? Þetta og 
f leira verður rætt á málþinginu í 
dag þann 17. september í samvinnu 
Félags kvenna í atvinnulífinu FKA 
og Íslandsbanka.

Uppselt er á málþingið en áhuga-
sömum er bent á beint streymi frá 
viðburðinum á fka.is.

F.h. fræðslunefndar FKA

Að vera alvöru hreyfiafl  
á fjármálamarkaði

Sigrún Björk 
Jakobsdóttir
framkvæmda
stjóri Isavia 
Innanlands
flugvalla ehf.

Við höfum treyst sérfræðing-
unum hvað varðar viðbrögð 
við COVID-19 og það hefur 
skilað góðum árangri. Af 
hverju gerum við ekki hið 
sama fyrir loftslagið?

Alls konar mýtur hafa verið 
í gangi varðandi konur og 
fjárfestingar, til dæmis að 
konur væru áhættufælnar, 
að þær færðu ábyrgð yfir 
til karlmanna, aðrir tækju 
ákvarðanir fyrir konur, þær 
væru vísar til að gera mistök 
og fleira. 
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Ég er ekki faraldsfræðingur 
og hef heldur engar lausnir 
varðandi efnahagsleg áhrif 

veirunnar. Tilefni þessara skrifa er að 
í umræðu síðustu daga um aðgerðir 
á landamærum Íslands vegna 
COVID-19 kom fram að lífið gangi 
nú að mestu sinn vanagang í Boston á 
austurströnd Bandaríkjanna. Ég hef 
enga reynslu af því að búa í Boston en 
ég hef reynslu af því að búa í annarri 
borg á austurströnd Bandaríkjanna 
á tímum COVID-19, sem valdið hefur 
dauða tæplega 200.000 Bandaríkja-
manna.

Ég og fjölskylda mín búum í 
Silver Spring í Montgomery-sýslu í 
Maryland, sem er í næsta nágrenni 
við Washington DC. Hér hefur 
margt verið gert til að reyna að hefta 
útbreiðslu veirunnar sem veldur 
COVID-19. Almennir skólar hafa 
verið lokaðir frá því 16. mars og 
verða lokaðir áfram a.m.k. þar til í 
janúar 2021. Þetta er gríðarleg frelsis-
skerðing fyrir börnin og hefur áhrif 
á möguleika margra foreldra til að 
stunda vinnu. Það er ekki í boði að 
borða inni á veitingastöðum. Kvik-
myndahús, bingó og önnur afþreying 
innanhúss er lokuð en líkamsræktar-
stöðvar geta nú hleypt inn takmörk-
uðum fjölda gesta – 1 á hverja 20 fer-
metra og eru þeir þá með grímur við 
æfingar. Það er reyndar ólöglegt að 
vera án grímu utan heimilisins nema 
utandyra þar sem hægt er að halda 
2 metra fjarlægð við annað fólk eða 
þegar því er ekki viðkomið innan-
húss eins og hjá tannlækni.

Við hjónin vorum heima mán-
uðum saman en fáum nú takmark-
aðan tíma á vinnustaðnum til að 
sinna tilraunavinnu og skiptumst þá 
á við annað starfsfólk. Skrifstofufólk 
á okkar vinnustöðum hefur unnið 
heima frá því um miðjan mars og 
svo verður áfram ótímabundið. Við 
munum seint kalla þetta vanagang 
á lífinu.

Montgomery-sýsla telur rétt rúm-
lega 1 milljón íbúa, sem sé tæplega 3 
sinnum íbúafjöldi Íslands. Alls eru 
20.766 staðfest tilfelli af COVID-19 
í sýslunni frá 17. mars og af þeim 
hafa 789 manns látist (3,8%). Fólk 
sem var einhverjum kært. 12,6% 
jákvæðra hafa verið 70 ára og eldri 
og í þeim hópi er dánarhlutfallið 
22,4%. Aðgerðirnar hafa klárlega 
skilað árangri en þrátt fyrir alla 
þessa röskun á daglegu lífi er meðal-
tal smita fyrir júlí og ágúst, eftir að 
náðist að fletja hæsta kúfinn, um 81 
smit á dag. Dánarhlutfallið er lægra 
en í vor en það er samt sem áður 1,7%. 
Það þýðir að við höfum enn ekki náð 
að klára fyrstu bylgju faraldursins. 
Nýjustu tölur sýna að í gær greind-
ust 140 ný tilfelli í sýslunni (myndi 
samsvara 48 miðað við höfðatölu á 
Íslandi), 62 eru á spítala vegna sjúk-
dómsins þar af 19 á gjörgæslu og 2 
létust. Allan þennan tíma, í 26 vikur 
samf leytt, hafa nýgreind tilfelli 
aðeins 4 sinnum verið færri en 50 á 
sólarhring. Það mun svo koma í ljós 
hvað gerist ef slakað verður á sótt-
vörnum of snemma.

Lífið og COVID-19 í Montgomery-sýslu í Maryland
Björg Guð-
mundsdóttir
sameinda
líffræðingur

Árangur af tvöföldu skimuninni á 
landamærum Íslands er ótvíræður. 
Það er ljóst að Montgomery-sýsla 
er ekki eyja og það gengur ekki að 
láta alla sem koma inn í sýsluna fara 
í próf, í sóttkví í 5 daga og fara svo 
aftur í próf. Það er ekkert annað í boði 
en að íbúar sýslunnar fari áfram eftir 
þessum stífu reglum og það gengur 
misvel. Einstaklingar í áhættuhóp-
um lokast æ meira af eftir því sem 
f leiri haga sér eins og faraldurinn 
sé yfirstaðinn. Sumir kjósa sem sé 

að vera partur af vandanum en ekki 
lausninni. Snör og vel ígrunduð við-
brögð íslenskra sérfræðinga og yfir-
valda og það frelsi sem aðgerðirnar á 
landamærunum hafa leitt til, standa 
okkur ekki til boða. Leiðið kannski 
hugann til okkar í Montgomery-sýslu 
ef þið getið farið á tónleika (eða getið 
haldið tónleika), næst þegar þið setj-
ist inn á veitingastað, eða það sem 
mikilvægast er, næst þegar barnið 
ykkar kemst í skólann og þið farið til 
vinnu. Mynduð þið vilja skipta?

Snör og vel ígrunduð við-
brögð íslenskra sérfræðinga 
og yfirvalda og það frelsi 
sem aðgerðirnar á landa-
mærunum hafa leitt til, 
standa okkur ekki til boða.

Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 14.

Espressó-kaffivél, 
EQ.6

Fullt verð: 219.900 kr.

Afmælisverð: TE 651319RW

169.900 kr.

Glæsileg vél sem útbýr tvo kaffibolla 
í einu með einum hnappi. Hraðvirk 
upphitun. Hljóðlát kaffikvörn úr 
keramík. Snertiskjár með myndum. 
Þrýstingur: 15 bör. Hreinsar 
mjólkurkerfi með gufu eftir hverja 
notkun. 

Kælir: 213 lítrar. Frystir: 94 lítrar. 
„hyperFresh“-skúffa sem tryggir lengur 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Kæli- og frystiskápar,
iQ300

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Afmælisverð (stál, kámfrítt):

Afmælisverð (hvítur):

KG 36VVI32

KG 36VUW20

99.900 kr.

117.900 kr.

Bow
Vegglampar

Fullt verð: 10.500 kr.

Afmælisverð: 60801-01/15

8.500 kr.

Ryksuga, iQ300

Fullt verð: 22.900 kr.

Afmælisverð: VSC 3A210A

17.900 kr.

Hljóð: 79 dB. Skilar hámarks-
afköstum með lágmarks-orkunotkun. 
Vinnuradíus: 10 metrar.

Afmælisverð:

Uppþvottavél,
iQ300

Fullt verð: 129.900 kr.

SN 436S01NS

99.900 kr.

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.

Orkuflokkur

Blandari

Fullt verð: 29.900 kr.

Afmælisverð: MMB 66G5M

23.900 kr.

900 W. „ThermoSafe“ gler sem þolir 
heita og kalda drykki.

Atom
Hangandi ljós

Fullt verð: 39.900 kr.

Afmælisverð: AN15906-15

29.900 kr.
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FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið hefur leik á ný í undankeppni 
EM í kvöld þegar Lettar heimsækja 
Laugardalsvöll, tíu mánuðum eftir 
að liðin mættust síðast og Ísland 
vann öruggan 6-0 sigur ytra. Ísland 
má ekki misstíga sig í kvöld því 
hvert stig skiptir máli í baráttunni 
við Svía, bronsliðið frá síðasta HM 
um toppsæti riðilsins. Þá getur stig 
skilið að hvort að Ísland færi beint 
inn á EM eða í umspil, ef annað sæti 
reynist veruleikinn þegar undan-
keppninni lýkur í byrjun desember.

Ísland er með fullt hús stiga eftir 
þrjá leiki í F-riðli og markatöluna 
11-1. Búast má við að Lettarnir 
reyni að tefja í von um að drepa 
flæði leiksins og stigið varið fram í 
rauðan dauðann en raunveruleik-
inn er að þetta er skyldusigur fyrir 
íslenska liðið ef þær ætla sér að gera 
atlögu að sæti á EM.

„Þetta verður þolinmæðisvinna 
og það skiptir mestu máli að halda 

áætlun og reyna að skora mark 
snemma til að fá þær framar á völl-
inn,“ segir Sif Atladóttir, miðvörður 
landsliðsins, um leikinn en hún er 
ekki með hópnum enda á enda-
sprett meðgöngu þessa dagana.

„Við þurfum að finna plássið á 
bak við varnarblokkirnar þeirra. 
Við erum með leikmenn sem geta 
klárað þetta á nokkra mismunandi 
vegu en það skiptir öllu að sýna 
þolinmæði.“

Þegar Ísland mætti Lettlandi 
síðasta haust náði Ísland að brjóta 
ísinn snemma og var þá ljóst í hvað 
stefndi. Stelpurnar okkar létu slakar 
vallaraðstæður á Daugava-vellinum 
í Lettlandi ekki fara í taugarnar á sér 

heldur gengu frá leiknum á fimm-
tíu mínútum með fjórum mörkum. 
Undir lokin náði Margrét Lára Við-
arsdóttir að kóróna sigurinn með 
sjötta marki Íslands, sem reyndist 
síðasta mark hennar á knattspyrnu-
ferlinum, en hún lagði skóna á hill-
una stuttu síðar.

Líkt og Sif er  Fanndís Friðriks-
dóttir sem skoraði tvívegis fyrir 
Ísland í Lettlandi fjarverandi vegna 
óléttu. Líklegt er að Anna Björk 
Kristjánsdóttir taki stöðu Sifjar við 
hlið Glódísar Perlu Viggósdóttur í 
vörn Íslands, en stærra spurningar-
merki er hver tekur stöðu Fanndís-
ar. Agla María Albertsdóttir kemur 
til greina en þjálfarateymið gæti 
einnig nýtt tækifærið til að gefa 
Sveindísi Jane Jónsdóttur fyrsta leik 
sinn í íslensku treyjunni eftir frá-
bæra frammistöðu með liði Breiða-
bliks undanfarnar vikur.

Stærra prófið verður í næstu 
viku þegar hið ógnarsterka lið Svía 

kemur í heimsókn. Þar fær Ísland 
færi á að gera atlögu að toppsæti 
riðilsins og beinum þátttökurétti á 
fjórða Evrópumótinu í röð. Leikur-
inn gegn Lettum gæti því verið fínn 
leikur fyrir Stelpurnar okkar  til 
að skerpa á nokkrum hlutum eftir 
langa fjarveru. 

„Fólk reiknar kannski með því 
að þetta sé hálfgerður æfingaleikur 
í kvöld en stelpurnar hlusta ekkert á 
það. Þær vita að við þurfum fyrst og 
fremst að vinna leikinn. Það er erfitt 
að bera þessa leiki saman, það verð-
ur hlutverk okkar að stjórna leikn-
um í kvöld en gegn Svíum verða það 
þær sem stýra umferðinni. Þetta eru 
tveir mjög ólíkir leikir og það er er 
þvi erfitt að fara í einhverjar leikir 
tilraunir. Fyrst og fremst er gott 
fyrir liðið  að fá  keppnisleik í kvöld 
fyrir leikinn gegn Svíum og vonandi 
ná að stilla saman strengi og finna 
taktinn aftur í alvöru keppnisleik.“
kristinnpall@frettabladid.is

Skyldusigur fyrir Stelpurnar  
Ísland mætir Lettum í undankeppni EM í kvöld í fyrsta keppnisleik kvennalandsliðsins í tíu mánuði. 
Leikurinn í kvöld gæti reynst liðinu vel til að stilla saman strengi fyrir stórleikinn gegn Svíum eftir helgi.

Ef Elín Metta Jensen 
kemur við sögu verður hún 
25. konan sem nær 50 
landsleikjum fyrir Ísland.

Ásta Eir, Hlín, 
Agla María 
og Elín Metta 
fagna marki 
Elínar gegn Sló-
vakíu síðasta 
haust sem 
reyndist sigur-
mark leiksins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

NBA Rúmlega ári eftir að hafa leitt 
Toronto Raptors til sigurs í úrslita-
keppni NBA-deildarinnar, átti 
Kawhi Leonard í stökustu vand-
ræðum þegar hann og liðsfélagar 
hans voru sendir í sumarfrí af liði 
Denver Nuggets, aðfaranótt mið-
vikudags. Með Leonard og Paul 
George átti Clippers að vera komið 
með púslin sem þurfti til að landa 
loksins meistaratitli, en þeir voru 
manna verstir þegar Clippers réði 
ekkert við lið Nuggets á lokasprett-
inum. Eftir að hafa haltrað í gegnum 
Dallas Mavericks í fyrstu umferð 
úrslitakeppninnar var staðan væn-
leg þegar Clippers komst 3-1 yfir, en 
drengirnir frá Denver gáfust ekki 
upp og unnu þrjá leiki í röð til að 
bjarga tímabili sínu.

Clippers hefur alltaf verið í 
skugga stóra bróður í Los Angeles, 
Los Angeles Lakers, síðan félagið 
flutti búferlum frá San Diego í Borg 
Englanna árið 1984. Liðið deilir 
höll með Lakers, þar sem fátækleg 

afrek Clippers eiga ekki roð í sex-
tán meistaratitla Lakers, þar af átta 
meistaratitla síðan Clippers f lutti 
til Los Angeles. Fyrir tíu árum náði 
Clippers loksins að smíða saman 
stjörnulið líklegt til atlögu og náði 
að standa í nágrönnunum, en upp-
skeran var heldur rýr. Tveir Kyrra-
hafsriðilstitlar voru allur árangur-
inn sem náðist, áður en liðið var 
leyst upp og reynt á ný. 

Félaginu tókst að landa stærsta 
bitanum á markaðnum í fyrra, 
þegar Leonard samþykkti tilboð 
Clippers gegn því að félagið myndi 
einnig semja við Paul George. Clip-
pers borgaði fúlgur fjár fyrir George 
og sendi í hina áttina efnilegan 
leikmann, Shai Gilgeous-Alexand-
er, ásamt fimm valréttum í fyrstu 
umferð nýliðavalsins sem er haldið 
á ári hverju. Með því voru skilaboð-
in skýr, það átti að vinna titil sem 
fyrst með tveimur reynslumiklum 
stjörnum við þrítugsaldur á kostn-
að næstu ára. Á sama tíma sendu 

nágrannarnir í Lakers sömu skila-
boð með því að semja við Anth ony 
Davis á kostnað framtíðar valrétta 
í nýliðavalinu.

Það stefndi því allt í blóðuga 
baráttu milli liða sem deildu 
keppnishöll, um hvort liðið fengi 
að vera fulltrúi Vesturdeildarinnar í 
úrslitum NBA áður en Clippers féll á 
prófinu, enn einu sinni, undir stjórn 
Doc Rivers. Í annað sinn á fimm 
árum var Clippers með pálmann 
í höndunum og þurfti aðeins að 
vinna einn leik til viðbótar í und-
anúrslitum Vesturdeildarinnar en 
kastaði frá sér miðanum með því að 
tapa þremur leikjum í röð. – kpt

Gömul saga og ný að Clippers falli á prófinu þegar á reynir

Kawhi komst lítt áleiðis sóknarlega í oddaleiknum. MYND/GETTY

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar KR 
mæta í dag eistnesku meisturunum 
í Flora Tallinn ytra, í annarri umferð 
undankeppni Evrópudeildarinnar. 
Um er að ræða hreinan úrslitaleik 
um hvort liðið fer áfram og mætir 
Linfield frá Norður-Írlandi eða 
Floriana frá Möltu í þriðju umferð. 
KR á því fínan möguleika á að kom-
ast í lokastig undankeppninnar 
fyrir Evrópudeildina, þar sem stærri 
og sterkari lið bætast við hópinn.

Árangur íslenskra liða í Evrópu-
keppnum undanfarin ár hefur 
valdið vonbrigðum og er Ísland 
fyrir vikið komið í 50. sæti á styrk-
leikalista UEFA. Það er síðasta sætið 
sem veitir fjórum liðum Evrópusæti 
á hverju ári og er því hætt við því 
að aðeins Íslandsmeistarar, bikar-
meistarar og silfurlið Íslandsmóts-
ins komist í Evrópukeppni ef KR 
dettur út í dag en breytingin tekur 
ekki gildi strax.

Með góðum árangri í næstu Evr-
ópuleikjum gæti KR skilað íslensku 
deildarkeppninni ofar á styrkleika-
lista UEFA eða styrkt stöðu Íslands í 
50. sæti sem myndi framlengja því 
að Ísland væri með fjögur Evrópu-
sæti í bili. Það ættu því mörg lið að 
fylgjast spennt með stöðu mála í 
Tallinn í dag. – kpt

Íslensk félög 
treysta á KR

FÓTBOLTI Arsenal gekk frá sölunni 
á Emiliano Martinez til Aston Villa 
í gær og leggur nú allt kapp á að 
ganga frá kaupunum á Rúnari Alex 
Rúnarssyni, markverði Dijon. Skytt-
urnar hafa til hádegis á morgun til 
að ganga frá kaupunum til þess að 
Rúnar geti verið í leikmannahópi 
Arsenal gegn West Ham um helgina.

Rúnar æfði með liði Dijon í gær 
á meðan félögin ganga frá formsat-
riðunum vegna félagaskipta mark-
mannsins til Arsenal. Hjá Arsenal 
hittir Rúnar fyrir spænska mark-
mannsþjálfarann Inaki Cana sem 
vann með KR-ingnum þegar þeir 
voru hjá Nordsjælland.

Talið er að Arsenal greiði 1,5 
milljónir evra fyrir Rúnar, sem 
samdi við franska félagið Dijon 
árið 2018.  Um leið verður landsliðs-
markvörðurinn fjórði Íslendingur-
inn sem semur við Skytturnar frá 
Lundúnum. – kpt

Reyna að landa 
Rúnari í hvelli 

Doc Rivers er fyrsti 
þjálfarinn sem hefur þrisvar 
fallið úr leik í úrslitakeppni 
NBA eftir að hafa leitt 3-1.
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Andrea Fanney Jóns-
dóttir, klæðskera-
meistari og textílhönn-
uður, hannaði einstaka 
herðaslá sem hún kallar 
Spóann. Hann flakkar 
á milli kynslóða og 
hreiðrar hlýlega um sig á 
svölum dögum.   ➛6
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Haustlínan er alltaf 
skemmtilegust
Hjá MOMO er boðið upp á tvö ný dönsk vörumerki í haust, annars vegar 
 lúxusmerkið KARMAMIA og hins vegar I Say, sem er gæðamerki í ódýrari 
kantinum. Það er alltaf mikið líf í MOMO og mjög oft eitthvað nýtt í boði. ➛2

Tískuvöruverslunin MOMO var opnuð í mars 2019. Þar er boðið upp á fallegan fatnað fyrir allar konur og mikil áhersla lögð á góða og persónulega 
þjónustu. Þar er sífellt verið að prófa nýja hluti og í ár er boðið upp á haustlínur frá tveimur nýjum dönskum vörumerkjum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARIDAG HVERN LESA

93.000
ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

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



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
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umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
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Tískuvöruverslunin MOMO 
var opnuð í Nóatúni 17 í mars 
2019 og er í eigu mæðgnanna 

Ingu Hrannar Ásgeirsdóttur og 
Sigríðar Ingvadóttur. Þar er boðið 
upp á fallegan fatnað fyrir allar 
konur og mikil áhersla lögð á góða 
og persónulega þjónustu. Versl
unin hefur þróast með tímanum 
og sífellt er verið að prófa nýja 
hluti og vörur, en í haust eru tvö ný 
merki í boði hjá MOMO sem hafa 
ólíkar áherslur.

„Við mamma eigum þetta 
saman, en við stofnuðum verslun 
árið 2014 og keyptum svo MOMO 
nafnið árið 2016,“ segir Inga Hrönn 
Ásgeirsdóttir, önnur eigenda 
MOMO. „Síðan þá höfum við verið 
að skipta um áherslur og gera þetta 
meira að okkar. Við erum nú nær 
eingöngu með danskan fatnað, þar 
sem við höfum verið hrifnastar af 
honum.

Hjá okkur er boðið upp á góða 
þjónustu og létt andrúmsloft og 
konum finnst þær velkomnar hér 
og hafa gaman af því að koma. Við 
finnum það. Ég legg líka rosa mikla 
áherslu á að gefa hverjum kúnna 
nægan tíma,“ segir Inga. „Við erum 
með fullt af fastakúnnum í gegn
um netið sem hringja reglulega 
og við gefum okkur tíma í spjall 
og mátum fyrir þær í gegnum 
símann. Svo koma þær í heimsókn 
til okkar þegar þær eru í bænum 
þó að þær séu ekkert endilega að 
versla, bara til að hitta okkur. Það 
er gaman að mynda þessi tengsl út 
á landsbyggðina þó að við séum 
staðsettar í Reykjavík.“

Bjóða tvö ný merki
„Haustlínan er alltaf uppáhalds 
línan okkar. Við finnum það á 
hverju einasta hausti að við eigum 
erfitt með að hemja okkur í inn
kaupunum, enda eru þetta föt sem 
eru notuð stærstan hluta ársins,“ 
segir Inga. „Það er alltaf gaman 
að kaupa fallega sumarkjóla, en 
maður getur kannski nýtt þá tvo 
daga á ári. Haustið er þessi milli
vegur sem hentar okkur á Íslandi. 
Þetta eru ágætlega létt föt með 
mikið notagildi og svo eru haust
litirnir f lottastir, þá sjáum við 
þessa fallegu jarðliti. Þess vegna 
finnst mér þetta langskemmti
legasta línan.

Í haust fórum við í smá endur
skipulagningu og fórum á fullt í að 
prófa ný merki sem eru að koma 
inn hjá okkur þetta haustið. Við 
erum til dæmis með eitt sem við 
erum alveg heillaðar af, sem heitir 
KARMAMIA,“ segir Inga. „Það er 
pínu lúxusmerki og aðeins dýrara 
en það sem við erum þekktar 
fyrir, en gæðin eru eftir því. Maður 
finnur það bæði þegar maður 
snertir efnið og sér hönnunina, 
hún er alveg á æðra stigi.

Í vikunni fengum við líka fyrstu 
sendinguna af öðru nýju merki 
sem heitir I Say. Við erum eina 
búðin sem býður upp á þetta 
merki í Reykjavík og það er í 
ódýrari kantinum, en býður samt 
upp á þessi dönsku gæði, hönnun 
og stærðir,“ segir Inga. „Ég mætti 
til dæmis snemma í vinnuna í 
morgun til að fara að taka upp og 
skoða þessar nýju vörur, þær eru 
svo spennandi.“

Alltaf að prófa nýja hluti
„Haustlínan okkar er fjölbreytt 
og með nýju merkjunum sem við 
bjóðum upp á erum við að breikka 
markhópinn okkar og getum 
þar af leiðandi stækkað vöru
úrvalið samhliða því,“ segir Inga. 
„Markhópurinn okkar eru allt frá 
fermingarstelpum upp í langömm
ur. Við seljum klassíska hversdags
tísku sem er mjög ráðandi hér á 
landi. Við á Íslandi förum ekki 
mikið út fyrir þægindarammann 

í tískunni. Það er klassíkin sem er 
ráðandi og við leggjum áherslu á 
hana.

En um leið erum við alltaf að 
prófa ný merki og fikta okkur áfram 
til að halda búðinni lifandi og halda 
okkur á tánum svo við stöðnum 
ekki. Við erum ófeimnar við að 
skipta út vörumerkjum og taka inn 
og prófa nýja hluti,“ segir Inga.

Alltaf hægt að finna rétta flík
„Stundum erum við það spenntar 
fyrir nýjum sendingum að við 
erum að taka úr kössunum inni í 
búðinni, sem gefur búðinni mikið 
líf og er hluti af ástæðunni fyrir því 
að það er gaman að koma til okkar. 
Stundum steypa kúnnarnir sér 
ofan í kassana og við höfum oft selt 
upp vörurnar áður en við náðum 
að setja þær upp, því þetta seldist 
beint úr kassanum. Þannig að það 
er oft fjör hjá okkur,“ segir Inga. „Í 
kvöld tökum við líka á móti stórri 
bókhaldsskrifstofu og erum með 

Inga segir að það sé oft mikið líf og fjör í versluninni og hún finni að konur hafi greinilega gaman af því að heim-
sækja hana, enda koma fastakúnnar stundum til að spjalla, en ekki bara til að versla. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Inga segir að 
haustlínurnar 
séu alltaf í 
uppáhaldi hjá 
henni og hún 
hefur gaman 
af jarðlitunum 
sem eru áber-
andi á þessum 
tíma árs.

Inga segir að það sé alltaf erfitt að 
hemja sig í innkaupunum á haustin, 
enda séu haustföt yfirleitt föt sem 
eru notuð mest allt árið hér á landi.

MOMO leggur áherslu á klassíska hversdagstísku, sem er vinsæl á Íslandi.

Að sjálfsögðu er hugað að sótt-
varnareglum hjá MOMO og þar er 
hægt að fá flottar andlitsgrímur.

Inga hefur mikla trú á framboðinu hjá MOMO og segist 
viss um að þar geti allar konur fundið sér flík við hæfi.

Framhald af forsíðu ➛

séropnun fyrir hana með alls kyns 
veitingum og skemmtilegheitum. 
Þetta er rosalega gaman og það 
hefur verið mikil aukning á svona 
uppákomum hjá okkur.

Við erum bara við og við erum 
með ágætan húmor, tökum lífinu 
ekki of alvarlega og erum hrein
skilnar og heiðarlegar. Við seljum 
fólki ekki f líkur sem eru ekki að 
virka fyrir viðkomandi og við 
finnum að konurnar sem koma til 
okkar kunna að meta þetta,“ segir 

Inga. „Þetta skiptir líka öllu máli, 
það gengur ekkert að senda konu 
heim með flík sem hentar henni 
ekki, þá kemur hún aldrei aftur. 
Ég hef það mikla trú á framboðinu 
okkar að ég er sannfærð um að það 
sé alltaf hægt að finna réttu flíkina 
hjá okkur, ef ein virkar ekki þarf 
bara að prófa aðra.“

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu MOMO, www.momo.is.
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Á haustin verður 
allt að flaueli 

einhvern veginn og 
tónlistarsmekkurinn 
minn eltir það líka. 
Mjúkar raddir og hlýir 
tónar verða óhjákvæmi-
lega fyrir valinu.

Á veturna nota ég 
dekkri liti sjálfsagt 

og ljósari á sumrin. Ég 
held ég sé bleik og blá á 
sumrin og svo svört, hvít 
og rauð á veturna.

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Sylvía Dögg segist ekki 
beinlínis eiga sér tiltekna 
eftirlætisárstíð, þær séu allar 

hrífandi á sinn hátt. „Mér þykir 
vænt um allar árstíðirnar í raun 
og allt það fallega sem þær hafa 
upp á að bjóða.“

Í hugum margra er haustið tími 
huggulegheita og kertaljósa og er 
Sylvía þar ekki undanskilin. „Á 
haustin finnst mér ég oft lenda 
betur í sjálfri mér, ég held mig 
meira inni þegar færi gefst og 
verð upptekin af því að undirbúa 
hreiðrið fyrir veturinn.“

Rauðir tónar í stað bleikra
Sylvía starfar meðal annars sem 
búningahönnuður og þarf því 
gjarnan að eyða löngum tíma 
utan dyra allan ársins hring. Hún 
kann því að meta að dúða sig 
upp og klæða af sér kuldann með 
mörgum lögum af fötum.

„Það sem ég elska við haustið er 
að geta bætt á mig lögum og klætt 
mig í stór, hlý og falleg föt. Ég vinn 
mikið úti í náttúrunni og finnst 
fátt skemmtilegra en að dúna mig 
upp í krefjandi aðstæður. Pelsar, 
peysur og úlpur eru alveg uppá-
halds og ég á alltaf til tímalausar 
f líkur sem mér þykir vænt um 
sem er gaman að taka út og viðra í 
kalda loftinu.“

Líkt og í litadýrð náttúrunnar 
breytist oft litavalið. „Á veturna 
nota ég dekkri liti sjálfsagt og 
ljósari á sumrin. Ég held ég sé 
bleik og blá á sumrin og svo svört, 
hvít og rauð á veturna,“ skýrir 
Sylvía frá.

„Hvað förðun varðar hef ég 
verið að vinna með einfalda 
rútínu í mörg ár og skiptir litlu 
hvort þá er vetur, sumar, vor eða 
haust, nema ég reyndar vel aðra 
liti á varirnar mínar í kulda. Ég er 
meira að vinna með rauða tóna 
í varalitum á haustin á meðan 
að bleikur ræður mér svolítið á 
sumrin. Uppáhalds rauði vara-
liturinn minn í dag heitir Fashion 
Legacy og er frá Mac.“

Lækkandi sól hefur að auki 

Góð í ullarsokkum með rauðan varalit
Myndlistarkonan og búningahönnuðurinn Sylvía Dögg Halldórsdóttir, betur þekkt sem Love
tank, tekur haustinu fagnandi. Lækkandi sól fylgja hlýrri flíkur, rauðari varir og meiri kolvetni. 

„Ég vinn mikið með höndunum og hef sett gel á neglur til að styrkja þær. Með því móti er ég ekki alltaf með brotnar 
neglur útataðar í málningu,“ segir Sylvía Dögg sem hefur skemmtilegan fatastíl.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Uppáhaldsmerki Sylvíu
n  AOC Fashion  

Besta jakkamerkið, vetur, 
sumar, vor og haust, elska 
það. Heba frænka mín er að 
gera tjúllaða hluti undir vöru
merkinu AOC Fashion og er það 
aðeins fáanlegt á Íslandi í Apríl 
Skóm á Garðatorgi.

n  Aftur 
Bára klára gerir sjúllaða tíma
lausa jogginggalla sem ég er 
búin að eiga í mörg ár, bera nafn 

með rentu og ég nota alltaf 
aftur og aftur.

n  BAHNS 
Fallegustu prjónapeysurnar í 
bænum.

n  Kalda 
Fallegasta íslenska skómerkið.

n  Kría Jewelry  
Fallegasta íslenska skartið.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

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

Verslunin Belladonna

FLOTTAR YFIRHAFNIR, FYRIR FLOTTAR KONUR

áhrif á skóbúnaðinn sem verður 
fyrir valinu. „Ég elska skó og 
vissulega þykkjast sólar og efni í 
skóm með kólnandi veðri og mér 
finnst alltaf jafn mikið sport að 
taka upp jöklaklifursskóna mína 
sem ég fjárfesti í fyrir nokkrum 
árum og elska.“

Kolvetni og mjúkir tónar
Sylvía segir brýnt að huga að 
heilsunni óháð tíma árs en 
undanfarin ár hefur hún notið 
leiðsagnar líkamsræktarþjálfar-
ans Gerðu Jónsdóttur.

„Ég hef komist að því að eina 
leiðin fyrir mig til að vera með 
hausinn sæmilega skrúfaðan á 
er að hreyfa mig reglulega. Ég er 

svo heppin að eiga góða vinkonu 
sem er einkaþjálfari lífs míns og 
er með skemmtilegustu tímana í 
bænum sem heita In Shape með 
Gerðu. Hún er alveg frábær fyrir-
mynd og sjúklega gaman að fara 
til hennar og hitta allar skemmti-
legu konurnar sem þangað sækja, 
nærandi fyrir líkama og sál.“

Mataræðið breytist einnig, 
enda þarfnast líkaminn meiri 
orku eftir því sem loftið kólnar. 
„Á haustin er ég alltaf til í þyngri 
mat, sæki meira í brauð og pasta 
er eitthvað sem líkaminn kallar á. 
Ítalskan og indverskan til skiptis 
helst og ís í eftirrétt.“

Áhrifanna gætir víða og að 
sögn Sylvíu sækir hún líka í 
annars konar tónlist á þessum 
tíma árs. „Á haustin verður allt 
að f laueli einhvern veginn og 
tónlistarsmekkurinn minn eltir 
það líka. Mjúkar raddir og hlýir 
tónar verða óhjákvæmilega fyrir 
valinu.“

Í öruggum höndum
Þá breytist iðulega húðumhirða 
þegar kólnar fer í veðri og huga 
þarf að atriðum á borð við raka-
stig húðarinnar. Sylvía er í góðum 
höndum hvað það snertir. „Á 
haustin þarf ég að sinna húðinni 
minni meira. Ég er með besta húð-
lækni í heimi, hana Jennu Huld á 
Húðlæknastöðinni, og hún passar 
upp á að ég kaupi mér krem sem 
henta húðinni minni og þau 
breytast eftir árstíðum.“

Árstíðirnar endurspeglast einn-
ig oft í litavali á nöglum en Sylvía 
leggur fyrst og fremst áherslu á 
að vera með vel hirtar og fallegar 
neglur allt árið um kring, enda séu 
hendurnar hennar lifibrauð. Þar 
kýs hún einnig að leita til fagfólks.

„Ég vinn mikið með höndunum 
og hef verið setja gel ofan á mínar 
neglur til að styrkja þær og vera 
ekki alltaf með brotnar neglur 
útataðar í málningu.

Ég elska fallega skreyttar neglur 
og vil helst hafa þær hlaðnar 
steinum og fallegum litum og 
þegar ég nenni að standa í því 
fer ég til Cathryn sem á og rekur 
Rainbow Nails, hún er ótrúlega 
hæfileikarík.“

Sumt er snertir útlit breytist 
þó óháð árstíðum. „Ég er alltaf í 
sama hamstrahjólinu hvað háralit 
varðar, það er ýmist ljósara, ljóst 
eða aðeins dekkra og svo aftur í 
hring.“

Sylvía lætur skynsemina ráða 
för hvað val á skartgripum varðar. 
„Ég nota meira skart á sumrin 
aðeins vegna þess að mér finnst 
óþægilegt að vera með lokka, 
hálsmen og hringi undir húfu og 
hönskum, praktíkin ræður þar 
ríkjum, þá sjaldan,“ segir hún 
og hlær, „en ég er sjúk í íslenska 
hönnun þegar kemur að skarti og 
fatnaði.“

Hvað er nauðsynlegast að eiga 
eða hafa í huga þegar haustið 
gengur í garð?

„Ef þú átt ullarsokka og 
rauðan varalit ertu í frekar góðum 
málum.“
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Áhugi á tísku og hönnun 
kviknaði á æskuslóðum 
mínum í Laugarnesinu þar 

sem ég ólst upp í húsi föðurömmu 
minnar og afa. Ég fæddist eftir 
þeirra dag en hlustaði á sögur 
af ömmu og afa, og heillaðist af 
verkum þeirra. Afi var klæð-
skerameistari og rak klæðskera-
verkstæði og verslun á Laugavegi 
21 á meðan amma vann við 
hattasaum, saumaði vandaðar 
og fallegar f líkur og vann textíl-
verk,“ útskýrir Andrea Fanney 
Jónsdóttir, klæðskerameistari og 
textílhönnuður.

Andrea Fanney var fjórtán ára 
þegar hún byrjaði að teikna föt en 
hún lærði ekki að sauma fyrr en 
um tvítugt.

„Ég fylgdist snemma með 
tískunni og þá sérstaklega fata-
hönnuði sem var klæðskeri í 
grunninn. Það var svo greinilegt 
að þekking hans í faginu gerði 

það að verkum að hann gat útfært 
hugmyndir sínar betur en f lestir 
aðrir fatahönnuðir,“ segir Andrea 
og á þar við breska fatahönnuð-
inn Alexander McQueen sem féll 
frá árið 2010.

„Haustið 2005 var ég svo lán-
söm að komast að í starfsnámi hjá 
Alexander McQueen. Ég vann hjá 
honum í hálft ár í London og París 
en starfsnámið var hluti af klæð-
skeranámi mínu í Iðnskólanum í 
Reykjavík. Námið úti var mikill 
skóli og dagarnir bæði langir og 
strangir. Þar lærði ég heilmikið 
um ferlið frá því að hugmynd fæð-
ist að fullkláraðri f lík. Ég byrjaði 
svo að hanna og framleiða mínar 
eigin f líkur árið 2007. Þá hafði ég 
lokið meistaranámi í klæðskurði 
og fornámsbraut í Myndlistar-
skólanum í Reykjavík.“

Hannar sjálf sín eigin efni
Samspil textílhönnunar og klæð-
skurðar einkenna hönnun And-
reu Fanneyjar.

„Ég byrjaði að vinna með prjón 
árið 2007 og fann að það hentaði 
mér að hanna efnið sjálft fyrir 

f líkurnar mínar,“ segir Andrea 
sem lærði textílhönnun í Glas-
gow School of Art þar sem mikil 
áhersla er lögð á hugmyndavinnu 
og teikningu áður en byrjað er að 
vinna með textílinn.

„Undirbúningsferlið finnst mér 
oftast mikilvægast, að skapa hug-
myndaheim sem ég færi síðan yfir 
í efni, snið og að lokum f lík.“

Hugmyndir að verkum Andreu 
Fanneyjar koma héðan og þaðan.

„Náttúran er mér óendanleg 
uppspretta en ég sæki líka inn-
blástur í myndlist, arkitektúr 
og tónlist. Ég er heppin að allt í 
kringum mig er skapandi hæfi-
leikafólk, hönnuðir, myndlistar-
menn, tónlistarfólk og sviðslista-
menn á öllum aldri. Krafturinn 
í þeim veitir mér mikla andagift 
og hvatningu til að halda áfram á 
minni braut.“

Spóinn fylgir ævina út
Herðasláin Spóinn er dæmi um 
heillandi hönnun Andreu Fann-
eyjar.

„Spóinn kom fyrst á markað 
2007 og var hugsuð sem tíma-
laus f lík sem gat ferðast á milli 
kynslóða. Prjónavoðin er unnin 
í samstarfi við prjónaverksmiðj-
una Glófa og framleidd á vinnu-
stofu minni í Reykjavík,“ upp-
lýsir Andrea um Spóann sem hún 
hefur skapað í tveimur stærðum 
og tveimur litum.

„Litli Spóinn getur ferðast með 
einstaklingum frá fjögurra ára 
aldri og út ævina. Hægt er að nota 
Spóann sem herðaslá eða trefil 
og hann getur hreiðrað um sig 
á öxlum fullorðinna jafnt sem 
barna,“ útskýrir Andrea en stærri 
útgáfan er fyrir þá sem vilja efnis-
meiri f lík.

Hún vann hugmyndavinn-
una að Spóanum í samstarfi við 
Guðmund Pál Ólafsson, náttúru-
fræðing, náttúruljósmyndara og 
náttúruverndara.

„Hluti ágóðans af vörunni 
rennur nú sem áður til votlendis-
verkefnis Auðlindar, minningar-
sjóðs Guðmundar Páls. Á mörkum 
votlendis og móa er kjörlendi 
spóans og talið að um fjörutíu 
prósent heimsstofnsins verpi á 
Íslandi.“

Miklir vaxtarmöguleikar
Líftími vöru og áhrif hennar á 
umhverfið er ein af mælisnúrum 
Andreu Fanneyjar.

„Spóinn er dæmi um vöru þar 
sem lögð er áhersla á að hanna 
f lík sem gengur fyrir allan aldur 
og getur ferðast á milli fólks 
í fjölda ára. Ég legg áherslu á 
gæði umfram magn og valdi að 
vinna með prjón vegna þess að 
hér eru innviðir til að framleiða 
prjónavörur. Ég hugsa oft til 
ömmu og afa og þess tíma þegar 
Íslendingar voru meira og minna 
sjálf bærir og framleiddu hér 
fatnað og skó. Það er gott að þótt 
landið sé lítið sé hægt að fram-

leiða prjón hér heima en um leið 
skiljanlegt að f lestir hönnuðir 
velji að framleiða erlendis. Það 
mætti gera mun betur í að skapa 
gott umhverfi fyrir fata- og textíl-
iðnað á Íslandi,“ segir Andrea og 
bendir á mikla vaxtarmöguleika 
á Íslandi.

„Við höfum nú f leiri en eina 
spunaverksmiðju á landinu og 
í fyrsta skipti í mörg ár er verið 
að stíga mikilvæg skref í þróun á 
íslensku ullarbandi. Við höfum 
starfandi prjónaverksmiðjur 
sem þrátt fyrir mikinn mótbyr 
halda sinni starfsemi gangandi. 
Hönnuðir eru að þróa aðferðir til 
að vinna úr íslensku hráefni og 
loks er aftur hægt að kaupa fatnað 
sem ofinn er úr íslenskri ull. Skat-
taumhverfið torveldar aðilum 
sem vinna við fagið að standa 
sterkir í samkeppni við innf lutta 
vöru. Það gæti skilað sér marg-
falt til samfélagsins, í innviða- og 
atvinnuuppbyggingu, ef virðis-
aukaskattur á textílvörur sem 
framleiddar eru hérlendis væri 11 
prósent í stað 24 prósenta. Nú eru 
engir verndartollar á innf lutta 
textílvöru og í raun ætti íslenskur 
fata- og textíliðnaður, sem vissu-
lega hefur menningarlegt og 
sögulegt gildi fyrir Íslendinga, 
að standa jafnfætis við til dæmis 
bókaiðnaðinn. Auðvitað skipta 
umhverfismálin miklu og við 
gætum gert svo miklu betur í að 
styðja við sjálf bæra framleiðslu 
hér heima,“ segir Andrea.

Sokkabuxur úr sjávarrusli
Þessa dagana vinnur Andrea 
Fanney mikið með Birgi prjóna-
meistara í Glófa.

„Ég mun halda áfram að þróa 
verkefni og vörur í samstarfi 
við gott fólk og rek verslunina 
Sýnishorn í Sundaborg 1 þar sem 
ég sel eigin hönnun og vandaðan 
fatnað og textílvörur. Sýnishorn 
selur meðal annars f líkur eftir 
Tönju Levý og Sigrúnu Höllu 
Unnarsdóttur sem framleiddar 
eru á Íslandi. Hjá okkur fæst líka 
Swedish Stockings sem er eina 
umhverfisvæna sokkabuxna-
merkið í heiminum. Framleiðsla 
þess fer fram í gæðaverksmiðju á 
Ítalíu og eru vörurnar kolefnis-
hlutlausar og unnar úr endur-
unnum hráefnum eins og sjávar-
rusli og gömlum sokkabuxum,“ 
upplýsir Andrea sem einnig 
vinnur við verkefnið Handaband 
í Samfélagshúsinu á Vitatorgi.

„Þar þróum við vörur og 
verkefni úr textílefnum sem falla 
til við framleiðslu á Íslandi. Við 
tökum einnig á móti og vinnum 
áfram með efni og garn sem fólk 
hefur ekki not fyrir lengur og 
þess má geta að þátttaka á vinnu-
stofu Handabands er öllum opin, 
einstaklingum að kostnaðar-
lausu.“

Lærði af 
Alexander 
McQueen
Andrea Fanney Jónsdóttir, klæð-
skerameistari og textílhönnuður, 
hannaði herðaslá sem hún kallar 
Spóa. Hann flakkar milli kynslóða og 
hreiðrar hlýlega um sig þegar kólnar.

Andrea Fanney segist lánsöm að hafa komist að í starfsnámi hjá Alexander McQueen. MYNDIR/ÞÓRDÍS REYNIS

Það umvefur líkama og sál að sveipa herðaslá Andreu Fanneyjar um sig.

Spóinn var hugsaður sem tímalaus 
flík sem gæti ferðast milli kynslóða.
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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

NÝ SENDING AF 
SPENNANDI HAUSTVÖRUM

VERSLUNIN CURVY  *  FELLSMÚLI 26 VIÐ GRENSÁSVEG,  108 REYKJAVÍK  *  SÍMI 581-1552 *  WWW.CURVY.IS

Þú getur skoðað úrvalið og 
pantað í netverslun www.curvy.is

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



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Max Mara er gamalgróið 
ítalskt fjölskyldufyrir-
tæki. Þar hafa löngum 

verið hannaðar gæðaullarkápur 
sem hafa verið vinsælar um allan 
heim. Max Mara verslanir eru í 90 
löndum. Achille Maramotti setti á 
stofn The House of Max Mara árið 
1951 en þá hafði hann starfað við 
fatahönnun frá árinu 1947. Achille 
var einn fyrsti hönnuður heims 
til að fjöldaframleiða vandaðar 
tískuflíkur. Mörg undirmerki hafa 
orðið til í framhaldinu og má þar 
nefna Sportmax, Sportmax Code, 
Weekend Max Mara, Marella, 
Pennyblack, iBlues, Max & Co og 
Marina Rinaldi. Árið 2013 varð 
Jennifer Garner fyrsti frægi tals-
maðurinn fyrir Max Mara. Þá voru 
settar í gang herferðir í fræg tísku-

tímarit á borð við Vogue, Harper’s 
Bazaar, Elle, InStyle og fleiri. 
Upphafsmaðurinn sjálfur, Achille, 
sem var fæddur árið 1927 nam sín 
fræði í Róm og síðar í Parma. Hann 
var einn ríkasti maður heims árið 
2005 samkvæmt Forbes en hann 
lést það sama ár. Börn hans tóku 
við fyrirtækinu og sonur hans, 
Luigi Maramotti er stjórnarfor-
maður þess í dag.

Haust- og vetrartíska Max 
Mara 2020-2021 var sýnd á tísku-
vikunni í Mílanó í febrúar en það 
var síð asta tískuvika þessa árs. 
COVID-19 hefur lokað fyrir allar 
slíkar sýningar það sem af er árinu. 
Á sýningunni voru þessar fallegu 
yfirhafnir sýnd ar sem nú eru 
komnar í verslanir. Kasmír-kápur, 
hlýjar og fallegar, settu svip sinn 
á sýninguna enda eru ullarkápur 
mjög vinsælar í haust. Hér á mynd-
unum má sjá tískukápurnar frá 
Max Mara.

Hlýjar og haustlegar kápur
Tískumerkið Max Mara er þekkt fyrir fallegar kápur og þær voru margar  
glæsilegar þegar fyrirtækið kynnti haust- og vetrartísku sína fyrir 2020-2021.

Skemmtileg blá kápa með hettu. 
Frekar óvenjulegt snið en fallegt.

Klassísk Max Mara kápa úr kasmír-
ull. Svona flík fer aldrei úr tísku. 

Skemmtilega röndótt kápa sem 
hentar vel í vetrarkuldanum. 

Hlý-
leg slá 

fyrir veturinn 
frá Max Mara. 

MYNDIR/GETTY

Þessi 
kápa er 

eins og fal-
legur pels. 

 
Fallegur 

ullarjakki sem 
hentar jafnt við 

gallabuxur og fín 
pils. 

Þessi fallega 
hnésíða kápa er úr 
kasmír og er mjög 

falleg á litinn.

Þessi fallega kápa minnir 
á gömlu Álafossúlpurnar. 

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 7 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0  F I M MT U DAG U R



Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind



Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Blár er sá litur í litrófinu sem 
tengist hvað mest trausti, 
áreiðanleika, heiðarleika og 

ábyrgð. Blár litur er sagður hjálpa 
fólki að takast á við stress, veita 
ró og auka næði. En það er einmitt 
þannig sem okkur líður þegar við 
liggjum og horfum upp í heiðbláan 
himinn. Blár minnir líka á hrein
leika og tandurhreint vatn. Það 
kemur því fáum á óvart að það er 
einmitt tískulitur haustsins, en 
heimsbyggðin hefur sjaldan þurft 
jafnmikið á því að halda að bera 
traust til fagaðila varðandi reglur 
um samkomutakmarkanir, grímu
notkun og fleira í kjölfar COVID
19 faraldursins. Því er heldur ekki 
að neita að blái liturinn tónar vel 
við fagurbláar sóttvarnagrímur 
sem eru víst komnar til að vera.

Það er kominn tími til þess að 
gefa kolsvarta maskaranum smá 
frí og gera tilraunir með 
litaðan maskara. 
Þau sem vilja fara 
hægt í sakirnar 
og hryllir við 
tilhugsuninni 
um bleik 
augnhár 
geta gert til
raunir með 
dökkbláan 
eða jafnvel 
djúpgrænan 
maskara, sem 
gefur augunum þá 
skerpu sem margir sækj
ast eftir. Þrátt fyrir að falla nokkuð 
vel inn í hefðbundnar förðunar
leiðir þá vekja þessir litir hæfilega 
athygli til þess að fá fólk til þess að 
líta á þig aftur.

Kóngablátt haust vekur traust
Blár hefur verið áberandi í ár á tískupöllunum, allt frá kóbaltbláum kjólum og kóngabláum káp-
um til blárra augnhára. Þessi uppáhaldslitur flestra verður áfram allsráðandi í haust, úti og inni.

Hér má líta 
töffaralegt 
blátt, svart og 
hvítt leðurpils 
úr haust- og 
vetrarlínu Louis 
Vuitton sem 
sýnt var á tísku-
vikunni í París 
í mars. MYNDIR/
GETTY

Blár maskari setur punktinn yfir 
i-ið í fallegri og litsterkri kvöld-

förðun. Blái liturinn vekur athygli 
og gefur áhugavert yfirbragð. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Str. 40/42-52/54

Nýtt frá 

Geggjaður, 
rafblár leðurjakki, 

var ein af sterkustu 
flíkunum í haust- og 
vetrarlínu Junko Shi-
mada sem var sýnd 

á tískuvikunni í 
París í mars. 

Ljósblár, 
brúnn og svartur 

anorakkur úr smiðju 
Lacoste. Þessi er úr 

haust- og vetrarlínunni 
sem sýnd var á tísku-

vikunni í París í 
mars. 

Portúgalski 
fatahönn-
uðurinn Luis 

Buchinho tók 
virkan þátt í 

bláa æðinu í 
tískuvikunni 

í Lissabon í 
mars og sýnir 
hér dökkbláan 

kjól sem hluta af 
haustlínunni.

 10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 7 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0  F I M MT U DAG U R



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta
Hártoppar-Hárígræðsla-
Höfuðrótartatto. 25 ára 
sérfræðikunnátta. Raunverulegra 
verður það ekki. Frí ráðgjöf. 
Apollohar.is, S:552 2099

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

 Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
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

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

Sérfræðingar
í sauna!

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Velkomin í sýningarsalinn 
að Smiðjuvegi 11

Bíldshöfða 3 • 110 Reykjavík
S. 587 6600 • www.bilabraut.is

SSANGYONG Tivoli 
dlx 4x4.  
7” skjár og 
bakkmyndavél. 
Sjálfskiptur. 
6 gírar. 
16” felgur og dekk.
Rnr.104955

 Nýr bíll.  Tilboð kr. 3.490.000.- 
Ásett verð 3,890,000.- kr 400,000.- afsláttur

 

COACHMEN Camper 
30 feta camper

Árgerð 2000, ekinn 10 þkm  
Verð 1.980.000 Rnr.130717.

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 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.

Námskeiðin hefjast 21. og 22. september.
Verð á mann er 32.000 kr.

Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

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

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

Smáauglýsingar



Heilsa

 Nudd
Heilsunudd. Opið frá 9-19. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
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.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

SPENNANDI 
FRAMTÍÐ

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Sótt er um starfið á landsnet.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, í síma 563 9300.

Sérfræðingur í stýringu 
flutningskerfisins
Við leitum að metnaðarfullum samstarfsfélaga, með brennandi áhuga 
á orkugeiranum, í hóp frábærra sérfræðinga í stjórnstöð okkar. 

Stjórnstöðin ber ábyrgð á stjórnun raforkukerfisins, samhæfingu 
aðgerða í tengslum við truflanir og viðhald auk þess að halda utan um 
orkumarkað. Nýju starfsfólki er veitt öflug og markviss þjálfun en um er 
að ræða kre�andi og ábyrgðarmikið starf. Hluti starfsins er vaktavinna.

Landsnet er þjónustufyrirtæki sem kappkostar 

að vinna í takt við samfélagið og hefur það 

að meginmarkmiði að tryggja örugga a�endingu 

á raforku til framtíðar. Við bjóðum upp á fyrsta 

flokks aðbúnað, góðan starfsanda, frábært 

mötuneyti, aðgengi að líkamsræktaraðstöðu og 

stuðning við að viðhalda og sækja sér frekari 

þekkingu. Við erum þátttakandi í �ölmörgum 

rannsóknar- og samvinnuverkefnum innan 

Norðurlandanna og Evrópu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta til að starfa í teymi
• Geta til að starfa undir álagi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Sterk öryggis- og jafnréttisvitund
• Háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur
 flutningskerfisins
• Rekstur jöfnunarorkumarkaðs
• Þátttaka í greiningar- og úrbótaverkefnum
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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20-50% afsláttur
af ÖLLUM pottum og pönnum

Tilboðin gilda í takmarkaðan tíma!
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

POTTASETT 
GRILLPÖNNUR 

GUFUSUÐUPOTTAR
DJÚPAR PÖNNUR

HRAÐSUÐUPOTTAR 
WOK-PÖNNUR

POTTJÁRN
LEIRPOTTAR

KOPARPOTTAR- 
OG PÖNNUR

Eitt mesta úrval landsins af hágæða pottum og pönnum frá:

Fissler.  Perfect every time.

POTTA
OG PÖNNUBÚÐIN ÞÍN

YFIR

TEGUNDIR
100

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

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

LOKADAGAR



Leiðsögustarfið stýrir list 
minni í þá átt að nota lands-
lagið til að túlka tilveru 
okkar og smæð gagnvart 
stórum öflum náttúrunnar.

Það er mikið að gera hjá 
mér núna og margt 
í kortunum en ég er 
alltaf á leiðinni að fara 
að slappa af. Það verður 
bara aðeins að bíða,“ 

segir myndlistarkonan Arngunn-
ur Ýr Gylfadóttir glaðlega. Hún 
opnaði fyrir skemmstu sýningu í 
galleríinu Veðri og vindi á Hverfis-
götu 37 í Reykjavík – eða opnaði 
ekki – sýningarrýmið þar er þrír 
gluggar, þannig að listarinnar er 
notið utan frá.

Sýningin nefnist Hljóðaklettar 
og verður uppi út þennan mánuð. 
Arngunnur segir jarðlögin í land-
inu vera grunn hennar. „Ég elska 
grjót og að meðhöndla það og með 
leyfi Gljúfrastofu fékk ég að taka 
nokkra steina við Hljóðakletta 
sem eru einn magnaðasti staður á 
landinu, þar fer maður inn í miðja 
gíga sem Jökulsá hefur sorfið. En 
við úrvinnsluna ákvað ég að fara í 
hinn fjöruga stíl Cobramálaranna 
sem markar ákveðið tímabil í lista-
sögunni.“

Listsköpun aðalstarf
Arngunnur Ýr kveðst hafa teiknað 
og málað frá því hún var eins árs og 
eiga sjö ára listnám að baki. Einn-
ig hafi hún kennt listmálun bæði á 
Íslandi og á San Francisco-svæð-
inu, enda búi hún á báðum stöðum. 
„Listsköpun hefur verið mitt aðal-
starf, svo hef ég haft leiðsögn sem 
hliðargrein á sumrin í 30 ár. 

Starfið var auðfengið í byrjun því 
sá sem átti fyrirtækið sem ég sótti 
um hjá hafði verið fyrsti kærasti 
mömmu. Leiðsögustarfið stýrir 
list minni í þá átt að nota lands-
lagið til að túlka tilveru okkar og 
smæð gagnvart stórum öf lum nátt-
úrunnar. Jarðfræðin og olíumál-
verkið eiga ýmislegt sameiginlegt. 
Ég tek að mér hópa frá náttúru-
gripasafninu Smithsonian og hef 
unnið með frábærum íslenskum 
jarðfræðingum svo ég er alltaf að 
læra eitthvað sem smitast yfir í 
verkin mín.“

Vinnustofur hér og þar
Nú er Arngunnur Ýr að koma sér 
upp tveimur vinnustofum. „Við 
hjónin keyptum sumarbústað í 
náttúruparadís við Hafnarfjörð 
og byggðum okkur síðan hús við 
hliðina, nú er ég að breyta gamla 
bústaðnum í glæsilega vinnustofu, 
þar hef ég Helgafellið fyrir aug-
unum. Svo var ég að setja niður lítið 
hús við Heklurætur. Hallgrímur, 
gluggasmiður í Þykkvabæ, hannaði 
í það glugga og þaðan blasir Hekla 
við.“

 Hún kveðst vera með vinnustofu 
líka úti í San Francisco. „Eiginmað-
urinn, Larry Andrews, er banda-
rískur prófessor og kennir kvik-
myndun við Kaliforníuháskóla. 
Við erum sitt á hvað og það hefur 
hentað mér að dvelja þar úti á vet-
urna og hér heima á sumrin. Hann 
hyggst kenna í fjögur ár í viðbót við 
skólann en við erum búin að kaupa 

talsvert af landi á Havaí og ætlum 
að byggja þar. Í framtíðinni munum 
við búa þar og á Íslandi. Erum 
búin að reisa lítið hús við hafið og 
setja niður bananatré og alls kyns 
ávaxtatré.“

Málar hverfandi jökla
Ekki er allt upp talið sem þessi 

kraftmikla kona fæst við því 
hún er líka þátttakandi í sam-
sýningu listafólks frá Finnlandi, 
Íslandi og Svíþjóð sem nefnist 
Norðrið og verður opnuð í Lista-
safni Árnesinga næsta laugardag, 
19. september. Þar er sjónum beint 
að loftslagsbreytingunum. „Þarna 
er blanda af innsetningum, skúlp-

túrum, málverkum og ljósmynd-
um,“ segir Arngunnur Ýr sem hefur 
málað jökla Íslands, þekkir þá úr 
leiðsögumannsstarfi sínu og hefur 
fylgst með rýrnun þeirra. „Þar sem 
ég kom að jökli sem ung manneskja 
eru nú víða stór lón. Myndirnar eru 
óður til náttúru sem er að hverfa.“  
gun@frettabladid.is

Jarðfræðin 
smitast yfir í 
verkin mín
Arngunnur Ýr Gylfadóttir, listakona og leiðsögu-
maður, sýnir verk í Veðri og vindi galleríi á Hverfis-
götu og á hinni væntanlegu sýningu Norðrinu í 
Listasafni Árnesinga. Svo byggir hún vinnustofur í 
Hafnarfirði og við Heklu og hús á Havaí.

„Jarðfræðin og olíumálverkið eiga ýmislegt sameiginlegt en þar leggst lag ofan á lag,“ segir Arngunnur Ýr um 
sýninguna Hljóðaklettar í Veðri og vindi galleríi sem staðsett er á Hverfisgötu 37.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Svínafellsjökull - mynd á sýningunni 
Norðrið sem opnuð verður í Lista-
safni Árnesinga á laugardaginn.

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

Sigurður Kristjánsson
Strikinu 10, Garðabæ,

lést 5. september á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útför hans 

hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Aðstandendur þakka starfsfólki líknardeildar 

Landspítalans í Kópavogi og líknarþjónustunni HERU fyrir 
einstaka umönnun.

Erna Ólafsdóttir
Ólafur Sigurðsson
Kristján Sigurðsson Elísabet Kristjánsdóttir
Reynir Sigurðsson Þórunn Vigfúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Valgerður Guðmundsdóttir

lést á Hrafnistu í Reykjavík  
13. september 2020.  

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
miðvikudaginn 23. september, kl. 11.  

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Blindrafélagið. Sendum starfsfólki á 

Engey á Hrafnistu sérstakar þakkir fyrir góða umönnun.

Fyrir hönd aðstandenda,
Harpa Ólafsdóttir
Vörður Ólafsson

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

og ömmu,
sr. Elínar Salóme 

Guðmundsdóttur
Þrastarhöfða 2, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar Landspítalans 
í Kópavogi og heimaþjónustu Heru fyrir hlýhug og góða 

umönnun.

Soffía Kristín Þórðardóttir
Þórdís Ögn Þórðardóttir Þorvaldur Finnbogason
Sölvi Þórðarson Sara Þórunn Óladóttir Houe

og barnabörn.
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UNDANKEPPNI EM 2021
FIMMTUDAG KL. 18:15



LÁRÉTT
1 virki
5 sarg
6 skóli
8 málmur
10 tveir eins
11 funa
12 sókn
13 ill
15 nafnbót
17 kvk. nafn

LÓÐRÉTT
1 nokkru leyti
2 slabb
3 tál
4 heilda
7 þræta
9 framkvæmdir
12 mör
14 tré
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 skans, 5 urg, 6 ma, 8 mangan, 10 pp, 
11 eld, 12 fram, 13 reið, 15 titill, 17 karla.
LÓÐRÉTT: 1 sumpart, 2 krap, 3 agn, 4 smala, 7 
andmæla, 9 gerðir, 12 fita, 14 eik, 16 ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnús Carlsen (2863) átti leik 
gegn Hikaru Nakamura (2829) 
á Saint Louis-at- og hraðskák-
mótinu á Lichess-þjóninum. 

34...Dxg5! 0-1. Aronian og 
Harikrishna voru efstir eftir 
fyrsta dag mótsins. Magnús 
tapaði gegn Nepo eftir að hafa 
misst samband við netið. Tafl-
mennska hefst alla daga kl. 18. 
Önnur umferð Haustmóts TR 
fór fram í gærkveldi. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Suðvestan 8-13 og 
skúrir, en léttir til 
austanlands. Hiti 6 til 
12 stig.

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3

2 3 6 9 5 8 1 4 7

7 8 4 1 2 3 5 6 9

4 7 2 8 3 5 9 1 6

8 9 3 4 1 6 7 5 2

5 6 1 7 9 2 8 3 4

6 1 5 2 4 7 3 9 8

3 2 8 5 6 9 4 7 1

9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Í þetta skipti 
meina ég það!  
Við getum ekki 

hist lengur!

Af hverju 
ekki?

Af því að þú ert frum-
stæðasta manneskja 
sem ég hef nokkurn 

tímann kynnst!

Þú varst  
að segja...?

Haltu 
kjafti!

Ég er ánægður að þú 
farðir þig ekki, Sara

Mér finnst andlitið þitt 
 svo fallegt... hreinskilið  

og náttúrulegt.

Ég er byrjuð að hylja 
hyljarann minn.

Solla og Hannes eru 
að passa Lóu áður  
en þau fara í rúmið

Hvar eru  
börnin?

Vá. Það 
hljómar svo 
venjulega.

Tja, kannski er lífið 
að róast hjá okkur

Oooog  
kannski ekki.

Það var smá 
slys með 

tannþráðinn.

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

Tvinnbíllinn fer í 
178 hestöfl en hann 

verður boðinn með nýju 
hraðanæmu beinskipt-
ingunni.

Nissan hefur forsýnt nýja 400Z 
sportbílinn með myndasyrpu 
á netinu, af bíl sem þeir kalla Z 
Proto. Bíllinn er með V6-bensín-
vél með tveimur forþjöppum og 
afturdrifi og hefur því alla burði til 
að vera hinn skemmtilegasti bíll. 
Því miður er þó sagt í meðfylgjandi 
fréttatilkynningu að bíllinn verði 
ekki boðinn í Evrópu. Eru ástæð-
urnar sem tilgreindar eru þær 
að sportbílamarkaður í Evrópu 
fari minnkandi. Einnig réttlæti 
strangari mengunarreglur í Evr-
ópu ekki að setja bílinn á markað 
þar og er það ekki talið gróðavæn-
legt fyrir Nissan. Búast má því við 
að aðal markaðssvæði hans verði í 
Bandaríkjunum.

Ekki í boði í Evrópu
Nýr 400Z verður beinskiptur.

Hyundai-merkið kynnti á 
þriðjudaginn nýja kynslóð 
Tucson, en bíllinn hefur fengið 
algera endurhönnun frá botn-
plötu og upp úr. Í fyrsta lagi er 
bíllinn með endurhönnuðu 
útliti, sem verður einkenn-
andi fyrir Tucson. Auk þess 
hafa verið gerðar breytingar á 
undirvagni og tæknibúnaði til 
að bíllinn geti keppt í lúxus, en 
helstu keppinautar hans eru 
nokkrir eins og Toyota RAV4, 
Kia Sportage og Peugeot 3008.

Útlitið kom fyrst í ljós á Vision T 
tilraunabílnum, en framendinn 
er sérstakur með grilli sem rennur 
saman við aðalljósin, sem verða 
ósýnileg þegar slökkt er á þeim. 
Línurnar í nýjum Tucson eru líka 
mun skarpari en áður og aftur-
ljósin ná hliða á milli. Bíllinn er 
aðeins stærri en fyrirrennarinn og 
munar mest um að hjólhaf er 10 
mm lengra. Þýðir það meira fóta-
rými og allt að 620 lítra farangurs-
rými. Endurhönnunin nær einnig 
til innréttingar, sem er með lægra 
mælaborði til að auka útsýni. 
Tveir 10,25 tommu litaskjáir 
eru allsráðandi í mælaborði og 
miðjustokk. Auk Apple CarPlay og 
Android Auto er komið innbyggt 
Google og Apple Calendar, þar sem 
er hægt að skipta á milli notenda 
með einföldum hætti. Upplýsinga-
kerfið talar við símann á ýmsa 
vegu, til dæmis sendir það vegvísi 
í farsímann til að notandinn geti 
komist á áfangastað fótgangandi 
ef hann þarf að leggja langt frá 
ákvörðunarstað.

Bæði vélbúnaður og fjöðrun 
nýs Tucson eru endurhönnuð, 
en nú verður hægt að velja um 
stillanlega dempara fyrir dýrari 
útgáfur hans. Minnsta vélin í 
boði er 1,6 lítra bensínvél sem 
skilar 148 hestöflum við sex gíra 
beinskiptingu. Þrjár gerðir mildra 

Endurhannaður Hyundai Tucson kynntur

Suzuki hefur kynnt til sögunnar 
annan bíl sinn sem er afsprengi 
samstarfs framleiðandans við 
Toyota. Bíllinn heitir Swace og er 
byggður að miklu leyti á Toyota 
Corolla Touring Sports. Bílnum 
svipar líka mjög til Corolla-bílsins, 
þó að átt hafi verið við grill, 
stuðara og ljósabúnað til að breyta 
aðeins útlitinu. Hægt verður að 
velja um sjö liti sem eru einkenn-
andi fyrir Suzuki. Það sama má 
segja um innanrými sem kemur að 
öllu leyti frá Toyota, nema leður-
innrétting þegar hún er í boði. 
Bíllinn verður með snjallstýri og 
átta tommu upplýsingaskjá sem 
styður bæði Apple CarPlay og 
Android Auto. Tvinnbúnaðurinn í 
Swace kemur líka beint frá Toyota 
en bíllinn verður með 1,8 lítra 

bensínvél og 71 hestafls rafmótor. 
Sjálfskiptingin er CVT og upptakið 
11,1 sekúnda í hundraðið, og þar 
sem CO2 gildi hans er aðeins 99 
g/km má búast við að hann verði 
á góðu verði þegar hann kemur á 
markað. Hann kemur á markað 
seint á þessu ári í Evrópu en ekki 
fyrr en á næsta ári hérlendis, 
að sögn Sonju G. Ólafsdóttur, 
markaðsstjóra Suzuki. 

Suzuki Swace kemur hér á markað 2021

Honda mun nota bílasýninguna 
í Peking í lok mánaðarins til að 
kynna nýjan raf bíl merkisins. Bíll-
inn er ætlaður á markað í Asíu og 
er á tilraunastigi en líklegt þykir 
að hann sé á leið í framleiðslu. Á 
tölvugerðri myndinni má sjá að 
hann er mun nýtískulegri í útliti 
en Honda E, með hvössum línum 
og ljósum. Bíllinn hefur ekki 
fengið nafn ennþá, en hann verður 
kynntur í lok september.

Honda kynnir 
annan rafbíl sinn

Innréttingin í Tucson er lægri en áður til að auka útsýni út úr bílnum.

Framendi bílsins er með alveg nýju útliti og framljósin renna saman við grillið á skemmtilegan máta.

Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

tvinnútfærslna með 48 volta kerfi 
verða í boði. Með 1,6 lítra vélinni 
fer tvinnbíllinn í 178 hestöfl en 
hann verður boðinn með nýju 
hraðanæmu beinskiptingunni, 

sem er án kúplingspedala. Einnig 
er hægt að fá bílinn með sjö þrepa 
sjálfskiptingu og tvinnútfærslu 
með 134 hestafla dísilvél. Alvöru 
tvinnbíll verður í boði frá upphafi, 

einnig með 1,6 lítra vélinni og að 
þessu sinni 59 hestafla rafmótor. 
Sú útgáfa skilar 227 hestöflum og 
350 Newtonmetra togi. Búast má 
við tengiltvinnútgáfu á næsta ári. 
Verð hefur ekki verið kynnt enn þá 
en verður kynnt á næstu vikum, að 
sögn Ragnars Steins Sigþórssonar, 
sölustjóra Hyundai. „Við áætlum 
að fá fyrstu kynningareintökin 
í lok nóvember, ef COVID lofar“ 
sagði Ragnar enn fremur.

Suzuki Swace er mjög áþekkur Corolla Touring Sports í útliti, þrátt fyrir 
nokkrar breytingar á grilli, stuðara og fram- og afturljósum.

Nýtískulegt útlit minnir á Accord.

Swace er annar bíll 
Suzuki í samstarfi 

merkisins við Toyota, en 
Suzuki A-Cross er sá 
fyrsti.

Skipulagsyfirvöld Keflavíkurflugvallar auglýsa hér með tillögu að 
breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar, í samræmi við 36. gr. 
skipulagslaga svo og breytingu á deiliskipulagi NA-svæðis Keflavíkur-
flugvallar í samræmi við 43. gr. skipulagslaga.

Tillögurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Isavia,
isavia.is/skipulag-i-kynningu. Einnig verða tillögurnar til sýnis á 
skrifstofu Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og aðalskipulagstillagan 
hjá Skipulagsstofnun að Borgartúni 7b frá og með 17. september 2020 
til og með 30. október 2020. Meginbreyting skipulagsáætlana felur 
í sér heimild fyrir nýjum þjónustuvegi milli Reykjanesbrautar 
og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar. 

Frestur til að gera athugasemdir rennur út  30. október 2020.  

Skila skal skriflegum athugasemdum og /eða ábendingum til: 

Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar, 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 235 Keflavíkurflugvelli 
eða á netfangið sveinn.valdimarsson@isavia.is.
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AKRALIND 8  201 KÓPAVOGI  BODLEID.IS  SÍMI 535 5200

PANTAÐU FUND OG SJÁÐU
HVAÐ ÞÚ GETUR SPARAÐ

YEALINK FJARFUNDABÚNAÐUR

HAFÐU FUNDINN
Í FULLUM GÆÐUM
Yealink er traustur og öflugur fjarfundabúnaður fyrir 
Microsoft og Zoom umhverfi með miklum hljóðgæðum 
og mynd með frábærri skerpu svo allir fundarmenn fá 
að njóta sín – hvar í heiminum sem þeir eru.

SKOÐAÐU 
ÚRVALIÐ Á
BODLEID.IS



SÁ SEM GEFUR SÉR 
NÆÐI OG TÍMA TIL AÐ 

UPPLIFA SÝNINGUNA OG HUGSA 
UM HANA KEMUR VARLA SAMUR 
MAÐUR ÚT.

MYNDLIST

Sýning Hrafnkels Sigurðssonar  
í Ásmundarsal 

Ásmundarsalur 
5. september til 18. október

Spáð í skýin

Hrafnkell opnar nýja sýn með verkum sínum, segir myndlistargagnrýnandi 
Fréttablaðsins, Jón Proppé, um sýninguna. MYND/HRAFNKELL SIGURÐSSON

Í lok ágúst var opnuð sýning í BERG 
Contemporar y, galleríinu við 
Klapparstíg, sem stóð aðeins eina 
helgi. Raunar voru þrjú gallerí að 
baki sýningunni því þarna mátti 
líka sjá framlag frá Gallerí i8 og 
Hverfisgalleríi. Sýningin átti sér svo 
systurviðburði í helstu galleríum 
höfuðborga hinna Norðurlandanna 
sem sýndu öll verk eftir konur sem 
standa framarlega á sviði samtíma-
listarinnar. Saman mynduðu sýn-
ingarnar myndlistarmessuna Chart 
2002, en frá árinu 2013 hefur hún 
verið haldin í Kaupmannahöfn og 
er einn helsti viðburður ársins fyrir 
áhugafólk um nýja norræna mynd-
list. Síðasta haust komu 24.500 
gestir á hátíðina – þar af um 10.000 
erlendir gestir frá 35 löndum. Í vor 
var orðið ljóst að ekki yrði hægt að 
halda slíkan viðburð í Kaupmanna-
höfn í skugga heimsfaraldurs og 
var því brugðið á það ráð að dreifa 
honum á samstarfsaðila í höfuð-
borgunum fimm. Svona reynir fólk 
að halda menningarlífinu gangandi 
á kóvid-tímum.

Við höfum öll fundið fyrir áhrif-
unum af þessum faraldri, kannski 
dýpri áhrifum en við höfum enn 
áttað okkur á. Fólk um allan heim 
hefur þurft að finna nýja nálgun 
við lífið, hvort sem lýtur að vinnu 
eða daglegu lífi, fjölskyldu, vinum 
og umhverfinu eða reglu og takti 
hversdagslífsins. Umfram allt 
höfum við haft tíma til að hugsa, 
hver eftir sínu geðslagi og áhuga-
efnum. Við erum líka farin að taka 
öðruvísi eftir umhverfi okkar og 
veitum hlutum athygli sem verða 
oft á vegi okkar en við höfum varla 
leitt hugann að áður. Mörg látum 
við hugann reika eða prófum að 
hugsa ekki um neitt eða bara liggj-
um í grasinu og horfum á skýin. 
Skýjafarið er eins og barómet á 
umhverfi okkar og líf. Til að skilja 
eigið líf, tilfinningar og hugsun er 
margt vitlausara en að spá í skýin.

Teygt á augnablikinu
Sýning Hrafnkels Sigurðssonar í 

Ásmundarsal er eins og hún hafi 
verið gerð fyrir einmitt þetta 
augnablik í sameiginlegri reynslu-
sögu okkar þótt hann hafi unnið að 
hugmyndinni árum saman. Af for-
spá sinni færir hann okkur vídeó-
verk sem sýna á nokkrum stórum 
skermum myndir af skýjum sem 
hreyfast svo hægt að við sjáum þau 
ekki breytast nema við störum á 
þau af meiri einbeitingu og lengur 
en við viðhöfum alla jafna við verk 

á sýningum. Skermarnir hanga 
hátt uppi í salnum og fljóta sumir í 
loftinu yfir áhorfendum eins og ský 
eiga að gera.

Það kemur því örlítið á óvart að 
titill sýningarinnar vísi ekki í ský 
og að texti Andra Snæs Magnasonar 
fjalli um loftslagshlýnun. Yfirskrift 
sýningarinnar er „Fæðing guð-
anna“ á íslensku en „Freeze Frame“ 
á ensku. Þetta eru ekki myndir af 
skýjum, eins og Hrafnkell lýsir sjálf-

ur í viðtali: „Ég vann ís skúlptúra í 
sam vinnu við náttúru öflin uppi á 
Skála felli. Ég lagði til grindina og 
náttúran sá um að hlaða ís á grind-
urnar og úr urðu ó vænt form sem 
ég myndaði og kvik myndaði yfir 
langt tíma bil.“ Náttúran speglar hið 
stóra og hið smáa og ísmyndanir á 
grind eru bara hin hliðin á skýja-
peningnum. Með því að hægja á 
myndunum hefur listamanninum 
tekist að teygja á augnablikinu. 
Myndirnar sem virðast svo hverf-
ular þegar við liggjum í grasinu og 
horfum upp á skýin opnast núna 
eins bók. Þar sem við sáum rétt 
titilinn á kilinum áður en myndin 
hvarf sjáum við núna heilan heim 
af ævintýrum og efni til íhugunar.

Ný sýn á allt
Þeim sem fylgst hafa með sýningum 
Hrafnkels kemur þetta kraftaverk 
ekki á óvart. Trekk í trekk hefur 
hann leikið þennan leik, að finna 
eitthvað sem er svo hversdagslegt að 
við leiðum varla að því hugann fyrr 
en hann birtir það okkur í myndum 
sinum og opnar okkur með því nýja 
sýn á allt í heiminum. Hann hefur 
töfrað fram óendalega og merking-
arþrungna fegurð úr sorpi, síðum 
skipa í slippnum, rennibraut við 
sundlaug, slorblautum sjógöllum, 
snjóruðningi á bílastæðum og 
jafnvel bóluplasti. Svo ólík sem 
viðfangsefnin eru mynda þau eitt 
heildstæðasta höfundaverkið í 
íslenskri samtímalist.

Sýningin er ákaf lega vönduð 
og verkin þaulhugsuð og unnin af 
þolinmæði eins og allt sem Hrafn-
kell Sigurðsson lætur frá sér.
Jón Proppé

NIÐURSTAÐA: Sá sem gefur sér næði og 
tíma til að upplifa sýninguna og hugsa 
um hana kemur varla samur maður út og 
það er ekki vegna þess að verkið sé svo 
flókið eða margbrotið heldur einmitt 
fyrir hvað það er einfalt og fágað.
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MENNING

BÆKUR 

Tengdadóttirin –  
Á krossgötum

Guðrún frá Lundi

Útgefandi: Forlagið
Fjöldi síðna: 476

Tengdadóttirin eftir Guð-
rúnu frá Lundi kom fyrst út 
í þremur bindum á árunum 
1952-54 og naut mikilla vin-
sælda meðal hins dygga 
lesenda hóps höf u nda r. 
Lesendur hafa aldrei yfir-
gefið Guðrúnu, vinsældir bóka 
hennar á bókasöfnum landsins bera 
glöggan vott um það. Nú geta nýjar 
kynslóðir lesið fyrsta bindi Tengda-
dótturinnar sér til ánægju.

Sagan segir frá Þorgeiri Þorgeirs-
syni, ungum sjómanni, sem hræðist 
fátt meir en fátækt og kvongast til 
fjár og það ekki einu sinni heldur 
tvisvar. Eins og búast má við verð-

ur hvorugt 
hjónabandið 
h a m i n g j u -
r ík t . Sonur 
Þorgeirs vex 
upp og verður 
á s t f a n g i n n 
en faðir hans 
ætlar honum 
að k vongast 
vel.

Þetta fyrsta 
bindi Tengda-
dótturinnar er 
m a n n m a r g t . 
Þar eru áber-
andi persónur 
með alls kyns 

erfiða galla sem þær reyna lítt að 
hemja. Margar þeirra eru áberandi 
geðvondar. Ólund og fýluköst koma 
mjög við sögu í þessari bók og fólk 
er æði iðið við að hreyta ónotum 
hvert í annað. Við þetta bætist 
að nokkrar persónur eru slúður-
berar af verstu sort og hreinlega 
njóta þess að eitra út frá sér. Þannig 

verður andrúmsloft sögunnar oft 
þrúgandi.

Guðrún er góð sögukona en per-
sónusköpun hefði mátt vera mun 
skarpari. Af hinum mörgu söguper-
sónum er fyrri eiginkona Þorgeirs, 
Ástríður, sú sem dregin er einna 
skýrustum dráttum. Höfundur 
leggur mikið upp úr lýsingum á því 
hversu sérvitur og ógirnileg hún er. 
Fyrir vikið verður hún eftirminni-
legasta persóna bókarinnar og 

þegar hún hverfur á braut er hennar 
óneitanlega saknað.

Þorgeir sjálfur verður ekki nægi-
leg skýr persóna, dýpt skortir sár-
lega í persónusköpun hans. Pen-
ingar og áhrif skipta hann öllu máli, 
hann er laus við hlýju og hefur ekki 
samúð með öðrum. Slík persóna 
ætti sannarlega að geta orðið eftir-
minnileg en höfundi tekst ekki að 
gera Þorgeir að persónu af holdi og 
blóði. Fyrir vikið skapast ákveðin 
fjarlægð milli þessarar aðalpersónu 
og lesandans.

Áin Busla er nánast eins og auka-
persóna í sögunni og lætur reglu-
lega í sér heyra þegar válegir atburð-
ir eru í aðsigi, en þeir eru allnokkrir.

Tengdadóttirin stenst ekki sam-
anburð við Dalalíf, en enginn getur 
haft það af Guðrúnu að hún kann að 
skemmta lesendum.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Guðrún kann að 
skemmta lesendum sínum en persónu-
sköpun hefði mátt vera mun skarpari.

Ólund og fýluköst
VIÐ ÞETTA BÆTIST AÐ 

NOKKRAR PERSÓNUR ERU 
SLÚÐURBERAR AF VERSTU SORT 
OG HREINLEGA NJÓTA ÞESS AÐ 
EITRA ÚT FRÁ SÉR.

Sigurbjörn Helgason kemur sér 
fyrir í vinnustofunni í safnbúð 
Hönnunarsafns Íslands og mun 

í þrjá mánuði smíða fugla, stóra sem 
smáa, á meðan á dvöl hans stendur.

Fuglarnir eru unnir úr ýmiss 
konar efniviði, sem er oftast nær 
fundinn eins og hreindýrshorn, 
reyniviðardrumbar úr garðinum 
eða rekaviðarbútar. Hver fugl hefur 
sinn sérstaka karakter sem mótast 
af efninu.

Gestavinnustofa fyrir hönnuði 
hefur verið starfrækt í Hönnunar-
safninu í tvö ár, en hver hönnuður 
dvelur í þrjá mánuði í senn. Gestir 
geta fylgst með og spjallað við 
hönnuðinn sem sýnir afrakstur 
vinnu sinnar og selur gripi.

Sigurbjörn verður í vinnustof-
unni í dag, fimmtudag, frá 12.00-
17.00

Fuglasmiður í 
vinnustofu

Ugla úr smiðju Sigurbjörns en hann 
verður í Hönnunarsafninu í dag.

Bragi Ólafsson rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Flest skáldverk Braga Ólafs-
sonar eiga það sameiginlegt að 
gerast á kunnuglegum slóðum 

í Reykjavík. Lesendum er boðið í 
göngu í kvöld, fimmtudaginn 17. 
september kl. 20.00, sem hefst við 
Loftskeytastöðina, Brynjólfsgötu 5.

Í þessari göngu, sem ber heitið 
taflmenn – sögumenn – misindis-
menn verður fetað í fótspor ýmissa 
persóna úr bókum Braga. Kristín 
Svava Tómasdóttir sagnfræðingur 
og Guðrún Lára Pétursdóttir bók-
menntafræðingur ganga með gest-
um um söguslóðir í Vesturbænum 
og staldra við hús, glugga, götur 
og undirgöng sem leika mikilvægt 
hlutverk í skáldsögum, smásögum 
og ljóðum.

Á slóðum Braga

Harpa Dögg Kjartansdóttir 
sýnir verk sín í SÍM-salnum, 
Hafnarstræti. Sýningin, sem 

nefnist Myndmál, stendur til 23. 
september.

Á sýningunni eru skúlptúrar 
og myndverk sem unnin eru með 
blandaðri tækni. Í verkum sínum 
notast Harpa við fundið efni sem 
er sett saman á óvæntan hátt.

Myndmál Hörpu



Viðarparket 3060 eik 3-stafa
Þykkt 13 mm. Plankastærð 185 x 2200 mm. Verð 
á m².

Vínylgólfefni Element
4 x 192 x 1.280 mm. Leggja skal harðparket 
fljótandi og er það með smellukerfi. Það er í flokki 
34 og er hægt að nota í votrými. Hentar vel fyrir 
upphituð gólf. Verð á m².

Vínylgólfefni Basic planka
Þykkt 4,3 mm. Plankastærð 219 x 1209 mm. Verð 
á m².

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800  
upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá þriðjudegi 14. apríl til og með mánudegi 4.maí, meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

bauhaus.is

Logoclic XPS gólfundirlag
Hrjúfað. Þykkt 2,2 mm. Stærð 1,1 x 15 m. 16,5 
m² á rúllu.

Logoclic XPS plata
Hljóðeinangrandi gólfundirlag. 2,2 mm. 15 m². í 
pakka.

3.645.-

4.345.-

5.695.- 4.995.-

5.895.-

Harðparket Vinto Kastanie Velina
Þykkt 10 mm. Plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m². 

3.795.-

1.245
Harðparket Easyloc
Þykkt 6 mm, plankastærð 195 x 1382 mm. 
Auðvelt að leggja. Fæst í beyki, eik og ítalskri 
hnotu. Verð á m².
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Stór og flott gólfefnadeild 
Eitt mesta úrval landsins!

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

års garanti20

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

Stór og flott
parketdeild
Eitt mesta  
úrval landsins



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.55 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
13.25 Golfarinn
13.55 Óbyggðirnar kalla
14.25 Leitin að upprunanum
15.05 Landnemarnir
15.40 Just Married
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 Shipwrecked
19.55 Masterchef UK
21.00 LA’s Finest
21.45 NCIS. New Orleans
22.30 Real Time With Bill Maher
23.30 Grantchester
00.20 Salisbury Poisonings
01.10 Mr. Mercedes
02.00 Mr. Mercedes
02.45 Barry
03.20 Barry
03.50 Barry

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Thirteen
22.00 Næturvaktin
22.25 Humans
23.15 My Dad Wrote a Porno
00.15 Friends
00.40 Friends
01.00 Modern Family

10.50 The Great Gatsby
13.10 The Truth About Killer 
Robots
14.30 Mystery 101. Words Can Kill
15.55 The Great Gatsby
18.10 The Truth About Killer 
Robots
19.30 Mystery 101. Words Can Kill
21.00 The Disaster Artist
22.40 The Heat
00.35 12 Strong
02.40 The Disaster Artist

08.00 US Open 2020  Bein út-
sending frá US Open.
13.00 LPGA Tour 2020
17.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
18.00 LPGA Tour 2020  Bein 
útsending frá Cambia Portland 
Classic á LPGA Tour.
21.00 European Tour 2020

13.00 Spaugstofan 2004-2005 
13.25 Neytendavaktin 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.30 Kastljós 
14.45 Menningin 
14.55 Gettu betur 2013 Undanúr-
slit
15.55 Skuggar sem anda
16.20 Sirkussjómennirnir 
16.50 Íþróttaafrek Íslendinga-
Kristín Rós Hákonardóttir - Hand-
boltalandsliðið
17.20 Okkar á milli 
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 Beethoven-veisla Heims-
ending frá Sinfóníuhljómsveit 
Íslands  Í ár er þess minnst um 
allan heim að 250 ár eru liðin frá 
fæðingu Ludwigs van Beethoven. 
Af því tilefni leikur Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands lokaþátt Sinfóníu 
nr. 1 eftir Beethoven undir stjórn 
Evu Ollikainen, nýskipaðs aðal-
stjórnanda hljómsveitarinnar og 
Víkingur Heiðar Ólafsson leikur 
píanókonsert Beethovens nr. 3. 
Þá leikur Víkingur með hljóm-
sveitinni Opening úr Glassworks 
eftir Philip Glass.
21.10 Þýskaland ‘86 Deutschland 
‘86 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD  
 Spennuþáttaröð um líf og störf 
lögreglumanna í Chicago. Meðal 
leikenda eru Sophia Bush, Jason 
Beghe og Jon Seda. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
23.05 Babýlon Berlín Babylon 
Berlin 
23.55 Dagskrárlok

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 How to Get Away with 
Murder   Bandarísk sakamálaþátta-
röð sem vakið hefur verðskuldaða 
athygli. Annalise Keating er lög-
fræðingur og kennari sem leysir 
flóknar morðgátur með nem-
endum sínum en enginn er með 
hreina samvisku. 
22.25 Love Island
23.20 The Late Late Show 
00.05 Hawaii Five-0
00.50 Blue Bloods
01.35 Nancy Drew (2019)
02.20 Charmed (2018)
03.05 Síminn + Spotify

07.25 Grindavík - Leiknir R.
09.10 Þór/KA - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Pepsi Max-deild 
kvenna.
10.50 Haukur - Grótta
12.30 ÍBV - KA/Þór  Útsending frá 
leik í Olís-deild kvenna.
13.55 Seinni bylgjan - kvenna 
14.55 FH - Valur  Útsending frá leik 
í Olís-deild karla.
16.15 Seinni bylgjan - karla
17.30 Ísland - Lettland. Upphitun
17.50 Ísland - Lettland  Bein út-
sending frá leik í undankeppni EM 
2021.
19.55 Grindavík - Leiknir R.
21.35 FH - Víkingur R.  Útsending 
frá leik í Pepsi Max-deild karla.
23.20 Fram - Afturelding  Útsend-
ing frá leik í Olís-deild karla.

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  Ljónaöskur 
mætir Mjálmurunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn
20.00 Sinfóníutónleikar. Beet-
hoven veisla
21.10 Kirkjan og þjóðin Af 
hverju höfum við þjóðkirkju?
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
08.00 Villarreal - Huesca
09.40 Valencia - Levante
11.20 Real Valladolid - Real So-
ciedad
13.05 Úrslitaleikur ACB Super-
copa  Útsending frá leik í spænsku 
meistarakeppninni í körfubolta.
14.45 Burton Albion - Aston Villa
16.25 Everton - Salford City
18.05 NFL Gameday 2020/2021
18.40 Brighton - Portsmouth  Bein 
útsending frá leik í enska deilda-
bikarnum.
20.40 Kansas City Chiefs - Ho-
uston Texans  Útsending frá leik í 
NFL.
23.10 New Orleans Saints - Tampa 
Bay Buccaneers  Útsending frá leik 
í NFL.

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál - sígildur þáttur 
 Einn sígildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga um líf þeirra 
og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón. Páll Ketilsson. Framleiðandi. 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Mennt og máttur  Í þætt-
inum eru viðtöl við starfsfólk 
Mímis, nemendur og forsvars-
menn fyrirtækja sem hafa nýtt sér 
þjónustu Mímis.

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

SIR ARNAR GAUTI 
 
Nýr lífsstílsþáttur með Arnari Gauta 

hefur göngu sína á Hringbraut 

fimmtudaginn 24. september 

kl. 21:30.

24.09.20           kl. 21:30

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR
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EXTRAÓDÝRT

Kemur með Costco til þín...

SÓMA
SAMLOKA &
GOS 500 ML*

599

B a r ó n s s t í g  4 ,  1 0 1  R e y k j a v í k  •  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i
H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ
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ÞETTA ER NÁTTÚR-
LEGA EINHVER 

SNJALLASTI MAÐUR SEM 
ÍSLAND HEFUR ALIÐ.Hamhleypan síkvika, 

Ómar Þorf innur 
Ragnarsson, varð 
80 ára í gær og 
þegar honum er 
f lett upp í mynda-

safni Fréttablaðsins má helst ætla 
að hann hafi verið á yfirsnúningi öll 
þessi ár. Slíkt er magn myndanna, 
tækifæranna og uppátækjanna þar 
sem hann birtist sem skemmti-
kraftur, f lugmaður, fréttamaður, 
aktívisti, stjórnmálamaður og tón-
listarmaður, svo fátt eitt sé nefnt.

„Við erum báðir gamlir Holtarar 

og erum búnir að þekkjast frá því 
við vorum strákar og ólumst saman 
upp í Stórholti. Það er að vísu ald-
ursmunur á okkur. Ein tíu ár, en ég 
man eftir honum frá því ég var smá-
krakki sko og hef allar götur síðan 

þekkt hann. Og þetta er náttúrlega 
einhver snjallasti maður sem Ísland 
hefur alið,“ segir Gunnar V. Andrés-
son, fréttaljósmyndari til áratuga.

„Við Ómar höfum meira að segja 
spilað fótbolta saman og hann var 
mjög snar í snúningum þar og er 
bara eftirminnilegasti maður sem 
ég hef kynnst um dagana og það 
eru fáir sem komast með tærnar þar 
sem hann er með hælana í ýmsum 
myndum,“ heldur Gunnar áfram 
og eins og myndirnar einmitt bera 
með sér er þar engu logið.
toti@frettabladid.is

Einn snjallasti maður 
sem Ísland hefur alið
„Hann er eftirminnilegasti maður sem ég hef kynnst um dagana,“ 
segir ljósmyndarinn Gunnar V. Andrésson sem hefur margoft 
myndað þjóðareignina Ómar Ragnarsson sem varð 80 ára í gær. 

„Siðferðið 
hjá þessum 
mönnum er 
virkilega þannig 
að þeir ætla að 
eyðileggja eins 
mikið og þeir 
geta,“ sagði 
Ómar skömmu 
eftir að hann 
losnaði  úr haldi 
eftir að hafa 
handtekið í 
Gálgahrauni í 
október 2013.

Gunnar hitti Ómar fyrir pollrólegan á milli ákafra öskumælinga yfir eldgosinu í Grímsvötnum vorið 2011.

Sumarið 2016 vakti Ómar, umhverfisverndarsinninn óþreytandi, athygli á 
ódýrum ferðamáta á og hjólaði til Akureyrar á vespu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ómar mættur í Harmageddon að segja frá hjólatúrnum til Akureyrar á vespunni.
Gunnar rakst á Ómar á Örkinni við Kárahnjúka. „Hann hefur verið mjög lifandi mótmælandi 
hann Ómar í því sem hann hefur tekið sér fyrir hendur,“ segir Gunnar um hamhleypuna Ómar.
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Útsala og útsöluverð gilda út septembermánuð eða meðan birgðir endast. Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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ÚTSALA! ÚTSALA!
ÚTSALA ERLENDRA BÓKA

- VÖRUÚRVAL MISMUNANDI EFTIR VERSLUNUM -

afsláttur
50%

AÐEINS BROT 

AF ÚRVALINU!
afsláttur50%



KANNSKI ÞURFUM VIÐ 
BARA AÐ HAFA SMÁ 

HUGREKKI TIL AÐ FARA Í SMÁ 
NÝSKÖPUN Í STJÓRNARFARI.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.
geirsson@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Það halda margir að ég sé 
athyglissjúk og rosalega 
út á við en einu skiptin 
sem ég hef virkilega 
reynt að fá athygli er í 
tengslum við einhver 

verkefni. Ég er ekkert rosalega 
mikið fyrir að f lagga sjálfri mér, 
segir Birgitta Jónsdóttir sem er farin 
að gera vart við sig aftur á Facebook 
eftir mánaðalangt hlé.

„Mér fannst ég líka þurfa að gera 
þetta vegna þess að ég var orðin 
ógeðslega leiðinleg. Orðin svolítið 
bitur og gröm og þá er best að draga 
sig í hlé og finna aftur til ábyrgðar 
sinnar og rödd sína til þess að geta 
fundið aftur skapandi orkuna til 
þess að gera hluti með öðrum. Mér 
finnst rosalega gaman að fara með 
fólki og gera eitthvað. Ég hef alltaf 
verið svona og ræð ekki við mig.“

Leiðinlega útgáfan
Birgitta segist þannig hafa dregið sig 
út úr skarkala samfélagsmiðlanna 
og lét sér nægja að fylgjast með 
fréttum á Twitter en láta allar til-
raunir til rökræðu um þær eiga sig.

„Ég vildi nú helst ekki vera að 
bjóða fólki upp á Fýlu-Birgittu. Það 
er mjög leiðinleg útgáfa af sjálfri 
mér og það er náttúrlega leiðinlegt 
þegar manni er farið að leiðast að 
vera með sjálfum sér. Núna er ég 
einhvern veginn komin aftur í stuð. 
Langar aftur að vera með og gera 
hluti. Ég veit ekkert nákvæmlega 
hvað. Það bara kemur í ljós,“ segir 
Birgitta sem er þó á báðum áttum 
þegar hún er spurð hvor leiðin til 
lífshamingju sé vegurinn frá sam-
félagsmiðlunum.

„Hún er það sko. Ég veit það samt 
ekki út af því að þetta er tvíeggjað 
sverð vegna þess að maður missir 
líka af alls konar skemmtilegu og 
það er svo stór hluti þjóðarinnar á 
Facebook. Við lifum allavegana á 
gríðarlega áhugaverðum tímum. 
Það er ekki hægt að segja annað.“

Innhverf á Íslandi
Birgitta segist alltaf hafa forðað 
sér frá Íslandi þegar henni finnst 
hún vera orðin of áberandi. „Ég 
hef nefnilega alltaf farið frá Íslandi 
þegar ég verð þekkt. Hvort sem það 
er í gegnum einhverja viðburði 
sem ég er að gera eða sem rithöf-
undur eða eitthvað svoleiðis. Þá fer 
ég alltaf þannig að ég hef alltaf f lutt 
á svona þriggja ára fresti í eitt ár til 

Birgitta flúði gremjuna á Facebook
Fyrrverandi Píratakafteininn Birgitta Jónsdóttir er snúin aftur á Facebook þaðan sem hún forðaði sér þegar  
hún áttaði sig á að hún væri orðin ógeðslega leiðinleg. Hún snýr nú aftur til í tuskið full af skapandi orku.

Birgitta er 
byrjuð að láta 
að sér kveða á 
Facebook eftir 
að hafa tekið 
sér gremjufrí frá 
samfélagsmiðl-
inum. Fyrsta 
mál á dagskrá 
er svo að selja 
ævintýraíbúð-
ina sem hún 
þó elskar út af 
lífinu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

útlanda. Síðan uppgötvaði ég að 
maður getur bara gert nákvæmlega 
það sama þegar maður þarf svolítið 
að endurheimta sjálfan sig,“ segir 
Birgitta sem að þessu sinni fór án 
þess þó að færast úr stað.

Hún ber lífið á samfélagsmiðl-
unum saman við reynslu sína af því 
að búa í þorpi þar sem væntingar og 

hugmyndir annarra um hver maður 
sé eða eigi að vera hafi mikil áhrif.

„Þeir sem ég hef talað við sem 
hafa búið erlendis í einhvern tíma 
segjast upplifa að þeir verði svolítið 
þeir sjálfir þegar það eru ekki þessar 
samfélagslegu hömlur sem maður 
upplifir oft þegar maður býr í svona 
miklu nábýli við alla. Þannig að ég 
get bara farið í mitt intróvert tíma-
bil á Íslandi sem er mjög þægilegt,“ 
segir Birgitta og hlær.

Listrænn gjörningur
Birgitta segir þannig stjórnmálin 
aldrei hafa verið draumadjobbið. 
„Ég hafði aldrei einhverja draum-
óra um að komast á þing eða vera 
í stjórnmálaf lokki eða vera ráð-
herra eða eitthvað svona enda var 
þetta nánast svo absúrd fyrir mér 
að mér leið alltaf eins og ég væri í 
einhverjum sjálfgerðum listrænum 
gjörningi.

Ég lærði samt rosalega mikið á 
meðan ég var þarna inni og ég lærði 
til dæmis að við erum ekki að fara 
að breyta neinu með núverandi 
lýðræðiskerfi. Hvorki á Íslandi né 
annars staðar. Kannski þurfum við 
bara að hafa smá hugrekki til að fara 
í smá nýsköpun í stjórnarfari.

Kannski er þetta kerfi orðið svo-
lítið úrelt. Bara eins og gamla fyrsta 
Makkatölvan sem ég keypti. Ég 
meina, það er hægt að keyra hana 
upp en það er ekkert hægt að gera 
neitt rosalega mikið í henni.“

Ævintýraíbúðin auglýst  
á Facebook
Birgitta segist hafa verið orðin gal-
tóm þegar hún fór í Facebook-fríið. 
„Ég verð eiginlega bara að játa á mig 
skömmina og að ég svaraði ekki 
einu sinni tölvupóstum. Ég var búin 
með allt. Ég hafði enga orku. Ég hef 
aldrei verið með aðra eins ritstíf lu 

á ævinni,“ segir Birgitta, sem byrj-
aði endurkomuna á því að auglýsa 
íbúðina sína til sölu.

„Ég hef tekið ákvörðun um að 
selja ævintýraíbúðina mína sem ég 
hef lagt svo óendanlega mikla vinnu 
í og elska út af lífinu. Ekki bara hef 
ég lagt rækt við hið innra, heldur 
fékk ég loksins tækifæri að rækta 
garð og það hefur verið mjög gef-
andi,“ skrifaði Birgitta á Facebook 
þegar hún sneri aftur á Facebook 
tilbúin til þess að gefa „smá innlit 
til einverupúkans“ þótt hún hafi 
„svo sem alltaf verið frekar dul með 
heimahagana“.

„Ég setti status um það að ég er 
að selja íbúðina mína og vonaði 
að einhverjir myndu deila því. Svo 
vonast ég til að endurtengjast bara 
nokkrum vinum mínum og félögum 
með því að vera inni á Facebook og 
fylgjast með hvað fólk er að bralla.“
toti@frettabladid.is
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

KAUPAUKI
VETRARDEKK! 

Umgangur fylgir 
Kjarabílum til 

25. september.

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíllRafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll

Dísil, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll  

Dísil, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr Bíll

Renault Koleos Initial Paris

Bensín, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

Nissan Leaf N-ConnectaDacia Dokker Ambiance

Renault NÝR ZOE Intens

Dacia Duster Comfort

Subaru Outback LUX BMW X1

Listaverð: 7.990.000 kr.Listaverð: 5.130.000 kr.Listaverð: 3.150.000 kr.

Listaverð: 4.950.000 kr.

Nissan Micra Acenta

Listaverð: 8.090.000 kr.

Listaverð: 4.450.000 kr.

Listaverð: 6.794.000 kr.

Listaverð: 2.990.000 kr.

FYK14 DEZ10GYD17

EOF06

KYV69

MTS09JSY51

100% rafmagn

100% rafmagn

FEJ17

KJARAVERÐ
7.290.000 kr.

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

KJARAVERÐ
4.190.000 kr.

KJARAVERÐ
6.990.000 kr.

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll
Nissan X-Trail Acenta+

Listaverð: 7.290.000 kr.

IAU04

KJARAVERÐ
6.590.000 kr.

KJARAVERÐ
2.690.000 kr.

KJARAVERÐ
2.890.000 kr.

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.190.000 kr.



TILBOÐ
DÚNSÆNG &

-KODDI

TVENNU

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

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi (20 cm háir)

• 5 misjöfn lög af svampi

• Sterkur botn

• 320 gormar á m2

• Góðar kantstyrkingar

Fullt verð 140 x 200 cm:  9.990 kr. Fullt verð 140 x 220 cm:  11.990 kr. Fullt verð 200 x 220 cm:  16.990 kr.

Aðeins 7.992 kr. Aðeins 9.592 kr. Aðeins 13.592 kr.

       

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

DORMA HOME Sængurföt 

Sængurfötin frá DORMA HOME  
eru ofin úr 300 gsm bómullar
þræði sem gefur frábæra end
ingu, viðkomu og mýkt. Þau 
eru með OEKO-TEX® vottun um 
að þau séu framleidd án allra 
skaðlegra efna. Sængurfötin 
koma í 7 mismunandi mynstrum 
og litum og fást í 3 stærðum. 

MONTARIO
svefnsófi
Rúmfatageymsla og dökkgrátt eða svart áklæði.  

Svefnsvæði: 140 x 200 cm. Stærð sófa: 158 x 90 cm.

fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 71.920 kr.

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Verðdæmi:  80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 162.900 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.

Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

Vikutilboð DORMA  
17. til 23. september

Sendum frítt um allt land!

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar

2ja sæta stærð 159 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  119.990 kr.

Aðeins 101.992 kr. 
3ja sæta stærð: 199 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  149.990 kr.

Aðeins 127.492 kr. 

Ný og glæsileg lína í DORMA. 2ja og 3ja sæta sófar, hornsófar, hægindastólar, skammel og 

hnakkapúðar úr fallegu og slitsterku áklæði.

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Dúnsæng (1.185 gr)
Fullt verð: 12.900 kr.

Dúnkoddi (750 gr)
Fullt verð: 6.900 kr.

S. BEDDING

Tvennutilboð 12.900 kr.

Dásamleg dúnsæng frá S. Bedding. Sæng 135x200, 85% 
smáfiður. 15% hreinn andadúnn og dúnkoddi  50x70cm. 
70% fjaðrir. 30% andadúnn. Áklæði úr 100% bómull.

Boston 160 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 279.900 kr.

Aðeins 237.915 kr.

Boston 200 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 349.900 kr.

297.415 kr.

Boston 180 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 299.900 kr.

254.915 kr.

BOSTON heilsurúm
Dýna, botn, fætur og gafl

Boston City heilsurúmin frá Sealy fást í þremur stærð um; 160x200 og 180x200 og 
200x200 cm. Þau koma í tveimur gráum tónum af Viva áklæði, dökkum og ljós um. 
Botn, dýna og gafl eru klædd sama áklæði sem gefur rúminu glæsilegt útlit. Dýnan 
er svæðaskipt poka gormadýna. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við 
líkama þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun.

NÝTT

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

STÆRÐ  
Í CM

FULLT VERÐ  M/ 
CLASSIC BOTNI

VIKUTILBOÐ M/  
CLASSIC BOTNI

80x200  105.900 kr. 90.015 kr.

90x200  109.900 kr. 93.415 kr.

90x210  112.900 kr. 95.965 kr.

100x200  113.900 kr. 96.815 kr.

120x200  119.900 kr. 101.915 kr.

140x200  129.900 kr. 110.415 kr.

160x200  149.900 kr. 127.415 kr.

180x200  169.900 kr. 144.415 kr.

Aðeins 138.465 kr.

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Boston City 160 x 200 cm stillanl.  
heilsurúm – Fullt verð: 479.900 kr.

Aðeins 407.915 kr.

Boston City 200 x 200 cm stillanl. 
heilsurúm – Fullt verð: 569.900 kr.

484.415 kr.

Boston City 180 x 200 cm stillanl. 
heilsurúm – Fullt verð: 499.900 kr.

424.915 kr.

BOSTON CITY  
stillanlegt heilsurúm
Dýna, botn, 
fætur og gafl

Boston City fást í þremur stærðum; 160x200 og 180x200 og 200x 200 cm. Botn, dýna og 
gafl eru klædd sama dökk eða ljósgráa, slitsterka áklæðinu sem gefur rúminu glæsilegt útlit. 
Dýnan er svæðaskipt pokagorma dýna. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við 
líkama þinn. Botninn er með gorm um (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun. Rúminu fylgir 
þráðlaus fjarstýring þar sem þú getur stillt rúmið í þá stöðu sem þér hentar hverju sinni. 

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

NÝTT

NATURE’S LUXURY
heilsudýna með Classic botni

Koníaksbrúnt eða grátt 
bonded leður og grátt 

Brunei sléttflauel

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ
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Rúmfatageymsla og dökkgrátt eða svart áklæði.  

Svefnsvæði: 140 x 200 cm. Stærð sófa: 158 x 90 cm.

fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins 71.920 kr.

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Verðdæmi:  80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 162.900 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.

Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 
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17. til 23. september

Sendum frítt um allt land!
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2ja og 3ja sæta sófar

2ja sæta stærð 159 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  119.990 kr.

Aðeins 101.992 kr. 
3ja sæta stærð: 199 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  149.990 kr.

Aðeins 127.492 kr. 

Ný og glæsileg lína í DORMA. 2ja og 3ja sæta sófar, hornsófar, hægindastólar, skammel og 

hnakkapúðar úr fallegu og slitsterku áklæði.

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Dúnsæng (1.185 gr)
Fullt verð: 12.900 kr.

Dúnkoddi (750 gr)
Fullt verð: 6.900 kr.

S. BEDDING

Tvennutilboð 12.900 kr.

Dásamleg dúnsæng frá S. Bedding. Sæng 135x200, 85% 
smáfiður. 15% hreinn andadúnn og dúnkoddi  50x70cm. 
70% fjaðrir. 30% andadúnn. Áklæði úr 100% bómull.

Boston 160 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 279.900 kr.

Aðeins 237.915 kr.

Boston 200 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 349.900 kr.

297.415 kr.

Boston 180 x 200 cm  
heilsurúm – Fullt verð: 299.900 kr.

254.915 kr.

BOSTON heilsurúm
Dýna, botn, fætur og gafl

Boston City heilsurúmin frá Sealy fást í þremur stærð um; 160x200 og 180x200 og 
200x200 cm. Þau koma í tveimur gráum tónum af Viva áklæði, dökkum og ljós um. 
Botn, dýna og gafl eru klædd sama áklæði sem gefur rúminu glæsilegt útlit. Dýnan 
er svæðaskipt poka gormadýna. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við 
líkama þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun.

NÝTT

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

STÆRÐ  
Í CM

FULLT VERÐ  M/ 
CLASSIC BOTNI

VIKUTILBOÐ M/  
CLASSIC BOTNI

80x200  105.900 kr. 90.015 kr.

90x200  109.900 kr. 93.415 kr.

90x210  112.900 kr. 95.965 kr.

100x200  113.900 kr. 96.815 kr.

120x200  119.900 kr. 101.915 kr.

140x200  129.900 kr. 110.415 kr.

160x200  149.900 kr. 127.415 kr.

180x200  169.900 kr. 144.415 kr.

Aðeins 138.465 kr.

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Boston City 160 x 200 cm stillanl.  
heilsurúm – Fullt verð: 479.900 kr.

Aðeins 407.915 kr.

Boston City 200 x 200 cm stillanl. 
heilsurúm – Fullt verð: 569.900 kr.

484.415 kr.

Boston City 180 x 200 cm stillanl. 
heilsurúm – Fullt verð: 499.900 kr.

424.915 kr.

BOSTON CITY  
stillanlegt heilsurúm
Dýna, botn, 
fætur og gafl

Boston City fást í þremur stærðum; 160x200 og 180x200 og 200x 200 cm. Botn, dýna og 
gafl eru klædd sama dökk eða ljósgráa, slitsterka áklæðinu sem gefur rúminu glæsilegt útlit. 
Dýnan er svæðaskipt pokagorma dýna. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við 
líkama þinn. Botninn er með gorm um (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun. Rúminu fylgir 
þráðlaus fjarstýring þar sem þú getur stillt rúmið í þá stöðu sem þér hentar hverju sinni. 

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

NÝTT

NATURE’S LUXURY
heilsudýna með Classic botni

Koníaksbrúnt eða grátt 
bonded leður og grátt 

Brunei sléttflauel

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Verslun í Kringlunni

NÓA
TRÍTLAR

VEGAN - 150 G 

249
KR/STK

1660 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

Gríski guðinn Narsissus 
þótti afar fallegur. Eins og 
jafnan gerist hjá þannig 

fólki þá vissi hann vel af því. Hann 
var jafnframt svo hugfanginn af 
fegurð sinni að hann eyddi öllum 
stundum við stöðuvatn þar sem 
hann gat horft á spegilmynd sína. 
Gríska goðsögnin afrekaði líka 
það að við hana er kennt hugtakið 
(og reyndar persónuleikarösk-
unin) narsissismi.

Móðir mín þóttist sjá einkenni 
narsissisma hjá undirrituðum en 
samkvæmt ýktri og bjagaðri frásögn 
hennar gekk ég, tveggja ára gamall, 
á opna hurð, því mér varð svo star-
sýnt á spegilmynd mína í stórum 
spegli. Til að toppa söguna endaði 
hún auðvitað þannig að ég hljóp 
hágrátandi að speglinum til að horfa 
á sjálfan mig gráta. Mömmu fannst 
og finnst enn þetta mjög fyndin 
saga. Eina ástæðan fyrir því að ég 
þori að opinbera hana hér, og um 
leið eigin hégóma, er einfaldlega sú 
að nær allir vinir mínir og ættingjar 
hafa heyrt hana frá áðurnefndri 
móður minni.

Mér til varnar kemur í ljós að öll 
börn gera þetta. Augnablikið sem 
við áttum okkur á því, sem smá-
börn, að andlitið í spegilmyndinni 
erum við sjálf felur í sér ósvikið 
bros og gleði. Enda er engin ástæða 
til að skammast sín fyrir að hafa 
gaman af að glápa á ásjónu sína.

Ef við skoðum Instagram-síður 
hjá ungu fólki má sjá að þessi til-
hneiging til narsissima er síður en 
svo á undanhaldi. Það er undan-
tekning ef allar myndir þarna eru 
ekki af viðkomandi og sjálfurnar 
helst bæði fótósjoppaðar og vel 
stílíseraðar. Ég hreinlega dáist að 
þessu unga fólki fyrir djörfung og 
dug, sem reynir ekki einu sinni að 
fela narsissistann sem býr í okkur 
öllum, heldur fagnar honum og 
hampar. Elskum okkur sjálf, að 
eilífu amen.
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Auðvelt að versla á byko.is

20%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Öll Kópal & Gjöco 
innimálning

25%
20-

AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar háþrýstidælur

Grohe sturtu-, bað - og handlaugartæki  20% • Loftpressur 20%  
Járnhillur  20% • Öryggisskór 20% • CAT ullarnærföt og vinnusokkar 
20% • Dovre merinoullarnærföt 20% • OS Iceland kuldagallar 20% 
Bosch og Einhell iðnaðarryksugur 20-30% • Bosch og Einhell málningar-
sprautur 20% • Geymslubox 20% • Ruslafötur og flokkunartunnur 20% 
Baðinnréttingar 25% • Utanhússklæðningar 30% • Ljósaskermar 20% 
Grillfylgihlutir 30% og ýmsar valdar vörur á afslætti

30%
20-

AFSLÁTTUR

Tilboð

Af öllum verkfæra-
boxum, töskum og 

skápum

 Nýtt
blað

Framkvæmda- 
tilboð Sjáðu öll tilboðin  

á byko.is

30%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar þakrennur 20%
AFSLÁTTUR

Tilboð

Allar ljósaperur


